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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب 
قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، 

 ة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.واللعنة الدائم
 االصول

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(9) 

 عناوين اخرى
 وقد َعنَون اصوليون اخرون هذا الباب بعناوين وامساء اخرى هي حمل اخذ ورد:

 )تعارض االدلة واالمارات( والمناقشات
 .)تعارض االدلة واالمارات( من ما عنونه به االخوند يف الكفاية ومنها:

 ولكن يرد عليه:
ة واليااد يناا: ان تعااارض االمااارات لاايأ ماان اااون علاام االصااول الن االمااارات هااي احلجااب علااى املوضااوعات ،  البوالا أ

سااولة املط احلكاام العاارعي و بانفانااه القواعااد املمهاادة السااتعلااى االحكااام  لألدلااةاالصااول متكفاال علاام واالقاارار وااابهها، و 
 ي.لاالصولية هي اليت تقع نتيجتها يف طريق استنباط احلكم العرعي الك

لكناه علاى هاذا تكارار وعطا  لباي املبااين علااى  علاى االحكاام، قاد يقاال باناه اراد باالماارات االدلاة أج احلجاب نعـم
  س مبعا  االدلاة، لكناه افردهاا هنااجي و   ماعاساتعمل االماارات يف الفصال السااد هاملباين وهو خالف االصل، ويؤ اده انا

 ، فتدبر. ما فعل ههنا
ان رواياااات بااااب التعاااارض والحثااايع ال تبراااث اال عااان تعاااارض احلجاااب علاااى االحكاااام فالحااا  مقبولاااة ابااان  :0ثانيـــاا 
االويل  لألصال مثاًل ، ولذا  ان التخياي هاو حكمهاا  اصال ياانوج اساتناداً اىل هاذه الرواياات خالفااً  سؤااًل وثواباً  حنظلة

وهاو التساااقا، اماا االمااارات فاال ولااذا  اان احلكاام يف تعاارض البينتااني يف املالياات مااثاًل هاو التنصااي  تبعااً لقاعاادة العاادل 
 واالنصاف.

 )تعارض االدلة الشرعية( والمناقشات
 ما عنونه به بعضهم )تعارض االدلة العرعية( ومنها:

األمااارات، و ااذا بااني  بااني اب أعاامم ماان عالتعااارضع وماان عبااني األدلمااةع إىلالباا ان)وقااد ااااكل عليااه الساايد العاام بقولااه 
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 .2اأُلصول العملية، ومن عالعرعيةع اىل العقلية(
 :توضيره مع بعض النقاش حوله اقول:

 .ان الباب اعم من التعارض والتزاحم، بل ومن احلكومة والورود، فسيويت حبثه اام -أ
 .دلة واالمارات فقد سبقاما ان الباب اعم من تعارض االو  -ب
 العرضااينيم   مااا يف االستصاارابني  ،ني قااد يتعارضااانيااوامااا انااه اعاام ماان االصااول العمليااة ، فااالن االصاالني العمل – ج
 :رداً على االخراحا ماً او و  احدمهاوقد يكون  او غيمها نياو املسببيم  نيالسببيم 
 وماا لاو تعاارض ، 3طهارهتماابعاد  ااًل بتانجأ احادمهامجاطهارة  ل من االنائني اذا علم ا ما لو تعارض :فمن االول 

عليااه الطهااارة والنجاسااة و انااا اهااويل التاااريع، و ااذا لااو تعاقباات علااى  تتعاقباالااو استصااراب الطهااارة والنجاسااة يف مااا 
باحاد للقطاع بانتفائاه  – حساب الكثاي –ا التاريع فاان استصاراب احلالاة الساابقة قبلهاا ال ااال لاه تاململوجي يدان اهول

قباال احلااالتني لعاامول  نعاام ذهااب الاابعض لصاارة استصااراب مااا باااالخر،واستصااراب  اال منهمااا معااارض  ،نيَقااالالح  
وان  ااان عنااد  5لااه بالوثاادان عنااد النظاارة االمجاليااة الكليااة 4عماان طهارتاا  مثم اااككت  يقااني  علااى   ناات   ألنماا ع: قولااه

 النظرة التفصيلية ال.
الااءاءة العقليااة )قاابع العقاااب بااال بيااان( وحكومتهااا علااى الااءاءة العاارعية )رفااع  ورود احلجااب علااى قاعاادة مــن النــان :و 

 مااليعلمون(
الحثيع والتخيي لعادم ورود االدلاة موردهاا بال ولساا ا  ألدلةقد يورد عليه : عدم معمولية تعارض االصلني ،  ولكن

 ولعدم وثود روايتني دالتني على اصلني متعارضني. ،6غيها
الدلاة التعاادل والحثايع ، لاو  ي االصل  اٍف يف معامولية مؤدياات االصاولان مشول دليل احلجية لكل  ب وقد يجاب:

 .7تعارضت
ـــه أو   اخلاااءان  عااانكم  ُثعلااات فاااداجي، ياااويت)) ساااولته فقلااات:  رواياااة ررارة عااان أيب ثعفااار اناااه خاااالف  ااااهر  :وفي

«. ارة، ُخااذ مبااا ااااتهر بااني أصااراب ، ودل العاااذم النااادريااا رر »احلااديثان املتعارضااان، فبويمهمااا قخااذل فقااال عليااه السااالم: 
ماا معاهوران مرويماان ماويوران عانكم، فقاال:  «. ُخاذ مباا يقاول أعادعما عنادجي وأويقهماا يف نفسا »فقلت: يا سيمدج، إ م

ما معاً عدالن مرضيمان مويمقان، فقال:  فقلت: إ م
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قلت رمبا  انا معا ماوافقني  -الفهم فإن احلق فيما خالفهمانظر إىل ما وافق منهما مذهب العامة فاتر ه و خذ مبا خ 
عااا أو خمااالفني فكياا  أصاانع فقااال إذن فخااذ فيااه احلائطااة لاادين  و اتاارجي مااا خااال  االحتياااط فقلاات إ مااا معااا موافقااان 

 ونظائره. 8(( لالحتياط أو خمالفان له فكي  أصنع فقال إذن فتخي أحدمها فتوخذ به و تدل اآلخر
االاارة لبعض الكالم حوله  ماا  اال ، و  يكن القصد هنااألصوليونذل  بالتفصيل يف حمله الذج حبثه  وسيويت حبث
 الوراد واحلا م مما سيويت يف البرث عن الدليل احلا م والوارد. الصلسيتضع حال ا

و وقااع الضااد اخلاااص قااد تتعااارض ،  مااا لاا قااد ادعااي با ااا ن االدلااة العقليااةفااأل ؛وامااا انااه اعاام ماان االدلااة العقليااة -د
ودخاول املساولتني فيهاا ال يف مباحاث االلفااا وبنااءاً  االساتلزاماتللواثب مقدمة لواثب قخر، فانه بنااءاً علاى مباحاث 

 مقدمة احلرام. ألنه، فان هذا الضد اخلاص يكون حمرماً النه ضد الواثب وواثباً  على االلتزام باالستلزامني صبرىً 
او  ان الروايات بظاهرها غي ااملة لذل ، اال ان يدعى املالجيالنقاش يف امكان تعارض االدلة العقلية، و  ولكن يبقى

 ،  ما ان املثال من اثتمال االمر والنهي ال التعارض وستويت املناقعة.، وسيويت  يات يف االحكام العقليةاورود الرو 
د و ور برااث بااا: ع التعااارض واالخااتالفع لاالتعبااي عاان هااذا املا –التزاماااً بالنصااوص  –ينببااي ) انااه مااا ذ اار ماان ومنهــا:

لااو  عالتعاارضعولكان ساابق ان االرثاع هااو  9 اااهراً ( اللفظاني يف الروايااات ، وعادم ورود لفظااي : التعاادل والحثاايع، فيهاا
وايااات املتكااررة، قاايأ بالنساابة لعنااوان التعااادل والحثاايع، واالرثااع منااه ع اخااتالف احلااديثع لااوروده يف الروايااة املعتااءة والر 

 النسابة ان  انات باني عالتعاارضع و عاخاتالف احلاديثع مث ال حاثاة للجماععكأ عاملتعارضانع الوارد يف املرسلة فقاا، 
نعاام لااو قلنااا بااان النساابة العمااوم واخلصااوص املطلااق او ماان  ،تكاارار حين ااذٍ  ألنااه– مااا هااو االصااع   –التساااوج  بينهمااا هااي

 اً.، فتدبر ثيدا وثه موثه لكان جلمعه
 اختالف الحديث وتزاحم التكاليف

 .عاملرث  ، وهو (اختالف احلديث وتزاحم التكالي ) ومنها:
 : تعارض الدليلني وتزامحهما. 10على مسولتني الن الباب مبتٍ وذل  

واما التزاحم فمال ه عادم القادرة علاى االمتثاال ماع صادقهما وصادورمها  ،والفرق واضع فان مالجي التعارض التكاذب
 اً الحثاايع باملرثرااات املنصوصااة او مطلقاا التعااارض حكمااه ااضااافة اىل اخااتالف حكمهمااا لااذ ، ليهمااا للمااالجي  يااةواثدو 
ا ماالعمال بااالهم منهو  -ال الحاثايع  –الحثيع فيهما مبرثرات باب التازاحم  فيجب نالتساقا او التخيي اما املتزامحاو 

 .اىل غي ذل 
تاازاحم  يف مرحلااة االمتثااال نظااراً لعاادم القاادرة علااى امتثاعمااا معاااً، ال لتكليفاانيوال خيفااى ان املااراد ماان التاازاحم تاازاحم ا

 .واملعصومني   النيب   أعلمهمن  اذ ال حييا باملال ات اال هو ثل امسه او ؛املال ني فانه اون املوىل ثل وعال
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 ياتلاالوىل التعبي با)اختالف النصوص( ال )اختالف احلديث( ليعمل اختالف اال ال يقال:
 11 َوَلْو َ اَن م ْن ع ْند  َغْي  الل ه  َلَوَثُدوا ف يه  اْخت اَلفًا َ ث يًااواًل ال اختالف يف االيات  اذ يقال:
 رد يف الروايات ال اختالف النصوص.ان )اختالف احلديث( هو الوا ثانياا:
ميكااان تعميماااه لااه بقولاااه تعااااىل فاااان )احلااديث(  –ولااايأ  ماااا ساابق  –علاااى فااارض مشااول االخاااتالف للكتاااب  ثالنــاا:
  َأْحَسَن احلَْد يث 12. 

 عن مباحث التعارض ةمباحث التزاحم والحكومة والورود مستقل
عاا  منفصالة و اان مان الاالرم افاراد مساائل ،ا ثار او دو ان املسائل يالية : التعاارض ، التازاحم ، احلكوماة والاور  والحق

وال وثاه ملااا صانعه الكثااي مان االصااوليني حياث اخرثااوا  –تعاااىل  بإذناهنااه  مااا سايويت بيا  –علاى ثااامع  معهاا  العثاوراو 
حبثها استطراداً لكونه من االستثناء املنفصال ،  الرم ذل   ون )التعارض( فكان الثالية االخية من العنوان بعد ان اختذوه

،  مااا ساابق وساايويت، ولاا ن  مااع انااه ياارد علاايهم ان هااذه الثاليااة االخااية، ماان اهاام مسااائل االصااول باال هااي قلااب االصااول
فانااه ال اااال للتعااكي  يف  ه  يف مباحااث العااام واخلاااص واملطلااق واملقيااد يف ا ااا ماان مقاادمات االصااول او مسااائلك  ُااا

 احلكومة والورود والتزاحم وابهها يف ا ا من مسائل االصول.مباحث 
مث حبثااه يف هااذا ،  نفصاالاملسااتثناء نرااو االب فااان ثعاال عنااوان الباااب )التعااارض( مث اخااراج امثااال احلكومااة منااه وعليــه:

وحبثاه ماع  مناهخاراج )اثتماال االمار والنهاي( إ)التعاارض( مث   جعلاه، وذلا    الباب مما  علاه اساتطراداً حمضااً، ال وثاه لاه
 ذل  فيه.

وساايويت منااا مااا حياال املعضاالة بوثااوه منهااا وثااه اساسااي ياارتبا بالعلااة الصااورية لكاماال مسااائل علاام االصااول ويتضاامن 
خل وبوثااه دقيااق وواضااع، سااائل باادون تاادااملمبااا ينسااجم مااع موضااوعه ومبااا يعاامل  اال  -يف مااا نتصااور - اعااادة هيكليتااه

املظفار  تصاني  العايععلاى تصاني  صااحب الكفاياة مث  13ويتضع به ارثرية هذا التصني  اجلديد بتل  الوثوه الثالية
  .فانتظر الذج اعتءه بدياًل افضل،

 له الطاهرينوصلى اهلل على محمد وآ
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