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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(

(774) 
 ة(ية لناظرية الدليل لنفسه في )الحقيقال استحال -2
إمنتا هتي إاا بانتل الحلقتية  (1)انه ال استحاالة لمتمول التدلين لنفسته إاا بتاو بناتو الحلقتية احلحليحليتةس حتاو االستحاالة للوةتو  املت بورةثانياً: 

ه بن وةد حتني إنمتائه أو االخبتار بته حكيت  يرد او نفس ه ا الدلين مل يكن موةوداً ليمري إىل نفسإا حينئٍ  خارةية ممرية لألحراد املوةودة 
ال علتى األحتراد  صت  احلكتم حيهتا علتى الكلتي الطبيعتيوالت  ألو الحلقتية احلحليحليتة يكتوو م سيممن نفسه؟، اما إاا بانل الحلقتية ححليحليتة حتال

وهتت ا اشنمتتا  أو  ،و مفروضتتة الوةتتودلألحتتراد املوةتتودة والتتد ستتحوةد واملحلتتدرة الوةتتود أ -علتتى املنصتتور  –متترآة  هتتو اخلارةيتتة، والكلتتي الطبيعتتي
 .(2)اشخبار هو من األحراد املحلدرة الوةود أو الد سحوةد

 على المرآتية وعلى االنطباق
، منهمتاأو او يحلتال بانته منطبتل علتى األحتراد األعتم واحملحلحلتة او الكلي الطبيعي اما او يحلال بانه مترآة لألحتراد األعتم متن املحلتدرة والحاصل: 

هتت ا وإال ملتتا بانتتل الحلقتتية ححليحليتتة  ساألول، وعلتتى بتتال الححلتتديرين حانتته متترآة أو منطبتتل علتتى األعتتم متتن األحتتراد اخلارةيتتة املوةتتودةواملنصتتور هتتو 
 .خلفاً 

( مل يمتتمن نفتتس هتت ا اشنمتتا  إاا بتتاو بناتتو متتاالً بتتن منمتتٍم ألمتتر   عتت   أحلتتو قتتال ) :اآلتيتتنيمبالحظتتة اخلتتإل واشنمتتا   أبثتتر ويحقتتا األمتتر
اً بناتو  لو قال: )بن خمإل  حانه حيحمن صدقه وب بته(، و له إاا باو بناو احلحليحليةاخلارةية ومش حتاو الت  ال يمتمن نفتس هت ا اخلتإل إاا بتاو خمتإل 

اً بناو احلحليحلية.  اخلارةية ويممله إاا باو خمإل 
 توجيه اإلطالق والتقييد بالنسبة للتقسيمات الثانوية

عتتتن إلتتتكال عتتتدم إمكتتتاو الحمستتت  بتتتاش ال  لنفتتتي أ  تحلييتتتد  –حتتتال املحلتتتام أبثتتتر  بمتتتا بتتتا واب يحتتتنحلا  –التتت  يظهتتتر ا تتتواب ومنننن 
الثانويتتة الالححلتتة علتتى تعلتتل األمتتر )باشتيتتاو باملتتألمور بتته بحلصتتد األمتتر أو بحلصتتد الوةتته( وحصتتر صتتاة الحمستت  بتته لنفتتي الححلييتتد  باالنحلستتاما 

او الححلستتيما  الالححلتتة علتتى تعلتتل األمتتر إمنتتا هتتي  (4)إا س(3)رم العلمتتا (بالححلستتيما  الستتابحلة بكونتته عتتادالً أو اا قرابتتة أو ةتتاراً يف قولتته )أبتت
للاتا  الححلة محألخرة وةوداً ال تصوراً أ  اهنا يف وةودها اخلارةي محألخرة عن اشنما  واألمر ولكنها يف مرحلة الوةتود الت هم مححلدمتة و ت ا ا

انحلسامه إليه اهناً من قبن حإاا أ لتل وقتال )صتن( دل انه الَحَظ ( إا (5)ه ا األمرصا اش ال  حعاًل بما صا الححلييد باو يحلول )صن بحلصد 
 .يفعنومل  ويحليد به او يألخ   هعلى عدم لزوم قصد األمر إا باو ميكن

ويكفتي انته أو  ريت  عحلالئتي  قد يحلتال بانته  تريللححلسيما  الالححلة على وةود أمرين، بن  والممول ب ل  ظهر انه ال يحوق  اش ال و 

                                                           

 يف الباث السابل. (1)
 حكألنه مشله حكمه بواسطة الكلي الطبيعي. (2)
 –أو الصتتالة أو  ريهتتا  –لوضتتوا انحلستتام العلمتتا  قبتتن تعلتتل هتت ا األمتتر إىل العتتدول والفستتا ، األقربتتا  و تتريهم.. ان عكتتس االنحلستتام إىل االتيتتاو بتتاشبرام  (3)

 بحلصد ه ا األمر أو بحلصد الوةه حانه محألخر عن صدور األمر.
 واب.بياو لوةه ا  (4)
 أ  األمر بت)صن(. (5)
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 ححدبر. (1)حهو إ ال  حلاظي وليس ا القاً مالبياً  بن وال حاةة إىل الحلول بنحيجة اش ال  ،قع عادة ري وا
أمتا لتو  ،واملحلام ب ل  حاو اسحاالة مشول مثن )ال تنحلض اليحلني بالم ( لنفسه إمنا يكوو لو لتوحظ الوةتود اخلتارةي  ت ا الحلتول واشنمتا 

 .، وه ا  ري املخرج السابل من الممول عإل الكلي الطبيعي ححدبرإلكاللوحظ الوةود ال هم املحلدر له لممله بال 
 تقسيم آخر: الحاكم اما متصرف في نفس المحكوم أو في مقتضاه

داللحته وامتا او ال يحصترف يف لاما او يحصرف احلابم يف لفظ احملكوم حيكوو مفسرداً له مغرياً انه او احلكومة قد تحلسم بوةه آخر وهو ثم 
 .وال يكوو ال  إال بالحنزين ،وم بن يحصرف يف محلحقا  مع بحلائه على ظاهر لفظ احملك

 :تصلا مثااًل للنوعني، على مبنيني بالنسبة إىل أدلة أةزا  الصالة، حاهنا قاعدة )ال تعاد( ببياو حالويحقا ال  
ظتتتاهر يف اهنتتتا أةتتتزا   "التسنننليم واخرهننناالتكبينننر أولهنننا "ةلستتتة االستتتزاحة ةتتتز  أو الوضتتتو  لتتتر  أو قولتتته  -متتتثالً  -او قولتتته توضنننيحه: 

 دللمستتميا  بحليتتللجتتز  املحتتوهم أو  ا تتز  موضتتوج للجتتز  التتواقعي ال او حتتاو األءتتا  موضتتوعة ملستتمياتا الثبوتيتتة أ  سولتترائ  واقعيتتة ال علميتتة
ولتتو ءتتز  واحتتد  أختتن  إاا  –الصتتوم واحلتتا.. ان وبتت ا بتتن مربتت  ارتبتتا ي ب –، وعليتته حالصتتالة با لتتة (2)املعلومتتة أو املظنونتتة أ  للجتتز  العلمتتي

يطابل ما أتتى بته متا أمتر  مل  –حرضاً  –إا الصاة تعم مطابحلة املأليت به للمألمور به وحيث مل يأل  باألةزا  العمرة للصالة  سوإو باو  ري ربن
 أحد أةزائه.با لة إا املرب  االرتبا ي ينحفي بانحفا  ؟ واحلاصن: اهنا جتزئه صالته حكي به املوىل 

 )ال تعاد( حاكم على أدلة األجزاء باحد الوجهين
 ر على وةهني:و  حص ري األرباو وه ا ي  صاة الصالة مع ححلد أو لر  أو ةز   دانه إاا ةا  مثن )ال تعاد..( أحاثم 

أ  او )ةتتتز ( يعتتم )ةتتتز   ياو يكتتوو )ال تعتتاد( محصتتترحاً يف ظتتاهر التتدلين احملكتتتوم )ةلستتة االستتتزاحة ةتتز ( حيفيتتد انتتته ةتتز  علمتتاألول: 
 .علمي(

الفاقتتدة للجتتز   الصتتالة لالحنزيتتن واو المتتارج نتتز   يفيتتداو ال يحصتترف حيتته بتتن يبحلتتى علتتى ظتتاهر  متتن انتته ةتتز  واقعتتي لكتتن )ال تعتتاد( الثنناني: 
حاقتد  منزلتة الواةتد  -ال تعتاد بحلولته  –ل لكتن المتارج نتز   اً انه وإو صا او ا ز  ةز  واقعتي ولتيس علميت( نا حلة بال تعاد)و ألمنزلة الواةدة حك

 .احملكوم ليكوو املراد منه انه ةز  علميلفظ الدلين ، ال انه تصرف يف وإال ملا باو معىن الحنزين مما يؤبد انه ةز  واقعي ال علمي
رحاً يف محلحقتا ، حتاألول التدلين احملكتوم، وقتد يكتوو محصت (3)احلتابم محصترحاً يف نحلتن)وأيقتاً قتد يكتوو  بحلوله: وإىل ال  ألار احملحلل اليزد 

نننس خامسنس"، والثتتاك بحلولته (4)واضتا ُِ  مالا مم وهتتو أو يكتتوو  –علتى أحتتد التوةهني  –بالنستتبة إىل أدلتة األةتتزا  والمتترائ   (5)"... الا تُنعانناُد الصاننالا
بطتتالو  –ا  علتتى عتتدم بوهنتتا علميتتة بنتت –املتتراد أةتتزا  الصتتالة الناقصتتة عتتن الحامتتة متتع حتترش بتتوو األةتتزا  والمتترا  واقعيتتة، حتتإو محلحقتتى أدلحهتتا 

ومحلحقتتى قولتته ال تعتتاد عتتدم العمتتن مبحلحقتتاها، متتع أو املفتتروش أهنتتا باقيتتة علتتى ظاهرهتتا متتن إ بتتا  المتترائ  واألةتتزا   الصتتالة ووةتتوب اشعتتادة
يتة، حيكتوو متن الحلستم األةتزا  والمترائ  علممتن ةهتة الكمت  عتن بتوو ةزا  وعدم اشعتادة مطلحلاً، وأما على الوةه اآلخر وهو أو يكوو اش

األول إا الزمتتته الحصتتترف يف تلتتت  األدلتتتة الظتتتاهرة يف ا زئيتتتة والمتتتر ية املطلحلحتتتني، مملهتتتا علتتتى خصتتتو  صتتتورة العلتتتم والعمتتتن، وأهنتتتا يف حتتتال 
 .وللباث صلة بإاو اهلل تعاىل (6)النسياو ليسل أةزا  ولرائ (

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

 بما صار إليه النائيم، إال او يعود ملا ابر. ححألمن  (1)
 وانه لو مل يعلم به حليس ءز . (2)
 الصايا: )نفس( (3)
 ومنه: الطواف بالبيل صالة، وال ربا بني الوالد وولد . (4)
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 .56-55 (  بحاب الحعارش )لليزد  (6)


