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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(

(772) 
 للفظ شارحاً فعاًل، ال الالفظ مع إمكانهان يكون ا -3

ان ال يكون الالفظ قاصداً شارحاً مع إمكان ان يكوون ذوكل ، بوك يكوون اللفوظ هوو اللوارل للودليك اوكووم ويكوون  القسم الثالث:
 لوية.شرحه فعلياً ال شأنياً بنحو القضية ال

ا لو قال )خو  الثقوة علوما نوا راً إز لنميوك مونزاة منملوة العلوم موع عودم مب -يف غري اللارع األقدس اويط باجلهات  – وميكن التمثيك لكل 
إال ان اللفووظ  بالفعووك مووع انمكووان، التفالووه فعووالً إز أخووكة عوودم العلووم موضوووعاً لقولووه ايخوور )رفووع مووا ال يعلمووونا فلووي  مبووا هووو الفووظ شووارحاً 

 ويضّيقه ويفيد ان منزى خ  الثقة هو مما يعلمون ولي  مما ال يعلمون.ال يعلمونا ما بنفسه شارل فان قوله )خ  الثقة علما يلرل حدوز )
منلأ لوه بنحوو الكلوي الطبيعوي  اال حرج)لوضول التفالها:  ال اللارعاملقنن العازي  ذما سبقميكن التمثيك له مبا لو قال )واملراز  كما 

، بوك أو األول خاصوة انه بقوله )ال حرجا يرفوع حكمهمواي و من زون ان يلتفت إز ان من أحكامه ما هو حرجي ومنها ما هو غري حرج
اً إز املوضووع )احلورجا وحكوم بانوه ال ،علوه، فانوه لوي  الالفوظ حينهوكذ بقولوه هوكا شوارحاً لكميوة سوائر أحكاموه فذان شوأنه انوه التفوت صور 

، بوك اللفوظ بنفسوه هلا مرالب حرجية وغريهواوان  الالحرج لعدم التفالة حسب الفرض إز سائر أحكامه بدائرة هاتضييقها وحتديدمفيداً لو 
مع صدور سائر األحكام أو بعضوها قبلوه والصواله )وا )أو ال )وكا القيودا فوان اللفوظ بالنسوبة للصوازر  ، وذل شارل لكمية سائر األحكام

بالفعوك بالنسوبة ملوا صودر يف  ةيف اللوارحيجموال للتأموك قبلوه مون األحكوام شوارل بالفعوك وبالنسوبة ملوا يصودر بعودة شوارل بوالقوة، ولوهن ذوان 
 .املاضي مطلقاً فانه ال لأمك يف شارحيته بالفعك ملا صدر قبله إذا الصك به. فتأمك

وجعلووه  بالنسووبة للمكلوول امللتفووت لوجوووز األحكووام األوليووة األخوورى مووع غفلووة الالفووظ حينهووا عنهووا بكوهنووا أو لقيوود اللووارحية بالفعووك
 .للحكم على الطبيعي مبا هو طبيعي

 ن يكون اللفظ شارحاً مع استحالة كون الالفظ قاصدًا ناظراً ا -3
 ان يكون اللفظ شارحاً نا راً حاذماً من زون ذون الالفظ نا راً شارحاً الستحالة ذونه ذكل . القسم الرابع: 

ذقسوم   كا القسومهو  وهكا القسم هو ما يستفاز من متثيك السيد اليمزي لالستصوحابني احلواذم أحودعا علوى ايخور، وإن ر يوكذر
وأيضواً ) فقوال:األقسوام  ثوّ   اللورلا وبعبوارة أخورى: انوه  إزبك ان هكا املثال جعله من قسم )من غري ان يكون نظور املوتكلم  مستقك

لول قد يكون نظرة عمدياً مقصوزاً للمتكلم، وقد يكون قهرياً الزماً للمدلول من غري أن يكون نظر املتكلم إز اللرل، بك ذان نف  املد
وبعضوها يف قسوم آخور يف قسم  بعضهاوقد ذذر أمثلة متعدزة لصلح لدى زقيق النظر نزراج  ،ناهاعوقد ربّ  ا1)شرحاً وبياناً للدليك ايخرا

 .اليت ذذرناها من األقسام األربعة
 استحالة ناظرية الدليل لمثل االستصحابين الطوليين

االستصووحابني احلوواذم أحوودعا علووى ايخوور، ف نووه ال يعقووك فيووه النظوور القصوودي  فقوود قووال اوقووق )والثوواأ ذمووا يف أموور أيووة حووال وعلىى 
 .ا2)لوحدة زليلهما وال يعقك ذون زليك واحد نا راً إز نفسه نظراً عمدياًا

                                                           

 .45ذتاب التعارض )لليمزيا ص  ا1)
 .45ذتاب التعارض )لليمزيا ص  ا2)
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 األجوبة
 قد يورز على ما ذذرة: ولكن
 المحال ناظرية الدليل لنفسه ال لبعض مراتبه -7
على ما قاله قووم  –فاملستحيك  ،وما هو لي  باملستحيك ا2)يف بابه ا1)انه حصك خلط بني ما هو املستحيك على ما ذذرة القومأواًل: 

وغري املستحيك ان يكون نوا راً إز مرالبوه وأنواعوه فانوه ذالنا ريوة ألفورازة غوري حموال بوك واقوع زائمواً  ،هو ان يكون الدليك نا راً إز نفسه –
 لفصياًل.إمجااًل أو 

لقودم اللويع علوى نفسوه وان يكوون موجووزاً قبوك ان يكوون موجووزاً   –ذموا قوالوا   –اما اسوتحالة نا ريوة الودليك إز نفسوه فالسوتلمامه 
هوكا اال،واز إذ مقتضوى إ،وازة عودم وجووزة مون قبوك ومقتضوى النظور إليوه  إليوه بونف  وراً نظوفانه من اوال ان يوجود شويع بوالنظر ويكوون م

 .ا3)قبك وجوزة من
فكونوه منظووراً  ؟ذيل ينظر الليع )خ اً ذان أو إنلاًعا إز نفسه ور يكن موجوزاً قبك صدورة ذي يكون منظوراً إليوهوبعبارة أخرى 

 .لوجوز نا ريته بوجوزةوذونه بنفسه نا راً يقتضي عدم لقدمه  -وهو اللفظ نفسه حسب الفرض  –إليه يقتضي لقدمه على النا ر 
ان ينظر زليك االستصحاب إز نفسه أي أن ينظر قوله )ال لنقض اليقني بالل ...ا إز نف  هكا  –لنماًل  –اوال : وحينئٍذ نقول

، وامووووا نا ريتووووه إز عامووووة أفووووراز االستصووووحاب وإز مرالبووووه ومنهووووا ا5)القووووول إذا فوووورض ذونووووه مصووووداقاً للمتوووويقن السووووابق وامللووووكو  الالحووووق
 .بك ذل  مقتضى عموم الدليك فان املرالب احناللية لألفراز ،ببية فانه ال وجه للقول باستحالتهااالستصحابات السببية بالنسبة للمس

 أي لنفسوه   – للودال   الودالّ  له لنفسه فان هكا األخري من مشوولمشول الدليك ملنزياله وإن ذان بينها لرلب طويل غري مشو بعبارة أخرى: 
 من مشول الدال ملدلوالله.فما سبقه  اما

 )خبر الثقة حجة( للخبر عن الخبر متسلسالً  شمول
ليودل علوى  ،نفسوه ا4)ان يلومك قولوه هوكا نفسوه بوان يعوّم هوكا ا و  –لنوماًل  –قول القائك )خ  الثقة حجةا اووال يف ان ويوضحه: 

خبار ذانوت إخبارالوه نفانه إن مشك نف  هكا ا اذك خ ي ذاذب)ان هكا ا   بنفسه أيضاً حجة نظري ما طرحوة من حبث قول القائك 
 وإن ر يلمله ذان هكا ا   صازقاً فلم يكن ذك خ ة ذاذباً.فقد ناقض نفسه،  صازقة ذاًل أو بعضاً 

يف ما لو أخ  ثقة عن ثقة انه قال ذكا فان حال  ذماولي  من اوال ان يلمك )خ  الثقة حجةا اخبار الثقات عن اخبار الثقات،  
، ذلهوووا ا6)ان خووو  الثقوووة عووون خووو  الثقوووة وهكوووكا مهللاميووواً إز موووا شووواع اهلل ذاللوووهازة علوووى اللوووهازة املهللاميوووة :راملسوووانيد ذلهوووا ذوووكل ، والسووو

علوى   – فيسوتحيك مدلوالت لقوله خ  الثقة حجة أو اللهازة املستجمعة لللرائط حجوة، واموا نفو  )خو  الثقوة حجوةا فودالّ مصازيق و 
 ؟ وللبحث صلة.وأين مشول الدال لنفسه من مشوله ألفراز ومرالب مدلوالله –الداّل  أي ان يلمك الدالّ  –ان يلمك نفسه  -ذالمهم 

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أي بعضهم. ا1)
 وإن ذنا ال نوافقهم ذما سيأيت. ا2)
 ذ الكالم اين على فرض التّنمل والقول باستحالة ذل .وسيأيت اجلواب عن ذل  وأشباهه، إ ا3)
 بان صدر مث ش  يف نسخة مثاًل. ا5)
 أو اننلاع. ا4)
 لوال الدليك ا اص على عدم قبول اللهازة الطولية الثالثة أو الرابعة. ا6)


