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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ9ٚ) 

 اآلخوند: التعارض يوجب سقوط أحد املتعارضني رأسا  
 )التعارض وإن كان ال يوجب إال سقوط أحد املتعارضني عن احلجية رأساً...(  قدس سرهظهر وجو اإلشكال يف كالمو ضى ومبا م

 ال يوجب إال سقوط أحدمها احتماال  بل اجلواب: 
وىاو  النتزاعايوىاو أحادمها ا (املعلاوم ابلاتات)إذ اتضح انو ال يوجب سقوط أحدمها إال احتماالً وليس رأساً وقطعااً، وماذ ذلاب ابياناو  ان 

أحدمها االنتزاعي( معلاوم الكاتب، لكان )ىو الساقط رأساً عن احلجية ملا سبق من ان العلم بكتب أحدمها يستلزم كون  الكلي املضيق التىين
و خااز زرارة وىاا (املعلااوم ابلعاارض)أحاادمها االنتزاعااي لاايس مااور  حاجتنااا وابتالئنااا، بااو مااور  حاجتنااا وابتالئنااا ىااو أحاادمها العيااين وا ااارجي وىااو 

لايس ععلاوم الكاتب باو ىاو مااكوب الكاتب ااال يوجاب  منساوابً لخخار، كاو واحاد منهماا  وىاو (أحادمها ا اارجي)وخز محاران املتعارضاني و
 التعارض سقوط أي واحد من املتعارضني ا ارجيني جزماً ورأساً بو احتمااًل.

حاجتنااا إذ ال نريااد العمااو بااو  حمااو  ارضااني الااتىين الكلااي الااامذ، لكنااو لاايس عتو جزماااً ىااو أحااد املسااقو    وبعبااارة أخاارا  مااا يوجااب التعااارض  
ا( واالنقيااا  عنااو، ومااا ىااو مااور  حاجتنااا وىااو أحااد املتعارضااني ا ااارجي )أي كااو واحااد منهمااا بعينااو اانااو منسااوابً لخخاار يصااد  عليااو عنااوان أحاادمه

 زرارة أو ذاب تبعاً لقول محران( ليس بساقط عن احلجية رأساً بو احتمااًل اقط. وىو التي نريد االنقيا  عنو )كالتىاب يف ىتا الطريق تبعاً لقول
 ىتا. .(1)اكالمو إذن من ا لط بني املعلوم ابلعرض واملعلوم ابلتات وأحكامهما أو اقو من ا لط بني أحدمها التىين وأحدمها ا ارجي

 تصوير وجو كالمو، ورّده
 ،قطعااً   ازين إذا تعارضاا كاان أحادمها طاب مطاابق للواقاذ قطعااً اكاان كااذابً قطعااً اكاان ال حجاةً تصوير وجاو كالماو اهاو وضاو  ان ا وأما

من )سقوط أحد املتعارضني عن احلجية رأساً(، وقد ظهر  اعو دما مضى وان أحادمها االنتزاعاي الاتىين الكلاي ىاو طاب  قدس سرهوىو ما عناه 
أحدمها ا ارجي )وىو خز زرارة بنفساو منساوابً لخخار، وخاز محاران بنفساو منساوابً لخخار( املطابق قطعاً والكاذب جزماً والالحجة رأساً، اما 

 أو ملا ىو يف اللو  احملفوظ( احتمااًل وكاذابً احتمااًل وال حجة احتمااًل كما اصلناه. عليو السالماهو طب مطابق )ملا قالو اإلمام 
 مناقشة دعواه عدم تعنّي احلجة واقعا  

حياث ظهار ان احلجاة  (وقولو )لعادم التعاني  يف احلجاة أ االً  (2)قولو )اال انو حيث كان بال تعيني وال عنوان واقعاً(كما ظهر وجو النظر يف 
واقعااً واخخار  (3)أحادمها واقعااً ىاو املطاابق لل اق يف علام هللا تعااحل اهاو احلجاة اناما احلجة الثبوتية امتعينة؛ وذلاب لبداىاة اإلثباتية طب متعينة 

 ال انو يف منت الواقذ مبهم. ذمهو املطابق منهما والكاذب منهما واحلجة منهما، واحلا و  انناهو الالحجة واقعاً، طب مطابق ا
 وقولو )بال تعيني( ير  عليو انو كتلب عند املكلف خا ة ويف عامل إثباتو، ال يف منت الواقذ.

والا  تتلاف أحكاماو عان تعاارض احلجتاني كماا  (4)احلجاة ابلالحجاةويتفرع عليو  انو طاياة األمار ان ياتىب اخخوناد إحل اناو مان اخاتالط 
 حقق يف حملو.

 التحقيق: انو ليس من اختالط احلجة ابلالحجة
لكاان الت قيااق انااو لاايس ماان اخااتالط احلجااة ابلالحجااة بااو ماان تعااارض احلجتااني وذلااب ملااا ساابق )وعلااى أي افااي ا اازين املتعارضااني  اااان 

، لفرض استجماعهما لارائط احلجية ككوهنما خزي ثقتني ضابطني باو قاد يكاومن مان الصا يح االعالئاي  املقتضي حلجية كو منهما موجو 
                                                           

 لكتب(.( )الواب  أحدمها االنتزاعي معلوم الكتب( مث )وأحدمها ا ارجي ماكوب ا296وراجذ ما سبق يف الدرس ) (1)
 إذ كان واقعاً قيداً أي كان متييزاً أو حااًل لا)تعيني( أيضاً كما ىو ظاىره وكما اهم منو عد  من احملاني ذلب. (2)
 أي الكاشف، أي الالزم االتباع، أي املنجز لو و و. (3)
 اتأمو. (4)
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تعارضاهما، واماا املاانذ وىاو التعاارض ااناو لايس عاانذ قطعاي عان حجياة كاو من جهاة كتعارض خزي زرارة ومحران ارضاً وال تكون ماكلة إال 
 يوجب إال العلم بكتب أحادمها )إذ ال يعقاو  اد  املتناقضاني أو املتضاا ين( وال يوجاب منهما بو ىو مانذ احتمايل؛ وذلب ألن التعارض ال

و اتم واملااانذ حمتمااو إذ العلاام بكااتب كليهمااا لبداىااة اننااا نعلاام بكااتب أحاادمها ال بكااتب كليهمااا، وحيننااتق اكااو واحااد ماان ا اازين املقتضااي اياا
ب لفارض ان التعاارض يوجاب العلام بكاتب أحادا احلجتاني املتسااويتني( اعلياو  يكون ىاو الكااذب )لبداىاة اناو ال يقطاذ اناو الكااذ حيتمو ان

يكااون كااو منهمااا حجااة لوجااو  املقتضااي ايااو مااذ ااار  احتمااال وجااو  املااانذ، وىااو منفصااو ألنااو حصااو بعااد تعارضااهما املنفصااو عاان وجااو  كااو 
 .(1)منهما، وحيث مل ميكن المذ بينهما كام حجة تيبية(

 حجة ختيريية على خمتلف املباين يف معىن احلجية كال املتعارضني
ومبااهن اهنااا ععااهن  ،ا حجااة تيبيااة، ال التساااقط( اتم علااى كااو املباااة يف معااهن احلجيااة  مبااهن اهنااا ععااهن الكاشاافيةماان ذلااب )كوهنإ  ونضاايف

  على العبد أو العكس.. بو املوحل اهنا ععهن ما حيتج  ، ومبهن ومبهن اهنا ععهن لزوم االتباع ،املنجزية واملعترية
 وتوضيح األمر على املباة.

 على مبىن الكاشفية
  ان كو واحد من ا ازين املتعارضاني املتكااانني لاو كاشافية عان الواقاذ لكنهاا كاشافية ببيان آخر اما على مبهن الكاشفية الما سبق وإمجالو

حجااة لكاشاافيتو عاان الواقااذ وحيااث ان كااال   كااو واحااد منهمااا  كااؤمهااا( ايكااونمتنزلااة ماان مرتبااة تسااعني ابملائااة مااثالً إحل فسااني ابملائااة )لفاارض ت
 .% كانتا حجتني تيبتني55مهما كاشف بنسبة 

يف كتااااب  % كاااتلب؛ وذلاااب ملاااا اصااالناه55لااايس الااااواناااو % ماااثالً 05املعتاااز وىاااو  حوال يتاااوىم ارمصاااار الكاشااافية النوعياااة يف الظااان الاااراج
 نقيضااواالحتمااال حاا  لااو كااان واحااداً ابملائااة اانااو كاشااف عاان الواقااذ باانفس النساابة نعاام كاشاافية ضااده أو ماان ان  )احلجااة معانيهااا ومصااا يقها(

ا ذلاب إااا ىاو%، وليس اناو ال كاشافية لاو أباداً إذ 99أقوا جداً إذ ىي  ز يف ايماا لاو كاان االحتماال  افراً اقاط؛ ولاتا ذماد ان االحتماال منج  
أال تارا اناو لاو كاان  ؛ولو مل يكن كاشفاً ولو ضعيفاً ملا كان وجاو للقاول بكوناو منجازاً الزم اإلتبااع ،مهاالاؤون ا طبة ويف العنوان واحملصو وطب 

  فراً ح  يف أخطر أخطر املخا ر ملا كان معهن لالحتياط بو كان لغواً ال وجو لو. االحتمال
 ؛ن خماااباً بينهماااا لاااتلب ال مااان أجاااو الالبدياااة العقلياااةاكاااو مااان ا ااازين املتعارضاااني كاشاااف ناااوعي مسااااوق يف كاشااافيتو لقسااايمو، اكاااا  وعلياااو

حجيتاو اتكاون اماا يف احلجتاني الكاو منهماا كااف مقا   ،اضاطرار عملاياار  جهة الكاشفية بو ىاو  (2)لوضو  ان الالبدية تعين عدم وجو 
 على حسب اموع  رج  كافهما معاً اتدبر.ناق (؛ ولتا يرا العقالء اموع كاشفيتهما ماياً للثالث قطعاً أو الذلب )كافو تيباً ألجو 

 وعلى مباين لزوم االتباع واملنجزية وصحة االحتجاج
 وجو القول ابن كال  منهما الزم اإلتباع تيباً.وبتلب يظهر أيضاً 

 تباع كو منهما بعينو، التخيب .واحلا و ان عدم لزوم إتباع كو منهما بعينو ىو وليد الالتعني اإلثبايت، ال الالتعني الثبويت، اينتج عدم لزوم إ
اابااتلب ظهاار كمااا  ال يفيااد إال  ة، ووجااو  حجااة قساايممااذ ان احلااق ال يعاادومها بكاااف مقاا ولااو لو ااولو  ؛زان املطااابق للواقااذ منهمااا منج 

ز ومعات ر ااال زاوز تارب جواز تركو إحل قسيمو املعت ر على ارض كون األول مطابقاً للواقذ، واملنجز على ارض كون األول خمالفاً، اهما بني منجا
 واما مها اأحدمها منجز واخخر معت ر. معت رإذ طبمها ال منجز  وال  ؛أحدمها إال إحل اخخر

وذلاب ألن احلاق ال  ؛اماجاجاو إذا أمهلهتأبي منهماا، وعادم  ا ة اح عناد متساكو ا ة احتجااا العباد علاى ماواله بتلب أيضااً وقد ظهر 
وإذا تارب ىاتا وذاب مل يكان معاتوراً ابلتمساب ابلثالاث إذ  ،قاً كان مفل اً أو بتاب وكان خمالفاً كان معاتوراً يعدومها، اإذا متسب هبتا وكان مطاب

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو            ال حجة عليو ابملرة.
َ َجَعَل الرَّْْحََة يف قُ ُلوِب ُرَْحَاِء َخْلِقِو فَاطْ ))  عليو السالمقال اإلمام الصا    ُهْم َو اَل َتْطلُُبوَىا ِمَن اْلَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهْم ِإنَّ اَّللَّ لُُبوا احْلََواِئَج ِمن ْ

َ تَ َباَرَك َو تَ َعاََل َأَحلَّ َغَضَبُو ِِبِمْ    .245االختصاص   ((فَِإنَّ اَّللَّ
                                                           

 (.295راجذ الدرس ) (1)
 )أو عدم حلاظ(. (2)


