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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(

(226) 
 ثبوت المرتبة الوسطى حول إضافة للمناقشة مع الشيخمزيد إيضاح و 

شهرعي، إماها  : )اعلهم: أ  املللهإ إ ا التفهىل إك حلهمقهد  سهر  يف قولههظهر وجه النقاش ومما سبق 
إههاملرج  إيههه هههي القواعههد اليههرعية ال ابتههة  أو الظههنف إههم  حصههل لههه اليهه  أو القطهه  أ  حيصههل لههه اليهه  إيههه

وا  األصه،، بنهاع علهى   1)ه " األصهول العمليهة "، وههي انةصهرة يف أربعهة للياك يف اقام العمل، وتسهمى به
اليه  إهاملرج  إيهه ههو الظنهو  النوعيهة لهه اا اضى ان ضهرورة ممهيا األقسهام، ههو ا  يقهال: )إها  حصهل 

ههره  وهههي االستصههةاب الههم اوضههوعهااملتوسههطة بههني االاههاراا وبههني األصههول العمليههة الصههرإة )  اليهه  الصف
الههههوض اوضههههوعه احل تهههها   والتخيههههر ،العلههههم ا مجههههايواالحتيههههاذ الههههوض اوضههههوعه  ،ه اهههها  هههها الههههوض اوضههههوع

 ف  ما سيأيت إيضاح هوا األخر وقد سبق إيضاح سابقيه، إا  إقدا إاملرج  الرباعة  املتعارضتا 
)وأاا الي ، إلما مل يلهن إيهه  يهإ أصهال مل يعقهل أ  يعتهرب، إلهو ور   ما ظهر وجه التأال يف قوله: 

 هها  حلمهها ظاهريهها، للوبههه اقههابال   - ههأ  يقههول: الواقعههة امليههلو ة حلمهها  ههوا   -يف اهور   حلههم شههرعي 
 إا  وجه التأال:   2)للةلم الواقعي امليلوك بالفرض 

بههل قههد  ا  اليهه  املطلههق ال  اشههفية إيههه، علهها اليهه  املقيههد ولههوا أالههن وصهه، ا  يعتههرب األخههر أواًل:
 وق ف

 ظاهرياً  مؤدى االحتياط ليس حكماً 
   :ليا اؤ ى االستصةاب واالحتياذ هو احللم الظاهرض وثانياً:

 فوسيأيت ،على ابىن امليهورإليا حلماً ظاهرياً ااا االستصةاب 
                                                           

 ف22ص 1جالييخ ارتضى االبصارض، إرائد األصول، إعدا  جلنة حتقيق تراث الييخ األعظم،   1)
 ف11ص 2الييخ ارتضى االبصارض، إرائد األصول، إعدا  جلنة حتقيق تراث الييخ األعظم، ج  2)
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إ  احللههم الظههاهرض هههو اهها مل يلههن  ههرا   ؛وااهها االحتيههاذ إلههيا حلمههاً ظاهريههاً اقههاباًل للةلههم الههواقعي
يف  ممهها اًل أو اضهها اً و هها  حلمههاً خههر بههدياًل عههن احللههم الهواقعي واوضهوعه  يههإ أصههاًل و هها  حلمههاً  ابيهاً آ

ااهها االحتيههاذ إقههد ظهههر ممهها سههبق ابههه  ،عههامل ا  بههاا بعههد عههدم الوصههول إك احللههم الههواقعي يف عههامل ال بههوا
ليا حلماً آخر وال هو ان عامل ا  باا بل هو ان عامل ال بوا وال ا  جمرا  واوضوعه هو اها ال  اشهفية 

 إ  اوضوعه العلم ا مجاي وهو  اشإ يف اجلملة و اشفيته يف اجلملة إ اها ههي عهن احللهم الهواقعي إيه أصالً 
علههها  ،الواقههه  ههنههها وإ   ههها  اهههر  اً بهههني أاهههرين أل  اهههؤ ا  ههههو ا ال عهههن احللهههم الظهههاهرض إي ههه  إتباعهههه 

 فحيث ال يعلم الواق  أبداً إقد رإ  افا ها ابهالرباعة الم 
ا مجاي، وهو اوضوع االحتياذ وجمرا ،  خهرب ال قهة اهن جههة اللاشهفية إال ا  خهرب  العلمواحلاصل: ا  

 ال قة  اشإ ظين عن احللم الواقعي والعلم ا مجاي  اشإ إمجاي عنهف
إ  جيههاب  ؟إليههإ يلههو   اشههفاً   1)وال يتههوهم إ  االحتيههاذ عمههل إ  هههو اجلمهه  بههني اهتملههني أو تر همهها

مبهها سههبق اههن أ  املههرا  ا  جمههرا   :ال قههة عمههل أيضههاً إلههيا بلاشههإ  ههول ، وحههالً  بهها  االات ههال  ههرب :بقضههاً 
إهو  األصهل او ابهه بلةهاجم جمهرا  واوضهوعه  ها   اشهفاً ظنيهاً  واوضوعه هو اللاشإ ال بفسهه مبها ههو عمهل

وحتهههىل االاهههارة،  مههها ا  االستصهههةاب  هههول  إ  ال يهههرا  ا  بفههها اصهههطةاب احلالهههة املاضهههية وسهههةبها إك 
 فهو اللاشإ الظين احلاضر،

اها وأاها  : )ويسهمى الهدليل الهدالل علهى ههوا احللهم الظهاهرض أصهاًلف، قهول اليهيخ 2) ربها ويرشد إك اا   
 لل على احللم األول علماً أو ظناً اعترباً، إيختصل باسم الدليل، وقد يقيلد باالجتها ضف  مها أ ل األولل قهد 

يسمى بالدليل اقيلداً بالفقاهم 
 ف 3)

عنههد  إ اً لههيا هههو بفهها الههرباعة أو االستصههةاب بههل الههدليل عليههه، إمةهه  اللههالم هههو الههدليل  إاألصههل
ااها العقهل احلها م بهه اهن بهاب العلهم ا مجهاي  ههو  4)العلهم ا مجهاي أو إقهل عليه والدليل على االحتياذ هو

مههااًل أو ولههو أو ا ههل )احههت  لههدين   اللاشههإ أيضههاً عههن أ  الواقهه  حيههث  هها  ههنهها ولههو احت ،وهههو  اشههإ
                                                           

 أو هو التةفظ على الواق  باجلم  بني الفعلني أو الرت نيف  1)
 مبا يقاربه لدى الدقة وليا هو هوف إتدبر  2)
 ف11ص 2الييخ األعظم، جالييخ ارتضى االبصارض، إرائد األصول، إعدا  جلنة حتقيق تراث   3)
 واأل   السابق تنسيقاً لأل لة وتوحيداً لوجهتهاف إتدبرف  4)
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 األ   التعبر با  ا رى واملوضوع  اشإ إتأالفوللن انليفاً إمجااًل وج  اجلم ، 
وقهال: )إ  املهرا  بهاحللم الظهاهرض اهها  بهىل لفعهل امللللهإ مبالحظهة اجلهههل  لمهه الهواقعي ال ابهىل لهه اههن 

 و  ادخليلههة العلههم واجلهههل 
 ابههىل مبالحظههة العلههم  لههدى اليهه  يف املللههإ بههه وقههد اتضهه، ا  االحتيههاذ  1)

 لمههه الهههواقعي إمجهههااًل ال مبالحظههة اجلههههل املطلهههق بهههه وابههه  ابهههىل لهههه اههه  ادخليههة العلهههم واجلههههل ال اهههن  و  
 افمادخليته

 وليس مؤدى االستصحاب حكماً ظاهرياً، كذلك
 ابتههة لليههيع إقههد قههال إيههه اليههيخ: )أ ل عههدل االستصههةاب اههن األحلههام الظاهريههة ال وامااا االستصااحاب

ابههينع علههى اسههتفا ته اههن األخبههار،  –بظههر أصههل الههرباعة وقاعههدة االشههت ال  –بوصههإ  وبههه ايههلوك احللههم 
 بظر القيا  واالستقراع، على القول هبماف لعقل إهو  ليٌل ظينلع اجتها ضع وأالا بناًع على  وبه ان أحلام ا

العمليههههة املقههههرضرة للموضههههوعاا بوصههههإ  و هههها وحيههههث إ  املختههههار عنههههدبا هههههو األولل،   ربهههها  يف األصههههول 
  2)واليههههههيدين  4)والفاضهههههلني  3)والسهههههيدين  2) اليههههيخ  –ايههههلو ة احللهههههم، للهههههن ظههههاهر  لمهههههاا األ  هههههر 

 ف 7)مل يتمس  أحد هؤالع إيه خبرب ان األخبار ولوا  وبه حلماً عقلياً؛   6)وصاح  املعامل
ل ظين اجتها ض وابه ليا عنهدهم اهن )األصهول  لي ا  االستصةابوهو صري، يف ا  ابىن األ  ر هو 

العمليههة املقههرضرة للموضههوعاا بوصهههإ  و هها ايههلو ة احللهههم  بههل ابههه )واالحتيههاذ  مههها سههبق  اههن األصهههول 
بوصهإ  و ها اظنوبهة احللهم )يف االستصهةاب  وانليهفة احللهم إمجهااًل )يف  للموضهوعااوالقواعد املقهررة 

 فو  اشإ ظين عن الواق االحتياذ ، إليا حلماً ظاهرياً بل ه

                                                           

 ف12ص 2الييخ ارتضى االبصارض، إرائد األصول، إعدا  جلنة حتقيق تراث الييخ األعظم، ج  1)
 ف727: 2العدة   2)
 ف476اا  الفقهية : ، والسيد ابن زهرة يف ال نية )اجلو 732 - 728: 2السيد املرتضى يف الوريعة   3)
، و ايهة 112، وهتوي  الوصول: 221و  221، والعالاة يف ابا ئ الوصول: 32: 1، واملعترب 217 - 216اهقق يف املعارج:   4)

 ف417الوصول )خمطوذ : 
 ف271، واليهيد ال اين يف متهيد القواعد: 132: 1، والقواعد والفوائد 23: 1اليهيد األول يف الو رى   2)
 ف234 - 233املعامل:   6)
 ف14ص 3قم، ج –الييخ ارتضى االبصارض، إرائد األصول، إعدا  جلنة حتقيق تراث الييخ األعظم   7)
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االحتيههههاذ واالستصههههةاب وإ   هههها  ااههههارة للنههههها يف رتبههههة أ و  اههههن االاههههاراا  بعههههم ينب ههههي إ مالههههه بهههها 
ارتبهة أعلهى اهن الهرباعة لهوا تتقهدم ههي  وههي يفاملعهو ة ) خرب ال قة والبيلنة والفتوى  لوا تتقدم تل  عليها، 

 عليها )على الرباعة ف
 في التكليف أصل أو أمارةاالحتياط في الشك  تتميم:

وأاهارة  ،أصل إ  أريد اها لهو  ها  جمهرا  اليه  يف التلليهإ :ا  االحتياذ إاا أصل وإاا أاارة وابه :سبق
 ي  يف املللإ به، وتفصيل األول:اللو أريد اا  ا  جمرا  

ا  الههدليل علههى لههحوم االحتيههاذ يف اليههبهاا احللميههة يف اليهه  يف التلليههإ ا   هها  هههو اسههل  حههق 
إال اجلههرض العملههي   االبطههال  اهن انطلههق اقتضههياا العبو يهة)إ  ال يفيههد هههوا املسهل   ؛ هها  أصهالً   ،الطاعهة

 وال  اشفية إيه عن احللم الواقعيف
 إتدبر إيما لو احتمل وجو  غرض الحم، و ول  لو  ا  الدليل هو برها  ال رض إابه  ول 

ق ت َحاااا   ف اااي فَاااَّ ال ال  وااههها لهههو  ههها  الهههدليل النقهههل إههها   ههها  ا هههل  اااَن اال  ااارت م  يا  َِ ن اااَد الشاااابُاَ ات    ْ ُوقُاااوَع 
هههههو حلههههم إ ،إ  يف الوقههههوه وابههههه حيههههث ال يعههههره الواقهههه  أبههههداً إليقفهههه صههههري،إلههههول  إ  ابههههه   (1 ال َ َلَكااااات
َتَطع ُتم  و ول  لو  ا  املدرك  ،ظاهرض  َوالعلا اا لو  ا  املهدرك  ،إابه أصل (2)فَاتالُقوا الللَه َما اس 

ُلَكة   لتيهخيص اييهة للموضهوع  و له  بظهراً  ااهارةً  ،عليهه ،إها  االحتيهاذ يلهو  (1)تُال ُقوا ب أَي د يُكم  إ َلى التال  
 ف إتأالولو بنةو  لي إمجاي وابه هتللة إهو ارآة للواق  إ اً 

 وصلى اهلل ْلى محمد وآله الطاهرين
 

ْ يَسى اب ُن َمر َيمَ قال:  عن أيب عبد اهلل  ٍ  يَاب ُكواَ  )ْلي ما السال ( َمرل  ََْلى َما  :فَاَقالَ  ،ََْلى قَاو 
ََْلى ُذنُوب   م   :َفق يلَ  ؟يَاب ك ي َهُؤاَلء   ُْوَها يُاغ َفر  َلُ م   ،يَاب ُكوَا   قَاَل فَال َيَد

 ف482األااي )للصدو  : ص

                                                           

 ف67ص 1طهرا ، ج –،  ار اللت  ا سالاية 7 قة ا سالم اللليين، اللايف، عد  األجحاع   1)
 ف16سورة الت ابن: آية   2)
 ف182سورة البقرة: آية   3)
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