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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ة الدائمة على أعدائهم مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللع مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على  أمجعني،  ا
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(223) 

 المحتملة في الشك واليقين تتمة: الوجو
كا  سبق  جة وقد يراد به الشكك يف الوييفكة، وب كم الواقعي وقد يراد به الشك يف ا ان )الشك( يف صحيحة زرارة قد يراد به الشك يف ا

كومة أو الورود أو غريمها.  عليها ُيصار إىل ا
 المحتمالت السبع في كل من اليقين والشك

سوباً أحدمها إىل اآلخر، هي سكبعة بكل أك كر وصقتصكر علكى ذككر السكبعة إذ ان احملتمالت يف كونضيف:  ل من الشك واليقني يف ذاهتما وم
سبة واهن ها، وعليها مجيعاً يبتىن حتقيق حال ال كومة أو الورود أو غري ذلك ال على ال الثة املاضية فقط. ايعلم حال غريها م  ا

ُقَض اْلَيِقييَن بِالشكيكأ َأبَي ايف قوله: من اليقني  (1)ان املراداألول:  يْ َْبِغي َلَك َأْن تَي ككم (2)فَيَلْيَس يَي  ،ومكن الشكك الشكك فيكه ،اليقكني يف ا
 خرب ال قة وصظائر حاكماً على االستصحاب. عليه يكون وهذا هو الذي مضى ان

جة واالمارة ومن الشك الشك فيها، وهكذا مكاالثاني:  كا  علكى هكذا  –مضكى مكن ان األدلكة  ان املراد من اليقني اليقني با واردة تككون  –ب
 على االستصحاب.

اك صور أخرى مل أجد يف استقرا  صاقص َمن طرحها إال ان اطالق دليل االستصحاب يشملها مجيعاً بعد اإلذعان بكان الكالم للجك ،  وه
 هي:و 

كم.الثالث:   ان يراد باليقني اليقني بالدليل ومن الشك الشك با
هاال يقال: ال  .؟ يعقل ذلك للتالزم بي

كم، وذلك يف صور: ه يشك مع ذلك يف ا اً بالدليل ولك  إذ يقال: أواًل: ال تالزم إذ قد يبقى متيق
اً  سخ فاصه ال يزال متيق ها: احتمال ال سوخ  ،م ُيوا ََِ ا نَياَجْيُتْم الرك كقوله تعاىل:   ((3)احتماالً )بالدليل امل ُموا يَا َأييَُّهيا الكيِييَن ََم ُسيوَل فَيَقي أ

ه  (4)بَيْيَن يََ ْي َنْجَواُكْم َصَ َقة   سكخبعكد ذلكك يشكك قد لك ككم الحتمالكه ال سكخ بكل  ،يف ا وال تضكاد بكني قطعيكة الكدليل األول واحتمكال ال
ُموا بَيْيَن يََ ْي َنْجَواُكْم َصَ قَات  حىت والقطع به لورود م ل قوله تعاىل:  َِِقيُموا الةكيالَة  َأَأْشَفْقُتْم َأْن تُيَق أ ََلَيْيُمْم فَي  ُُ فَِإْ  َلْم تَيْفَعُلوا َوتَاَب اللكي

ُُ َخِبيٌر ِبَما تَيْعَمُلونَ  ُُ َواللك َُ َوَرُسوَل  .(5)َوَتُوا الزكَكاَة َوَأِطيُعوا اللك
اجكة، فصكلة اآلتيكة بعكد وقكج ا ها: ما سبق حب ه مفصاًل من جريان دأب الشارع على املخصصكات امل فاصكه إذا تكيقن بالكدليل كالعكام إذ  وم

ككم ئٍذ يف ا ة الدأب مث التفج إليها فاصه يشك حي ئكذٍ  علم به بطريق قطعي، وغفل عن قري تمكل التخصكيص حي ئكٍذ  لكوصكه  مكع اصكه قكاطع حي
 بالدليل.

                                                           

 ( أو ان ذلك ولواحقه، من املراد، فتدبر.1)
 .421ص 1، ج11طهران، عدد األجزا   –( الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب اإلسالمية 2)
كم.3)  ( إذ الفرض اصه شك يف ا
 .12( سورة اجملادلة: آية 4)
 .13( سورة اجملادلة: آية 5)
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كم الرابع:  القرائن فزالكج أو فوفكاً بكمكا لكو ككان لسكابقة، وذلكك كعكك  الصكورة ا ،يف دليلكهالشكك الشكك ومكن ان يراد باليقني اليقني با
يتها وداللتها ضاعج  .أو طرأ شك يف قري

كم معاً مث الشك فيها معاً.الخامس:   ان يراد باليقني اليقني بالدليل وا
 الصورة حباهلا مع الشك يف الدليل فقط.السادس: 
كم فقط.السابع:   الصورة حباهلا مع الشك يف ا

تلفةوأحكام هذ من حيث ورود ا كومة  م  األخرية. لصورتني األوليني تعرف حال الصورفتدبر حال ا ،المارة عليها أو ا  ا
 وجُ رابع لحل معضلة التعارض بين ال ليل واألصل تتمة:
كومكةرفكع  قكد  سككر الشكيخان مضي   ا اصكه قككد يرفكع بكالورود مث  ،التعكارض املتكوهم بككني دليكل االمكارة ودليكل االستصككحاب، با ككا وأضكف ترقي

 .إىل وجه ثالث هو اصه ال تعارض
ا صرتقى إىل وجه رابع وهو ظر للحكمكة،وتقريبه: ان مكن املسكتحيل ،اصه يستحيل القول التعارض استحالة وقوعه :وه ان يككون لقولكه:  ، بكال

ُقَض اْلَيِقيَن بِالشككأ َأبَ ا يْ َْبِغي َلَك َأْن تَي كالف وعدمكه )كمكا قكرر الشكيخ( وذلكك لبداهكة اصكه ال  فَيَلْيَس يَي جكة علكى ا إطالق لصوريت قيكام ا
ُقَض اْلَيِقييَن بِالشكيكأ َأبَي ا : )الشارع، بل أي حككيم ملتفكج قوليعقل  يْ َْبِغيي لَيَك َأْن تَيي كالف فَيلَيْيَس يَي جكة علكى ا  (حكىت لكو أقمكج لكك ا

ككككم واملوضكككوع أو مكككن مكككاديت القضكككيتني )االستصكككحاب واالمكككارة علكككى أي خكككالف االستصكككحاب فهكككذ االسكككتحالة املسكككتف اسكككبات ا ادة مكككن م
سبة  الف( دليل قطعي على ان ال  دليلي االمارة واالستصحاب ليسج العموم من وجه بل التباين كما سبق تقرير ببيان آخر فراجع. بنيا

سبة بين األدلة االجتهادية والبراءة والتخيير  ال
سبة بني الدليل االجتهكادي ودليكل االستصكحابتضحج، كله اوبيلك  ، وسكييتيت يف آخكر البحكث بكاذن اهلل تعكاىل مزيكد تفصكيل مبدئياً، ال
قول:وأخذ ورد،  ه وبني كل من الربا ة والتخيري واالحتياط ف سبة بي  ويبقى بيان حال ال
كديث الرفكعوهكو ال يعلمون(  )ما فيعلم حاهلا مما سبق يف لفظ )الشك( إذ جيري صظري يف :اما الربا ة إذ يقكال املكراد مكن )مكا ال  ؛املوضكوع 

أو مككا ال يعلمككون الككدليل عليككه؟ وعليككه فاالمككارة واردة، أو مككا ال يعلمككون  ،؟ وعليككه فاالمككارة حاكمككة(1)يعلمككون( هككل هككو مككا ال يعلمككون حكمككه
 فتدبر. أو واردة على وجهني، هبا العلمية فاالمارة حاكمة الوييفة فيه؟ والوييفة تارة يراد هبا العملية فاالمارة واردة وأخرى يراد

جتكككان مطلقكككاً فيمككا صكككرى، املتعارضككان املتكافئكككان املتحكككرَي  :وأمككا التخيكككري كككربان، بككل ا  بكككني  فيهمككا( أو فقكككل: موضككوعه )التحكككري  فموضككوعه )ا
ربين املتعارضني املتكافئني( إذ لو كاصا مرتاجحني لتقدم الراجح ومل يكن حت  ري حقيقة أو تعبداً.ا

لييُ:  كرب اآلخكر خكرجح حكادا خككارجي أو داخلكي َو كربين بعكد تكككاف  أوالً مكع ا صكوصفلكو اعتضكد أحكد ا ككه  األعكمعليكه خاصكة أو  م م
صككوص علككى مسككلك الشككيخ مككن ومككن صوصككةالتعككدي للمرجحككات غككري  غككري امل ، وذلككك كمككا لككو اصعقككدت الشككهرة علككى أحككدمها أو جككا  خككرب امل

ربين فاصه يرتجح عليهضَ اإلمام الالحق وعَ آخر من  كرية (2)د أحد ا ئكٍذ ا رب املكرج   :وترتفع حي ح وارد علكى موضكوع فكان أريكد بكالتحري العكريف فكا
 قي فحاكم.... إىل غري ذلك مما يعلم حاله مما سبق يف االستصحاب. وللبحث صلة باذن اهلل تعاىل.أو الد   ،التخيري

ل  ُ الطاهرينوصل  اهلل َل  محم  َو
ُء ُوُجوُهُهْم أِلَْهِل اْلَجْمِع  ََِ ا َكاَن يَيْوُم اْلِقَياَمِة نَاَدى ُمَاد  ِمْن بُْطَاِن اْلَعْرِش َأْيَن الركَجِبيُّوَن؟ فَييَيُقوُم أُنَاٌس ُتِضي :قال اإلمام الصادق 

ُِ َأْو َِخِرِ  ِك َو ََكَر ثَيَوابا  َجزِيال  ََِل لْ َََل  رُُءوِسِهْم تِيَجاُن اْلمُ  ُِ َأْو َوَسِط   َأْن قَاَل َهَيا ِلَمْن َصاَم ِمْن رََجب  َشْيئا  َوَلْو يَيْوما  ِفي َأوكِل
 .474ص 11وسائل الشيعة: ج

                                                           

 ( أي الواقعي.1)
ا  على التعدية.2) رب فتيتمل أو للرتجيح بالتعدد ب صوصة يف ا  ( لالحدثية وهي م

(223) 


