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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(

(229) 
 على كونه أصاًل أو أمارة (االحتياط) ثمرة أخرى في

 مثرات أخرى ترتتب على كون االحتياط أصاًل أو أمارة:وهناك 
 ان األمارات، كخرب الثقة، واردة على االحتياط بناء على كونه أمارة، ولكنها حاكمة عليه بناء على كونه أصاًل.فمنها: 

 األمارات حاكمة على االحتياط بناء على كونه أصالً 
موضوعه وجمراه هو الشك الذي ال كشف فيه أصالاًل، حسالبما صالره باله الشاليا يف جمالاري األصالول  ، فألنحلكومة بناء على كونه أصالً أما ا

بالالض حكمالالاً  وضالالوق حقيقالةً هالالذا املمالن أن موضالالوعها الشالك وهالالو ال كشالالف فياله أبالالداً، كمالا سالالبن نقالالض كالماله، ومالالن الواضالال  ان خالرب الثقالالة ال ي يالض 
الشك يف املكلالف باله ال يال ول حقيقالة مالع قيالام خالرب الثقالة  فانالعلم اإلمجايل والشك يف املكلف به  حتقنانه مع  (1)لوضوه ؛وهو معىن احلكومة

فإن الظن بأحد الطرفني ال ي يض الشك األعم مالن الالوهم فيبقالى العلالم  ؛على ان قطرة الدم وقعت يف اإلناء األول مثالً أو مل تقع يف اإلناء الثاين
والشك ال يرتفالع مالن أي فالرال إال بالالعلم  ،كال الطرفني على حاله حقيقة لكنه ينحض حكماً فاالحنالل حكمي ال حقيقياإلمجايل والشك يف  

 التفصيلي املخرج له من أفراال العلم اإلمجايل.
 األمارات واردة على االحتياط بناء على كونه أمارة

االحتيالالاط، بنالالاء عليهالالا، لالاليل الشالالك الصالالرال بالالض ، فموضالالوق ولالالو اليالالعيفة لالالورود بنالالاء علالالى كونالاله أمالالارة فالالألن قالالوام األماريالالة بالكا الالفيةاوامالالا 
ال ومالن  ،  ال الصالرال وهالو املوضالوق ال املطلالنالشك املقيد بكوناله اا كا الفية ولالو ضالعيفة لكوناله أحالد فالريف العلالم اإلمجالايل فهالذا الشالك هالو املن  

ط املن الال  لالاليل موضالالوعه الشالالك املطلالالن بالالض املقيالالد بقيالالد الكا الالفية البالالنيا انالاله مالالع قيالالام خالالرب الثقالالة ال يبقالالى موضالالوق لالحتيالالاط املن الال  إا االحتيالالا
 .(2)وكا فيته ت ول بقيام اخلرب على اخلالال فيكون وارداً عليه

ويدل على ان موضالوق االحتيالاط لاليل الشالك املطلالن ان االحتيالاط يف الشالبهة رال  ا صالورة رال  اللم وان العلالم اإلمجالايل رال  من ال  حين الذ  
، وحيال  قالد يتالوهم ان ضالعف االحتمالال حين الذ  هالو مقالرتن بالالعلم اإلمجالايل وإن كالان ضالعيفاً فانالهكافالة األفالراال مودالود   مع بداهة أن الشك يف
إاا كان أحد الطرفني خارج حمض االبتالء، فمنه يظهر ان موضوق االحتياط ليل الشالك الواقالع يف مبا  ، فاألوىل التمثيض(3)الوده يف عدم التن ي 

ومنهالالا أن تكالالون األفالالراال حمالالض  وال يكالالون االحتمالالال موهومالالاً، منهالالا ان ال تكالالون الشالالبهة حمصالالورة :قالالب بالالض بقيالالود أخالالرىأفالالراال العلالالم اإلمجالالايل ف
 ومنها ما هو حمض البح  يف املقام وهو أن ال تقوم ح ة على اخلالال.  ،االبتالء

 لكالالن بعنايالالة التعبالالد،قالالة مب الاليء خالالرب الثقالالة ينتفالالي حقي موضالالوعهوبعبالالارة أخالالرى: الكالالالم عالالن االحتيالالاط املن الال  ولالاليل عالالن االحتيالالاط املطلالالن و 
 وهذا معىن الورود.

 ،، إا لالو اعتالرب مانعالاً لكانالت احل الة حاكمالة ال واردةودال ء املوضالوق لكن الك مبىن على أن يكون عدم احل ة على اخلالال د ء املقتيي
 .(4)فتأمض

                                                           

 ض لال: ال ي يض.تعلي (1)
 أي يكون خرب الثقة وارداً على االحتياط. (2)
 ومآله إىل أن موضوق االحتياط هو الشك املقرتن بالعلم اإلمجايل إاا مل يكن موهوماً. (3)
 .، فتأمضاط أصالً لودوه، منها: انه لو قيض بان عدم احل ة على اخلالال هو د ء املقتيي واملوضوق، لكان خرب الثقة وارداً وإن كان االحتي (4)
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، هالالالو )الشالالالك  واألوىل: أن يقالالالال: ان موضالالالوق ودالالالوب االحتيالالالاط املودالالالب للتن الالال  عقالالالاًل، والالالالذي ال يعلالالالم ان رالالال ه كالالالذلك ألن الالالالدليض لالالال ا
الكا الالف كشالالفاً مكاف الالاً لقسالاليمه( ومالالع قيالالام اخلالالرب علالالى أحالالد الطالالرفني تنتفالالي املكافالالأة وإن بقالالي أصالالض الشالالك مالالع نالالوق كشالالف، إا لالاليل هالالذا هالالو 

 (1)باخلرب فهو وارد عليه إااً. فتأمضة املوضوق بض ااك وقد لال حقيق
 كونه أمارة أو أصالً   على (االستصحاب)ثمرة أخرى في 

 هنالك مثرات أخرى ترتتب على كون االستصحاب أمارة أو أصاًل:كما 
 ان الظن الشخصي باخلالال وارد على االستصحاب بناء على كونه أمارة لكنه حاكم عليه بناء على كونه أصاًل:ومنها: 

 الظن الشخصي بالخالف وارد على االستصحاب بناء على كونه امارة
ا مل يقالم الظالن علالى ح يتاله إ الا هالو فيمالا إاوبنالاههم  ،ون االستصحاب أمارة، فألن ح يته حين ذ  تكون مالن بالاب بنالاء العقالالءبناء على ك

فعالالدم الظالالن الشخصالالي، كالالالنوعي، علالالى اخلالالالال دالال ء  ،وال أقالالض مالالن عالالدم معلوميالالة بنالالائهم علالالى االستصالالحاب حين الالذ   الشخصالالي علالالى اخلالالالال
 موضوعه فإاا قام الظن الشخصي على اخلالال انتفى موضوق االستصحاب حقيقة، وهو الورود إا كان بعناية التعبد.

أبالالداً  إ الالا هالالي بقيالالد كا الالفية جمالالراه وموضالالوعه ولالالو اليالالعيفة ومالالع قيالالام الظالالن الشخصالالي علالالى اخلالالالال ال كا الالفية لالاله (2)أو يقالالال: ألن ح يتالاله
ركالب موضالوق االستصالحاب مالن والالك كلاله مبالل علالى ت ،فهالو وارد ،والظن الشخصالي هالو امل يالض لاله ،فليل د ء املوضوق وهو الكشف مودوداً 

 .(3)ر )الشك امللحوظ فيه احلالة السابقة مع كونه كا فاً ولو ضعيفاً(ثالث أمو 
 على االستصحاب بناء على كونه أصالً  ،وهو حاكم إذا كان حجة

تْن َاَهارَ أتَك ثُتمَّ  :احلكومة بناء على كون االستصحاب أصالً فلالفالق الدليض النقلي ألن مثض قولاله  وأما ََ َعلَتى قَيأتيِن مأ َنََّك ُكْنت ألأ
ُيَي اْلَييأتتيَن بأالشَّتتك  َأبَتت اً  ََ فَتلَتتْيَ  قَتْنَبلأتتي لَتتَك َأْن  َتتتنتْ َشتتَكْك

ال جلهالالة كا الالفيته  يفيالالد التعبالالد باالستصالالحاب، علالالى حسالالب مسالاللك الشالاليا، (4)
فكالالال القيالالدين منتالف  بالالإفالق الروايالالة فالالال يكالالون الظالالن  ال خيتلالالف مالالن دهالة التعبالالد ودالالود الظالالن الشخصالالي علالى اخلالالالال وعدمالالهكمالالا عالن الواقالالع  

داد أو إاا دل دليالالض مطلالالن علالالى ح يالالة الظنالالون املطلقالالة، كالالدليض االنسالالالشخصالالي بالالاخلالال وارداً بالالض وال حاكمالالاً وال متقالالدماً مطلقالالاً ، اللهالالم إال 
ل موضالوعه حقيقالة ألناله، علالى التعبالد واالسالتناد إىل النقالض، لاليل    حاكمالاً علالى االستصالحاب ال وارداً إا مل ي ال يكالونالظالن الشخصالي فالان ر ه، 

 ونفيهالالا ألي قيالالد ؛ نظالالراً إلفالالالق الصالالحاه الالالثالثليكالالون وارداً  ا عالالدم الظالالن الشخصالالي بالالاخلالال وال مقيالالداً بالالهمالالموضالالوعه مركبالالاً مالالن أمالالرين ثانيه
الظالن الشخصالالي، فغايالالة مالا يفيالده دليالض ح يالة  ومناله قيالد ودالود الظالن الشخصالي علالى اخلالالالال سالواء أكالان معتالرباً بالدليض عالام كاالنسالداد أو ال.
 على فرض القول به، حكومته على االستصحاب ال وروده عليه. فتأمض وتدبر. وللبح  صلة.
 وصلى اهلل على محم  وآله الطاهرقن

   َِم اْلَجْعَفرأي  َأنَُّه قَالَ ُروأَي َعْن َأبأي ه ْرُت إأَلى َأبأي اْلَحَسنأ َعلأي  ْبنأ ُمَحمَِّ   :اشأ يَيٌة َش أقَ ٌة َفصأ َُ َعَلْيهأ فََأذأَن  َأَصابَتْتنأي ضأ َفاْسَتْأَذْن
ِم! َأيُّ نأَعمأ اللَّهأ َعَلْيَك ُ رأقُ  َأْن  ُتَؤد   َُ قَاَل: قَا َأبَا َهاشأ َُ فَتَلْم َأْدرأ َما َأُقوُل َلُه، لأي، فَتَلمَّا َجَلْس ِم: فَتَوَجْم َي ُشْكَرَها؟ قَاَل َأبُو َهاشأ

قَماَن َفَحرََّم بأهأ بََ َنَك َعَلى النَّارأ، َوَرَزَقَك اْلَعافأَيَة فَأَ  فَابْتَتَ َأنأي  َك اْلُيُنوَع َعاَنَك َعَلى الطَّاَعةأ، َوَرَزقَ فَتَياَل: إأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َرَزَقَك اْْلأ
َُ َأنََّك  ُرأقُ  َأْن َ ْشكُ  َن ي ظَنَتْن ِم! إأنََّما ابْتَتَ ْأُ َك بأَهَذا، ألأ . قَا َأبَا َهاشأ ائَةأ َفَصاَنَك َعنأ التََّبذُّلأ َو لأي َمْن فَتَعَل بأَك َهَذا، َقْ  َأَمْرُت َلَك بأمأ

قَناِر َفُخْذَها  .401ص 4من ال حييره الفقيه: ج دأ

                                                           

 المكان املناقشة يف كونه كذلك فتدبر. (1)
 االستصحاب. (2)
 من )الشك امللحوظ فيه احلالة السابقة مع عدم قيام ظن  خصي على اخلالال(. اً بوعلى الوده السابن كان مرك (3)
 .421ص 1، ج10فهران، عدد األد اء  –األحكام، دار الكتب اإلسالمية  الشيا الطوسي، هتذيب  (4)

(229) 


