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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(

(776) 
 لدليل االجتهادي أو دليل اعتبارهالحاكم اما ا

، (1)ان احلاامم اااا ان يناون هاو الادليت االي هااسه بنفساه واااا ان يناون احلاامم هاو سليات اع باار سبق 
الشيخ للحاامم بادليت اع باار  باالاااراال واالسلاة االي هاسياة بالنسابة  وقد اّثت مجع ان األعالم وعلى رأسهم
 لى املباين:إىل األصول العملية.. وتوضيح ذلك ع

 ان حنواة سليت الدليت االي هاسه على األصت العملي تب ين على إحدى تقريراال ثالثة:
 تقرير الشيخ للحكومة )حكومة أدلة االمارات على األصول(

اان ان سليات اع باار الادليت االي هااسه  -ب عبا  اناا وتوضايح  - (2)اا ذها  إلياه الشايخالتقرير األول: 
نفسااه بواح مااال ا ااالف هااو اوضاوأ األصاات أو رمنااه، اااا الاادليت االي هاااسه  ،الفيفياد إلااااح اح مااال ا ا

غا   الاال م اللاووم للشايح اان قسام لنانّ  ،فاي األصاتنفانه ليس ناظراً لألصات وال ااارحاً لاه وإن ماان ال ااه 
  البنّي، غ  الشارحية والناظرية الفعلية.

قااد يعاات  األسلااة الظنيااة علااى األصااول، فنقااول:: )فلنريااع إىل اااا صاان بصاادس ، ااان حنواااة الشاايخ قااال
للشايح ات مات للحاّت واحلرااة حنمااً اارعياً أعاين:  احلاّت ، ن حنام با ّن االااارة الفالنياة  –اثالً  –الشارأ 

حجٌة، مبعىن انه ال يعب  باح مال خمالفة اؤّسا  للواقاع، فاح ماال  –عاسل الدال على حراة العص  مخرب ال  –
ملخالف لالاارة مبنولة العادم، ال يتتّا  علياه حناٌم اارعّي ماان يتتا  علياه لاوال ها   االااارة، حلّية العص  ا

وهاااو اااااا ذمرنااااا: اااان احلناااام باحلليّااااة الظاهريااااة. فماااؤسى االااااااراال  ناااام الشاااارأ ماااااملعلوم، ال يتتاااا  عليااااه 
                                                           

ُ ررر    : ت، أه سليااات حجياااة الااادليت فالااادليت مخااارب الثقاااة وسليااات اع باااار  م ياااة النبااا  وقولاااهأه احلاااامم هاااو سليااات الااادلي (1) اْلَعْمرررر َي َوابْر
 وبناح العقالح... ...ث َقَتان  

 .11ص 4فرائد األصول ج (2)
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 .(1)األحنام الشرعية اجملعولة للمجهوالال(
اثالً هو قاول  رارة  (2)حلم الاراب العص  أو حراة ه على حراةان الدليت االي هاسوتوضيح  بالمثال: 
قولاااه: )حلااام الااااراب ( ااااثالً لنااان العصااا  العناااغ إذا غلاااى وث يااا ه  ثلثاااا  تااانجس)أو  )حلااام الااااراب حااارام( 

ب ضييق سائرته مما لايس  حرام( ال يفيد إال اؤسا  وليس مبنطوقه اارحاً لا)ال يعلمون( يف )رفع اا ال يعلمون(
إذ اياان ااارحه لااهي نعاام يلواااه انااه حيااب مااان حلاام الاااراب حراااااً  ا: )حم ماات احلليااة واحلراااة حااالل(لااارحاً ااا

 .وليس ان سائرة )حم مت احللية واحلراة( فليست إذاً حرا ه ان سائرة )ال يعلمون( بت هي ان سائرة )يعلمون(
اْلَعْمرر َي )خارب الثقاة حجاة( أو  ق العااسل( أوسليت حجية قول  رارة، وهاو قاول الشاارأ ااثالً )صادّ لكن 

ُ رر   ث َقتَرران  َاَمررا َأِديَررا   لَْيررَ  َعُيرر  اَرَعُيرر  ير َ دييَرران  ق العاااسل(هااو الشااارل والناااظر وذلااك ألن اعااىن )صاادّ  (3) َوابْر
 هاو )الا ا اح ماال ا االف( واح ماال ا االف هاو اوضاوأ األصات أو رمناه وقواااه إذ اوضاوأ و)قوله حجاة(

االس صااحاب هااو الشااك واوضااوأ الاارباحة هااو ال يعلمااون  ت هااو )حم ماات احلليااة واحلراااة( واوضااوأاصااالة احلاا
يف  فقولاااه  ،وفااااق وعااادم العلااام يعاااين اح ماااال ا اااالفاح ماااال ا اااالف ماح ماااال ال (4)والشاااك يعاااين

َِ اْلَيق ررريَن ب الِشررر ي صاااحيحة  رارة  ق  َُْب  ررر  َأْن تَررررُرْ  رارة )الااااراب حااارام  رمناااه الشاااك فااا ذا قاااال (1)اَرلَرررْيَي يَر
 الا ا  هاو: ق  رارةإرتفاع الشاك فاان افااس صادّ  ( أو )مالااه حجاة(ق  رارة يف أقوالاهصدّ )اللحم( وقال اإلاام 

 والشاك هو ات مت للخالف. ،اح مال ا الف
فهااو اااارل ملوضااوأ  ان اعااىن يعاات االاااارة حجااة انااه ال يع ااىن باح مااال خمالفااة اااؤسا  للواقااعوالحاصررل: 

 لية أو الرباحة وابهها.أصالة احل
 تقرير الميرزا الشيرازي للحكومة

ق ااان ان اعااىن )صاادّ  (6)الاارو سرها ه النباا  حساا  تقريااراال اااا ذهاا  إليااه املاا  ا الشاا  التقريررر الثررا  : 
                                                           

 .11ص 4فرائد األصول: ج (1)
 نب  ال ه يعيش يف اجلبال.الاراب أربعة أنواأ وبعضها اناقش يف حرا ه وبعضها اسلم احلراة مالاراب ال (2)
 .333ص 1اإلسالاية(: ج –النايف )ط  (3)
 املقصوس با)يعين( املساواة بت التاسف. ف  ات (4)
 .422ص 1هت ي  األحنام: ج (1)
 .188-183ص 4تقريراال الرو سره للمجدس الش ا ه: ج (6)
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ناك  مان مو ل قوله انولة العلم باالواقع وما ا ناّول الظان أو ساائر االاااراال انولاة العلام باالواقع، العاسل( هو: نوّ 
  والشك وغ  العلم هو اوضوأ األصت. ،وال تنن ااماً أه ال تع رب نفسك ااماً غ  عاث عاث

قااال املاا  ا الشاا ا ه )ورابعهااا: أن ينااون اع بارهااا علااى ويااه الطريقيّااة يف نااام اؤساهااا ومو ااا انولااة انولااة 
 (1)(خااالف  ااا مبنولااة العاادمالعلاامب باا ن يااراس ااان تلااك األسلااة يعاات اؤّساهااا مبنولااة امل اايقن ويعاات االح مااال امل

إمنااا هااو بااني أسلااة اع بااار  –علااى تقاادير   –وقااال: )وال حقيااق: أن ماات واحااد ااان ال عااارحل والااوروس واحلنواااة 
 :الطرق واألااراال وبني نفس األصولالطرق واألااراال وبني أسلة اع بار األصول، ال بني ذاال 

إمناا  –باالف ح  –ة: فاألن املفسرار، إمناا هاو أسلاة اع باار الطارق واألاااراال، واملفس ار أاا على تقدير احلنواا
الطارق واألاااراال علاى األصاول  و)تقادم (2)هو أسلة اع بار األصول، سون نفس الطرق واألااراال واألصاول(

أسلاة اع باار ليس أليت وروسها أو حنوا ها على األصاول، بات أليات وروس أسلاة اع بارهاا أو حنوا هاا علاى 
 .(3)األصول، وتقدم أسلة اع بارها إمنا هو ب قدم اا قاات هي على اع بارها، وهي الطرق واالااراال(

 تقرير ثالث للحكومة
 رارة عان الواقاع ماالم م مااافية  النشاف( أه نرا ت مايمق العااسل هاو )هو ان اعىن صادّ التقرير الثالث: 
  –لفارحل اناه غا  اعصاوم  –ح ماال ا طا  فياه بات والح ماال النا ب فاان خارب الثقاة ال بواع رب  علماً تعبداً 

قوله انولة النااف ال ام عن الواقع فاال تع ارب ( فرضاً يعين نّول قهصدّ ) مااف ناقص عن الواقع فقوله 
وهو الالعلم  هناظر لألصت وحمدس واضيق لدائرة اوضوعفهو ب لك  انه علم،اؤسا  ظنياً أو اشنوماً فيه بت 

 رارة واااا سل عليااه ااان حراااة الاااراب لاايس حم ماات احلاات واحلراااة باات هااو   ألن اااورس مااالموهااو اباانير  كأو الشاا
 اعلوم احلراة.
 عند  ب سر تقدم االااراال على األصول. ب ذن اهلل تعاىل احلق يف املقام سي يت وتحقيق

 تقريرات ثالث اخرى مضادة

                                                           

 .181ص 4تقريراال اجملدس الش ا ه: ج (1)
 .184ص 4ج تقريراال اجملدس الش ا ه: (2)
 نفس املصدر. (3)
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 ث أخرى:ويف اقابت ه   االح ماالال الثالث هناك اح ماالال ثال
 بعه.تّ إق العاسل هو ان ينون اعىن صدر االحتمال األول: 
 انجو أو اع ر. ان قولهق العاسل هو ان ينون اعىن صدّ االحتمال الثا  : 
   آثار الواقع عليه.ق العاسل هو رتّ ان ينون اعىن صدّ االحتمال الثالث: 

ولاا)حم مت  فظاه للشاك ولاليعلماونوعلى ه   االح مااالال فاناه لايس )صادق العااسل( ااارحاً مبنطوقاه ول
لاام اااا هااو وغاا  بعااه( اااثالً بويااها علااى ان العا تّ إاملاا خوذ اوضااوعاً أو رمنااا لألصااول إذ ال ياادل ) احلليااة واحلراااة(

 إذ إذا وي  إتباعه فال بد ان ينون ألنه ث يع رب  الشارأ يهاالً لم اا هو، نعم يلواه ذلك لووااً غ  بنّي العا 
 .ه ا أو فقت انه يدل على ذلك بداللة االق ضاح ،ع رب  علماً واناً وال علم بت ا

، وسااي يت مالاااه (1)حنواااة نفااس االااااراال علااى األصااول ال أسل هااا عليهاااذهاا  اتقااق اليااوسه إىل  وقررد
 ومالم سائر األعالم اع األخ  والرس فيها ب ذن اهلل تعاىل.

 المرجع هو األدلة ا  عام اإلثبات
فااال بااد ااان  األسلااة بنفسااها للسااانوال واالح ماااالال وااااا املساا ظهر انهااا ف ااابع ملااه يف ارحلااة الثباا  اهرر 
ق العاااسل( لسااهول ها ووضااوحها مااي ت ضااح املباااين، وإال فااان عبااارة )صاادّ  للاابع ، وقااد اختنااا تبعاااً ارايع هااا

ُ    ث َقَتان  اَ  امل بع ظاهر لسان نفس األسلة على حجية خرب الثقة مقوله  َما َأِديَا   لَْيَ  َعُي  اْلَعْمر َي َوابْر
ان ااؤسا  اناول ظااهر : اح ماال ا االفي أو ظاهر  هو: الا ا  النشفي أو ت ميمفهت ظاهر    اَرَعُي  ير َ دييَان
على ان الال م ارايعة سائر  ،واألوالن بعيدان عن افاس  والثالب قري  (2)أو انولة العلم بالواقع انولة الواقعي

، باات وارايعااة املساا فاس ااان بناااح العقااالح علااى حجيااة خاارب الثقااة وا اام علااى ااااذا (3)وغ هااااألسلااة م يااة النباا  
اباحااب الظان وحجيااة  اوماول إىلحتقيااق ذلاك  نن اة ارتنااوة تفياد احادى الويااو  ا نفاةيوهات لبنااائهم  يبناون

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين       خرب الثقة وابهه.
                                                           

 .86م اب ال عارحل )لليوسه( ص  (1)
 يريع لألول. ف  اتوال  (2)
 .333ص 1)النايف: ط اإلسالاية( ج  اَاْسَمْع َل   َوَأط ْع اَإ  ِ   الثريَقة  اْلَمْأم ونما)  (3)


