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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(

(227) 
 ن االحتياط واخواته أصاًل أو أمارةالثمرة في كو 

 ان الثمرة يف كون االستصحاب واالحتياط والتخيري أصواًل أو أمارات، كبرية بل كثرية:ثم 
فانهههه لهههو كهههان أصهههاًل فمثباأهههه ليسهههه حرهههة أواًل، كمههها انهههه  هههر  لهههد  ال ههه  يف اماااا االحتبااا ا : 

ثبتاأهههه ول نهههه ال  هههر  لهههد  ال ههه  يف املقتضهههي يانيهههاً، وأمههها لهههو كهههان أمهههارة فبهههالع   أ  انهههه حرهههة يف م
 املقتضي. 

 االحتب ا  لو كان أمارة، ال يجري في الشك في المقتضي
فانههه ىنعهه  ان حريتههه إلهها هههي ل اعههفيته النوعيههة وإن كانههه ضههعيفة عههن  ،انههه إن كههان أمههارةتوضااي ه: 

مهها عههه  يف بقائههه مهههن  ظههن ببقههها الواقههو وحينٍهه جي ال  هههر  يف ال هه  يف املقتضهههي إو ال كاعههفية نوعيهههة وال 
ول ا ال جنهد العقهال  يبنهون عليهه  ؛لعدم الغلبة وما يفيد الظن بالبقا  حينٍ جي  ؛حيث ال   يف مقتضي بقائه

الزيههه املوضههوعة فيههه وانههه إن  يههة كمهها لههو عهه  يف انطفهها  السههرام لل هه  يف كم    ،لههد  ال هه  يف املقتضههي
 كانه رطاًل فقد انطفأ أو أكثر فال.

 ولكن لوازمه حجة
ل نه من جهة أخهر  فهان لواهمهه حرهة إو مهااام كاعهفاً ظنيهاً نوعيهاً عهن الواقهو فانهه كاعه  عهن لواهمهه 

فههاوا كههان املسههتند  ل وهنهها لههواهم وال اعهه  عههن امللههزوم كاعهه  عههن الههالهم، العاايههة والعقليههة والعرفيههة كهه ل 
ضههههها  وانهههههه ال ي هههههون إال ولههههه  علهههههى االم يوقههههه بنهههها  العقهههههال  فهههههاهنم يهههههرون يبهههههوت اللهههههواهم أيضههههاً، إال أن 
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 .(1)فتأمل ،لمرعوالت ال رعية وآيارها ال رعيةل
 ولو كان أصاًل فيجري الشك في المقتضي

فيرر  لد  ال   يف املقتضي لعدم قصهور األالهة النقليهة عهن ال همول  ،الع  ف ،واما ان كان أصالً 
َنََّك ُكْنتَ يف صهحيحة هرارة  فمثاًل قوله  ،له نظراً إلطالقها اَكْكَت  ِلأ ََ َعَلى يَقأيٍن مأْن َطَهارَتأَك ثُامَّ 

ُقَق اْلَيقأاايَن بأالشَّااك  أَبَااداً  أعهم مههن ال هه  يف املقتضههي ومههن  بأالشَّااك  فههان  (2)فَاَلااْيَ  يَاْنَبيأااي لَااَك َأْن تَاااناْ
 .، واعو  االنصراف بال وجهال   يف الرافو

 ولكن ال تكون لوازمه حجة
ال ارع ىنا هو  وقد استدلوا على ول  بان (3)همه غري ال رعية حرةول نه من جهة أخر  ال أ ون لوا

عارع عأنه جعل ما هو من عأنه وحيطته وهو ال رعيات ال غري، فاوا كان االستصحاب حرة من بهاب 
التعبههد ال الظههن وال اعههفة فحريتههه  عولههة لههه ابتههداً  وهههو ال  عههل الت وينيههات وال لواهمههها فلههو جعههل أمههراً 

يههة والعرفيههة والعقليههة إو لههي  عههأنه ازوجيههة( كانههه لواهمههه ال ههرعية أيضههاً  عولههة اعلههه اون العاعههرعياً )كال
جعلها وال جعل ملزومها لترعل هي بالتبو، كما انه لو جعل أمراً أ وينياً )كحياة هيد الغائب( فانه  عله 

 .(4)بلحاظ لواهمه ال رعية ال غري
هفانهه لهو كهان أصهاًل فهال  واما االحتياط: كمها ال   بقها  هبهه الظنهون ال خصهية علهى اوهالف وال  ل ه ل  تُخ
وجههب ، أمهها لههو كههان امههارة فاهنهها تههل بههه وحنههو انعقههاا  بنحههو العلههة ا ديههة أو أحههدوياً  أوجههب منههو انعقههاا 

 أوضيحه: احنالله بنحو العلة املبقية.
 االحتياط لو كان أصاًل، فال تضر به الظنون الشخبية

 ،أحهد متعلقهي العلهم اإلمجهايأ  بفانه حه  لهو ظهن ظنهاً عخصهياً بأحهد الطهرفني  ،ما على كونه أصالً أ

                                                           

يف  لتفصهيل وله واحلهل بهان اإلمضها  عرفهاً مطله  وان التف يه  غهري عهريف، وقهد أعهرنا  ،رب الثقهة وغهري   ها احتهام لالمضها للنقض به (1)
 بعض ال تب.

 .421ص 1طهران، م –، اار ال تب اإلسالمية 11ال يخ الطوسي، الته يب، عدا األجزا   (2)
 أ  ال ي ون حرة يف لواهمه، ففيه نوع قلب. (3)
 نا عن ول  يف حمله.وقد أجب (4)

(227) 
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فانههه ال عنههو انعقههاا العلههم اإلمجههاي حههدوياً كمهها ال علههه بقهها ، فلههو علههم بسههقوط قطههرة ام يف احههد اإلنههائني 
نهه ال خصهي ظ ظناً عخصهياً باهنها سهقطه يف اإلنها  األول، ملها أخهل   ،العلم أو بعد  حلدوثامنا وظن، مز 

هز  بعهد حهدوث العلهم اإلمجهاي؛ إو الظهن  (1)كمها ال يسهبب احناللهه لهو حهدث  ،بانعقاا العلم اإلمجهاي وأنر 
، بتهوهم ال خصي لي  حبرة فال ي ون حاكماً على احلرة أ  على ما ههو حرهة ال مهن جههة ال اعهفية

 خمصصههاً  كمهها ال ي ههونل،  الظههن ال خصههي، يف أحههد الطههرفني مههن ا خههر فينحهه بضههميمةاقوائيههة ال اعههفية، 
، ع هه  مهها لههو قههام الظههن املعتههرب كخههرب الثقههة علههى اهنهها سههقطه يف اإلنهها  علههى االحتمههال ا خههر يف املقههام

إللغها   (2)مهاإ، األول فانه ال ينعقد أو ينحل )يف الصورأني( حل ومة اليل حرية اورب على اليل االحتياط
 .(3)و لتنزيل املظنون منزلة املعلوم )على املبنيني(احتمال اوالف أ

 هتمنع انعقاد موضوعه أو ت ل   ةولو كان أمارة فالظنون الشخبي
  ،فقد يقال بان الظن ال خصي بأحد الطهرفني عنهو انعقهاا العلهم اإلمجهاي املنرهز ،على كونه امارة ماأو 

 سل ي انسداا باب العلم وانفتاحه:كما انه لو أأخر عنه فانه يسبب احنالله، وول  على كال م
 على االنسداد

علههى االنسههداا فلحريههة الظنههون ال خصههية حينٍهه جي، علههى مهها وهههب إليههه صههاحب القههوانني، فت ههون أمااا 
 ه ا الوجه على القول ب ون االحتياط أصاًل أيضاً. فتأمل قد يقال اريانحاكمة على االحتياط، بل 
 وعلى االنفتاح

 ا عليه وان  م أ ن حرة مطلقاً إال انه يستث  من ول  موارا:على االنفتاح فألهن وأما
 حجية الظنون الشخبية في المرج ات غير المنبوصة

املرجحات غري املنصوصة يف باب التعارض على مها وههب إليهه ال هيخ، ووله  كاالفصهحية فاهنها منها: 
 ؛رهتنهههة حبهههاالت املخهههاطبنيفهههيمن ل المهههه حهههاالت وارجهههات وأنهههواع م ليسهههه مهههن الظنهههون املعتهههربة النوعيهههة

أههارة  مهنهم ال هالم  يصهدركهانوا ي لمهون النهال علهى حسهب عقهوام وله ا   لوضهوح ان األئمهة 
                                                           

 أ  الظن ال خصي. (1)
 وجهان للح ومة. (2)
 أو لوجو  أخر  قد أأيت. (3)
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ط مث ألاىن املراأهب إوا كهان املخاطهب سهاىن وصهواًل للمتو أاىن فهأ وأهارات أخهر يف قمة الفصاحة والبالغة 
 نهوع كالمههمحالهه و  ل املخاطهب، عهدانعم ال يصدر منهم الغلهط، وال أصهل، مهو جههل حها ،عامياً حمضاً 

حينٍه جي ال  (1)فلو أعارض خربان أحدمها أفصح فان االفصحية إلا أ هون مرجحهة بهالظن ال خصهي حينٍ جي،
إو  م أههه كرها الروايهههات كمهههرجح مهههن املرجحهههات فهههان املرجحهههات املنصوصهههة ههههي احلرهههة النوعيهههة  ،النهههوعي

رة وموافقة ال تاب وخمالفة العامة وما أعبه  ا وكر يف مقبولة تعبد هبا كال هاملوجبة للظن النوعي أو اهنا امل
هبهها فت ههون موريههة للظههن ال خصههي  د  أمهها غريههها فههال بنهها  العقههال  عليههها وال هههي متعب هه ،ابههن حنظلههة وغريههها

هه ،فقههط إو أعههد  مههن املنصوصههة  –ولهه   ىوااعههى ان مجهههور ايتهههدين علهه – ح ال ههيخ هبههاومههو ولهه  رج 
إال ان  هاب بانهه  ،تاحي، ف ل  استثنا  من عدم حريهة الظنهون ال خصهية علهى االنفتهاحإليها مو انه انف

ي هههون قهههد علهههى حسهههب اسهههتنباطه مهههن أالهههة املرجحهههات املنصوصهههة وأعميمهههه لل جهههيح إ  غهههري املنصوصهههة 
بوجهههه عهههام، فيمههها ال الهههدليل علهههى ال جهههيح بهههه وإن كهههان ال بصوصهههه، ف انهههه حينٍههه جي مهههن  ااخلهههها، وان

 .(2)لنوعية أو املتعبد هبا و م أب   را ظنون عخصية. فتأملالظنون ا
 وحجيتها في المقام

 الظنون ال خصية يف املقام.. وسيأيت بيان ول  غداً باون اهلل أعا .ومنها: 
 وصلى اهلل على م مد وآله الطاهرين

 
َأَما َحمأْعَت  :َقالَ  ؟وََكْيَف َهَذا :ُت َلهُ فَاُقلْ  ،َوْيٌل لأَمْن َغَلَبْت آَحاُدُه َأْعَشارَهُ  :قال اإلمام السراا 
ثْاَلها  َمْن جاَء بأاْلَ َسَنةأ فَاَلُه َعْشُر َأْمثالأها َوَمْن جاَء بأالسَّي َئةأ َفال ُيْجزى :اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَاُقولُ   إأالَّ مأ

َلَها ُكتأَبْت َلُه َعْشراً َوالسَّ  َدُة إأَذا َعمأ َدةً َفاْلَ َسَنُة اْلَواحأ َلَها ُكتأَبْت َلُه َواحأ َدُة إأَذا َعمأ فَاناَُعوُذ  ،ي َئُة اْلَواحأ
ْيلأَب َحَسَناتُهُ  َدٌة فَاتاَ ٍد َعْشَر َحي َئاٍت َواَل َيُكوُن َلُه َحَسَنٌة َواحأ    َحي َئاتأهأ بأاللَّهأ مأمَّْن يَاْرَتكأُب فأي يَاْوٍم َواحأ

 .242معاين األخبار )للصدوق( ص

                                                           

 إن  ق . (1)
 وحام ال الم واألخ  والرا يف مظانه. (2)
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