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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(998) 
 غالطة التعارض بين االمارة واالصل، بالحكومة فقطالشيخ: دفع م

)وفيرررره  أ رررره ال يرريفررررص اللدرررر  وال يصرررر  الرررردلي  ب ولرررره   (1)صرررررش القرررريه قررررديف سررررر   سررررل ه يف امل رررراموقدددد  
االجلهررراقط قطعررري االعلبرررار يف خصررروح برررورق االسلصرررداب إال بعرررد إعبررراد  رررو  بررر قا  حا مرررا علرررى بررر ق  

  بر ق  االسلصرداب وجروب العمر  علرى احلالرة السراب ة برص عردم الي رني االسلصداب، وإال أب ن أ  ي ال  إ
، خالف احلالة (2)بارريفاعها سواء  ا  هناك األبارة الفال ية أم ال، وب ق  قلي  ريلك األبارة وجوب العم    قا 

 الساب ة أم ال.
 .(3)وال يندفص بغالطة هذا ال الم إال  ا ذ ر ا بن طريق احل وبة  ما ال خيفى(

 المناقشة: بل بالحكومة أو الورود أو بوجه ثالث
سبق ا  احمللم  يف امل ام لدفص اللعارض أبرا   احل وبة والوروق وليس قفص املغالطة بوقوفاً على ال رول أقول: 
فَدلَددَيَ    ،  عررم احل وبررة والرروروق ببنيررا  علررى يف يررق املبررا يف املررراق بررن )القررك( يف قولرره ف رر باحل وبررة 

ُقَض اَلَيِقيَن بِالشَّكِّ أََب ا يَدَنَبِغي وا ه القك يف احل رم الرواقعي فاحل وبرة أو القرك يف احللرة عليره  (4)َلَك َأَن تَدندَ
 إىل آخر با سبق. ..فالوروق

 الوجه الثالث: ال تعارض حتى ب ويا  
ة ممرا ال اللعرارض برني قلير  االسلصرداب وقلير  ب ر  خر  ال  ر حلر   بعلرلةول ن   ول  ا  ههنا وجهراً آخرر 

                                                           

 يندفص إش ال اللعارض بني االبارة وبني االسلصداب. ، ف  ،وا  به ،بن ح وبة األقلة االجلهاقية على األصول العملية (1)
 ها.ا  ق  األصح (2)
 .311-313ح 3هر، ج1411قم،  –القيه برريلى اال صارط، فرائد األصول، إعداق جلنة يف يق ريراث القيه األعظم  (3)
 .421ح 1، ج11طهرا ، عدق األجزاء  –القيه الطوسي، اللهذيب، قار ال لب اإلسالبية  (4)
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وذلرك يظهرر باللردبر يف ف ره  (2)برني الردليلني (1)حنلاج بعه إىل احل وبة أو الوروق، وهو  في وجوق اللعارض أصرالً 
ُقَض اَلَيِقيَن بِالشَّكِّ أَبَد ا  صديدة زرارة وب ا  الباء فيها إذ قال  فراملنهي عنره  فَدَلَيَ  يَدَنَبِغي َلَك َأَن تَدندَ

  ض الي ني خب  ال  ة أو بأط أبر آخر غ  القك، وبعبرارة أخرر   الصرديدة ريعلر  هو   ض الي ني بالقك ال 
القك مما ال يدفص به الي ني السابق فأط رب  لذلك بدفص الي ني السابق خبر  ال  رة أو أط أبرر آخرر غر  القرك، 

 وبن الواضح ا  النهي عن أبر أو  فيه ال ي للي النهي عن أبر آخر أو  فيه.
وإال أب ن أ  ي ال  إ  ب ق  االسلصداب وجروب ذلك هو ب للى اإلطالق  ما قال القيه  )ال يقال: 

العم  على احلالة الساب ة برص عردم الي رني بارريفاعهرا، سرواء  را  هنراك األبرارة الفال يرة أم ال، وبر ق  قلير  ريلرك 
 .األبارة وجوب العم    قا ، خالف احلالة الساب ة أم ال(

ال ينفرري بررا ذ ر ررا  برر  ي  ررد  إذ الصررديدة ري ررول  ال ريررن ض الي ررني بالقررك ل نرره و ذلررك صررديح  إذ يقددال:
بص وجوق االبارة ال  ن ض الي ني بالقك ب   ن له باالبارة ف د ابل لنا ، وا نا سواء أ ا  هناك خ  وابارة أم ال

 األبرين قو  با عة مجص بينهما ألهنما بن واقيني.
 قة  وعرفا  الشك مباين لالمارة والظن النوعي د

 .أط ا  القك  لي طبيعي وبن أصنافه االبارة القك يصدق على االبارة عرفاً أو ققةً ال يقال: 
  ال ب  هو بباين لالبارة واحللج ققًة وعرفاً إذ يقال: 

ال بصداق له إال با   ب  القك ققةً  أبا ققة فلوضوش ا  الظن قسيم ققًة للقك ف يف بالظن اخلاح املعل ؟
 .باملائة  ا  األول ومهاً وال اين ظناً ققةً  31ب اب   41فلو  ا  ح ي ًة، ال مخسني باملائة  ا  االحلم
يصرح سرلب القرك   وبعبرارة أخرر  ،فأل  العرر  ال يطل رو  علرى العابر  خبر  ال  رة ا ره شراك فيره ،وأبا عرفاً 

هبرا  هرو ظرا  رجعه شرا اً يف فلروا  أو  عرفاً عن بوارق الظن اخلاح  خ  ال  ة وفلو  الف يه؛ أفرت  امل لِّد املعل د
، إضررافة إىل ا  املررالك هررو الظررن ض خررارجي أو لوسوسررة قاخليررةر  ع ررشررا اً فل   فرررض  و ررهوإ   ؟خاصرراً بعلرر اً  ظنرراً 

 هذا.النوعي ال القخصي. 

                                                           

 أط حىت البدوط بنه. (1)
 قلي  حلية خ  ال  ة وقلي  حلية االسلصداب. (2)

(998) 
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 الشك مع اليقين دليل على إرادة غير العلمي ابلِ قَ تدَ  قرينةُ 
صرررديدة ال يرررراق بررره برررا يقرررم  العلمررري )أط الظرررن اخلررراح  خررر  إضرررافة  إىل أ  ممرررا ي  رررد أ  )القرررك( يف ال

ََ َعلَدددى يَِقدددينر ِمدددَن َََّ ارَتِدددَك ثُدددمَّ ال  رررة( وقوعررره يف ب ابلررره الي رررني، وبرررن البرررديهي ا  الي رررني يف قولررره  َنددد ِِلَنَّدددَك ُْ
 ََ ُقَض اَلَيِقديَن بِالشَّدكِّ أَبَد او (1)َشَكَك أط العلمري فراملراق  بره األعرم برن الي يرييرراق  فَدَلَيَ  يَدَنَبِغي َلَك َأَن تَددندَ

 فلدبر ريعر . ،بالقك هو القك اخلاح ال القاب  للعلمي والي يي
م ووارد معا  على االستصحاب  دليل حجية االمارة حْا

إ  )وهرذا ا  قلي  حلية خ  ال  ة و ظائر  حا م ووارق بعاً على قلي  حلية االسلصرداب ه قد ي ال بمث ا 
، فلوهم ا  النسبة بينهما إبا احل وبة أو الوروق على حنو املنفصرلة  ما سبق(  أصالً  بينهما ريعارضمل     با ه ال 

احل ي ية غ  صديح ب  الصديح هو احل وبة والوروق بعاً ال  عا اجلماعهما على املرورق الواحرد القخصري بر  
بعلها اآلخر فراملراق برن حيرجمل اعمروع وا  خر  ال  رة  علىبعض أ واع االسلصداب واحل وبة  علىالوروق املراق 

إمجرااًل حرا م ووارق علررى االسلصرداب إذا لروح    لرري طبيعري مث يلمصردق باحل وبررة يف بعرض أفرراق  وبررالوروق 
 يف بعلها اآلخر.

 اليقين والشك للجن  فيشمل: الحكم والحجة (الم)إذ 
فيقررم  القررك يف احل رررم  (2)يف الصررديدة لللرررنس وذلررك أل  الظرراهر هررو ا  الرررالم يف )الي ررني( و)القررك(

وإ    ، را  خر  ال  رة وارقاً   احللرة بعرد الي رني هبرا أو براحل م    را  القرك يفإفر  الواقعي والقرك يف احللرة عليره
وحيرجمل ا  حراالد القرك وأ واعره ةللفرة لرد  املل فرني  ، ا  القك يف احل م الواقعي  فسه  را  اخلر  حا مراً 

شك يف احل م بعد الي ني به فا ه إذا وجد خ اً  ا  حا مراً علرى اسلصردابه وبرن شرك يف فمن   ح مه فل    
 وسلأيت ريلمة لذلك بإذ  اهلل ريعاىل. ،الدلي  على احل م بعد الي ني به مث وجد خ اً  ا  وارقاً عليه

 ح َّرح الحلول واِلجوبة قبل َّرح الشب اتفائ ة: المرجَّ 
 قبهة ريعارض قلي  االسلصداب بص قلي  خ  ال  ة يف بوضص ) لقبهةا اإلش ال أو األسلوب يف طرشان 

                                                           

 .421ح 1، ج11طهرا ، عدق األجزاء  –القيه الطوسي، اللهذيب، قار ال لب اإلسالبية  (1)
 و  ا  للعهد الذ رط الخلص  ورق الس ال وهو الوضوء ب اًل ومل يلعد  حىت إىل سائر القبهاد املوضوعية!وبن الوجو   ا ه ل (2)

(998) 
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ريارة ي و  بطرش القبهة مث اجلواب عنهرا، وأخرر  ي رو  الع رس  (االجلماع ل و  النسبة بينهما العموم بن وجه
 ف ررة بسرل لة   املطلب والوجه الصديح واحل شبهة أط طرش أية بطرش اجلواب بدو  اإلشارة إىل ا ه جواب عن 

 .وهذا املذ ور هو احل  هلاطرحها البعض  اإلشارة إىل ا ه  ا   ههنا شبهة مث
هررذا  (1)بنهمررا ضرررورط يف ب ررام اللعلرريم وريطرروير الطالررب واملل ررة، وقررد ابلرردأ ا و رر    بررن األسررلوبني وجرره   ول رر   

اللعررارض  مرا طرحرره مث أشرر ا إىل إشر ال  (البدرجمل بطررش احلرر  )وهرو احل وبرة أو الرروروق أو الروروق واحل وبرة بعرراً 
 القيه مث  بهنا على ا  با سبق  ا  حاًل هلذا اإلش ال.

هذا يف علم األصول و ظائر ، أبا يف علم ال الم والع ائد فا  بن املفل  عموباً يف احملاف  العابة عدم طرش 
القربهة شريًاً  إذ   ر اً برا ي رو  غالرب احللرور أو ال  ر  برنهم ممرن ال يعلمرو  عرن لللرواب؛القبهة مث اللصدط 

في ررو  اخلطيررب أو الباحررجمل ممررن  ،مث ال يفهمررو  اجلررواب أو ال ي لنعررو  برره عنررد طرحهررا ف ررد ريسررل ر يف أذهرراهنم
 الفاحقة الف رية أو الع دية ال مسح اهلل. بذلك أشاع

 ها.مث رق  أواًل فيم ن ري ريرها  هنالك  عم إذا  ا  الطر  عاملاً بالقبهة ومل ي ن غ  
فلررر  يف احملافررر  العابرررة طررررش الف رررر الصرررديح والع يررردة السرررليمة ابلرررداًء، ال  لرررواب علرررى املا  والحاصدددل: 

إ   ررا  بررن ذوط  شرربهة برر   مبدررجمل عررام ف رررط أو ع رردط، فررإ   ررا  السررابص ممررن يعلررم بالقرربهة أريررا  اجلررواب
هة ال ذائية، مث وإ  مل يعلم با ه جواب عن القب وجه الصواب يف ذهنه وإ  مل ي ن يعلم هبا فا ه يسل ر األلباب

هلرم قرد  اً اقوث هبا،  عم ال لي  بن النايف ممن ال ذهرن وق رال يلل  فا ه   ز      ا  اجلواب يف برري    فديجمل ا ه إذا مسص هبا
 لررق اللنبيره ا ره ، ل رن أبرر  يهرو  إذ  را  عرن القربهة الره مسعهرا لللرو    ال الم السابقال يدر و  الرب  وا  ذلك 

 واهلل املسلعا . ،قب  هو جواب عن هذ  القبهة الطارئةيلنبه إىل ا  با عرفه بن 
 وصلى اهلل على محم  وآله الطاهرين

 
ََ اَلَحَياَة، َوَشرٌّ ِمَن اَلَمَوِت َما ِإَذا   قال اإلبام احلسن العس رط  ٌر ِمَن اَلَحَياِة َما ِإَذا فَدَقَ َتُه أَبَدَغَض َخيدَ

ََ اَلَمَوتَ   .481  ح ول عن آل الرسول يفف الع نَدَزَل ِبَك َأَحَبَب

                                                           

 يف جملس الدريف. (1)

(998) 


