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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(221) 
 اماالمارة واألصل والمرتبة المتوسطة بينهالفوارق بين 

الكالم عن املرتبة الوسطى بني االمارات واألصول، ومزيد التحقيق والتدقيق يظهر ببيان الفوارق بني كل من خرب الثقة وهو منن اائنرة سبق 
 هو بأصل بل أمر بينهما: واالحتياط وهو املدعى انه ال هو بامارة وال ،وأصل الرباءة وهو أصل حمض ،الظن املعترباالمارة و 

نن :كاشننظ  ننل  ننالل عننن الواقنني، وهننو  انينناا   :فهننو أوالا  ،فامننا خننرب الثقننة عننداا ، فننان العلننم والعلمنني مننن العلننل االعداايننة لتحقننق إل موص 
ة للكننون علننى نظننو وضنني السننلم الننة  هننو علننة إعدااينن بنناملرة، وذلنن  وال هننو أبنننل إذ العلننم لننية علننة حلصننول املعلننوم، املعلننوم فننال هننو علننة
: فننان اننرار و رفننه هننو امهننل بنناحلكم الننواقعي ةفننان  ننرل االمننارة العنن  وامهننل كمننا ان موضننو  األصننل العنن  وامهننل  اا السننط ، وأمننا  الثنن

 لية بكاشظ وال هو مبوصل.وواض  انه 
ال ل الواقني كمنا ان موضنوعها وهنو ةفال هي كاشفة وال هي موصلة للواقي إذ تتكفنل بناحلكم الظناهر  علنى فنر  امهن ،وأما أصالة الرباءة

   ال هو كاشظ وال هو موصل كما ال خيفى.يعلمون
، فانه موصنل إ  الواقني ةبنل إيصناله إلينه أقنوي منن إيصنال ا نرب ذاكفانه يقي بينهما فله بعض خواص هةا وبعض خواص  ،وأما االحتياط

، وامنا انرار ةا  موضنوعه النة  يعتنه علينه وهنو العلنم  1ةلكننه  نو كاشنظ عننه الظل ألن باالحتياط حيرز الواقي قطعناا وربنرب الثقنة حينرز  نناا 
 اإلمجايل  فانه كاشظ عن الواقي إمجاالا كما هو موصل له كةل .

 لينورود اإلشكال على تقسيمي الشيخ األو  
الع  يف املكلنظ بنه، خنرن عنن كوننه أصنالا وا ارار مث ان ما ذكرنار من اإلشكال على األعالم ويف مقدمهم العيخ من ان االحتياط حيث عد  

الرسنائل ولكننه ال ينرا  لاملنةكورين أو التقسنيمني األو لنني كنان حينذنةأ أصنالا ةبالبينان السنابق  إدنا ينرا علنى   التكلينظواهنم لو عدوا ارار الع  بنه يف 
 . بيان ذل : 2ةةرياا فانه سامل عن اإلشكالعلى تقسيمه الثالث الة  طور ر يف أواسط الرسائل والة  اختلظ عن األولني اختالفاا ب

 ةألن الع  إما أن يالحظ فيه احلالة السابقة أم ال.ة –  3ةوكما سبق –ان تقسيمي العيخ األولني مها 
 وعلى الثاين: فإما أن ميكن االحتياط أم ال.

 وعلى األول: فإما أن يكون الع  يف التكليظ أو يف املكلظ به.
 .تياط والرابي اري قاعدة التخيو، والثاين اري أصالة الرباءة، والثالث اري قاعدة االحفاألول اري االستصحاب

وبعبارة أخري: الع  إما أن يالحظ فيه احلالة السابقة أو ال، فناألول انري االستصنحاب، والثناين: إمنا أن يكنون العن  فينه يف التكلينظ 
  4ةن ميكننن االحتيناط فيننه أو ال، فناألول اننري قاعنندة االحتيناط، والثنناين انري قاعنندة التخيننو أو ال، فناألول اننري أصنالة الننرباءة، والثناين: إمننا أ

 فعلى كال التقسيمني بعل اري االحتياط هو الع  يف املكلظ به.

                                                           

 ا فان نفة اممي لية بكاشظ.مإذا أريد به اممي بني احملتملني أو جتنبه  1ة
 أقصد العيخ ترتيه ما ذكرنار عليه أو ال.سواء   2ة
  .222الدرس ة  3ة
 .22-22ص 1العيخ مرتضى االنصار ، فرائد األصول، إعداا منة حتقيق تراث العيخ األعظم، ن  4ة
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ا علينه اإلشنكال واملالحظ اهنما يععكان يف ان االحتياط ارار هو العن  يف املكلنظ بنه والنرباءة اراهنا العن  يف التكلينظ، وهنو منا أورانن
 بان الع  يف املكلظ به إذا كان هو اجملري لالحتياط فهو أمر  الث متوسط بني األصل واالمارة.

 وعدم وروده على النحو الثالث من تقسيمه
ا  الننث أاق مننن سننابقيه فقننال: ةمث إن ارصننار مننوار  تقسننيميف تقسننيمه الثالننث املننةكور أول املقصنند الثالننث عنندل إ  ةقنندس سننرر  لكنننه 

االشننتبار يف األصننول األربعننة عقلنني، ألن حكننم العنن  إمننا أن يكننون ملحو ننا فيننه اليقننني السننابق عليننه، وإمننا أن ال يكننون سننواء مل يكننن يقننني 
ول إمنا سابق عليه أم كان ومل يلحظ، واألول هو مورا االستصحاب، والثاين إما أن يكون االحتياط فيه ممكننا أم ال، والثناين منورا التخينو، واأل

  1ةأن يننندل الينننل عقلننني أو نقلننني علنننى  بنننوت العقننناب مبخالفنننة الواقننني اجملهنننول وإمنننا أن ال يننندل، واألول منننورا االحتيننناط، والثننناين منننورا النننرباءة 
 -أ  إذا كنان االحتيناط ممكنناا  –املندار بنل قنال: ةواألول  امنواملالحظ يف هةا التقسيم اننه مل ينةكر العن  يف التكلينظ واملكلنظ بنه ومل  عله

 ة .إما أن يدل اليل عقلي أو نقلي على  بوت العقاب مبخالفة الواقي اجملهول وإما أن ال يدل، واألول مورا االحتياط، والثاين مورا الرباء
 التقسيم الثالثاندراج األقوال والوجوه األربع في 

خبنار  أمكن أن يعمل تقسيمه كافة األقوال وا الفات املبنوية فيدخل فيه االحتيناط األ ألصويل جملار  األصولا وهبةا النحو من التقسيم
إذ مل  واالحتمننناالت  ومهنننا منننن األقنننوالكمنننا يننندخل فيننه حنننق الطاعنننة  اا ملسننل  يف العننبهة التحرميينننة كمنننا يننندخل فيننه منننن ينننري االحتيننناط مطلقننن

اب مبخالفننة قننعلننى  بننوت العإذ قننال: أاارر منندار االلننة اليننل عقلنني أو نقلنني علننى لننزوم االحتينناط ةخيصننا االحتينناط بالعنن  بنناملكلظ بننه بننل 
 الواقي اجملهول  وحينذةأ أمكن اندران األقوال التالية فيه:

علنى  مطلقناا وابنه كما ذهه إليه االخبناريون، بنل   لدي الع  يف التكليظ، وابه نقالا  القول بان االحتياط يف العبهات التحرميية -1
اَتطَعطتومط كنن   ما هو مقتضى بعض أالنتهم، اسنتناااا إ  األالنة النقلينة فَااتاققووا اللقاَه َماا اسط

لوَكاةأ و  2ة َيطادأيكومط لألَاى التاقهط َوال تاولطقواوا بَأ
فَاِأنق و  3ة

قطتأَحامأ فأي الطَهَلَكاتأ  ٌر مأَن االأ الطووقووَف عأنطَد الشُّباوَهاتأ َخياط
 .تري، لو متت االلتها ألفاات األعمفاهنا، كما   4ة

 على حسه مسل  حق الطاعة. عقالا  القول بان االحتياط يف الع  يف التكليظ وابه -2
وكمننا ان  ، 2ةالقننول بانننه وابننه حسننه برهننان المننر  وانننه كمننا ان أوامننر املننو  واببننة اإلطاعننة كننةل  ا راضننه امللزمننة الزمننة التحقيننق  -3

فنان علينه وبوبناا االحتيناط بناخران منا  احتمل سنقوط ابنن املنو  يف البذنر كما لو  ،ها كةل  ا راضه احلتمية احملتملةا راضه امللزمة وابه حتصيل
سننقط ولعلننه كننان حيواننناا أو حلننارة أو لعلننه مل يكننن شننيء بننل  نني صننوتاا فاحتمننل ان ابننن املننو  سننقط فننان عليننه عقننالا االحتينناط بننإخران مننا 

 .حيتمل انه الساقط فيه احتياطاا 
 بارأ يف الع  يف التكليظ كما  ر  يف الع  يف املكلظ به. ،كما تري  ،وبرهان المر 

القنول باننه وابنه يف العنن  يف املكلنظ بنه ةبعننروطه ككوننه يف العنبهة احملصننورة إذا كنان أطرافهنا حمننل االبنتالء... ا   وهنةا بالننةات  -4
   . فتدبر بيداا.التقسيمني األو لنيه د  اري االحتياط كأصل من األصول األربعة، حسهو الة  ع  

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
دو الطَعَملَ  :عن اإلمام الرضا  َها َأنط ياوَزيقَن لألطَعبطدأ سووءو َعَملأهأ فَايَاَراهو َحَسناً  ،الطعوجطبو َدرََجاتٌ  :فَاَقالَ  ،قَاَل َسََلطتوهو َعنأ الطعوجطبأ القذأي ياوفطسأ ناط مأ

بَ  نو صونطعاً فَاياوعطجأ َسَب أَنقهو يوحطسأ مأَن الطَعبطدو بأَربِّهأ فَاَيمونق  ،هو َوَيحط َها َأنط ياوؤط ناط  .313ص 2الكايف: ن لألقهأ َعَليطهأ فأيهأ الطَمنُّ َعَلى اللقهأ َعزق َوَجلق وَ  َومأ
                                                           

 .14ص 2العيخ مرتضى االنصار ، فرائد األصول، إعداا منة حتقيق تراث العيخ األعظم، ن  1ة
 .12سورة التمابن: آية   2ة
 .192سورة البقرة: آية   3ة
 .26ص 1، اار الكته اإلسالمية، طهران، ن8 قة اإلسالمي الكليل، الكايف، عدا األبزاء:   4ة
 أ  وإن مل يأمر هبا لعلز أو  فلة أو ماني أو شبه ذل .  2ة
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