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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(

(224) 
 لشك ال كاشفية فيه أصالا األصوليون: ا

اريا  وعلياه بناوا أن  وكاشافية   طريقياة   مل يَر األصوليون للشك واالحتماال ههاةَ وبعبارة أخرى:  أصاال  باا اعتا وه ههاال  حمواا  و الِاا  صو
هااو الو يفااة  إذا كااان املوضااوش الشااك مل يكاان هناااا طريااأ إا الواقااجمل أباادا  يكااان ا عااول حين اا    يانااهاألصااا هااو ِااا كااان ِوضااوعه الشااك 

 واحلكم الظاهري ال احلكم الواقعي ب كة ِتمم اجلعا.
 اإلشكال مبنى:

 ولكنه غري تام ِبىن  وال بناء  على يرض متاِية املبىن:
 األدلة على كاشفية االحتمال في الشك والوهم والظن

وكاشافيته يف الظان كاشافية ولايظ  الِاا  حمواا  اِا ِبىن  يألن )االحتمال( وهو ِقسم الشك والوهم والظن غري املعت  له درهة ِان ال
يانه حباهاة إا ِاتمم اجلعاا كماا هاو   ؛شرعا   بوهود درهة ِن الكاشفية احلجيةَ  وال يستلزم القول   ،أقوى ويف الوهم أضعف والشك بينهما

 ك لك يف الظنون املعت ة.
 وميكن ال هنة على ذلك بال اهني التالية:

 شؤون الخطيرةزية االحتمال في المنج   -3
اااألول:  ااا ذلااك إال ألن لااه درهااة وإن  أي ِوهااال الساات قاع العقاااب بامل الفااة زان االحتمااال الوااعيف يف األِااور انطاارية ِنج  ، ِو

جااز نالفاارض ان الواقااجمل يتو كانااض ضااعيفة ِاان الكاشاافية إذ لااو كااان غااري كاشااف ولااو ضااعيفا  ملااا كااان وهااه الساات قاع العقاااب بامل الفااة 
 .باالحتمال حين    

 لكنه يف غري انطرية غري ِنجز؟ال يقال: 
ان ذلك لك لك لكنه لايظ ألناه ال توهاد لاه الكاشافية الواعيفة باا ألن العقاالء ال يبناون علاى الكاشافية الواعيفة حياا م إذ يقال: 

 عن الكاشف الوعيف. حىتييهملوهنا للزوم العسر واحلرج وشبه ذلك إذا ارادوا ان ينبعثوا 
حقيقة تشكيكية ذات ِراتاال كمراتاال الناور ياان ناور الشامظ ناور وناور الشامعة ناور لكان أيان ها ا ِان ذاا؟  ةالكاشفيويوض ه ان 

بينمااا  أال تاارى أنااك كثااريا  ِااا ال تسااتطيجمل أن تقاارأ احلااروض الناعمااة علااى ضااوئها ال اهنااا غااري كاشاافة باااملرة؛ والشاامعة تكشااف كشاافا  ضااعيفا  
 احلروض ال اهنا ليسض بكاشف باملرة.وعيف ل ا ترى شبح يهي كاشف بالكشف ال تقرؤها على ضوء الشمظ؟

وإذا اتوح ذلك يتوح أن درهات الكاشفية ِنوطة بدرهات االحتماال يكلماا ضاعف ضاعفض حاىت يبلا  درهاة الواحاد باملائاة وأقاا 
 ي قويض حىت يبل  درهة املائة والعلم كما سيأيت.لأ، وكلما قو با حىت يصا إا الصفر املط

 كم االحتماالت للكشف التامثية ترا مور   -2
إا االطم نااان يااالعلم، وباا لك يبلاا  ِنتهااى درهااة ان تااراكم االحتماااالت يرتقااي باالحتمااال إا الظاان د إذا ارداد قااوة ارتقااى الثااا:ي: 

 ل انالض.% ِثال  يكلما ارداد درهة ارداد قوة حىت يبل  ِرتبة العلم وينتفي احتما58يالظن هو االحتمال الراهح بدرهة  الكاشفية
ن الواضح ان ياقد الشيء ال يعطيه وان االحتمال الراهح الكاشف بدرهاة  % وصاوال  إا الكاشاف ا،اي، ي كاال ِان آحااد  58ِو



 (784ه)3418رجب  6الثالثاء  ................................................................ )االصول: مباحث التعارض(

إا الكااام  التشااكيكية لناااا املرتبااةكلهااا  ااال أن تكااون واهااادة لدرهااة ِاان الكاشااافية وإال اساات ال أن يكااون ا ماااوش كاشاافا ، هاا ا إذا حو  
ك لك إذا ابقيناها على ههتها الكيفياة ياان احلقاائأ التشاكيكية بكاون ييهاا ِاا باه االِتياار   ، وبه يتوح أن األِرقصداملنفصا إليواح امل

 هو ِا به االختالض يتكون املرتبة الوعيفة واهدة لدرهة ِن الكاشفية الوعيفة يكلما اردادت املرتبة قوة اردادت الكاشفية قوة حىت تبل 
 ِنتهاها بالعلم.

ها ه تبادأ ِان درهاة درهاات احلارارة درهاة ِ وياة لكان  011درهات احلرارة يان املاء يبل  درهة الغليان عند الاا أكثر ومما يوضح ذلك
ويسات يا ان تكاون الدرهاة األوا  ،واحدة ِ وية وال ريال يف اهنا واهدة حلرارة ضعيفة يإذا صارت درهتني قويض وهك ا حاىت تبلا  املائاة

لقا  وإال ملا كان للدرهتني حرارة ك لك إذ هي شديد ا يإذا كانض صفرا  يف احلرارة يكيف يكون ِواعف الصفر شي ا ؟ ياقدة لل رارة ِط
ة هلا وإال كان الفاقد للشيء ِعطيا  له وكان املؤلف ِان آحااد ال ال حرار  ائة درهة حرارية وليظ ِن درهات  وهك ا املائة ياهنا ِؤلفة ِن ِ

 حقيقة ، واهدا  هلا. متتلك ولو بوهود ضعيف
 زية االحتمال المرجوح لدى الدوران بين التعيين والتخييرمنج   -1

ااالثالااث:  ز، كمااا لااو احتمااا االحتمااال املرهااوح يف صااورة دوران األِاار بااني التعيااني والت يااري يف ِقااام االِتثااال نظاارا  للتاازاحم، يانااه ِنج 
تمااال ِنجااز ولاايظ ذلااك ال ألن لااه درهااة ضااعيفة ِاان الكاشاافية وإال يااال وهااه ريقني نااو وارخاار عاااِي يااان هاا ا االحغااضااعيفا  أن أحااد ال

 .وههال  ِطلقا   كان االحتمال ييه  الِا  حموا    التنجيزه إذ
وكوناه احلجاة ال غاري ياان  ِتعيناا   وك لك االحتمال املرهوح يف صورة الدوران بينهما يف ِقام احلجية كما لو احتما كون تقليد األعلم

سلمنا  ،ألعلم هو احلجة ال غري ِوهال لتعينه لل جية أي لكون قسيمه غري ِعلوم احلجية ييكون هو احلجة الالرم االتباشاحتمال كون ا
 .، وك ا احلال لو علم بتعني تقليد األعلم واحتما أن ه ا هو األعلملكنه سيكون هو احلجة الراهح االتباش

 فالشك إما طريق وإما موضوع ص رف
اريا  لل كام الظااهري ِوضاوعا   يكاونطريقا  ولو ضاعيفا  لكشاف احلكام الاواقعي وأخارى  يكونشك تارة يان الوبناء عليه:  ، والثاا  صو

نعام تتااج إا  ،ياناه تاتمم اجلعاا يكاون تاام الكاشافية عان الواقاجمل –كماا سابأ   –هو ِوضوش األصا كأصا ال اءة أِا األول يبعد إثباتاه 
 هه ِثا خ  الثقة وسائر الظنون النوعية.أقوى ِن املتمم ال ي تتا هعا   ِتممو 

 خبر الثقة وبعض أ:واع الشك لمتمم الجعل احتياج
ان خاا  الثقااة حجااة ولاايظ أصااال  ِااجمل انااه حمتاااج إا ِااتمم اجلعااا لكاشاافيته، وذلااك لوهااود املقتوااي ييااه وهااو الكاشاافية والحاصاال: 

اب وكالشااك املقاا ن بااالعلم اإلمجاااا يف ياارى االحتيااا  يانااه  الظنيااة، يكاا لك بعااي أنااواش الشااك كالشااك املساابوع باااليقني يف االستصاا 
 .(0)أوالا كاشف ضعيف يفيه ِقتي  لل جية، وإن كان أضعف، يبمتمم اجلعا يكون حجة. ه ا 

 اإلشكال بناء: موضوع االحتياط العلم اإلجمالي ال الشك
صااال  عمليااا ، بااا ِوضااوعه هااو العلاام اإلمجاااا والعلاام : لاايظ الشااك هااو ِوضااوش االحتيااا  ليكااون أ(2)نقااولساالمنا املبااىن لكاان  ثا:ياااا:

 داه هاو احلكام الاواقعيؤ يما ،وقد سبأ انه علم باجلاِجمل وهها بانصوصاياتحبتا ، اإلمجاا كاشف يف اجلملة وليظ ههال  حموا  وال شكا  
زيد إيواح  املنكشف إمجاال    تظر.شبهات يانتا يديجمل بعي الوليظ الو يفة العملية. وللب ث تتمة ِو

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ُتْخَتبَارُ الدَّْهُر يَاْوَمان  فَايَاْوٌم َلَك َويَاْوٌم َعَلْيَك فَإ َذا َكاَن َلَك َفاَل تَاْبَطْر َوإ َذا َكاَن َعَلْيَك َفاَل َتْحَزْن فَ  :قال اإلِام علي  ََ َما   ِ  ب ك َلْي

 .212: صحتف العقول عن آل الرسول 
                                                           

 ب ِبنوي كما سبأ.وهو هوا (0)
 وه ا هواب بنائي كما ال خيفى. (2)
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