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  الـذي الّستقرالكالم يف أقسام اجلمع العريف يف التعارض غري املّتم بعد أن 
ة التي تشرتك فيهـا ّالعام يف بيان األحكام صنّف، رشع املّجية دليل احلإىليرسي 

 : أربعة أحكام وهي يف،مجيع أقسام اجلمع العر
ّ 

ًمن الدليلني كالما واحدا، أو ما هـو بحكمـهّ كل أن يكون: ّاألولالرشط  ً، 
من قبيل ظهور احلال؛ والوجه يف ذلك هو أن مالك قاعـدة اجلمـع العـريف هـو 

ًا أم شخـصيا، ّنوعيًدا سواء كان إعداإعداد أحد الدليلني لتفسري الدليل اآلخر،  ً
 وأن يكـون هـذا الكـالم ًما،إذا كان الدليل كالّصح ومن الواضح أن اإلعداد ي

 . واحد، كام يأيت يف الرشط الالحقّمتكلمًصادرا من 
 واحـد أو بحكـم ّمتكلمأن يكون كال الدليلني صادرين من : الرشط الثاين

 .ى اجلمع املذكورّ فال يتأتّتعددالواحد، وأما مع فرض ال
أقسام اجلمع العريف القائم عىل القرينية، كـاجلمع ّ كل وهذا الرشط ثابت يف

 اجلمـع يف هـذه ّ ألنبالتخصيص أو بالتقييد أو بتقـديم األظهـر عـىل الظـاهر؛
مـن الواضـح أن هـذا  و لتفسري ذي القرينة،ّعدةاملوارد يرجع إىل كون القرينة م

يف القرينـة الـصادرة مـن نفـس الـشخص الـذي   أن يكونّالبداإلعداد العريف 
 .صدر منه ذو القرينة

ة عـىل اإلعـداد ّ احلكومة مبنيّ ألنوكذلك يشرتط هذا الرشط يف احلكومة؛
 .ً أن يكون مصدر اخلطابني واحداّالبد وعليه ،ّمتكلمالشخيص لل

فإن كان بلحـاظ اجلنبـة اإلنـشائية للـدليل الـوارد بـأن كـان : وأما الورود
ًتكفالم  جلعل مولوي يقتـيض رفـع موضـوع اجلعـل يف الـدليل اآلخـر، فمـن ّ
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 عـىل كـون الكـالم ّتوقـفالواضح أن رفع موضوع اجلعل يف الـدليل اآلخـر ي
كـون يف ي رفع اجلعـل ملوضـوع جعـل آخـر إنـام ّ ألنًصادرا من مصدر واحد؛

 .داخل الترشيعات الصادرة من جهة واحدة
ًتكفالاإلخباريـة، بـأن كـان الـوارد مـوأما إذا كان الورود بلحاظ اجلنبة >  ّ 

 عىل وحـدة ّتوقف فهذا ال ي،لإلخبار عن عدم انطباق موضوع املورود عىل فرد
 .)١(< كام هو واضح،املورود واملصدر للوارد

ون ّتكلمــ املم بحكــم الواحــد، هــّتكلموال خيفــى أن املقــصود بكــون املــ
هـا كلـامت تلـك ّم كللون جهة واحدة بحيث تكون كلامهتـّون الذين يمثّتعددامل

 .لني جلهة الرشيعةّ املمث^ ّئمة من قبيل كالم األ؛اجلهة
ن اخلطأ أو غري معـصومني، علني معصومني ّوال دخل يف ذلك كون املمث> 

ّا غري معصومني كانوا يمثخاصفلو فرض أن أش  ، واحدة غري الـرشيعةًلون جهةً
 ّالعـاماإلعـداد  وّصل اإلعـداد اخلـاّلرسى اجلمـع العـريف إىل كلامهتـم، وتعقـ

واحـد مـنهم كـالم ّ كـل  بنحو يعتـربً واحدةًلون جهةّللقرينية فيها ما داموا يمث
 .)٢(< كالم اآلخر لتفسري كالمهّاآلخر بمثابة كالمه، فإن هذا يتيح له أن يعد

 

هورمها يمكن اجلمع العريف بيـنهام مـن طريـق فالدليالن اللذان تعارض ظ
توجيه داللة أحدمها بشكل يتناسب مع داللة الدليل اآلخر، أما يف حالـة عـدم 

ال معنـى ٍحينئذ ًوجود تعارض بني الظهورين، وكان تعارضا بني الصدورين، ف
ًا وسـاريا إىل دليـل ّستقرللجمع العريف، إذ يف هـذه احلالـة يكـون التعـارض مـ ً

حـدى الـروايتني ليـست صـادرة مـن إًقبيل ما لو علمنا إمجاال بأن  من ،ّجيةاحل
                                                 

 .٢٠٧ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٢٠٨ص: املصدر السابق) ٢(
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  لبيان احلكم الواقعي، فال معنى للجمـع العـريف بـني الـروايتني،×املعصوم 
 اجلمع العريف يعالج التعارض بـني الـداللتني، وال يعـالج التعـارض بـني ّألن

ام  يرجـع عـالج التعـارض بـني الـصدورين إىل بـاب أحكـ، نعم.الصدورين
 . ً التي يأيت الكالم عنها الحقاّستقرالتعارض امل

 

 مـن -ّاص واخلـّالعـامك - واحـد ّمـتكلمال خيلو الكالمان الصادران من 
 : إحدى حاالت أربع

و القـرآين أّنص ًمنهام قطعيا، من قبيل الـّ كل أن يكون صدور: احلالة األوىل
 كلـيهام ّ ألناحلديث املتواتر، ففي هذه احلالة ال يوجد تعـارض بـني الـسندين،

، نعـم يـرسي إىل ّجيةالتعارض إىل دليل احل ب رسيانّ الصدور، فال يرتقٌّقطعي
 دليـل ّ ألن الظهور، ومن الواضح أنه ال تعارض بينهام من حيث الداللة؛ّحجية
 -أي الدليل املحكـوم - أو املطلق ّالعامشمل ذا القرينة وهو ت الظهور ال ّحجية

 أو املطلق عىل ّالعاممع وجود القرينة، وبذلك يمكن اجلمع العريف بينهام بحمل 
 .، كام هو واضحّقيد أو املّاصاخل

حـدمها أمـن الـدليلني غـري قطعـي، وّ كـل أن يكون صدور: احلالة الثانية
سند، ففـي هـذه  الـيـيظنّ وكانـا ّخاصوّعام  عن اآلخر، كام لو صدر ًمنفصال

ًاحلالة ال تعارض بينهام ال سندا وال داللة ً. 
ًأما عدم تعارضهام سندا؛ فألنه إذا أمكن اجلمـع العـريف بيـنهام فـال تـصل 

 عـىل ّالعـامالنوبة إىل التعارض بني السندين، وحيث يمكن اجلمع بينهام بحمل 
ً اخلرب شامال هلام معاّحجية، يكون دليل ّاصاخل ً. 

كن اجلمع بينهام بأن كانـا متبـاينني، ففـي هـذه احلالـة يـرسي نعم إذا مل يم
 أن يـشمل املتعارضـني، ال يمكـن ّجية دليل احلّ ألن؛ّجيةالتعارض إىل دليل احل

فريجع إىل عالج التعارض بينهام إما بالقول بالتساقط أو التخيري ونحو ذلك كام 
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 .شاء اهللا تعاىل ًسيأيت تفصيله الحقا إن
ًا ّ نـصّاصًأن يكون صدور القرينة قطعيـا، كـام لـو كـان اخلـ: احلالة الثالثة

 كخرب الثقة، ففي هذه احلالـة ال ّظنّي، فهو دليل ّالعام القرينة وهو وًقرآنيا، أما ذ
 أما عدم تعارضهام مـن .تعارض بينهام ال من حيث الداللة وال من حيث السند

 يف احلالـة ّقدم كام تّصا عىل اخلّالعامحيث الداللة فإلمكان اجلمع بينهام بحمل 
الثانية، وأما من حيث السند فألنه بعد إمكان اجلمع العريف بينهام ال تصل النوبة 

 .ّالعام بصدور ّتعبدإىل التعارض يف السند، فيمكن ال
كـام لـو ،  الـسندَّ قطعـيّالعام السند وَّظنّي ّاصأن يكون اخل: احلالة الرابعة

 احلالـة يوجـد مقامـان هقرآين، ويف هذّنص  ّالعام خرب الثقة وّاصفرضنا أن اخل
 : للبحث

 يف حالـة ّحجـة -الـذي هـو خـرب الثقـة - ّاصهل يكون اخل: ّاألولاملقام 
 ّحجيةن دليل إدليل قطعي السند، فقد يقال ّأي  القرآين أو مع ّالعامتعارضه مع 

ّالسند دليل لبي متمث نـه غـري  مّتـيقن والقـدر امل،ّتـرشعةل يف اإلمجاع أو سرية املّ
 .مورد التعارض مع الدليل القطعي

ّن أخبار الطرح التي تأمر بطرح ما خالف الكتـاب تقيـد كـربى إوإما يقال 
ً اخلرب بام إذا مل يكن خمالفا مع الدليل القطعي، ولو كانت املعارضـة بيـنهام ّحجية

 .ّستقرمن التعارض غري امل
لف للعمـوم  عـن شـمول اخلـرب املخـاً اخلـرب قـارصةّحجيـةوعليه تكون 

 .ًا للعموم القرآينّخمصصته، لكي يكون ّحجي لعدم وجود دليل عىل ؛القرآين
وهذا البحث يأيت تفصيله يف حكم التعارض بني األخبار اآلمرة بـالعرض 

 .عىل الكتاب
 للخـرب املخـالف للعمـوم ّجيةبعد البناء عىل متامية مقتيض احل: املقام الثاين
تعارض بني خـرب الثقـة والعمـوم القـرآين ال ينحـرص َّ بأن ال عىَّالقرآين، فقد يد
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ً اخلاص لكونه قرينـةّقدم الظهور ليقال بتّحجيةبلحاظ كربى   بمقتـىض قاعـدة ّ
ً السند أيضا، بمعنى أن دليل ّحجيةبل يرسي التعارض إىل كربى  اجلمع العريف،

 ّحجيـةً الظهور الشامل للعموم يكون معارضـا مـع دليـل كـربى ّحجيةكربى 
وال توجـد قرينيـة لـدليل إحـدى الكربيـني عـىل  ّ الشامل لسند اخلاص،السند
 ّحجيـة ال بـني مفـاد دليـل ّالعـاممفـاد  وّالقرينية بني مفاد اخلـاص فإن اآلخر،
 .  السندّحجيةدليل  والظهور

 ثبـوت ظهـور ّالعـام عـىل ّاص اخلـّقـدموعىل هذا األساس ال يكفـي يف ت
 مـن ثبـوت ّالبد ّالعام عىل ّاص اخلّقدمت السند، بل لكي يظنّي مع كونه ّاصاخل

 فـسوف -صـدور و ظهـورّخـاصأي لو مل يثبت لل -ًظهوره وسنده معا، وإال 
 فقـط وإنـام ّاص ليس ظهور اخلّالعام املعارض لظهور ّ ألنيقع التعارض بينهام؛

ً ظهورا وسندا، وتقديم ظهور اخلّالعام يعارض ّاصاخل  ضـوء يف ّالعام عىل ّاصً
 العريف ال يعني تقديم كال األمرين من الظهور والسند عىل ظهـور قاعدة اجلمع

 .ّالعام
وإن كـان ال يعـارض دليـل ّعـام  الظهـور للّحجية إن دليل :بعبارة أخرى

 .ّخاص بالسند للّتعبد يعارض دليل ال-ّالعام -  لكنهّاص الظهور يف اخلّحجية
 . الواحد بخربّاص القرآين باخلّالعامومن هنا استشكلوا يف ختصيص 

 القطعي، لعدم إمكانيـة ّالعام عىل ظنّي الّاص تقديم اخلال يمكنوعىل هذا 
 ّحجيـة ودليل ّاصمن ظهور اخلّلكل  ّالعاماجلمع العريف بينهام، ملعارضة ظهور 

 .سنده
 القرآين يف ّالعام ظهور ّحجية ّ ألنة،ّقدمعدم وجود املعارضة املت: واجلواب

 ّحجية، وسنّة يصلح للتخصيص من الّخاصر ة بعدم ثبوت صدوّمقيدالعموم 
ًاكام  يثبت صدور قرينة صاحلة للتخصيص، فيكون حـ-كآية النبأ-ّاصدليل اخل

 يثبت انتفاء موضوع ّاص اخلّ ألنملوضوعه؛ًعا  ورافّالعام ظهور ّحجيةعىل دليل 
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 . عليه باحلكومةّقدمًا، فيّتعبد ّالعام
 مـن خـرب ّاصرآين باخلـوعىل هـذا فـال حمـذور يف ختـصيص العمـوم القـ

 .املعصوم
 اخلـرب ّحجيـة ّدلةنعم هناك حمذور آخر أرشنا إليه يف بداية البحث وهو أن أ
 عـدم وجـود ّتضحقارصة عن شمول اخلرب املخالف للعموم القرآين، وسوف ي

  . ضوء األخباريفمورد هلذا املحذور عند البحث يف حكم التعارض 
 

 .< الكتايب بخرب الواحدّالعامومن هنا استشكلوا يف ختصيص >: +قوله •
 ولـو ّاص تقديم سـند اخلـّصحة السيد الشهيد ثالثة تقريبات إلثبات ّقدم

 : ، وهذه التقريبات هيّالعامًا عىل ظهور ظنّيكان 
 ّظني الّصا القطعي باخلّالعامسرية العقالء عىل ختصيص : ّاألولالتقريب 

 ّ عنـد العقـالء عـىل حـدّحجـة كخرب الثقة إذا كـان ظنّيّإن سند اخلاص ال
 وحيـنام ّعـام، من النظر إىل سريهتم العملية يف موارد معارضته للّالبدالظهور، ف

ختـصيص ّاص ومنعقدة عىل العمل باخل يف كوهناّشك ن ع سريهتم يف ذلك الّنتتب
  عـىلًع الشارع عن هذه الـسرية دلـيال عىل أساسه، فيكون مقتىض عدم ردّالعام

 هـو الـسرية ّجيـة، هذا إذا كان الدليل عىل احلظنّيّ سند اخلاص الّحجيةإمضاء 
 .العقالئية
 ّتـرشعة سرية املّ ألن فهي أوضح من السرية العقالئية،ةيّترشعا السرية املّمأ

 عـىل العمـل بالروايـة ^ ّئمـةواضحة يف انعقادها عند الرواة وأصـحاب األ
 .  السندّة لعموم أو إطالق، حتى لو كان يف دليل قطعيّخصصملا

  السندّجية اللفظية حلّدلةك بإطالق األّالتمس: التقريب الثاين
 ّقـدمي  لو فرضنا أن السرية العملية كانت جمملة، لكن مع ذلـك يمكـن أن
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ثبت  اللفظية التي تّدلة بإطالق األّتمسك، بالّالعام عىل داللة ظنّيّسند اخلاص ال
 السند بالـسرية العقالئيـة أو املتـرشعية ّحجية ّدلة لعدم انحصار أ؛ السندّحجية

 .ًيا ال إطالق فيهّلبًيال التي تعترب دل
ًا ّتعرضـ أن هذا التقريـب موقـوف عـىل أن يكـون الـدليل اللفظـي مَّإال> 

ّ ذلك رصحيـا، وإنـام عـوّتضمنً مطلقا، أما إذا مل يّجيةللتعريف بكربى احل ل يف ً
 عىل ما هو املركوز لـدى العـرف بدرجـة يـستغنى معهـا عـن ّاحلجةقام بيان م

ّ أو رصح - انّؤديـيـا فعـ  يّالعمري وابنه ثقتان فما أد:  كام يف رواية-الترصيح به 
 ولكن يف سياق إمضاء مـا هـو املرتكـز يف أذهـان العقـالء، فـال ّجيةبكربى احل

 .)١(<واضح  به كام هوّتمسكحتى يٍحينئذ ينعقد فيه إطالق 
 ك بإطالق الدليل الرشعي خلرب الثقةّالتمس: التقريب الثالث

 تـهّحجيبـدليل رشعـي، ومل تثبـت  تهّحجيّلو فرضنا أن سند اخلاص ثبتت 
 ال بـسند ّالعامّعند العقالء، بل كان عمل العقالء يف مورد ذلك اخلاص بعموم 

 بإطالق دليل كّتمسّ، لكن مع ذلك يمكن تقديم سند اخلاص بالظنّيّاخلاص ال
ًال من جهة كونه ردعا عن إطالق السرية العقالئية عـىل العمـل > ًاعتباره رشعا

ات ال تـصلح لـردع سـرية بالغـة طالقـبأن مثل هذه اإل:  كي يقالّالعامبعموم 
 ّحجيـةاالرتكاز يف أذهان العقالء، بل باعتبار أن مدلول السرية العقالئيـة عـىل 

ني، بل بنحو القـضية ّحققرجية كام أفاده بعض املالظهور ليس بنحو القضية اخلا
ظهور ما مل تثبت قرينة عـىل اخلـالف، فـإذا ثبتـت ّ كل ّحجيةاحلقيقية القاضية ب

ًا يف مقام إثبات مـراده كـان صـاحلا إلثبـات ّكونه تام و دليل عند الشارعّحجية ً
 ةّحجيـوكذلك العكس، أي إذا نفي الشارع .  ذلك الظهورّحجيةالقرينة ورفع 

 يف ّحجـة فردع عنـه، كـان الظهـور -ً كالقياس مثال -طريق ثابت عند العقالء 
                                                 

 .٢٠٣ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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وكان العقالء يعملون هبا، ّأخص ً املرفوضة رشعا وإن كانت ّاحلجةمقابل تلك 
ًمفـصالقنـاه ّحق وّوليس ذلك إال من جهة ما أرشنا إليه  يف بحـث الـسرية مـن ّ

 عليهـا سـرية العقـالء بنحـو ة والكـربى املرتكـزةّالعامـاستفادة إمضاء النكتة 
ّالقضية احلقيقية ال خصوص العمل اخلارجي الذي كان عليه جـرهيم يف عـرص 

 .)١(<اإلمضاء
ـيّ وجه تقديم سند اخلـاص الّتضحوهبذا ي  القطعـي ّالعـام عـىل ظهـور ظنّ

 .ًسندا
ّ 

ة التـي تـشرتك فيهـا مجيـع أقـسام اجلمـع ّالعامـ هناك أربعة من األحكام •
 : وهي عريف،ال

 :ر رشطانّعدم إمكانية اجلمع العريف إال إذا توف: ّاألولاحلكم 
ًمن الدليلني كالما واحدا، أو ما هو بحكمهّ كل أن يكون :ّاألولالرشط  ً. 

 واحـد أو بحكـم ّمتكلمأن يكون كال الدليلني صادرين من :  الرشط الثاين
 . كورى اجلمع املذّ فال يتأتّتعددالواحد، وأما مع فرض ال

 ؛إن مورد اجلمع العريف يعالج التعارض الداليل بني اخلطابني: احلكم الثاين
بمعنــى أن مــورد اجلمــع العــريف يعــالج التعــارض الــداليل بــني اخلطــابني أي 

 .التعارض بني الظهورين
 . واحدّمتكلميف حاالت الكالمني الصادرين من : احلكم الثالث

 مـن إحـدى ّاص واخلّالعام واحد كّمتكلمال خيلو الكالمان الصادران من 
 : حاالت أربع

ًمنهام قطعيا، ويف هـذه احلالـة ال يوجـد ّ كل أن يكون صدور: احلالة األوىل
                                                 

 .٢٠٤ص: املصدر السابق) ١(
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 كليهام قطعي الصدور، وال تعارض بينهام من حيـث ّ ألنتعارض بني السندين،
 .الداللة؛ إلمكان اجلمع العريف بينهام

حـدمها أليلني غـري قطعـي، ومـن الـدّ كـل أن يكون صدور: احلالة الثانية
ـي وكانـا ّخـاصوّعام  عن اآلخر، كام لو صدر ًمنفصال  الـسند، ففـي هـذه ّظنّ

ًاحلالة ال تعارض بينهام ال سندا وال داللة ً. 
ًا ّ نـصّاصًأن يكون صدور القرينة قطعيـا، كـام لـو كـان اخلـ: احلالة الثالثة

خرب الثقة، ففي هذه احلالـة ال  كّظنّي، فهو دليل ّالعام القرينة وهو وًقرآنيا، أما ذ
 .تعارض بينهام ال من حيث الداللة وال من حيث السند

 قطعـي الـسند، كـام لـو ّالعام السند وظنّي ّاصأن يكون اخل: احلالة الرابعة
 احلالـة يوجـد مقامـان هقرآين، ويف هذّنص  ّالعام خرب الثقة وّاصفرضنا أن اخل

 : للبحث
 يف حالـة ّحجـة -الـذي هـو خـرب الثقـة - ّاصهل يكون اخل: ّاألولاملقام 

دليل قطعي السند، أم ال، وهذا البحث يـأيت ّأي  القرآين أو مع ّالعامتعارضه مع 
 .يف حكم التعارض بني األخبار اآلمرة بالعرض عىل الكتاب

 للخـرب املخـالف للعمـوم ّجية احلبعد البناء عىل متامية مقتىض: املقام الثاين
َّأن التعارض بني خـرب الثقـة والعمـوم القـرآين ال ينحـرص  ب عىّالقرآين، فقد يد
 ّاص ثبوت ظهور اخلّالعام عىل ّاص اخلّقدم، فال يكفي يف تّجيةاحلبلحاظ كربى 

 .ًسنده معاية ّحج من ثبوت ظهوره وّالبد السند، بل ظنّيمع كونه 
 القطعي، لعدم إمكانيـة ّالعام عىل ظنّي الّاص تقديم اخلال يمكنوعىل هذا 

 ّحجيـة ودليل ّاصمن ظهور اخلّلكل  ّالعامجلمع العريف بينهام، ملعارضة ظهور ا
 .سنده

 القرآين يف ّالعام ظهور ّحجية ّ ألنة،ّقدمعدم وجود املعارضة املت: واجلواب
 ّحجية، وسنّة يصلح للتخصيص من الّخاصة بعدم ثبوت صدور ّمقيدالعموم 
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ًاكام احلة للتخصيص، فيكون حـ يثبت صدور قرينة ص-كآية النبأ-ّاصدليل اخل
 يثبت انتفاء موضوع ّاص اخلّ ألنملوضوعه؛ًعا  ورافّالعام ظهور ّحجيةعىل دليل 

 .  عليه باحلكومةّقدمًا، فيّتعبد ّالعام
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  الشبهة املصداقية يفّالعامك بّجواز التمس •
  يف الشبهة املصداقية وعدمهّالعامب كّاألقوال يف جواز التمس •

ü مطلقاّالعامك بّعدم جواز التمس  
ü مطلقاّالعامك بّجواز التمس ً 
ü اللفظيّخصص اللبي واملّخصصالتفصيل بني امل  
ü ّتصل اللبي املّخصص اللفظي واملّخصصالتفصيل بني امل 
ü للحكمّقيداملاللبي غري  اللفظي وّخصصالتفصيل بني امل  
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ًديدا، لكن املعنون لـيس بحثـا جديـدا، جالبحث يف املقام وإن كان عنوانه  ً ً
 يف الـشبهة املــصداقية ّالعـام بّتمـسك هــل يمكـن ال:واملبحـوث عنـه هنـا هـو

 ه أم ال؟ ّخصص بالشبهة املفهومية ملّتمسك وكذا هل يمكن ال؟ه أم الصّخصمل
فالعنوان جديد وهو نتائج اجلمع العريف بالنسبة للـدليل املغلـوب، واملـراد 

 ّاصبشمول اخل ما جيزمّ كل  أو املطلق، إذ ال إشكال يف أنّالعاممن املغلوب هو 
 وطـرح ّاص من األخذ بظهـور اخلـ يف مثلهّالبد ّالعامًله مما كان داخال يف دائرة 

ّ كـل أكرم (:بمقتىض قاعدة اجلمع العريف، كام لو قال املوىلّعام  للّألوليةالداللة ا
ًففـي هـذه احلالـة إذا واجهنـا فقـريا ) ال تكـرم الفقـري الفاسـق (:ثم قال )فقري

ال جيـوز ٍحينئـذ ، وّاص، فال إشكال يف دخوله يف حكم اخلًاوجزمنا بكونه فاسق
ً، وأما إذا جزمنـا بعـدم كونـه فاسـقا ففـي هـذه احلالـة ال يـدخل حتـت إكرامه

 . من وجوب اإلكرامّالعام، وإنام يبقى حتت حكم ّاصاخل
يف كون هذا الفقري هل هـو فاسـق ّشك نعم يأيت اإلشكال يف حالة فرض ال

ًلكي ال جيب إكرامه، أم أنه ليس فاسقا كـي جيـب إكرامـه، فاإلشـكال فـيام إذا 
 . هلذا الفقري وعدم شمولهّاصمول اخلشككنا يف ش

 : ناله موردّشك واجلواب أن هذا ال
 .)١(ّبلحاظ الشبهة املصداقية: ّاملورد األول
 .)٢(ّبلحاظ الشبهة املفهومية: املورد الثاين

                                                 
 .وهو يشكّل مادة هذا المقطع) ١(
 .وهو يشكّل مادة المقطع الالحق) ٢(
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يف دخول فرد مـن أفـراد ّشك هي التي تكون يف فرض ال: الشبهة املصداقية
ً مبينـاّخـصص، مع كـون املّخصص امل يفّالعام ً وواضـحا ال إمجـال فيـه، وإنـام ّ

 لكي خيـرج ّاصصف بعنوان اخلّاإلمجال يف املصداق، فال يعلم أن هذا الفرد مت
، من قبيل ما لـو قـال ّالعامًصف، فيكون مشموال حلكم ّ، أم مل يتّالعامعن حكم 

ًاملوىل تصدق عىل فقري، وشككنا أن زيدا فقري أم ال؟ هـو اجلهـل ّشك ومنشأ الـ ّ
 وأنه الـذي ال يملـك قـوت ري مع علمنا بمعنى الفق،بحالة زيد هل هو فقري أم ال

 .ا نشأت من االشتباه يف األمور اخلارجيةّ ألهنيومه، فهذه هي الشبهة املصداقية؛
تكـرم الفقـري الفاسـق،  أو من قبيل ما لو قال املوىل أكرم الفقراء، ثم قال ال

 الفقري هل هو فاسق أم ال، وعلمنا معنى الفسق وهو مرتكـب ًاوشككنا أن زيد
 ؟ هل ارتكب الكبرية أم الًاالكبرية، لكن شككنا أن زيد

ًمتصال ّخصصويف هذه احلالة تارة يكون امل  : ً وأخرى منفصالّ
ــة اتــصال امل • ــهّتمــسك الّصــحة ال إشــكال يف عــدم ،ّخــصصيف حال    ب
 وانعقاده يف غـري عنـوان ّالعام ظهور  يوجب انقالب-ّتصل املّخصصامل -ه ّألن
يف ّشك  أم ال، يـالزم الـّخـاص يف أنـه للّفـرد معـني يفّشك ، فيكون الّاصاخل

يف انطبـاق ّشك  يـ-ً مـثال-يف فـسق شـخص ّشك  فمـع الـ. عليهّالعامانطباق 
 بعـد ختصيـصه ّالعـام عليه الذي هو معقد ظهـور )الفقري غري الفاسق (:عنوان
 . ال كالم فيه وهذا واضح،ّتصلبامل

 .نقطة الالحقة، كام يأيت يف الً منفصالّخصصوإنام الكالم يف ما إذا كان امل
 من قبيـل مـا لـو ؛ةّقدم كام يف األمثلة املت)١(ً منفصالّخصصإذا كان املّ أما •

                                                 
 إذا كـان :ّف مل يتعـرض إال لقـسم واحـد وهـوّهناك أقسام متعددة للشبهة املـصداقية، واملـصنّ) ١(

ًاملخصص منفصال  .قوال فيهاّ ويدور األمر بني األقل واألكثر، وسيأيت بيان األقسام األخرى واألّ
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 ًاتكـرم الفقـري الفاسـق، وشـككنا أن زيـد  ال: أكرم الفقراء، ثم قال:قال املوىل
، وعلمنا معنى الفسق وهـو مرتكـب الكبـرية، لكـن الفقري هل هو فاسق أم ال

وال خيفى أن هذه املسألة مـن مهـامت   هل ارتكب الكبرية أم ال،ًاشككنا أن زيد
  .املسائل من جهة األثر العميل البتناء كثري من الفروع الفقهية عليها

ّجواز التمسك بالعام   يف الشبهة املصداقيةّ
 يف الشبهة املصداقية، فمـنهم مـن ّعامال بّتمسكاختلف األعالم يف جواز ال

ض ّكام سـنتعر ،ّ، ومنهم من فصلًومنهم من منعه مطلقاًقا ذهب إىل اجلواز مطل
 : ني السيد الشهيد إجابتّقدملقد . صفحات اآلتيةإليه يف ال

  يف الشبهة املصداقيةّالعام بّتمسكجواز ال: ّاألولاجلواب 
لفقري بام فيه الفـرد املـشكوك وهـو  الشامل ملطلق ا:ّالعاملذلك بأن ّتدل اس

ته يف العمـوم فـيام ّحجيوإنام ترفع اليد عن  زيد املشكوك يف فسقه، كام يف املثال،
 ال يمكـن ّاص اخلـّحيـث إن يف اخلـصوص، وّحجيـة أقـوى ّاصلو كـان اخلـ

 ّحجيـة مقابل ّحجة ّاص فال يكون اخل، فاسقًاك به؛ لعدم علمنا بأن زيدّالتمس
ته وجيب إكرام مطلق الفقري بـام يف ذلـك ّحجي عىل ًا باقيّالعامون ، ومعه يكّالعام

  . يف الشبهة املصداقيةّالعام بّتمسك جواز الّتضحوهبذا ي .زيد املشكوك يف فسقه
 يف الشبهة املـصداقية لوجـود املقتـيض ّالعام بّتمسك جيوز ال:بعبارة أخرى

فقـري، بـام يف ذلـك ّ كل كرام الشامل إلّالعاموفقد املانع، أما وجود املقتيض فهو 
الفقري الفاسق املجزوم بفسقه، أما فقد املانع فألن الفقري الفاسق الذي يمنع من 

 هبـذا املقـدار، ّالعـام هو الفقري املجزوم بفسقه، ونخرج عن ّالعامالدخول حتت 
 لعـدم إحـراز ؛ّالعـام يدخل حتت ،وما زاد عىل ذلك وهو الفقري املشكوك فسقه

 ّالعـام بّتمسك، وهذا هو التقريب املدريس جلواز الّالعامجه من فسقه حتى نخر
 . يف الشبهة املصداقية
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  يف الشبهات املصداقيةّالعامك بّعدم جواز التمس: اجلواب الثاين
بـه عـىل جـواز ّتدل وهذا اجلواب ذهب إليه املشهور، حيث ناقشوا فيام اس

 واملـانع ّقـال بـأن املقتـيض تـاممن :  يف الشبهة املصداقية؛ فقالواّالعام بّتمسكال
 ال ّالعـام بّتمـسك الّ ألن؛ يف نفـسهّ غري تـامّالعام بّتمسكمفقود، بل املقتيض لل

 : خيلو من أحد احتامالت ثالثة
 إلثبـات وجـوب إكـرام الفقـري ّالعام بّتمسكأن يكون ال: ّاألولاالحتامل 

 .املشكوك إن فرض أنه غري فاسق
 ؛ً يف نفسه، إال أنه ال جيدي نفعـا يف املقـامًوهذا االحتامل وإن كان صحيحا

 الوجوب الذي يراد إثباته يف هذا االحتامل هو وجـوب مـرشوط، وبـام أن ّألن
 ّحقـق، فهذا يعني أن الوجوب الفعيل غري حمرز التّحققهذا الرشط غري حمرز الت

 . الوجوب النافع هو الوجوب الفعيل غري املرشوطّ ألنًيضا،أ
 إلثبات وجوب الفقـري املـشكوك ّالعام بّتمسكأن يكون ال :االحتامل الثاين

 .فسقه حتى لو فرض أنه فاسق
  األقـوىّاحلجـةه مع وجود ّ ألنًومن الواضح أن هذا االحتامل باطل أيضا؛

 ّتمـسك الال يمكنة عىل عدم جواز إكرام الفقري الفاسق ّ الدال-ّاصوهي اخل -
 . إلثبات وجوب إكرام الفقري الفاسقّالعامب

 أن هذا الفقـري ّالعام لكي نثبت بّالعام بّتمسكأن يكون ال: االحتامل الثالث
 ّتمـسك الّاملشكوك يف فسقه هو فقري غري فاسق، وعليـه جيـب إكرامـه، فيـصح

 . يف الشبهة املصداقيةّالعامب
دليل آخر هـو ّأي  أو ّالعام غاية ما يقوله دليل ّ ألنإال أن هذا الكالم باطل،

 ًمل يكن فاسقا، جيب إكرامه، أمـا إثبـات أن هـذا الـشخص الفقـريأن الفقري إذا 
 . احلكم ال يثبت موضوع نفسهّ ألنفاسق أم ال، فهذا خارج عن مدلول الدليل،
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ًإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عـادال، > :بتعبري السيد الشهيد
 خطاباتـه  عنه، فال طاقـه يف الكشف-عّمرشبام هو  -فهذا ليس من شأن املوىل 

ى املوىل بنفـسه لبيـان ّ نعم لو تصدثباته، إل-وموىلع ّبام هو مرش -الصادرة عنه 
 القيـد ّقـقيه أنـه أحـرز حتّوجوب إكـرام زيـد باخلـصوص كـان ظـاهر تـصد

 .)١(<ًخارجا
ة، أمـا االحـتامل ّقدمـمن هذه االحـتامالت املتّأي  عدم متامية ّتضحوهبذا ي

 وأما االحتامل الثالث فهو أن احلكم ال يثبت ، والثاين فهام خالف الفرضّاألول
 .  يف الشبهة املصداقيةّالعام بّتمسكموضوعه، وعليه فال جيوز ال

 

 ً مطلقاّالعامك بّعدم جواز التمس: ّاألولالقول 
 ّخـصصسـواء كـان امل يف الـشبهة املـصداقية ّالعامك بّ ال جيوز التمس:أي
ًمتصال  ّحققين كـاملّتـاخرً أم منفصال، وممن ذهـب إىل هـذا القـول مجـع مـن املّ

 : العراقي والسيد اخلميني والسيد اخلوئي، وإليك كلامهتم يف املقام
 ّقـله بـني األّرددلـو كـان إمجـال املـصداق مـع تـ> : العراقيّحقققال امل •

 وعـدم ّاصحيتمل كونه مـن أفـراد اخلـ فيام ّالعام بّتمسك ففي جواز ال،واألكثر
 هـو املنـسوب إىل املـشهور - وهو اجلواز- ّاألولجوازه خالف بني األعالم، و

ي بـاجلواز يف ّ اللفظـي واللبـّخـصصل بني املّاء األصحاب، وربام فصقدممن 
 ولكن التحقيق كام ستعرف .ينّخرأته هو املشهور بني املّ ولعل،ّاألولالثاين دون 

 .)٢(<ًز مطلقاهو عدم اجلوا
 يـرسي إىل ،ّمتـصل بمجمـل ّالعـام ّخـصصإذا > :وقال السيد اخلميني •

                                                 
 .٣١٤ص ،٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٥١٨ص ،٢ج: هناية األفكار) ٢(
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 وغريه، وال بني الدائر بني املتبـاينني ًإمجاله إليه، من غري فرق بني املجمل مفهوما
 ًفـا، عرّ بموضـوع وحـداينّتعلق الذي استثني منه مّالعام احلكم يف ّ ألن؛وغريه

 واملوصوف، فكام أن املوضوع يف ّقيدتثنى حال املويكون حال املستثنى منه واملس
أكرم  (: هو املوصوف بام هو كذلك، فكذلك يف قوله)أكرم العامل العادل (:قوله

 بـني - منـهّ حتى البدوي-، وهلذا ال ينقدح التعارض ) منهمّفساقالعلامء إال ال
 ًداواحـًوانـا ع عناملستثنى واملستثنى منه، كام ينقدح يف املنفصل منه، فإذا كان املوضو

 ّتمـسك به يف الشبهات املوضـوعية أو املفهوميـة للمـستثنى كالّتمسكيكون ال
 مـع )ّفـساقال تكـرم ال (: بقولـهّتمسكفيهام لنفسه، بل هو هو، فكام ال جيوز ال

 . املستثنى منه بال فرق بيـنهامّالعاماإلمجال بالنسبة إىل مورده، كذلك ال جيوز يف 
 ًحكام، بني املتباينني يرسي اإلمجال إليه ّدد فمع الرتًال،صص به منفّوأما إذا خص

 يف واحـد ّحجـة ّالعـام به يف واحد منهام، وإن كـان ّتمسكبمعنى عدم جواز ال
 .)١(<... والزمه إعامل قواعد العلم اإلمجايلًعا، واقّمعني

ات ّخصـص كـان حـال املّما مـر> :ّ اللبي فقالّخصصوأما يف خصوص امل
، لكـن بعـد متحـيص املقـام يف الـشبهة ّ فيظهر حاهلا ممـا مـرّلبية الاللفظية، وأما
مة بخروج عنوان باإلمجـاع أو العقـل ّهي متقو و-ي ّ اللبّمخصصاملصداقية لل

 يف ّدي فال حمالة يكـون احلكـم اجلـ-يف مصداقه ّشك ، والّالعامعن حتت حكم 
 ّتمـسك لل بالكـرس، ومعـه ال جمـالّخـصص دون املّخصص عىل أفراد املّالعام

 .)٢(<ّ لرفع الشبهة املوضوعية، ملا مرّالعامب
أي [ الـصحيح عـدم جـوازه> : يف حمـارضات+وقال الـسيد اخلـوئي •

ًمتـصال ّخصصًمطلقا أي سواء أكان امل ]يف الشبهة املصداقية ّالعام بّتمسكال  أم ّ
                                                 

 .٢٥٤-٢٤٥ص ،٢ج: مناهج الوصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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 . )١(<...ًكان منفصال
 . مطاوي البحث يفّقدم، كام ت+صنّف املًوممن ذهب إىل هذا القول أيضا

 ً مطلقاّالعام بّتمسكجواز ال: القول الثاين
لـو كـان > : العراقـيّحقققال امل .قدماءوقد نسب هذا القول إىل مشهور ال

 فـيام ّالعـام بّتمـسك واألكثـر ففـي جـواز الّقله بني األّرددإمجاله املصداق مع ت
 وهـو ّولاأل وعدم جوازه خالف بني األعـالم، وّاصحيتمل كونه من أفراد اخل

  .)٢(<اء األصحابقدماجلواز هو املنسوب إىل املشهور من 
  اللفظيّخصص اللبي واملّخصصالتفصيل بني امل: القول الثالث
ي وال جيـوز يف اللفظـي، وقـد ّ اللبـّخـصص يف املّالعام بّتمسكأي جيوز ال

ل مـن ّأو> : النائيني هذا القول إىل الشيخ األنـصاري، حيـث قـالّحققنسب امل
 .)٣(<تقريراتهيف  ذلك هو الشيخ عىل ما أفاد

 ّتصلي املّ اللبّخصص اللفظي واملّخصصالتفصيل بني امل: القول الرابع
 عليـه يف بيـان ّتكلمكـل املـّ هـو الـذي يتّتصلي املّ اللبّخصصاملراد من امل

، وجيـوز إذا كـان ًا لفظيـّخـصص إذا كـان املّالعـام بّتمـسكمراده، فال جيـوز ال
ًمتصال ًايّ لبّخصصامل ّ. 

بحسب املصداق، ًمال إذا كان جم> : اخلراساين حيث قالّحقق وهذا خمتار امل
، فال كـالم يف عـدم ّالعام حتت ًله أو باقياًدا  بني أن يكون فرّرددبأن اشتبه فرد وت

ًمتصال لو كان ّالعام بّتمسكجواز ال  رضورة عدم انعقاد ظهـور للكـالم إال ؛ بهّ
                                                 

 .١٨٣ص ،٥ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .٥١٨ص ،٢ج: هناية األفكار) ٢(
 .٥٣٦ص ،٢ج: فوائد األصول) ٣(
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 بـه ّتمـسك عنـه ففـي جـواز الًا إذا كان منفصال وأم.يف اخلصوص، كام عرفت
 ّ إذ غاية ما يمكـن أن يقـال يف وجـه جـوازه أن؛خالف، والتحقيق عدم جوازه

 فيام اشتبه أنـه مـن ّحجة، وال يكون ّحجةًفعال  فيام كان ّالعام إنام يزاحم ّاصاخل
ن  عىل حرمـة إكـرام مـً ال يكون دليال) العلامءّفساقال تكرم  (أفراده، فخطاب

 وال يعارضـه، فإنـه )أكـرم العلـامء (يف فسقه من العلامء، فال يزاحم مثـلّشك 
 وإن ّاص، وهو يف غاية الفساد، فإن اخلّاحلجة بغري ّاحلجةيكون من قبيل مزامحة 

 يف غري ّالعام ّحجية إال أنه يوجب اختصاص ًال، يف الفرد املشتبه فعًمل يكن دليال
 يف العامل الغـري الفاسـق، ّحجة وً دليال)العلامءأكرم  (عنوانه من األفراد، فيكون

بـال كـالم، إال أنـه مل يعلـم أنـه مـن ّعـام للًقا فاملصداق املشتبه وإن كان مـصدا
 ًيـا،ّوأمـا إذا كـان لب... ته بغري الفاسقّحجي، الختصاص ّحجةمصاديقه بام هو 

ام التخاطـب  إذا كان بصدد البيان يف مقّتكلمكل عليه املّأن يتّصح فإن كان مما ي
إال يف اخلـصوص، وإن مل ّعـام ، حيث ال يكاد ينعقد معه ظهـور للّتصلفهو كامل

 .تـه كظهـوره فيـهّحجي يف املصداق املشتبه عـىل ّالعاميكن كذلك فالظاهر بقاء 
 ّالعـام إال ما اشتمل عىل ة، ليسّالسيد حج أن الكالم امللقى من : يف ذلكّوالرس

 .)١()بخالفه  من إتباعه ما مل يقطعّالبدم، فالكاشف بظهوره عن إرادته للعمو
 د احلكمّي الذي ال يقيّ اللفظي واللبّخصصالتفصيل بني امل: القول اخلامس

ي الـذي ال يوجـب ّ اللبـّخـصص اللفظـي واملّخصصأي التفصيل بني امل
ي الذي يوجب تقييد موضوع احلكم، ّ اللبّخصصتقييد موضوع احلكم وبني امل

 وجيوز يف الثاين، وممن ذهـب إىل هـذا القـول ّاألول يف ّالعام بّتمسكفال جيوز ال
 .)٢( النائيني يف فوائد األصولّحققامل

                                                 
 .٢٢٢ص: كفاية األصول) ١(
 .٥٢٩-٥٣٦ص ،٢ج: ئد األصولانظر فوا) ٢(
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ّ 

ه؟ يف املقـام ّخصـص يف الـشبهة املـصداقية ملّالعـام بّتمـسك هل يمكـن ال•
 : قوالن
لـه بوجـود ّتدل  يف الشبهة املـصداقية، واسـّالعام بّتمسكجواز ال :ّاألول •
 الـشامل ّالعـام وفقد املـانع، أمـا وجـود املقتـيض فهـو ّالعام بّتمسكيض للاملقت

فقري، بام يف ذلك الفقري الفاسق املجزوم بفسقه، أما فقد املـانع فـألن ّ كل إلكرام
 . هو الفقري املجزوم بفسقهّالعامالفقري الفاسق الذي يمنع من الدخول حتت 

هات املصداقية، وهو مـا ذهـب  يف الشبّالعام بّتمسكعدم جواز ال :الثاين •
 يف الـشبهة ّالعـام بّتمـسكبه عىل جواز الّتدل إليه املشهور، حيث ناقشوا فيام اس

 ّتمـسك املقتيض للّ ألن واملانع مفقود،ّمن قال بأن املقتيض تام: املصداقية؛ فقالوا
ّ، ألن التمسك بالعام ال خيلو من أحد احتامالت يف نفسهّ غري تامّالعامب ّ: 

ّأن يكون التمسك بالعام إلثبـات وجـوب إكـرام الفقـري : ّامل األولاالحت ّ
 .ًوهذا االحتامل ال جيدي نفعا يف املقام. ّاملشكوك إن فرض أنه غري فاسق

 إلثبات وجوب الفقـري املـشكوك ّالعام بّتمسكأن يكون ال: االحتامل الثاين
مـع وجـود ه ّ ألنـًفسقه حتى لو فرض أنه فاسق، وهذا االحتامل باطـل أيـضا؛

ال  عىل عدم جواز إكرام الفقـري الفاسـق ّدالة ال-ّاصوهي اخل - األقوى ّاحلجة
 . إلثبات وجوب إكرام الفقري الفاسقّالعام بّتمسك اليمكن

 أن هذا الفقـري ّالعام لكي نثبت بّالعام بّتمسكأن يكون ال: االحتامل الثالث
 ّالعـام دليل ّ ألنم باطل،املشكوك يف فسقه هو فقري غري فاسق، إال أن هذا الكال

 .ال يثبت أن هذا الفقري فاسق أم ال
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 أقسام الشبهة املفهومية •
ًمتصالّما إذا كان اخلاص  •   واألكثر ّقلبني األًا ّردد وكان مّ
ًمتصالّما إذا كان اخلاص  •  بني املتبايننيًا ّردد وكان مّ
ًما إذا كان اخلاص منفصال •  . بني املتبايننيًا ّرددان مك وّ
ًما إذا كان اخلاص منفصال •  األكثر وّقل بني األًداّكان مرد وّ
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 ً جممـالّخـصص وكـان املّخمـصصّعـام  هي مـا إذا ورد :الشبهة املفهومية
 مـن بيـان أقـسام ّالبـدوقبل الرشوع يف بيان احلكم يف البحث  .بحسب املفهوم
 : الشبهة املفهومية

 

بحـسب املفهـوم، فإمـا يكـون ًمـال ّ وكان اخلـاص جمّخمصص ّإذا ورد عام
ًمتصال ّاصاخل  ّقـل إمـا يـدور األمـر بـني األ:من احلالتنيّ كل ويف .ً أو منفصالّ

 بني كونه خصوص مرتكب الكبرية وبني كونـه ّرددواألكثر، كمفهوم الفاسق امل
: بـني املتبـاينني كمفهـومًرا رية، أو يكون دائولو كان صغًقا مرتكب الذنب مطل

 .  بني كونه ابن عمرو وكونه ابن بكرّرددامل» زيد«
 يف احللقة الثالثـة إال ّتعرضخيفى أن السيد الشهيد مل ي فاألقسام أربعة، وال

ًلقسم واحد وهو القسم الرابع، وهو ما إذا كان اخلاص منفـصال  ًاّمـردد وكـان ّ
 .األكثر وّقلبني األ

ًمتصالّما إذا كان اخلاص : ّاألوللقسم ا   واألكثرّقلبني األًدا ّمرد وكان ّ
، ويف هـذا القـسم ال إشـكال يف »ّفـساقأكرم الفقـراء إال ال«: كقول املوىل

يف  ّالعـام بّتمـسك الال يمكـن بحيـث ّالعـام إىل ّخـصصرسيان اإلمجال من امل
 .إثبات حكمه ملورد اإلمجال

 ّالعـام يوجـب قلـب ظهـور ّتـصل املّصصخـوالسبب يف ذلك هـو أن امل
 هيـدم أصـل الظهـور، ّتصل املّخصص أن املّقدمّوانعقاده يف غري اخلاص، وقد ت

 يف ّالعـام هو األكثر كان معنـاه عـدم انعقـاد ظهـور ّخصصفلو كان مدلول امل
 . بهّتمسكمرتكب الصغرية، لكي يمكن ال
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ًمتصالّما إذا كان اخلاص : القسم الثاين  بني املتبايننيًدا ّمرد وكان ّ
بني شخـصني، واحلكـم » زيد «ّرددت و»ًأكرم العلامء إال زيدا«: كقول املوىل

 ّتـصل املّخـصصَّ أي أن امل، والبيان نفـس البيـان،ّاألولفيها كاحلكم يف القسم 
 ّتمـسكًفال يوجد ظهور بلحاظ الفردين معا كـي ي ،ّالعامهيدم أصل الظهور يف 

 . به
: د إىل أن البحث يف هذا القسم وقع يف نقـاط ثـالثوقد أشار السيد الشهي

 : وهي
ً يف الفـردين املتبـاينني معـا، ّالعـام بّتمـسكيف عدم جـواز ال: النقطة األوىل

 هيدم أصل الظهـور يف ّتصل املّخصصَّ يف القسم السابق من أن املّقدموذلك ملا ت
 .  بهّتمسككي يً فانه عىل هذا األساس ال يوجد ظهور بلحاظ الفردين معا ّالعام

 ؛ّ بالعام يف أحد الفـردين باخلـصوصّتمسكيف عدم جواز ال: النقطة الثانية
ًمتـصال ّخـصص من اهندام أصل الظهور فيام إذا كان املّقدموذلك بناء عىل ما ت ّ 

 فيكـون شـبهة ،من الفـردين باخلـصوصّ كل ال حيرز أصل الظهور بالنسبة إىل
 .  الظهورّحجيةمصداقية لكربى 

ّ بالعام إلثبات احلكم يف الفرد غري اخلارج ّتمسكيف إمكان ال: ة الثالثةالنقط
 إذا كـان ّمنجـزتشكيل علم إمجايل > ب يفّا يتسبّعىل إمجاله، ممًعا بالتخصيص واق

ًتكفال مّعام ال  ّجيـة فيكون من موارد العلـم اإلمجـايل باحل،ّإلثبات حكم إلزاميّ
 يف ً األثـر أيـضاّتـصورتنجيـز، بـل وقـد يالذي هو كالعلم اإلمجايل بالواقع يف ال

 .ً غري اإللزامي أحياناّالعاممورد 
ً واقعـا يكـون ّخـصصأن غـري مـا هـو امل: والصحيح إمكان ذلك بتقريب

َّتـه؛ ألن ّحجي وال موجـب لرفـع اليـد عـن ،ً شامال له عـىل إمجالـهّالعامظهور  َ
ْإن كنّا  و حمفوظ بالنسبة إليه-وهو أصل الظهور -املقتيض  يف مقام اإلشارة إليه ِ
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 واملانع مفقود، حيث مل يثبت ختصيص آخـر .نشري إليه بالعنوان اإلمجايل املذكور
 . املجملّخصصًزائدا عىل امل

ني يف النقطتني السابقتني هنا كام هـو ّقدمء من الوجهني املت وهبذا ال يرد يش
َّواضح، هذا إذا مل يكن يعلم بعـدم التخـصيص الزائـد ثبوتـا، وإال ِ  كـان ثبوتـه ً

 .)١(<ّخصصبالعلم الوجداين بإرادة غري امل
ًما إذا كان اخلاص منفصال: القسم الثالث  بني املتباينني ًدا ّمردكان  وّ
) ًالتكـرم زيـدا الفقـري(  وورد يف دليل منفصل)فقريّ كل أكرم (كام إذا قال

 . زيد بني زيدينّرددوقد ت
، حلصول علـم ّتصل املّخصص كاملّالعامويف هذا القسم يرسي اإلمجال إىل 

 بني شيئني، ففي هذه احلالـة يـسقط العمـوم ّردد وإن تًإمجايل بالتخصيص واقعا
 .واحد منهامّ كل  يفّجيةعن احل

 املجمـل، ّتـصل املّخـصص املنفصل املجمل وبني املّخصصوالفرق بني امل
بـني  ّردد يرفع ظهـور الكـالم يف العمـوم، أمـا يف املنفـصل املـّتصلامليف هو أن 

، وعليـه فـال يمكـن ً الظهـور، وإن كـان الظهـور باقيـاّحجيـةاملتباينني فرتتفع 
 .ينّردد بأصالة العموم يف أحد املّتمسكال

 كام هو ،وقد ذكر السيد الشهيد أن البحث يف هذا القسم يقع يف نقاط ثالث
يقع البحث عن حكم هـذا الفـرع يف ثـالث > :احلال يف القسم الثاين، حيث قال

 : نقاط
ً بالعـام يف الفـردين معـا، ووجـه ذلـك ّتمسك الّصحةعدم : النقطة األوىل ّ

ً خالفـا ملـا -ًشـموله للزيـدين معـا  وّالعامنه بالرغم من فعلية داللة إ ف؛واضح
 يف األصـل ّقـدم املنفـصل عـىل مـا تّخـصص لكـون امل- يف الفرع الثـاين ّقدمت

                                                 
 .٢٩٣ص ،٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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َّ إال ان ،ّالعـاماملوضوعي ال هيدم أصل ظهور  َّ  أحـد الظهـورين سـاقطة يـةّحجِ
ّ بالعام فيام ّتمسكنه يعني الإً هبام معا، فّتمسكومعه ال يمكن ال بحسب الفرض

 . ته فيه وهو غري معقولّحجييقطع بعدم 
ّ بالعـام يف أحـد الفـردين باخلـصوص، ّتمـسكعدم جواز ال: النقطة الثانية

ْمنهام وإنّ كل  يفّالعامَّن ظهور إ ف؛ًوالوجه فيه واضح أيضا  ً كان فعليـا فاملقتـيضِ
من ّ كل ً فاملانع مفقود أيضا لو لوحظ، ال يعلم بتخصيصه باخلصوصّ أنه كامّتام

 باعتبار العلم بالتخـصيص يف أحـدمها ال حمالـة يقـع ّ أنه إال،ًالظهورين مستقال
 ألحـدمها دون ّجية بالعرض ويكون شمول دليل احلّجيةالتعارض بينهام يف احل

ً بأحدمها باخلصوص بدال عـن ّتمسكُ هذا لو أريد ال.ّرجحمًاآلخر ترجيحا بال 
قد عرفت  وًباآلخر مجعا فهو رجوع إىل النقطة السابقة و بهّتمسكَّما الأ و،اآلخر

 . تهّعدم معقولي
ّ بالعام لنفي التخصيص الزائد املحتمـل يف ّتمسكيف جواز ال: النقطة الثالثة

 عىل ذلـك أثـر ّرتباإلمجال إذا تالفرد اآلخر غري اخلارج بالتخصيص عىل نحو 
 .رشعي

ًيف هذه النقطة هو اجلواز أيضا كام كان األمر كـذلك يف الفـرع : والصحيح
  .)١(<الثاين

ًما إذا كان اخلاص منفصال: القسم الرابع  األكثر وّقل بني األًاّمرددكان  وّ
 . » مـن الفقـراءّفـساقال جيب إكرام ال«: ثم قال» أكرم الفقراء«: كام لو قال

 أنـه ال ًيـضاأًففي هذه احلالة لو واجهنا فقريا نعلم أنه يرتكب الصغائر، ونعلـم 
يف ّشك نا نّ ألنيف وجوب إكرامه،ّشك يرتكب املعصية الكبرية، ولكن مع ذلك ن

 ّخيـتصأ، فال نعلم أن الفاسق ّاصمفهوم الفاسق الذي ورد يف لسان الدليل اخل
                                                 

 .٣٠٢ص ،٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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يف املقام يف مفهـوم الفاسـق، ّشك  فال يشمل مرتكب الصغرية،مبفاعل الكبرية أ
 ّ أي،ّقـلاألو ،الذي يدور أمره بني األكثـر، وهـو مرتكـب الـصغرية والكبـرية

 .يف الشبهة املفهوميةّشك  بمرتكب الكبرية، فيكون الّخمتص
 إلثبات وجوب إكرام الفقري املرتكـب للـصغرية ّالعام بّتمسكفهل جيوز ال

 م الفاسق يشمل مرتكب الصغرية أم ال؟يف أن مفهوّشك دون الكبرية، حيث ن
 .ّالعام بّتمسكاختار السيد الشهيد يف املقام جواز ال

 باملنفصل ينعقد له ظهور يف العموم، وإذا ّخصص املّالعامأن : تقريب ذلك
 فـإذا كـان .تـنيّ فهو مـن بـاب تقـديم أقـوى احلجّالعام عىل ّقدم يّاصكان اخل

 ّحجة فال يكون )مرتكب الكبرية(  منهّتيقن امليف الزائد عىل القدرًمال  جمّاصاخل
 جممـل ال ظهـور لـه يف مرتكـب ّاص اخلّ ألن)وهو مرتكب الصغرية( يف الزائد

 أي ّقـل وهـو األ،ّتـيقنيف القدر امل ) املجملّاصاخل( تهّحجيالصغرية، فتنحرص 
املنعقـد ظهـوره يف ّعـام ً مزامحـا للّاص وعىل هذا فال يكون اخل.مرتكب الكبرية

، ومنهـا القـدر الزائـد ّاص من اخلّتيقنلشمول جلميع أفراده التي منها القدر املا
 ّالعام أقوى من ّحجة بّتيقن، فإذا خرج القدر املّاصعليه املشكوك دخوله يف اخل

 وظهوره فيه، وهذا يعني أنا نرفع اليـد ّالعام ّجيةال مزاحم حلبيبقى القدر الزائد 
الكبرية، ويبقى حتته ما عداه وهو مرتكـب  يف خصوص مرتكب ّالعامعن مفاد 
 .الصغرية
 ّصـحةوالـصحيح يف هـذا الفـرع > :ىل هذا أشار الـسيد الـشهيد بقولـهإو

 . ّالعام وعدم رسيانه إىل ّخصصّ بالعام يف مورد إمجال املّتمسكال
 يف ّالعـاموهو ظهور  - ّجيةَّان مقتيض احل: ّوالصيغة املدرسية لتخريج ذلك

 . املانع مفقود و، موجود-ملورد اإلمجالالعموم بالنسبة 
 املنفـصل ال هيـدم الظهـور ّخـصصَّ من ان املّقدم فلام ت؛َّما وجود املقتيضأ
 .  بمالك األظهرية أو القرينيةّجية عليه يف احلّقدموإنام يت
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 العموم إنـام هـو بمقـدار ّحجيةَّ فألن الثابت من املانع عن ؛َّما عدم املانعأو
َّمـا فاعـل الـصغرية فلـم يثبـت بحـسب الفـرض أ و.الذنبفاعل الكبرية من 

 ّالعـامَّن ظهـور أ مـن ّقـدم ملـا ت؛تهّحجي عىل ّالعام فيبقى ،خروجه بالتخصيص
هـذه الـصياغة صـحيحة ال غبـار  و. يف نفي التخـصيص املحتمـلّحجةبنفسه 
 .)١(<عليها
 بحـسب املفهـوم ّاصإذا كـان اخلـ> :ىل هذا أشار صاحب الكفاية بقولهإو
 فـال يـرسي إمجالـه إىل ًال، واألكثر وكان منفـصّقلبني األًرا  بأن كان دائًال،مجم

، لوضـوح ّاصفيام ال يتبع فيه اخلًعا  متبّالعام بل كان ًحكام، وال ً، ال حقيقةّالعام
 عـىل ّحجة إنام يزامحه فيام هو ّاص رضورة أن اخلًال، فيه بال مزاحم أصّحجةأنه 

ظهر عىل الظـاهر، ال فـيام ال يكـون كـذلك، كـام ال أو األّنص  للًخالفه، حتكيام
 .)٢(<خيفى

ّإذا كان اخلاص : ؛ أي يف الشبهة املصداقيةّالعام بّتمسكاملقام من ال :إن قيل
 يف الـشبهة ّالعـامًا بّمتـسكاألكثـر، فيكـون  وّقـلبـني األًدا ّمـرد وكـان ًمنفصال

يف ّشك هوميـة إىل الـيف هذا القسم من الـشبهة املفّشك املصداقية، أي إرجاع ال
 . يف املقامّالعام بّتمسكالشبهة املصداقية، وعليه فال جيوز ال

 ّفـساقال تكـرم ال ( يف قوله)عنوان الفاسق (هوو ّخصصإن امل: آخربيان ب
ً منقـسام إىل مـا يكـون ّالعـام، فأصبح ظهـور ّالعامخرج من داللة ) من الفقراء

 ّحجـةيكـون  لول الفاسق، ومـا الً وهو الفقري الذي ال يكون مشموال ملدّحجة
 فاعـل الـصغرية ممـن ّحيـث إنفيه وهو الفقري املشمول ملدلول كلمة فاسـق، و

ه مشكوك بـني ّ ألنّالعامًيف كونه مشموال ملدلول الفاسق أم ال، فال يشمله ّشك ي
                                                 

 .٢٩٩ص ،٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٢٢٠ص: كفاية األصول) ٢(
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ًكونه عادال أو فاسقا،   لكـي ٍن مرتكب الصغرية ليس فيه مقتضإ: بعبارة أخرىً
يف كون مرتكب الـصغرية ينطبـق ّشك لعدم كونه حمرز العدالة، لل؛ ّالعاميشمله 

 .عليه عنوان الفسق أم ال
 . الفاسقّسمىالتخصيص بعنوان الفاسق الواقعي ال بعنوان م :اجلواب
إن التخصيص إذا كان بعنوان الفاسق أي أخذت كلمة الفاسق يف : تفصيله

 ّسمىنـوان مـدليل التخصيص بنحو املوضوعية، بحيث يكـون التخـصيص بع
 يف مـورد اإلمجـال، ّالعـام بّتمـسكال إشكال يف عدم إمكان الٍحينئذ الفاسق، ف

وهو فاعل الصغرية، لكن هذا التخصيص يف احلقيقة يرجع إىل إمجـال مـصداق 
 الفاسـق ال يوجـد إمجـال فيـه، ّسمى مفهوم مّ ألن ال إمجال مفهومه،ّخصصامل

  .وإنام اإلمجال يف املصداق
تخصيص بعنوان الفاسـق الـواقعي، بحيـث يكـون مفهـوم إن كان ال: أي

نه يؤخذ إمفهوم، فّ كل  عن واقعه، كام هو احلال يفٍالفاسق أخذ بام هو مرآة حاك
مرآة لواقعه، ففي هذه احلالة يكـون التخـصيص بمقـدار مـا حيكـي عنـه هـذا 

 بحـسب ّمـردد عنـوان الفاسـق ّ حمكـيّحيث إنالعنوان وهو عنوان الفاسق، و
 وهو مرتكب الكبـرية فقـط، ّقل منه هو األّتيقن واألكثر، واملّقلني األالفرض ب
 بالنسبة إىل فاعل الكبرية، وأما فاعل الصغرية فيبقى حتـت ّحجة ّاصفيكون اخل

 .ّالعام خترجه عن ّحجة، وال توجد ّالعام
 فرق املقام عن الشبهة املـصداقية، ففـي الـشبهة املـصداقية ال ّتضحوهبذا ي
 منـه ّتيقن واألكثر حتى يقال بأن القدر املّقل بني األًاّمردد فيها ّاصيكون أمر اخل

 يف غري فاعل الكبرية، أمـا ّحجة يف الشبهة املصداقية يكون ّالعام ّ ألن،ّقلهو األ
 ال نعلـم -ًوهو زيد مثال - يف فاعل الكبرية، وبام أن املشكوك ّحجة فهو ّاصاخل

 ّالعام إذ غاية ما يقوله دليل ؛ّالعاموله حتت أنه فاعل للكبرية أم ال، فال جيوز دخ
 أمـا إثبـات أن .ًدليل آخر هو أن الفقري إذا مل يكن فاسقا، فيجـب إكرامـهّأي أو 
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 احلكم ال يثبت موضـوع ّ ألنهذا الشخص فقري أم ال، فهذا خارج عن مدلوله،
 . يف الشبهة املصداقيةّالعام بّتمسكنفسه، وعليه فال جيوز ال

ن الفرق بني الشبهة املـصداقية وبـني الـشبهة املفهوميـة يف إ: بعبارة أخرى
 يف ّاص واألكثـر، هـو أن اخلـّقـليف القسم الرابع وهو الدوران بني األ املنفصل

 وهو مرتكب الكبـرية يف املثـال، وأمـا ّقل إال يف األّحجةالشبهة املفهومية ليس 
 فيه ّحجةه جعل  مشكوك أنّاصن اخلإالزائد املشكوك وهو مرتكب الصغرية، ف

وأمـا . ء يف ذلـك الـيش-ًعـا  قط- ّحجةليس بيشء  يف ّجيةأم ال، ومشكوك احل
بـني ًدا ّمردوعليه ال يكون األكثر .  فيهّحجة ّاص إال فيام كان اخلّحجة فهو ّالعام

، كالشبهة املصداقية التـي يكـون املـصداق ّاحلجة أو هذه ّاحلجةدخوله يف تلك 
 معلـوم أن -يف الشبهة املفهومية - ّالعام وعدمه، بل ّلعاما بني الدخول يف ًاّرددم
 . فيهّالعام ّحجية فال يزاحم ّشك، فيه، ألجل الّحجة ليس ّاصاخل

 

سـم ايف الوجـوب وهـو عـدم التـسمية بًدا نقطع بعد كونه قي>: +قوله •
 . ألن التسمية ليس هلا مدخلية يف موضوع احلكم<الفاسق
 أي أن عـدم < عـىل ذلـكّخصصحراز داللة املإ الثاين فلعدم وأما>: قوله •

ف بوجوب القنـوت يف الـصالة ّذا مل يعلم املكلإالتكليف ألجل عدم وجوده، ف
إذا مل يعلـم  نـهإ فيمكنه أن جيري أصـالة الـرباءة، ويف املقـام كـذلك، ف-ًمثال -

 ّيقنر املتـًبشمول مفهوم الفاسق ملرتكبي الصغائر أيضا، فيمكنه أن يأخذ بالقـد
لعدم الـدليل عـىل تقييـد ؛  عليه، بل يكون بحكم العدمًاّمنجزيكون الباقي  وال

 .ّعام عليه الرجوع اىل الّتعنيصغائر، فيلالفقراء بعدم ارتكاهبم ا
ّعام ة عىل حكم الل أي أن الدال<عىل حكمه معلومةّعام اللة الدألن >: قوله •

 .امهكرإ جيب : وهو،ةوهو مرتكب الكبرية معلوم
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ّ 

 ّخـصص وكـان املّخمصصّعام املراد من الشبهة املفهومية هي ما إذا ورد  •
 . بحسب املفهومًجممال
ًمال ّ وكان اخلاص جمّخمصصّعام أقسام الشبهة املفهومية أربعة، فإذا ورد  •

ًمتصال ّاصبحسب املفهوم، فإما يكون اخل مـن احلـالتني، ّ كـل ويف ًال، أو منفصّ
 .بني املتبايننيًرا أو يكون دائاألكثر،  وّقلدور األمر بني األإما ي

ًلقسم الرابع، وهو ما إذا كان اخلـاص منفـصالل السيد الشهيد ّتعرضوقد  ّ 
 .األكثر وّقلبني األًدا ّمردوكان 
 ّجيـةَّن مقتـيض احل؛ ألّالعام بّتمسكاختار السيد الشهيد يف املقام جواز ال •
 . املانع مفقودو ، يف العمومّالعام وهو ظهور ،موجود
ًإذا كان اخلاص منفصال: إن قيل • األكثر، فيكـون  وّقلبني األًدا ّمرد وكان ّ
يف هذا القـسم مـن الـشبهة ّشك  يف الشبهة املصداقية، أي إرجاع الّالعامًا بّمتسك

 . ّالعام بّتمسكيف الشبهة املصداقية، وعليه فال جيوز الّشك املفهومية إىل ال
إن التخصيص بعنوان الفاسق الواقعي، بحيـث يكـون مفهـوم : باجلوا •

 عن واقعه، فيكون التخصيص بمقدار مـا حيكـي ٍالفاسق أخذ بام هو مرآة حاك
 ّمـردد عنـوان الفاسـق ّ حمكـيّحيث إنعنه هذا العنوان وهو عنوان الفاسق، و

برية  وهو مرتكب الكّقل منه هو األّتيقن واألكثر، واملّقلبحسب الفرض بني األ
 بالنسبة إىل فاعل الكبرية، وأما فاعل الصغرية فيبقى ّحجة ّاصفقط، فيكون اخل

 .ّالعام خترجه عن ّحجة، وال توجد ّالعامحتت 
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ّّ 

 واحدة من اجلملتني وترك مفهومهامّ كل تقديم منطوق •
 مناقشة السيد الشهيد لوجه تقديم املنطوق عىل املفهوم •
  الرشط واحتاد اجلزاءّتعدداألقوال يف مسألة  •

ü مجلة بمنطوق األخرىّ كل ختصيص 
ü من اجلملتنيّ كل رفع اليد عن مفهوم 
ü منهامّ كل تقييد إطالق الرشط يف 
ü الرشط هو اجلامع بني اجلملتني 
ü  حدى اجلملتني وحفظ األخرىإرفع اليد عن 
ü نيطالقفع اليد عن كال اإلر 
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 تطبيقات وقع االخـتالف فيهـا ّعدةيشري السيد الشهيد يف هذا البحث إىل 
ص يف أنه هل هذه املوارد هي ّهذه املباحث يتلخ الف يفبني األعالم، وحمور اخل

مـن مباحـث   أم، التي يوجـد فيهـا مجـع عـريفّستقرمن موارد التعارض غري امل
 . التي ال يوجد فيها مجع عريفّستقرالتعارض امل

 من حيث الكـربى، ّتامة أن قاعدة اجلمع العريف وإن كانت ّتضحومن هنا ي
، وفـيام يـيل نـشري إىل بعـض هـذه اطبيقاهتـلكن توجد مـشاكل يف عـدد مـن ت

 : التطبيقات
ّّ 

 الرشط فـيهام، وكـان اجلـزاء ّتعددتان رشطيتان، وّإذا وردت مجلتان مستقل
ه يف اجلملـة ّ ألن؛ّتعدد، فهنا الرشط م)١(ًاّ ال نوعيًا شخصيًا، أي واحدًافيهام واحد

واجلـزاء هلـام واحـد ) إذا خفيت اجلـدران (ويف الثانية) ي اآلذانإذا خف (األوىل
أن اجلملـة الـرشطية   من احللقة الثالثةّاألول يف القسم ّقدموهو التقصري، وقد ت

أمـا ) ّإذا خفـي األذان فقـرص (هلا مفهوم، وهلا منطوق، واملنطـوق كـام يف قولـه
ّإذا مل خيف األذان فال تقرص (املفهوم فهو  وهنـا قـد .)يت اجلـدران حتى لو خفَ

 اجلملتني دون األخرى، كام لو ىحدإ رشط ّققحيصل التعارض بينهام فيام إذا حت
                                                 

فـاحلكم هنـا واحـد ) عتقأعتق وإذا ظاهرت فـأإذا أفطرت ف: (الواحد النوعي، كام لو قال) ١(
فطار وللظهار، أما الواحـد الشخـيص فهـو كـام لـو علمنـا مـن نوعي لوجود امتثالني، لإل

إذا خفيـت ( و)ّإذا خفـي األذان فقـرص(اخلارج أن احلكم لـه امتثـال واحـد، كـام يف قولـه 
ّ وال معنى لتعدد امتثاهلام، أي ال معنـى أن يكـون يف ،احدوواحلكم واجلزاء ) ّاجلدران فقرص
 .املقام تقصريان
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إذا خفـي (  مقتىض اجلملة األوىلّ ألن؛ خفاء اآلذان من دون خفاء اجلدرانّققحت
َهو وجوب التقصري حتى لو مل ختف اجلدران، أما مفهوم اجلملـة ) ّاألذان فقرص

َعىل عدم وجـوب التقـصري إذا مل ختـف ّيدل ) جلدران فقرصإذا خفيت ا(الثانية 
 .ذاناجلدران، حتى وإن خفي األ
 من اجلملتني ومفهومّ كل  التعارض بني منطوقّحققوعىل هذا األساس يت

 .)١(األخرى
ام مثبتـان، وال تعـارض بـني ّ ألهنـأما بني املنطـوقني فـال يوجـد تعـارض

 .اه إثبات يشء ال ينفي ما عدّ ألناملثبتات،
واحدة من اجلملتني ومفهوم األخرى، ّ كل وبناء عىل التعارض بني منطوق

  هل يوجد مجع عريف بني منطوق ومفهوم اجلملة األخرى؟:يطرح هذا السؤال
 

 واحدة منّ كل تقديم منطوقوذلك ب؛ طرح يف املقام وجهان للجمع العريف
أن يكـون : تكـون النتيجـة بالـشكل التـايلٍحينئـذ واجلملتني وترك مفهـومهام 

 تّققـتني، إما خفـاء اآلذان، وإمـا خفـاء اجلـدران، فـاذا حتّللتقصري إحدى عل
 .تانّتان مستقلّ هاتني العلتني وجب التقصري، فالعلىحدإ

 املنطـوق ّ ألن عىل املفهوم بمالك األظهرية؛ّقدمإن املنطوق ي: ّاألول جهالو
ً عرفا أقوى ظهورا من املفهومهو ما ينطق به، وهو ً. 

، والسبب يف كون املنطـوق ّخصية بمالك األّقدمإن املنطوق ي:  الثاينجهالو
 واحدة، أمـا ّصة حلّتعرضي) إذا خفي اآلذان (هو أن املنطوق من املفهومّأخص 

ّإذا مل خيف اجلدران فال تقـرص: يقول) إذا خفيت اجلدران فقرص (املفهوم جلملة َ 
 عـدم التقـصري يف اتني، ومهـّ حلـصّتعـرضَف، فهو يخيذان أم مل سواء خفي األ

                                                 
 .ّشاء اهللا يف التعليق عىل النص  إناض هلّهذا التعارض، نتعرتوجد وجوه ستة لعالج ) ١(
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مـن ّأعـم حالتني، يف حالة خفاء األذان ويف حالة عدم خفائه، هلذا كان املفهـوم 
 .ّخصية املنطوق بمالك األّقدماملنطوق، في

  تقديم املنطوق عىل املفهوميمناقشة السيد الشهيد لوجه
أن مـالك تقـديم املنطـوق عـىل املفهـوم  القائل ب- ّاألول جهمناقشة الوأما 

 أن التعارض ليس بني املنطوق واملفهوم ليقـال أن :احاصلهف -بمالك األظهرية
 بمالك األظهرية، بل التعارض باحلقيقة بني املنطـوقني، وإذا كـان ّقدماملنطوق ي

 .التعارض بني املنطوقني، فال توجد بينهام أظهرية وظاهرية
 ّتامـة ّعلـةد وينشأ من داللـة املنطـوق عـىل أنـه ّتول املفهوم يّنإ :بيان ذلك

 االنحصارية تستلزم انتفاء اجلـزاء عنـد ّتامة الّعلةمنحرصة، ومن الواضح أن ال
يـة االنحـصارية ملـا حـصلت ّانتفاء الرشط، فلو مل تكن داللة املنطوق عـىل العل

نطـوقني،  وبالـذات بـني املًالّ أن التعـارض أوّتـضحداللة عىل املفهوم، وهبذا ي
 ّعلـةعـىل كـون خفـاء األذان ) ِّإذا خفي األذان فقـرص( ومعه تكون داللة مجلة
ذا خفيـت اجلـدران إ( تتعارض مـع اجلملـة الثانيـةٍحينئذ منحرصة للتقصري، و

 . منحرصة للتقصريّعلة عىل أن خفاء اجلدران ّدالةال) ّفقرص
ني، وليس بـني  وبالذات بني منطوقي اجلملتًالّ أن التعارض أوّتضحوهبذا ي

حدى اجلملتني مع مفهوم األخرى، كـي يقـال بتقـديم املنطـوق عـىل إمنطوق 
 . املفهوم بمالك األظهرية

 القائل بأن املالك يف تقديم املنطوق عىل املفهـوم -  الثاينجهمناقشة الووأما 
منا معكـم بـأن التعـارض لـيس بـني ّ أننـا لـو سـل:حاصـلهاف -ّخـصيةهو األ

ن املنطوق إلتعارض بني املنطوق واملفهوم، ولكن من قال لكم املنطوقني، وإنام ا
 مـن وجـه، ًا وخـصوصًابيـنهام عمومـأن مـن املفهـوم، بـل الـصحيح ّأخص 

 .فيتعارضان يف مورد التصادق ويتساقطان، ومن ثم يرجع إىل األصول العملية
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 :ل يف مجلـة أخـرىوقيو) ّإذا خفي األذان فقرص (:إن املوىل حينام يقول :هبيان
، )خفاء األذان وخفاء اجلـدران (فهذان الرشطان مها) ّإذا خفيت اجلدران فقرص(
ًعلـةالـرشط   مقتىض الرشط يف اجلملة الـرشطية هـو صـريورةّحيث إنو ًتامـة ّ ّ ،

ذا خفي األذان وجب التقصري سـواء خفيـت اجلـدران أم ال، إ، فّعلةوليس جزء 
 وجـب التقـصري خفيـت اجلـدران،وهكذا األمر بالنسبة إىل اجلملة الثانية أي إذا 

مـن الـرشطني ّ كل  فإطالق املنطوقني يقتيض أن يكون.سواء خفي األذان أم ال
 يف ّقدمكام ت -) بالواو ( هذا اإلطالق يقابله التقييدّ ألن؛ّعلة ال جزء ّستقلة مّعلة

 أن ّالبـد، فّعلـة خفاء األذان لو كـان جـزء ّ ألن- من احللقة الثالثةّاألولاجلزء 
 . للتقصري كال الرشطني، ومها خفاء األذان وخفاء اجلدرانّعلةن التكو

من اجلملتـني، فانـه يقتـيض أن تكـون ّ كل أما بالنسبة إىل إطالق املفهوم يف
 وال -إما خفاء األذان أو خفاء اجلدران -الرشطني   التقصري منحرصة بأحدّعلة

  إطالق مفهوم مجلةتان كام يف إطالق املنطوق، والسبب يف ذلك هو أنّتوجد عل
عىل وجوب التقصري يف حالة خفاء األذان فقـط، ّيدل ) ّإذا خفي األذان فقرص(

 للتقـصري منحـرصة بخفـاء ّعلـةعـىل أن الّيدل سواء خفيت اجلدران أم ال، مما 
ّتـدل حيث ) ّإذا خفيت اجلدران فقرص( ذا األمر بالنسبة إىل اجلملةكذان، وهاأل

 . خفاء اجلدران فقط سواء خفي األذان أم الي وجوب التقصري هّعلةعىل أن 
 يف ّقـدم، كـام ت)أو (ـطالق املفهوم هذا يقابلـه التقييـد بـإومن الواضح أن 

 . من احللقة الثالثةّاألولالقسم 
 مـن اجلملتـني، ينـتج أنّ كل  أنه إذا أخذنا بإطالق املنطوق يفّتضحوهبذا ي

 .تقييد إطالق املفهومني من ّالبد لوجوب التقصري، فّتامة ّعلةرشط ّكل 
من اجلملتني ينتج أن وجوب التقصري له ّ كل وإن أخذنا بإطالق املفهوم يف

 . من تقييد إطالق املنطوقنيّالبدن، فاتّ عل واحدة الّعلة
  من إطالق املنطوقني واملفهومني غـري ممكـن،ّومن الواضح أن األخذ بكل
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واحـد مـنهام ّكـل و أن أ ّتامة ّعلة من الرشطني ً كالّأنما إ :ه يدور بني أمرينّألن
 ،ٌ حمـالٍ واحـدٍ لـيشءّعلة َ وكونه جزءّتامة ّعلة، واجلمع بني كون يشء ّعلةجزء 

 .كام هو واضح
 أن التعارض هو بني إطـالق املنطـوقني وإطـالق املفهـومني، ّتضحوهبذا ي

والنسبة بينهام العموم واخلصوص من وجه، فيتعارضان يف مورد التصادق وهو 
كـام لـو خفـي األذان فقـط مـن دون خفـاء اجلـدران،  ، أحد الرشطنيّقق حتإذا
وبني مفهوم ) ّإذا خفي األذان فقرص(  التعارض بني منطوق مجلةّحققيتٍحينئذ ف

 منطـوق األوىل يقـول ّحيث إن) ّوهي إذا خفيت اجلدران فقرص( اجلملة الثانية
إذا خفي األذان : ية فيقول، أما إطالق مفهوم اجلملة الثانّ الرشط فقرصّققإذا حت

 .ال جيب التقصري
 إذا خفيـت : رشط اجلملـة الثانيـة وهـيّقـقونفس الكالم يأيت فـيام إذا حت

 الـرشط وهـو خفـاء ّقـقإذا حت: منطوق هذه اجلملة يقـول فإن ،ّاجلدران فقرص
:  يقـول)ّإذا خفي األذان فقرص( إطالق مفهوم مجلة ّنإ، يف حني ّاجلدران فقرص
 ّقـقصري إذا خفيت اجلدران، وعليه فالتعارض يف املقام يف حالـة حتال جيب التق

 .حد الرشطني دون اآلخرأ
ّ كـل  إطـالق منطـوقّ ألن كال الرشطني،ّقق يف حالة حتي االفرتاق هّمادةو

واحدة من اجلملتـني ال ّ كل ن مفهومأواحدة من اجلملتني يوجب التقصري، كام 
 .يمنع من وجوب التقصري

 ّخـصيةلجمـع العـريف بأظهريـة أو ألني جه من الـوّقدما ت أن م:واحلاصل
 .ّتاماملنطوق من املفهوم غري 

َّما أفـاده مـن أن النـسبة > :وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد يف بحوثه بقوله
منهام ومفهوم اآلخر العموم واخلـصوص املطلـق فهـو غريـب ّ كل بني منطوق

 يـساوق ّتـبمن الرشطيتني عىل الرتّكل  َّ أن داللة املنطوق يفّتصورًا، وكأنه ّجد
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َّ للجـزاء، مـع وضـوح أن مـا هـو مـدلول ّتامـةّالداللة عىل كون الرشط علـة 
 ّتامـةّما كونـه علـة أ وهو ال ينايف مفهوم اآلخر، وّتبًالرشطية وضعا أصل الرت

 .  كام هو واضح،فباإلطالق املقابل للتقييد بالواو
 َّمن أن النسبة بيـنهام العمـوم مـن وجـه النائيني ّحقق ما عليه امل:فالصحيح

َّن منطـوق إام يتعارضان يف حالة وجود أحد الرشطني دون اآلخـر، حيـث ّألهن
يفرتق املنطـوق عـن املفهـوم فـيام إذا  و يثبت اجلزاء ومفهوم اآلخر ينفيه،ّاألول

يفـرتق  وَّن املنطـوق يثبـت احلكـم واملفهـوم ال ينفيـه،إ ف،ًاجتمع الرشطان معا
 .)١(< كام هو واضح، عن املنطوق يف حالة فقدان كال الرشطنياملفهوم

 ّنـهإ :فالتحقيق هو أن يقال> : النائيني إىل هذا املعنى بقولهّحققوقد أشار امل
 الـرشط ينـايف ّتعـدد املنحـرصة، وكـان ّتامة الّعلةيف الًرا بعدما كان الرشط ظاه

، فيكـون ّعلـةلـه جـزء ال وجعّتامـة ّعلةمن رفع اليد عن كونه : ماإ ّالبدذلك، ف
 ويكون ًمعا، منحرصة ينتفي اجلزاء عند انتفائهام ّتامة ّعلةاملجموع من الرشطني 

إذا : ، بمنزلـة قولـهّ وإذا خفي اجلدران فقـرصّ إذا خفي األذان فقرص:ًالمث قوله
 .ّخفي األذان واجلدران فقرص

، ّتامـة ةّعلـ منحرصة مع بقائه عـىل كونـه ّعلةمن رفع اليد عن كونه : ماإو
إذا خفـي األذان أو : ، ويكون املثـال بمنزلـة قولـهً ختيرياالرشط أحدمهافيكون 

 اجلـزاء، مـع قطـع النظـر ّرتبأحدمها يف تٍحينئذ ، ويكفي ّخفي اجلدران فقرص
 من رفع اليد ّالبدٍحينئذ  و.ًئامحيصل قبل خفاء اجلدران دا عن كون خفاء األذان
ما ظهـوره يف كونـه إ، وّتامة ّعلةط يف كونه ما ظهور الرشإعن أحد الظهورين، 

ًعلة  وحيث مل يكـن أحـد الظهـورين أقـوى مـن ظهـور اآلخـر وال . منحرصةّ
 من الظهـورين إنـام يكـون بـاإلطالق ً كالّ ملكان أن-عىل اآلخر ًاكام أحدمها ح

                                                 
 .١٩٠ص ،٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 كان الالزم اجلـري عـىل مـا يقتـضيه العلـم - ّقدمات احلكمة، عىل ما تّقدموم
 .)١(<نيطالقورود التقييد عىل أحد اإلاإلمجايل من 

 

 ّاألقوال يف مسألة تعدد الرشط واحتاد اجلزاء
ّإذا خفـي األذان فقـرص وإذا خفيـت اجلـدران  : الرشط، كام يف مثلّتعددإذا 
 من رفع اليد عن الظهور، ّالبد فبناء عىل ظهور اجلملة الرشطية يف املفهوم ،ّفقرص

ة، ّ كيفية رفع اليد عن ظهـور الـرشطية يف املفهـوم وجـوه سـتت يف بيانّقدموقد 
إنـه إذا : األمـر الثـاين> : اخلراساين إىل أربعة منها كام يظهر مـن قولـهّحققأشار امل
، فبنـاء عـىل ّ، وإذا خفي اجلدران فقرصّإذا خفي األذان فقرص : الرشط، مثلّتعدد

 .ورفع اليد عن الظهور ّترصف من الّالبدظهور اجلملة الرشطية يف املفهوم، 
منهام بمنطـوق اآلخـر، فيقـال بانتفـاء وجـوب ّ كل ا بتخصيص مفهومّإم

 .القرص عند انتفاء الرشطني
آخـر يشء وإما برفع اليد عن املفهوم فيهام، فال داللة هلام عىل عدم مدخلية 

 . فيهام الداللة عىل ذلكّ، فإنّاألوليف اجلزاء، بخالف الوجه 
منهام باآلخر، فيكون الـرشط هـو خفـاء ّ كل الرشط يفوإما بتقييد إطالق 

 فإذا خفيا وجب القرص، وال جيب عند انتفاء خفائهام ولو ًمعا،األذان واجلدران 
 .خفي أحدمها

 الـرشط قرينـة ّتعددوإما بجعل الرشط هو القدر املشرتك بينهام، بأن يكون 
هـام ّ مـصداق ملـا يعم، بل بام هوّاصمنهام ليس بعنوانه اخلّ كل عىل أن الرشط يف

 : ، وإليك بيان هذه األقوال)٢(من العنوان
                                                 

 .٤٨٨، ص ٢-١ج: فوائد األصول) ١(
 .٢٠١ص: كفاية األصول) ٢(
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 مجلة بمنطوق األخرىّ كل ختصيص: ّاألولالقول 
 : انإطالقحيث يوجد يف املقام 

إذا خفـي األذان  (:إطالق املفهوم يف اجلملة األوىل وهـي: ّاألولاإلطالق 
خفيت اجلـدران إذا مل خيف األذان مل جيب القرص سواء  (:ومفهومها هو) ّفقرص
 ).أم ال

إذا خفيت اجلـدران  (إطالق املفهوم يف اجلملة الثانية وهي: اإلطالق الثاين
َإذا مل ختف اجلدران فال جيب القرص سواء خفـي األذان  (:ومفهومها هو) ّفقرص
 ).أم ال

إذا خفي  (بتقييد إطالق املفهوم يف اجلملة األوىلّتم  هذا التعارض يّوحل
) ّإذا خفيـت اجلـدران فقـرص (طوق اجلملـة الثانيـة، وهـيبمن) ّاألذان فقرص

 وكـذلك .) إذا خفيـت اجلـدرانَّإذا مل خيف األذان مل جيب القـرص إال(: فينتج
بمنطـوق ) ّإذا خفيـت اجلـدران فقـرص( ّيقيد إطالق املفهوم يف اجلملة الثانية

ال إذا إذا مل ختف اجلدران مل جيب القـرص إ (:وينتج..) إذا خفي اآلذان (األوىل
 ).خفي اآلذان

 من اجلملتنيّكل يف  فهوماملرفع اليد عن : القول الثاين
 .فال يكون هلام داللة عىل عدم مدخلية يشء آخر يف اجلزاء

 منهامّ كل تقييد إطالق الرشط يف : الثالثقولال
 بمعنى أن يكون الرشط للقـرص ،أي تقييد منطوق أحدمها بمنطوق اآلخر

 ّرتـب، وتّعلـةواحد منهام جـزء الّ كل  فيكونًمعا،ذان خفاء اجلدران وخفاء األ
ًوجوب القرص عىل كال الرشطني جمموعا ال عىل أحدمها مستقال ً. 

 الرشط هو اجلامع بني اجلملتني : الرابعلوقال
 الرشط قرينة عىل أن القدر املشرتك بينهام هو اجلامع هلـام وهـو ّتعددأي أن 
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ائه، فيجب القرص بأحدمها وينتفـي بانتفـائهام ر، وينتفي اجلزاء بانتفّالرشط املؤث
 .َ وجوب القرص عىل خفاء أحدمها وإن مل خيف اآلخرّتب فيرتًمعا،
يف منطوقهـا  حدى اجلملتني وحفظ األخرىإرفع اليد عن :  اخلامسلوقال

 ومفهومها
ابتـداء وجـوب > :وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس يف الـرسائر، حيـث قـال

ط، أو تتوارى عنـه ّمن حيث يغيب عنه أذان مرصه املتوسالتقصري عىل املسافر، 
 .)١(<ط، دون اجلدرانّجدران مدينته، واالعتامد عندي عىل األذان املتوس

 )املنطوق واملفهوم (نيطالقرفع اليد عن كال اإل :القول السادس
 النـائيني ّحقـقومن ثم الرجوع إىل األصول العملية، وهـذا مـا اختـاره امل

 . يف مطاوي البحثّقدم كام تصنّف،وتبعه امل
 من االلتـزام إمـا بـافرتاض الـرشطني ّالبدفألننا : ما الثاينأو>: +قوله  •

 العبـارة يف الكتـاب <... وهذا يعني تقييد املفهـوم وإمـا،تني مستقلتني جلزاءّعل
 أن نلتـزم إمـا بـافرتاض الـرشطني ّالبد هو أننا +هليست واضحة، ومقصود

 وهذا يعني تقييد املفهـوم، وإمـا بـافرتاض أن جممـوع ،تني مستقلتني للجزاءّعل
 وهذا يعني احلفاظ عىل إطـالق املفهـوم، ولكـن ،ّستقلة واحدة مّعلةالرشطني 

 .من الرشطنيّلكل بتقييد املنطوق 
ّ 

إذا وردت مجلتـان ًمـثال (د اجلـزاء ّ الـرشط واحتـّتعددإذا  :ّاألولالتطبيق  •
 فاجلملـة .ًا الرشط فيهام، وكان اجلـزاء فـيهام واحـدّعددتمستقلتان رشطيتان، و

فاجلزاء هلام واحد ) إذا خفيت اجلدران : ويف الثانية.إذا خفي اآلذان :األوىل قوله
                                                 

 .٣٣١، ص١ج: كتاب الرسائر) ١(
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من اجلملتني مع مفهوم األخرى، أما بـني ّ كل وهو التقصري، فيتعارض منطوق
 . مثبتانامّ ألهناملنطوقني فال يوجد تعارض

واحـدة مـن اجلملتـني ّ كـل تقديم منطـوقلع العريف رح وجهان للجمُط •
أن يكـون للتقـصري : تكـون النتيجـة بالـشكل التـايلٍحينئـذ  و،وترك مفهومهام

 هـاتني ىحـدإ تّققذا حتإإحدى علتني، إما خفاء اآلذان، وإما خفاء اجلدران، ف
 .تانّالعلتني وجب التقصري، فالعلتان مستقل

 : انوجه تقديم املنطوق عىل املفهوم يوجد يف مقام بيان الوجه أو النكتة يف •
 املنطـوق ّ ألن عىل املفهوم بمالك األظهرية؛ّقدم املنطوق يّنأ: ّاألول جهالو

ًهو ما ينطق به، وهو عرفا أقوى ظهورا من املفهوم ً. 
 .ّخصية بمالك األّقدم املنطوق يّنأ:  الثاينجهالو

 .ملفهوممناقشة السيد الشهيد لوجه تقديم املنطوق عىل ا •
بــل التعــارض ، أن التعــارض لــيس بــني املنطــوق: ّاألول جــهمناقــشة الو

 وإذا كان التعـارض بـني املنطـوقني، فـال توجـد بيـنهام .باحلقيقة بني املنطوقني
 .أظهرية وظاهرية
منا أن التعارض ليس بني املنطوقني، وإنـام بـني ّلو سل:  الثاينجهمناقشة الو

مـن املفهـوم، بـل ّأخـص  لكـم أن املنطـوق املنطوق واملفهوم، ولكن من قـال
 من وجه، فيتعارضان يف مـورد التـصادق ًا وخصوصًابينهام عمومّأن الصحيح 

 . ويتساقطان، ومن ثم يرجع إىل األصول العملية
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 كم أم ال؟  احلّتعددت األسباب هل يّتعددإذا : ّاألولاملقام  •
 ؟ االمتثال أم الّتعدد اجلزاء فهل يّتعددإذا : املقام الثاين •
 د احلكم واالمتثالّعدتاإلشكال عىل القول ب •
 اتّسبب تداخل األسباب واململشهور عدما •
  عىل عدم التداخلعالمستدالل األا •
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أصـالة ( ا اشتهر باسمالتطبيق الثاين من تطبيقات قاعدة اجلمع العريف هو م
ًحـدتان جـزاء ّتـان متّ كام إذا وردت مجلتـان رشطي،)عدم التداخل يف األسباب

ًوخمتلفتان رشطا، وثبت بالدليل أن كال  للجزاء، أي يوجـد ّتامة ّعلة من الرشطني ً
واحـد ّ كـل وهذا بخالف احلالة السابقة التي ال نعلم بأن .حكامن ال حكم واحد

 )عتق رقبـةأًدا فّإذا أفطرت متعم(  كام إذا قال الشارع، أم الةّتام ّعلةمن الرشطني 
، أي اإلفطـار ّستقلة مـّعلـةفكل واحد من الـرشطني ) عتق رقبةأإذا ظاهرت ف(و

ً لوجـوب العتـق أيـضا، فلـو ّستقلة مـّعلـة والظهار ، لوجوب العتقّستقلة مّعلة
ّا أفطر متعمّكلفمَّأن فرضنا  َدا وقبل أن يعتق ظاهً   :ع البحث يف مقامني، فيقَرً
ّّّ 

َدا وظاهّ متعمّكلفإذا أفطر امل ، فهل حيـدث وجوبـان للعتـق أم وجـوب َرً
أما لو قلنا  .قلنا بحدوث وجوبني، فهذا معناه عدم تداخل األسباب فإن .ٌواحد

 األسباب؟ فهذا معناه تداخل ،أن الوجوب احلادث هو وجوب واحد
يـة الـرشط ّن املشهور ذهـب إىل أن مقتـىض ظهـور الـرشطية يف علإ: واجلواب

 حيدث وجوبان ّقدم أسبابه، ففي املثال املتّتعدد اجلزاء واحلكم، بّتعدد أن يّالبدللجزاء، 
 .د واآلخر للظهار، وهذا هو خمتار السيد الشهيدّللعتق أحدمها لإلفطار املتعم

ّّ 

يف هذا املقام نبحث أنه بناء عىل أن األصل عـدم تـداخل األسـباب، فهـل 
 بواحـد أو ال - مع االشـرتاك يف االسـم - امتثال اجلميع ّققمقتىض القاعدة حت

 بعدد أفراد احلكم، أي هل يمكن امتثـال الوجـوبني ّتعلق إال باإلتيان باملّحققيت
 ًا به؟ّخاصًواحد من الوجوبني امتثاال ّلكل  ن أ أمبامتثال واحد



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ....................................................................٥٨

 إذ هـي <اتّسببمسألة تداخل امل>    بّسمى، تّقدموهذه مسألة أخرى غري ما ت
 .من ملحقات األوىل

ًا بـه، ّخاصـًكـا ّوجوب يقتيض حترّ كل ّ ألن امتثالني،ّقق من حتّالبدن قلنا إف
 ،كتفاء بامتثال واحـد وإن قلنا باال.فهذا يعني أصالة عدم التداخل يف األسباب

 .ني يف مقام االمتثالّسببفهذا يعني أصالة تداخل امل
فـى تات، وعليـه فـال يكّسببن األصل هو عدم التـداخل يف املـإ: واجلواب

 .ني يف اجلملتني الرشطيتنيّسبببامتثال واحد للوجوبني امل
ّيقتيض امتثـاال وحتر ٍوجوبّ كل  أن:والدليل عىل ذلك هو ّكـا خمتـصً  ،ًا بـهً

 يولد ّعلة ّ فكل. واحدٍتني عىل معلولّباستحالة توارد عل وهذه النظرية املعروفة
، ًا واحـدًد معلـوالّتان مع كون املتولـّمنها معلول واحد، وال يعقل أن توجد عل

 الثانية ماذا تريد أو ّعلة، فالّاألول األوىل عندما أوجدت املعلول ّعلةباعتبار أن ال
حتصيل حاصل، وعليه  ، فهذاّاألولد نفس املعلول ّتولد؟ إن كانت تريد أن ّتول
 .، وهو املطلوبّاألول آخر غري املعلول ًد معلوالّ أن تولّالبدف

 .)١(ات هو عدم تداخلها يف مقام االمتثالّسبب أن األصل يف املّتضحوهبذا ي
ّ 

هام ّتعلق، إمـا أن يكـون مـحاصل هذا اإلشـكال هـو أن هـذين الوجـوبني
ًمتعددا أو  ً فإن كان املتعلق واحدا،ًاواحدّ  العتـق، فيلـزم يف هـذه ّ وهـو طبيعـيّ

 وأعتقت رقبة، فهذا يعني ّاألوله عندما امتثلت ّ ألناحلالة االكتفاء بعتق واحد،
قـت الطبيعـي ال معنـى أن يقـول لـك الـشارع ّ حققت الطبيعي، وإذاّ حقأنك
 بفرد واحد، وعليه فال معنى لقولكم بعدم االكتفـاء ّحققعي يت الطبيّ ألنعتق،أ

 .بامتثال واحد ووجوب امتثالني
                                                 

 .ًأيضاىل كلامت املشهور يف املقام إض لألقوال يف املسألة وّنتعرس) ١(
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ة من ّ بحصّتعلق ّاألول، أي أن الوجوب ًاّتعدد الوجوبني مّتعلقوإن كان م
 العتق، فهذا يعني عـدم ّة أخرى من طبيعيّ بحصّتعلق والوجوب الثاين ،العتق

ه خمـالف ّ ألنـ هـذا االحـتامل باطـل؛ّيـث إنحبامتثال واحد، و إمكان االكتفاء
مـن اجلملتـني ّ كل  بقيد، أي أن العتق يفّمقيد غري ّتعلق املّ ألنلظهور اإلطالق،
ً واحـدا ّتعلق أن يكون املّالبد، وعليه فًعتق ثانيةأن ظاهرت فإ :مطلق، فلم يقل
 .ّتعدد العتق ال أنه مّوهو طبيعي

وهـو أن  -  مـن اإلشـكالّاألول ّشقإننا نختـار الـ: اإلشكالعىل واب اجل
ّشق  فمن الواضح أن هذا الـ- العتقّ وهو طبيعيًا الوجوبني واحدّتعلقيكون م

ًيكون معقوال إذا قلنا بجواز اجتامع املثلني عىل أمر واحد، فلو بنينا عـىل إمكـان 
موراالعتبارية ال التكوينية، فال حمذور  واحد يف األّاجتامع املثلني عىل عنوان كيل

 ّ ألن االمتثال؛ّتعدد واحد وهو العتق، وعليه يّن جيتمع وجوبان عىل عموم كيلأ
 .تنيّ به، فيلزم إجياد الطبيعي مرًاّخاص ًاكّيقتيض حتر وجوبّكل 

 الوجـوبني ّتعلـقوهـو أن م -الثاين من اإلشكال ّشق وكذلك لو اخرتنا ال
 ّتعلـق الثـاين ة من العتق والوجـوبّ بحصّتعلق ّاألول، أي أن الوجوب ّتعددم

 وعـدم ّتعلـق وهذا ال ينايف القـول بـإطالق امل- العتقّة أخرى من طبيعيّبحص
 ّتعددتقييده بفرد آخر؛ لوجود قرينة عىل التقييد بالفرد اآلخر، وهذه القرينة هي 

 بـيشء واحـد هامّتعلق الوجوب عىل الرغم من عدم إمكان ّتعدد ّ ألنالوجوب،
 .ة أخرى من الطبيعيّالثاين بحصيكون قرينة عىل تقييد الوجوب 

ًا، وعليـه ّتعدد أن يكون مّالبد ّتعلق الوجوب أن املّتعددإذن نستكشف من 
 . االمتثالّتعددي

ومن الواضح أن هذا نحو من اجلمع العريف بني الوجوبني، وذلـك بتقييـد 
 لعـدم إمكـان اجـتامعهام يف يشء واحـد، وهبـذا ؛ة أخرىّالوجوب الثاين بحص

 .ذه احلالة من صغريات قاعدة اجلمع العريف، بخالف احلالة األوىل أن هّتضحي
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ذهــب مــشهور األصــوليني إىل أن األصــل هــو عــدم تــداخل األســباب 
 : ملكن اختلفوا يف طريقة االستدالل عىل ذلك، وإليك مجلة من كلامهتات، ّسببوامل

 ذلـك بظهـور اجلملـة الـرشطية عـىل كـون  عىلصاحب الكفايةّتدل اس •
ن قضية ظاهر اجلملة الرشطية هو القـول إ> : للجزاء حيث قالّتامة ّعلةالرشط 

 .)١(< الرشطّتعددبعدم التداخل عند 
لكنه أعرض عن هذا الوجه يف هـامش الكفايـة وذكـر أن الوجـه يف عـدم 

 : حيـث قـالهو تقديم العرف لظهور اجلملة الرشطية عىل اإلطـالق،التداخل 
ًمعلقا  من أنه إنام يكون ،ناء عىل ما اخرتناه يف غري مقامب> عىل عدم البيان يف مقام ّ

 إال أنـه ال ،وإن كانٍحينئذ  فالدوران حقيقة بني الظهورين ًقا،التخاطب ال مطل
 القـضية ّتعـددالع عـىل ّبعد االطّشك  العرف ال يكاد يّ ألنًحكام،دوران بينهام 

قضية وجوب فرد غري ما وجـب يف ّ كل  وأنه يف، اجلزاءّتعدد الرشطية أن قضيته
 .)٢(< فافهم،ت القضايا وكانت يف كالم واحدّتصل كام إذا ا،األخرى

 عىل ذلك بأن ظهور اجلملة الرشطية يف أن للرشط  النائينيّحققاملّتدل اس •
ًتأثريا مستقال    ملوضوع حكـم العقـل باالكتفـاء لفـرد واحـد مـن الطبيعـة،رافعً

ًفيكون ظهور اجلملة الرشطية باستقاللية الرشط واردا عىل حكم العقل، وهذا ما 
أمـا عـدم . اتّسبب عدم تداخل األسباب واملاألصل اللفظي يقتيض> :أفاده بقوله

 الطلب برصف الوجود من الطبيعة وإن ّتعلقهو أن : تداخل األسباب فتوضيحه
 ًيـا، لفظًر ليس مدلوالّالوجود للتكرّ إال أن عدم قابلية رصف ًيا، لفظًكان مدلوال

ره اآلخـر، ّرشط جلزاء غري ما أثّ كل حتى يعارض ظاهر القضية الرشطية يف تأثري
                                                 

 .٢٠٤ص: ولكفاية األص) ١(
 ).٣(، هامش رقم ٢٠٤ص: كفاية األصول) ٢(
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 .ًيا املطلوب الواحد إذا امتثل ال يمكن امتثاله ثانّنأبل من باب حكم العقل ب
عليـه ّيـدل ، فـال حيكـم بـه العقـل، وال ّتعـددما أن املطلوب واحد أو مأو

 .ة والتكرارّذا اختلف يف داللة األمر عىل املراللفظ، ول
 ّنأوضعت صيغة األمر لطلب إجياد الطبيعة، والعقل حيكم ب: وبعبارة أخرى

 يكـون أن وهذا ال ينـايف ًيا،ة فال موجب إلتياهنا ثانّإجياد الطبيعة حيصل بإتياهنا مر
ل مطلـوب، أي المتثـاًفيا ة كاّمرّ كل تني، بحيث يكون امتثالّاملطلوب إجيادها مر

 ال يعارضـه حكـم العقـل عـىل أن امتثـال ّتعـددالدليل عىل أن املطلوب مّدل لو 
 .ًالة عقّتيانه مرإمطلوب حيصل امتثاله بّ كل ّ ألنالطبيعة حيصل بإتياهنا،

ظـاهر الـرشطيتني ّدل فـإذا . ال، فال حيكم به العقـل  أوّتعدد املطلوب مَّنأأما 
مـا يف تقـديم ظهـور   ومما ذكرنا انقـدحًال،أصء يش املطلوب ال يعارضه ّتعددعىل 

 ظهـور اجلـزاء -عىل ما ذكرنـا -ه ّ ألن اجلزاء،طالقإلًيانا القضيتني من جهة كونه ب
 حتـى يقـع التعـارض، بـل يكـون ًال،ة ليس من باب اإلطالق أصّيف االكتفاء باملر

 ملوضـوع ًقـةحقيًعـا  راف، يف اجلـزاءًظهور القضية الرشطية يف تأثري الرشط مستقال
عليـه، بـل عـىل ًدا ة، ووارّ مـربإتيانه املطلوب واحد حيصل امتثاله ّنأب: حكم العقل

 .)١(<عليه، كام ال خيفىًاكام ة يكون ظهور الرشطية حّفرض ظهور اجلزاء يف املر
ولـشيخنا > : النـائيني بقولـهّحققً مستحسنا مقالة املالسيد اخلوئيّوعلق  •

 .)٢(< واجلودةّصحةوهو يف غاية ال يف املقام كالم +األستاذ 
 ّعلةرشط يف كونه ّ كل  يف املقام بأن تقديم ظهور العراقيّحققاملّتدل اسو •

 تقـديم ظهـور ّ ألن أوىل من العكس؛ّتعلق عىل ظهور اجلزاء يف وحدة املّستقلةم
الرشطني عىل ظهور اجلزاء ال يستلزم إال ارتكاب خالف ظـاهر واحـد، وهـذا 

                                                 
 .٤٩٣ص ،٢ج: فوائد األصول) ١(
 .١١٨ص ،٥ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٢(
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 تقـديم ظهـور ّ ألنه يـستلزم ارتكـاب خـالف ظـاهرين،َّنإبخالف العكس، ف
ً حمذورا مـن تقـديم ظهـور اجلـزاء، ومـن الواضـح أنـه يف حالـة ّأقلالرشطني 
إن ظـاهر > :ىل هذا املعنـى أشـار بقولـهإً حمذورا، وّقل األخذ باألّتعنيالدوران ي

ان رشط، ومقتـضاه كـّ كـل اجلملة الرشطية فيهام ملا كان هو حدوث اجلزاء عند
 الرشوط، وكـان األخـذ بـام ّتعددعند ًدا ة وجوّكفار الوضوء والّتعددهو لزوم 

 يف اجلـزاء يف رصف الوجـود الغـري ّتعلـقيقتضيه ظاهر الرشطني مع ظهـور امل
 الستلزامه الجتامع الوجودين يف وجـود ًدا،ر غري ممكن جّ والتكرّتعددالقابل لل

بمخالفـة أحـد الظهـورين ًمجاال م إواحد، فال جرم يقع بينهام التنايف، حيث يعل
 ّالبـد يف رصف الوجود أو ظهور الرشطني، ويف مثلـه ّتعلقما ظهور املإ ،للواقع
 يف الـرصف ّتعلـقما عن ظهـور املإ يف أحد الظهورين، ورفع اليد ّترصفمن ال

وجود، أو عن ظاهر الرشطني يف اقتضائهام االستقالل يف بعد ومحله عىل وجود 
إن الذي يقتضيه التحقيـق هـو لـزوم حتكـيم : ويف مثله نقول ..اءالتأثري يف اجلز

ظهور الرشطني يف االسـتقالل عـىل ظهـور اجلـزاء يف رصف الوجـود ولـزوم 
 ووجود بعد وجود، وذلك ملا يلزمـه مـن كونـه ّتعدد فيه بحمله عىل الّترصفال
ني ه عىل تقدير حتكيم ظهوره عىل ظهور الـرشطّحيث إنمن العكس، ًرا  حمذوّأقل

واحـد مـن الـرشطني يف االسـتقالل، فيحتـاج إىل ّ كل يلزمه رفع اليد عن ظهور
ه ال يلزمـه إال ّحيث إنارتكاب خالف ظاهرين، وهذا بخالفه يف طرف العكس، 

مـن ًرا  حمـذوّأقـل مـا هـو ّتعنيارتكاب خالف ظاهر واحد، ومن عند الدوران ي
 .)١(<ر بقدرهّقدارتكاب خالف الظاهر بنفسه حمذور، وهو يت فإن اآلخر،

 .وهبذا يبطل القول بالتداخل عىل اإلطالق وجواز االكتفاء بوجود واحد
 بالـيشء يقتـيض ّتعلقالبعث امل  عىل املقام بأن األصفهاينّحققاملّتدل اس و•

ًوجودا واحدا منه، والبعث اآلخر يقتيض  .خرآ ًاوجود ً
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 ّتعلـقإطـالق املأن الوحدة التي يقتـضيها : التحقيق> :ىل هذا أشار بقولهإو
 مـن ّتعلـق احلكم به هي وحـدة املّتعلق لّتعلقوقرينة احلكمة املوجبة لصلوح امل

ًمـثال  بـاإلكرام ّتعلـق بـه، بمعنـى أن البعـث املّتعلـقحيث املطلوبية بالطلب امل
من اإلكرام، وال يقتيض عدم البعث إىل وجـود آخـر بـل ًدا واحًدا يقتيض وجو

 ٍ والبعـث اآلخـر مقـتض، آخـر ال اقتـضاءباإلضافة إىل وجود آخـر بوجـوب
ومنـه علـم أن . آخـرًدا اإلجيـاد اآلخـر يقتـيض وجـو فـإن ؛لوجود آخر بنفسه

قـضية ّ كـل  باآلخر؛ رضورة أنّتعلقمطلوبية وجود آخر ليس من باب تقييد امل
ّ كـل  بل،إىل قضية أخرى حتى يكون مفادها البعث إىل إكرام آخر ةر ناظتليس

ك إىل وجود واحد من اإلكرام، فـنفس التحريـك حتريـك قضية مفادها التحري
 .)١(<خر، فيقتيض حركة أخرى لتالزم التحريك واحلركةآ

ّ 

 التطبيق الثاين من تطبيقات قاعدة اجلمع العـريف وهـو مـا اشـتهر باسـم •
حـدتان ّكام إذا وردت مجلتـان رشطيتـان مت) أصالة عدم التداخل يف األسباب(

 . للجزاءّتامة ّعلة من الرشطني ً كالًفتان رشطا، وثبت بالدليل أنًجزاء وخمتل
يـة الـرشط للجـزاء، ّ ذهب املشهور إىل أن مقتىض ظهور الـرشطية يف عل•
 . أسبابه، وهذا هو خمتار السيد الشهيدّتعدد اجلزاء واحلكم، بّتعدد أن يّالبد

 ّقـق حت بناء عىل أن األصل عدم تداخل األسباب، فهـل مقتـىض القاعـدة•
 إال باإلتيـان ّحقـق بواحـد أو ال يت- مـع االشـرتاك يف االسـم -امتثال اجلميع 

  بعدد أفراد احلكم؟ّتعلقبامل
 وهـي )اتّسببمسألة تداخل امل( ـ بّسمى، تّقدموهذه مسألة أخرى غري ما ت

وجـوب يقتـيض ّ كل ّ ألن امتثالني،ّقق من حتّالبدقلنا  فإن ،من ملحقات األوىل
ًا به، فهذا يعني أصالة عدم التداخل يف األسباب، وإن قلنا باالكتفاء ّخاصًحتركا 

                                                 
 .٦١٨ص ،٢ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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 .ني يف مقام االمتثالّسبببامتثال واحد فهذا يعني أصالة تداخل امل
فـى تات، وعليـه فـال يكّسببأن األصل هو عدم التداخل يف املـ: اجلواب •

 .ني يف اجلملتني الرشطيتنيّسبببامتثال واحد للوجوبني امل
ّوجوب يقتـيض امتثـاال وحترّ كل  عىل ذلك هو أنالدليل • ّكـا خمتـصً  ،ًا بـهً

تني عىل معلـول واحـد، فاألصـل يف ّباستحالة توارد عل وهذه النظرية املعروفة
 .ات هو عدم تداخلها يف مقام االمتثالّسببامل

 احلكم واالمتثال بأن هـذين الوجـوبني، إمـا أن ّتعددأشكل عىل القول ب •
 وهو طبيعي العتق، فيلزم يف هـذه احلالـة االكتفـاء بعتـق ًاحدهام واّتعلقيكون م
 ، فهـذا يعنـي عـدم إمكـان االكتفـاءًاّتعـدد الوجوبني مّتعلق وإن كان م.واحد

ه خمـالف لظهـور اإلطـالق، ّ ألن هذا االحتامل باطل؛ّحيث إن و.بامتثال واحد
 .ًاّتعدد وليس م- العتقّوهو طبيعي -ً واحدا ّتعلق أن يكون املّالبدف

وهـو أن يكـون  -  مـن اإلشـكالّاألولّشق جواب اإلشكال، إننا نختار الـ •
يكـون ّشق  فمـن الواضـح أن هـذا الـ- العتقّ وهو طبيعيًا الوجوبني واحدّتعلقم

 .موراالعتبارية ال التكوينيةًمعقوال إذا قلنا بجواز اجتامع املثلني عىل أمر واحد، يف األ
 الوجـوبني ّتعلـقوهـو أن م - اإلشكال الثاين منّشق وكذلك لو اخرتنا ال

 وعدم تقييـده بفـرد آخـر؛ لوجـود ّتعلقوهذا ال ينايف القول بإطالق امل -ّتعددم
 . الوجوبّتعددقرينة عىل التقييد بالفرد اآلخر، وهذه القرينة هي 



 ٦٥ .........................................................................................  ّتعارض األدلة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ....................................................................٦٦

 
 
 
 
 


 








 



 ٦٧ .........................................................................................  ّتعارض األدلة

 
 

يها يف كوهنـا صـغرى لقاعـدة اجلمـع من التطبيقات التي وقع االختالف ف
ً ما لو تعارض دليل إلزامي وكان مطلقا، مـع دليـل ترخيـيص :العريف أم ال، هو

ّمطلق أيضا، بنحو العموم من وجه، كام لو قال املوىل أن  رشب املاء مباح، وجاء ً
فيتعارضـان يف   الشامل لألكل واملاء وغريه،،ال تتناول النجس: دليل آخر يقول

ً دليل إباحة رشب املاء مطلق سواء كان نجسا أم طـاهرا، أمـا ّ ألننجس،املاء ال ً
ًال تتناول النجس سـواء كـان مـاء أم طعامـا، والنـسبة : دليل اإللزام فهو يقول ً

فيتعارضـان يف مـورد التـصادق وهـو املـاء  بينهام عموم وخصوص من وجـه،
دليـل اإللـزام جيـوز رشب املـاء الـنجس، و:  دليل اإلباحة يقولّنإالنجس، إذ 

 ؟ّقدمال جيوز رشبه، فام هو امل: يقول
ً مفاد الدليل الرتخييص عرفا هو عـدم ّ ألن؛ الدليل اإللزاميّقدم ي:اجلواب

ّ خمري بني الفعل وعدم ّكلفاالقتضاء، أي ال برشط، سواء تفعل أم ال تفعل، فامل
يقتـيض دليـل اإللـزام الـذي مـع الفعل، ومن الواضح أن هذا املفـاد ال يتنـاىف 

 الالبرشط ال يتنايف مع برشط يشء، أي أن دليل اإللـزام ال ّ ألناإللزام بالفعل،
 دليل الرتخيص يقول جيوز رشب النجس، أي أنك ّ ألنيتنايف مع دليل التخيري،

 بني رشبه وعدم رشبه، وهو ال يتنايف مع دليل اإللزام القائـل بعـدم جـواز ّخمري
 .رشب املاء النجس

 ّ ألنًا عن مـوارد اجلمـع العـريف،ّختصصهذا املورد خارج  أن ّتضحوهبذا ي
، ومـن الواضـح عـدم وجـود ّستقراجلمع العريف فرع وجود تعـارض غـري مـ

فال تعارض بني برشط يشء   بني دليل اإللزام ودليل الرتخيص،ٍتعارض وتناف
 .وبني ال برشط كام هو واضح
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ّ 

 <دليل ترخييص بالعموم مـن وجـهإذا تعارض دليل الزامي و>: +قوله •
 ).كرام الفقراءإال جيب ( و)أكرم العلامء (:من قبيل أن يقول

 .<ًح عدم التعارض رأساّوالبيان املذكور يوض>: قوله •
نـا حيـنام ّنإلزامـي والرتخيـيص واضـح، ف عدم التعارض بني الدليل اإلَّإن
لزامـي إن أن يـرد حكـم فهذا ال يعني أنه اليمك، ًكرام الفقري مثالإة باحإنعلم ب
كـرام العلـامء إ، وعليه فلـو ورد حكـم بوجـوب ّخاصةكرام الفقراء إ ببوجو

 نجد أن -الذي يكون بينه وبني عنوان الفقراء عموم من وجه - للعلامءالشامل 
كـرام إباحـة إيوجد تعارض بني احلكـم ب  ليسا متعارضني، إذ النين احلكميهذ

كـرام إ بففي هذه احلالة حيكم العقالء بوجـو، كرام العلامءإالفقراء وبني حكم 
 .كرام الفقراءإباحة إمل الفقري ألجل أنه عامل، وال يعارضه احلكم باالع
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 املراد من اإلطالق الشمويل والبديل •
 ؟مّقدام يّإذا تعارض اإلطالق الشمويل مع البديل فأهي •
 الوجوه عىل تقديم اإلطالق الشمويل عىل البديل •
 ًاإلطالق الشمويل أقوى ظهورا: ّاألولالوجه  •
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 اجلمع العريف يف موردها هـو املورد الرابع من املوارد التي اختلف يف إمكان
 .ما لو تعارض دليل مطلق شمويل مع دليل مطلق بديل

 اإلطـالق مـن اسـتذكار معنـى ّالبـد البحث يف هـذا املـورد ّتضحولكي ي
 : الشمويل والبديل

 

واالسـتيعاب لـتامم أفـراد أو أحـوال   هـو االسـتغراق:اإلطالق الـشمويل
ً التي عرضها اإلطالق بحيث يكون احلكم املجعول عىل الطبيعة منحال الطبيعة

ًإىل أحكام بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة املعروضـة، وهـذا يـؤول روحـا إىل أن 
أفرادهـا أو أحواهلـا عـىل سـبيل ّ كـل احلكم املحمول عىل الطبيعة حممول عـىل

 . فراد أو األحوال األّتعدد احلكم بّتعددالعطف بالواو، وهذا ال يكون إال ب
أو ) ًال تكـرم كـافرا (وقوع احلكم عىل النكرة يف سياق النهي مثـل: هومثال

 .} أحل اهللا ا يع{ :ًكون احلكم جمعوال عىل مطلق الوجود للطبيعة كقوله تعاىل
 احلكـم فيـه هـو الطبيعـة بنحـو رصف ّهو ما كان مصب: اإلطالق البديل

 بإجيـاد ّحقـق وملا كان إجيادها يت. الطبيعة أن املطلوب هو إجياد: بمعنى،الوجود
 عـىل سـبيل - واحد من أفرادها، فهذا يقتيض أن إجياد واحد من أفراد الطبيعـة

 .  المتثال احلكمّقق حم-أوبالبدل وبنحو العطف 
 ن االنحالل يف طـرفأ عدم انحالل احلكم يف اإلطالق البديل وّتضحوهبذا ي

 . بيعة ال يكون إال يف ضمن واحد من أفرادهاالطبيعة إنام هو ألجل أن إجياد الط
ومنشأ التعبري عن هذه احلالة باإلطالق هـو أن جعـل احلكـم عـىل رصف 

 يف سعة مـن جهـة امتثـال الطبيعـة يف ّكلفالوجود للطبيعة يقتيض أن يكون امل
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 عن عـدم وجـود خـصوصية عنـد ّفرد من أفرادها، كام أن ذلك يعربّأي ضمن 
ً األفراد يمكن أن تكون مـوردا المتثـال األمـر جميع آخر، فٍ عىل فردٍاملوىل لفرد

 . بالطبيعة يف ضمنها
ويمكن التمثيل لإلطالق البديل بـالنكرة يف سـياق اإلثبـات، كـام لـو قـال 

 .عتاقه هو رصف الوجود لطبيعة الرقبةإفإن املطلوب ) أعتق رقبة (:املوىل
ّ 

 :لو تعارض دليالن:  معنى اإلطالق الشمويل والبديل، نقولّتبنيإذا 
أي سـواء كـان ذلـك ) ًأكـرم فقـريا(  مطلق بديل، كام لو قال املوىل:أحدمها

ًالفقري عاملا أم جاهال أم فاسقا أم عادال، صغريا أم كبريا وغـري ذلـك، فـامل ً ً ًً  ّكلفً
 .واحد من هؤالءّأي  يف إكرام ّخمري

فاسق ّ كل بمعنى أن) ال تكرم الفاسق (:طلق شمويل، كام لو قالم: اآلخرو
ً سواء كان عاملا فقريا غنيا،ال جيوز إكرامه ً ً .. 

 هي نـسبة العمـوم -املطلق البديل واملطلق الشمويل - نيالنسبة بني الدليلف
مقتـىض دليـل  فـإن ًواخلصوص من وجه، ويتصادقان فيام لو كان الفقري فاسقا،

هو وجوب إكرامه، ومقتىض دليل اإلطـالق ) ًأكرم فقريا ( وهواإلطالق البديل
خـر، اآل عـىل ّقـدم هـو املنيقتيض حرمة إكرامه، فم) التكرم الفاسق (الشمويل

 : وبيان ذلك يمكن تصويره يف صورتني
ات احلكمـة، واإلطـالق ّقـدمني بمطالقـإذا كان أحـد اإل :الصورة األوىل

 ّاألولفـ) فاسقّ كل تكرم ال( و)ًأكرم فقريا( كام لو قال اآلخر باألداة والوضع،
عـىل ّيـدل ات احلكمة، أما الثـاين فّقدمعىل اإلطالق البديل باالعتامد عىل مّيدل 

 ).ّكل( اإلطالق باالعتامد عىل أداة العموم وهي
 الدليل الذي تكون داللته عىل اإلطالق مـستندة إىل ّقدمويف هذه الصورة ي
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مـن دون ) فاسـقّ كـل ال تكرم (: الدليل القائلّقدمي ّقدم ففي املثال املت.الوضع
ًمتصالفرق بني كون هذا الدليل  ه إذا ّ ألنـً أم منفصال عنه، وذلكّاألول بالدليل ّ

ًمتصالكان  أكـرم (  فال ينعقد يف قوله،ّاألول، فهو هيدم أصل الظهور يف الدليل ّ
ظهور هو عدم وجـود  من رشائط انعقاد الّ أنّقدمظهور يف اإلطالق، ملا ت) ًفقريا

ًمتصال) فاسقّ كل ال تكرم (:ة عىل التقييد، وعليه لو كان قولهّتصلالقرينة امل  مع ّ
 .فهو هيدم ظهوره يف اإلطالق) ًأكرم فقريا (: وهو قولهّاألول

أما تقديم الدليل الذي تكون داللته بالوضع يف حالة انفصاله، فألن الدليل 
نعقد له ظهور يف اإلطالق، لكن ملا جاء الدليل وإن ا) ًأكرم فقريا( املطلق كقوله

العرف حينام جيمـع  فإن ،)فاسقّ كل ال تكرم( اآلخر الذي داللته بالوضع وهو
 ّ ألن الدليل املطلق الـذي تكـون داللتـه مـستندة إىل الوضـع،ّقدمبينهام نجده ي
 ّقـدم مـن اإلطـالق، فيئمن الوضـع أقـوى مـن الظهورالناشـ ئشالظهور النا

 .ًظهورااألقوى 
واحلاصل من هذه الصورة هو تقديم اإلطالق الذي كانت داللتـه بـاألداة 

 . ات احلكمةّقدمًه أقوى ظهورا من الدليل الذي تكون داللته بمّ ألنوالوضع،
ما لو كانت داللة كال الـدليلني مـستندة إىل الوضـع أو إىل  :الصورة الثانية

بنـاء عـىل أن  ،)ال تكـرم الفاسـق( و)ًأكرم فقريا (:ات احلكمة، كام لو قالّقدمم
ات احلكمة ال بواسطة األلـف والـالم يف ّقدمالعموم يف كلمة الفاسق يستفاد بم

 : ففي هذه الصورة يوجد اجتاهان .اسم اجلنس
يتعارضـان يف ٍحينئـذ  الـدليلني متكافئـان، وّ ألنالتساقط،: ّاألولاالجتاه 

يرجـع إىل األصـول ويتـساقطان، و )الفقـري الفاسـق( مورد التـصادق وهـو
 .العملية

ت ّقـدمتقديم اإلطالق الشمويل عىل البديل، ويف هذا االجتـاه : االجتاه الثاين
 :  وجوهّعدة
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ًّ 

 من تقديم اإلطالق الشمويل عىل اإلطـالق البـديل، ّالبد: هذا الوجه يقول
  :تنيّقدمويمكن بيان هذا الوجه من خالل م

 .ّعددةإىل أحكام متّنحل اإلطالق الشمويل ي: ة األوىلّقدمامل
 ّتبنيً آنفا يف بيان املراد من املطلق الشمويل، وّقدم ملا ت،ة واضحةّقدموهذه امل

) ال تكرم الفاسق( ّقدم، ففي املثال املتّعددة متً أحكاماّتكفلملطلق الشمويل ياأن 
ّلكـل دد أفراد الفقري الفاسق، فيكون إىل أحكام عديدة بحرمة اإلكرام، بعّنحل ي

 .فرد منه حكم باحلرمة
ً إال حكـام واحـدا، نعـم هـذا ّتكفـله ال يّنـإوهذا بخالف املطلق البديل، ف ً

 افرد من أفراد الطبيعـة التـي خيتارهـّأي احلكم الواحد وسيع يمكن تطبيقه عىل 
 .ّكلفامل

هـتامم ببيـان االثـر مـن ببيان أصل احلكم أكّتم  أن العرف هي:ة الثانيةّقدمامل
 .حدود احلكم وسعته

بيـان أصـل احلكـم، ب ّتكفـله يّ ألنجيب تقديم اإلطالق الشمويل؛: النتيجة
 ال يريد بيان سـعة احلكـم الثابتـة بـاإلطالق البـديل، ّتكلمنعم يلزم أن يكون امل
ً بيان حدود احلكم وسـعته أضـعف ظهـورا مـن بيـان ّ ألنوهذا ال حمذور فيه؛

 .ًون األقوى ظهورا عىل األضعفّقدمولذا العرف يأصل احلكم، 
 ال يريـد ّتكلمه يلزم أن يكون املـّنإنا اإلطالق البديل، فّقدموهذا بخالفه لو 

 .ّفساقبيان أصل احلكم بحرمة اإلكرام بالنسبة إىل بعض األفراد وهم الفقراء ال
ود ًوبناء عىل أن إرادة أصل احلكم أقوى ظهورا من احتامل عـدم إرادة حـد

 املحـذور مـن ّ ألن؛ّقدم أن يكون اإلطالق الشمويل هو املّالبداحلكم وسعته، ف
. أضـعف - لبيان سـعة وحـدود احلكـمّتكلموهو عدم إرادة امل -تقديم البديل 
 ّ أنهّقدماملقام يف باب تقديم أقوى الظهورين عىل أضعفهام الذي ت> وعليه يندرج
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 .)١(<لعريف واجلمع اّستقرأحد أقسام التعارض غري امل
 أن اإلطالق الشمويل يوجد فيه حكم : من هذا الوجه هوّقدموحاصل ما ت

 أن االهـتامم : هذا من جهة، ومن جهة أخرى.فرد، بخالف البديلّلكل مستقل 
 اإلطـالق ّقـدم فلـو .العريف بحفظ أصل احلكم أكثر من حفظ سعته وحـدوده
 فـإن  الـشمويل،ّقـدم لـو البديل للزم انتفاء أصل حكم يف هذا الفرد، بخالف ما

 بيان أصـل احلكـم أكثـر ّحيث إندون بيان سعته، وًظا أصل احلكم يكون حمفو
 .)٢( الشمويلّقدمية من حدود احلكم فيّأمه

 

 : يرادينإم بّأورد السيد اخلوئي عىل االستدالل املتقد
 كـون أحـد وقـد ذكرنـا أن امليـزان يف التقـديم.  استحسان ّجمردنه أ ً:الّأو>

كالـدليل احلـاكم ، خر بحسب فهـم العـرف يف اآلّترصف عىل الًالدليلني قرينة
ان يف مرتبة واحـدة طالقإذ اإل، واملقام ليس كذلك، بالنسبة إىل الدليل املحكوم

 كـون تقـديم ّمجـردف، مات احلكمةّ كليهام عىل جريان مقدّتوقفل، من الظهور
خـر قرينـة ال يوجب كـون اآل، االخرلرفع اليد عن احلكم دون ًبا أحدمها موج

  .)٣(< فيهّترصفعىل ال
قولـه   ّ فـإنًدا، الشمويل أبـطالق عن اإلّ البديل ال ينفكطالق أن اإل:ًوثانيا

وهـو يـستلزم . كـرام فـرد مـن العـامل عـىل البـدلإ حكم بوجوب )ًاملاأكرم ع(
أن وال خفـاء يف .  شـاءٍ فـردّيأترخيص العبد بتطبيق هـذه الطبيعـة يف ضـمن 

له أن يمنع عن التطبيق يف ضمن  فإن ، من وظائف املوىلًاحلكم الرتخييص أيضا
                                                 

 .٢٨٦ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .ق الالحقطعتأيت بقية الوجوه يف امل) ٢(
 .٣٧٨ص  ،٣ج: مصباح األصول) ٣(
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ص ّأو يـرخًا ّبأو جيعل التطبيق يف ضمن فرد مـستح، ً أو تنزهياًحتريام ٍّخاص ٍفرد
فـاحلكم  .طـالقكـام هـو ظـاهر اإل، فرد شـاءّأي ف يف التطبيق يف ضمن ّاملكل

عىل الرتخيص بتطبيق طبيعة العـامل  ّيدلبوجوب إكرام فرد من العامل عىل البدل 
 بـاملطلق عـىل نحـو ّتعلـقوهـذا احلكـم الرتخيـيص م. فرد شـاء ّأي يف ضمن 
 البديل يوجـب رفـع اليـد عـن طالقفكام أن تقديم اإل، كام هو ظاهر، الشمول

 طـالقكذلك تقـديم اإل، فراد الشمويل بالنسبة إىل بعض األطالقاحلكم يف اإل
مـر  غاية األ،فراد اليد عن احلكم بالنسبة إىل بعض األ يوجب رفعًالشمويل أيضا

 .)١(<أنه يوجب رفع اليد عن احلكم الرتخييص ال احلكم اإللزامي

                                                 
  .املصدر السابق) ١(
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ü  غري املقدورةّحصةعدم شمول التكليف لل: ّاألولالقول  
ü غري املقدورةّحصةشمول التكليف باجلامع لل: القول الثاين  

 مناقشة الوجه الثاين  •
 

 مناقشة الوجه الثالث •
 تطبيقات فقهية لتعارض املطلق الشمويل مع املطلق البديل •

ü اجتامع األمر والنهي 
ü  مع عدم القدرةّاحلج مسألة وجوب الصوم ثالثة أيام يف 
ü الساتر املغصوبمسألة بطالن الصالة يف  
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، ّوسع يف باب الواجب امل+ النائيني ّحققبناء عىل مبنى املّتم هذا الوجه ي
 ّة املقدورة وغري املقدورة أم خيتصّ باجلامع بني احلصّتعلقمن أن التكليف هل ي

 .ةّقدمقط، وفيام ييل بيان هذه امل املقدورة فّاحلصةب
 اجلامع غـري مقـدورة، ففـي هـذه احلالـة ال ّتعلقإذا كانت مجيع حصص م

ه ّتعلقـقاعدة استحالة التكليف بغري املقدور، وأمـا إذا كـان م إشكال يف انطباق
 يف ًأيـضاّشك تني إحدامها مقدورة، واألخرى غري مقدورة، فال ّبني حصًمعا جا

أكـرم  (:كليف باجلامع عىل نحو اإلطالق الشمويل، كام لو قال التّتعلقاستحالة 
 اجلامع عىل نحو ّتعلقوأما إذا كان م . وكانت بعض حصصه غري مقدورة)العامل

 : اإلطالق البديل، ففي انطباق القاعدة خالف بني األعالم، ويف املقام قوالن
  غري املقدورةّحصةعدم شمول التكليف لل: ّاألولالقول 

 ال ّ هبـذا اجلـامع، فيخـتصّتعلـقأن التكليف إذا إىل   النائينيّحققذهب امل
ة ّ إطـالق للحـصّتعلـقة املقـدورة منـه، وال يمكـن أن يكـون للمّحمالة باحلص
 وهو ال يمكن إال بالنسبة إىل ، التكليف بداعي البعث والتحريكّ ألناألخرى،
 اختصاص ة، فنفس كون البعث بداعي التحريك يوجبّخاص املقدورة ّاحلصة

 .ةّالتكليف بتلك احلص
 التكليـف القـدرة عليـه ّتعلـقيف مًعقـال يعتـرب > :وهذا ما أشار إليه بقوله

 ومـن ًنا، يـصدر الفعـل عنـه حـسٍ من امتثال األمر عـىل وجـهّكلف املّتمكنلي
 عـىل اإلرادة واالختيـار، إذ ّتوقـف من فاعلـه يًأن صدور الفعل حسنا: املعلوم

صفت ّصف باحلـسن والقـبح الفـاعيل، وإن اتـّريـة ال تتـاألفعال الغري االختيا
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 ّتعلـقال يكون بإرادة واختيار عـن م  من خروج ماّالبدباحلسن والقبح الفعيل ف
 .)١(<ه سعة دائرة األمرّ وال يمكن أن يعمًال،التكليف عق

  غري املقدورةّحصةشمول التكليف باجلامع لل: القول الثاين
 الثاين والسيد اخلـوئي والـسيد الـشهيد، ّققح وممن ذهب إىل هذا القول امل

 ويكفـي ذلـك يف ،عليه بأن اجلامع بني املقدور وغـري املقـدور مقـدورّتدل واس
اجلامع بني املقـدور > :قال السيد اخلوئي يف املحارضات؛ إمكان التحريك نحوه

إذا كـان > :ويف مـصباح الفقاهـة قـال .)٢(<ه بهّتعلقوغريه مقدور، فال مانع من 
تارة وغري مقدور أخرى فال مانع من إجياب اجلامع بـني املقـدور ًرا ل مقدوالفع

 .)٣(< اجلامع بينهام مقدورّ ألنوغري املقدور،
 التكليف باجلامع بني املقدور وغريه عىل ّتعلقإمكان > :وقال السيد الشهيد

 اجلـامع بـني ّ ألن غري املقـدورة؛ّاحلصة يشمل ّ يكون للواجب إطالق بديلٍنحو
 وهذا هـو ،قدور وغري املقدور مقدور، ويكفي ذلك يف إمكان التحريك نحوهامل

 .)٤(<الصحيح
ة غري املقدورة، سواء كانت غـري ّوال خيفى أن البحث يف أن املراد من احلص

ًمقدورة عقال أم رشعا؛  .)٥( املحرم الرشعي كاملمتنع العقيلّ ألنً
ين يبتنـي عـىل خمتـار ن الوجـه الثـاإ :ة، نقـولّقدمـت هذه املّتضحبعد أن ا

ً املقدورة عقال ورشعـاّاحلصة النائيني من اختصاص التكليف باجلامع بّحققامل ً 
                                                 

 .١٤٣ص ،١ج: فوائد األصول) ١(
 .١٤٧ص ،٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٢(
 .٣٥٧ص  ،٥ج: مصباح الفقاهة) ٣(
 .٣١٠ص: ّاحللقة الثالثة، القسم األول) ٤(
 .٢٨٧ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٥(
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أكـرم  ( فعـىل هـذا إذا ورد-ّ وعدم تعلقه باجلامع بني املقدور وغـري املقـدور–
) حيرم إكـرام الفاسـق ( الدليل الشمويل وهوّقدمي) كرام الفاسقإحيرم ( و)ًفقريا

إىل حتـريامت ّنحل  اإلطالق الشمويل يّ ألن؛)ًأكرم فقريا (هوعىل الدليل البديل و
ًفيكون إكرام الفقري الفاسق غـري مقـدور رشعـا،   تشمل الفقري الفاسق،ّعددةمت

ًيكـون واردا عـىل ) التكرم الفاسق (فريفع موضوع األمر البديل أي أن خطاب
ىل املـورود،  الـوارد عـّقـدم، فيًه يرفع موضوعه حقيقةّ ألن)ًأكرم فقريا (خطاب

 . اإلطالق الشمويل عىل اإلطالق البديلّقدموهو معنى ت
 

 . من احللقة الثالثةّاألول يف القسم ّقدمعدم متامية املبنى يف نفسه، كام ت
 التكليـف باجلـامع بـني ّتعلـقمن إمكان  وأما بناء عىل خمتار السيد الشهيد
ًا باجلـامع، وإن صـارت ّتعلقـالق البـديل ماملقدور وغري املقدور، فيكون اإلطـ

ال تكـرم ( ًغري مقدورة رشعا؛ بموجب األمـر الـشمويل) الفقري الفاسق (ّحصة
 املقدورة وهي الفقري العادل، ّاحلصة بّتعلق ي-اإلطالق البديل - ، لكنه)الفاسق

  . املطلق الشمويل عىل املطلق البديلّقدمومعه ال موجب لت
 وانعقـاد الظهـور طـالقمتاميـة اإل> ًوئي أيـضا بـأنوأورد عليه السيد اخلـ
غايـة . ة عـىل عـدم املـانعّتوقفـمات احلكمة غري مّللمطلق البديل مع متامية مقد

 طـالقكـام أن اإل،  البـديلطالق الشمويل مانع من العمل باإلطالقمر أن اإلاأل
ون فيكـ، لعدم إمكان العمل بكليهام ؛ الشمويلطالقالبديل مانع عن العمل باإل

 .دليلني متعارضنيّ كل وهذا شأن. بينهام التامنع 
إال ،  البديل عىل عدم املانع صحيحطالق جواز العمل باإلّتوقف :وباجلملة
،  عىل عدم املـانعّتوقف مً الشمويل أيضاطالقالعمل باإل فإن ، بهّأنه غري خمتص
 مـانع  الـشمويلطـالقوكام أن اإل.  دليل موقوف عىل عدم املانع ّإذ العمل بكل
 طالق البديل مانع عن العمـل بـاإلطالقكذلك اإل،  البديلطالقمن العمل باإل
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 .)١(<وهو معنى التعارض. الشمويل
 

ة وهي أن املطلق البـديل يـستبطن الرتخـيص يف ّقدمهذا الوجه يبتني عىل م
يـستبطن ) ًأكرم فقـريا (خطاب ّ فإنفرد من أفراد الطبيعة،ّأي تطبيق احلكم عىل 

ًعددة متٍترخيصات إن املطلق البـديل > : بعدد أفراد الفقري، وبتعبري السيد الشهيدّ
فرد شاء من أفراد الطبيعة، فيعامـل ّأي يستبطن الرتخيص يف تطبيق احلكم عىل 

) الفاسـق تكـرم ال (، وعىل هذا يكون خطاب)٢(<معه معاملة الدليل الرتخييص
يف تطبيق مدلول املطلق البديل عـىل فـرده وهـو الفقـري  مع الرتخيص ًاتعارضم

الفاسق، وهذا يعني أن التعارض باحلقيقة بني دليل الرتخيص يف املطلق البـديل 
تكـرم  ال (:وبني دليل اإللزام يف املطلق الـشمويل يف قولـه) ًأكرم فقريا( يف قوله
بـديل وبـني ، وإذا كان التعارض بني الرتخيص املـستفاد مـن املطلـق ال)الفاسق

 املطلــق اإللزامــي عــىل املطلــق ّقــدماإللــزام املــستفاد مــن املطلــق الــشمويل، 
 يف التطبيق الثالث من تطبيقات قاعدة اجلمع العريف من أنـه ّقدمالرتخييص، ملا ت

 الـدليل ّدمُقـ ، مع دليل إلزامـي بـالعموم مـن وجـهإذا تعارض دليل ترخييص
 )ال تكرم الفاسق (ل اإللزامي وهو خطاب يف املقام الدليّقدماإللزامي، وعليه ي

 ).ًأكرم فقريا (عىل املطلق البديل وهو
ه خلط فيه بني مقام اجلعـل ومقـام التطبيـق، ففـي ّ ألن،ّ الوجه غري تاموهذا

هو اإللزام ال الرتخيص، نعم بحـسب ) ًأكرم فقريا( مفاد فإن مقام جعل احلكم
 ومن الواضـح أن التعـارض تطبيقه يف اخلارج توجد ترخيصات بعدد األفراد،

ليس يف مقام التطبيق، وإنام يف مقام اجلعـل، فيكـون اخلطابـان متنـافيني بقطـع 
                                                 

 .٣٨١ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
 .٢٨٦ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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كـرام الفقـري إعىل وجوب ّيدل  )ًأكرم فقريا (خطاب فإن النظر عن التطبيقات،
، )ال تكرم الفاسق (من دون مدخلية قيد العدالة، وهو يتناىف مع مدلول خطاب

ًلفاسق مطلقا، أي حتى لو كان فقريا، فيتعارضـان بمعنـى الذي يثبت حرمة إكرام ا ً
واحد من اخلطابني بشكل مطلق أمر غري ممكن، وهذا مـا ذكـره ّ كل أن ثبوت حكم

اإللزامـي، كـام أن املفروض داللة الدليل البديل عىل احلكـم > :السيد الشهيد بقوله
 لـوال ذلـك مل  االجـتامع، إذّمـادةاملفروض عدم اجتامعه مع احلكم الشمويل يف 

 ّجمـردًيكن بينهام تعارض أصال، وملا احتيج إىل تقـديم أحـدمها عـىل اآلخـر، و
 .)١(<استلزام احلكم البديل للرتخيصات الشمولية ال ينفع يف دفع هذه املعارضة

هو الرتخيص ال اإللزام، ) ًأكرم فقريا ( لو قيل أن مفاد اإلطالق البديل،نعم
 دون أخرى، فعـىل هـذا ّحصةقييد بخصوص أي أن هذا اخلطاب ال يوجب الت

بمقتـىض اإلطـالق ) الفقـري العـادل ( بإكرام خصوصّتقيد مع لزوم الال يتناىف
 عـدم التنـايف بـني الـدليل ّقـدم وقـد ت،)تكرم الفاسـق ال (الشمويل يف خطاب

 من وجه، فال منافـاة ًا إذا كانت النسبة بينهام عمومي والدليل اإللزامالرتخييص
 .)ال تكرم الفاسق( وبني املطلق الشمويل) ًأكرم فقريا(  البديلبني املطلق

 كمصادرة إضـافية -عي ُّنعم لو اد> :وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد بقوله
 أن العـرف يفهـم مـن اإلطـالق البـديل الـذي مرجعـه إىل -عىل تلك الكربى 

  عـدم املقتـيض:فـرد شـاء مـن الطبيعـةّأي الرتخيص يف تطبيق الواجـب عـىل 
ًدم اإلطالق الـشمويل عليـه باعتبـاره مقتـضيا للتقييـد،ُلتقييده، ق  هـذا ّلعـل وّ

 عـىل عـدم ّتوقف مما ينقل عنه من أن إطالق املطلق البديل م+مقصود املريزا 
 .)٢(<اإلطالق الشمويل مانع و فردّاملانع من تطبيق الطبيعة عىل أي

                                                 
 .٢٨٦ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٢٨٧ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 اجتامع األمر والنهي: ّاألولالتطبيق 
 ّ ألنمـسألة اجـتامع األمـر والنهـي؛ًعـا  هذه املـوارد وأكثرهـا فروّأهممن 

 النائيني لذلك يف ّحقق املّتعرضوقد . إطالق النهي شمويل وإطالق األمر بديل
 .مسألة الصالة يف املكان املغصوب يف الفقه

 من الـصالة ّكلف املّمتكنوحة ونه يف فرض وجود املندأ: وحاصل ما ذكره
 وقع الكالم يف أنه هل يكون األمـر بالـصالة والنهـي ،يف غري املكان املغصوب

  ال يكون إال أحدمها؟م أ،عن الغصب كالمها فعليني
 ّتعلـقفإن قلنا باالمتناع من جهة استحالة صدورمها يف عامل الترشيع ومقام 

 .إرادة املوىل هبام، يكون من باب التعارض
وعدم ًمعا  هبام ّكلف قدرة املّتعلقولكن لو قلنا باالمتناع من جهة استحالة 

 . )١( يكون من باب التزاحمًمعا،ه من امتثاهلام ّمتكن
                                                 

ّالفرق بني التعارض والتزاحم، هو أنه يعترب يف التعارض أن يكون عدم إمكان اجلمـع مـن ) ١(
ف ّحيث منافاة كل منهام لآلخر، بحيث وجب طرح أحد الظهـورين أو كلـيهام بعـد الكـش

ّإال أن عدم اإلمكان يف باب التزاحم لـيس كـذلك؛ إذ . ّعن عدم إرادة الظاهر من  كل منهام َّ
ٍّذلك إنام يكون من جهة عجز املكلف عن العمل بعـد العلـم بمـراد الـشارع مـن كـل مـن  ّ ّ

ال إشـكال يف : ًمـثال. ًالدليلني، ولذا جيري يف القطعيـني مـن جهـة الـسند والداللـة أيـضا
ًل غريق وإطفاء كل حريق، وإذا فرض عجز املكلف عنهام معا، فريفـع اليـد وجوب إنقاذ ك ّ ّ

 .ّعن أحدمها ويرتكه من جهة العذر، ال أنه يكشف عن عدم اإلرادة من الدليل
ّففي باب التعارض الشك إنام هو يف مقدار املراد من كل من الدليلني، وأن مـورد املعارضـة  ٍّ ّ ّ

ًزامحة يكون املراد معلوما واملكلف عاجزا عن العمـل عـىل داخل يف هذا أو ذاك، ويف باب امل ًّ
ّطبقه، ولذا ال يرجع إىل املرجحات ألحد الدليلني مثل الـشهرة واألعدليـة ونحومهـا، بـل 
ّيرجع يف مقام التعيني إىل مثل األمهية، وكون أحدمها حق الناس واآلخر حـق اهللا، أو كـون  ّ ّ

 :ينظـر. خـر، أو عـىل وجـه التعيـني  دون اآلخـرأحد التكليفني عىل وجه اإللـزام دون اآل
 .٤٤ص: التعارض، السيد حممد كاظم اليزدي
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 فقد حكمـوا - كام هو التحقيق- وأما بناء عىل االمتناع من جهة التعارض
وأن لوا ذلك بأن إطالق النهي شمويل وإطالق األمر بـديل، ّوعل. بتقديم النهي

 . عىل اإلطالق البديلّقدماإلطالق الشمويل م
 يف فـرض عـدمها تكـون الـصالة ّ ألنوإنام قلنا يف فرض وجود املندوحة؛

 الـرضورات ّ ألن عن فعلية حرمة الغـصب؛ا ال تسقط بحال متنعّوملاضطرارية 
 .تبيح املحظورات

ر يقــع الكــالم يف اجلهـة الثانيــة مــن اعتبــا> :وقـال يف مقــام بيــان املطلـب
 هـل ، عىل الصالة يف غري املغصوبّكلفاملندوحة، وأنه عند املندوحة وقدرة امل

 أو ال يكـون إال أحـدمها؟ ،ًا عنه بالفعـلّبه ومنهيًرا يكون مورد التصادق مأمو
 ّتعلـقمـن األمـر والنهـي إىل مّ كـل فإن قلنا باالمتناع من اجلهة األوىل، ورساية

 وال ،نهي من صـغريات بـاب التعـارضاآلخر، فيكون مسألة اجتامع األمر وال
ربط له ببـاب التـزاحم، فـإن الـضابط يف بـاب التعـارض هـو امتنـاع صـدور 

 مـن دون أن يكـون لقـدرة ، إرادة املـوىلّتعلقويف عامل الترشيع وًتا احلكمني ثبو
 وعدم قدرته دخل يف ذلك، واالمتناع مـن اجلهـة األوىل إنـام يكـون يف ّكلفامل

 ّتعلـقع؛ حيث يستحيل أن يأمر املوىل بعني ما ينهى عنـه، وعامل الثبوت والترشي
  أو ملّكلف سواء كان هناك م،من إرادة الفعل والرتك بالنسبة إىل يشء واحدّكل 
 .  كام هو واضح، عىل اجلمع بينهام أو مل يقدرّكلف قدر امل،يكن
رض نا يف مقـام التعـاّقـدملو بنينا عىل االمتناع من اجلهـة األوىل، وٍحينئذ و

ت اإلشـارة إليـه مـن أن اإلطـالق ّقـدمجانب النهي كام ال حمـيص عنـه، ملـا ت
 يف مقام التعارض عىل اإلطالق البديل الذي ّقدمالشمويل الذي هو مفاد النهي م

 .)١(<تكون املسألة من صغريات النهي عن العبادة.. .هو مفاد األمر
                                                 

 . ٣٧٠، ص١ج: كتاب الصالة، تقرير بحث النائيني، للكاظمي) ١(
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 مع عدم القدرة ّاحلجمسألة وجوب الصوم ثالثة أيام يف : التطبيق الثاين
 مـن الـصوم يف اليـوم ّتمكنومل يـّاحلج أيام يف  م ثالثةيامن وجب عليه ص
ها إىل بعد أيام الترشيق وبعد رجوعه مـن منـى، َّر الثالثة كلّالسابع والثامن وأخ

يف جواز الصوم يف اليوم الثالث عرش ملن كـان بمنـى ومل ٍحينئذ فقد وقع الكالم 
 . رجع من منىواز صومه ل إذ ال كالم يف جو؛يرجع بعد

 طائفة من النصوص باإلطالق عىل جواز صوم اليوم الثالـث عـرش ّدلتف
 .)١( كان بمنى ومل يرجع بعد، كصحيح رفاعة وعبد الرمحنوحتى ل
 طائفة أخرى من النصوص عىل عدم جواز صوم اليوم الثالث عرش ّدلتو

 العمـوم عـىل ّدمقـ ومقتـىض القاعـدة ت)٢(بعموم هنيها عن الصوم يف أيـام منـى
 . اتّقدمما هو بامل  ما هو بالوضع عىلّقدمًاإلطالق؛ نظرا إىل ت

إن داللـة كلتـا الطـائفتني بـاإلطالق، إال أن إطـالق النـصوص : قد يقال
 اإلطـالق ّقـدم، وبنـاء عـىل تّزة بـديلّ وإطالق النصوص املجـوٌّالناهية شمويل

ة وحيكـم بعـدم جـواز  النـصوص الناهيـّقـدم ت،الشمويل عىل اإلطالق البـديل
 .الصوم يف اليوم الثالث عرش ملن كان بمنى

ه إذا ّإنـ: توضيح ذلك> :ر الكالم يف املقام السيد اخلوئي حيث قالّوقد حر
ر وصحيحة رفاعة عىل جواز صوم اليـوم ّقلنا بأن داللة صحيحة معاوية بن عام

روايـات  وداللـة ال،الثالث عرش بالنسبة إىل الـصوم يف منـى ومكـة بـاإلطالق
 والالزم تقديم العموم الوضعي ،الناهية عن الصوم أيام منى بالعموم الوضعي

وأما إذا  . فالنتيجة أن صوم اليوم الثالث عرش ممنوع إذا كان بمنى،عىل اإلطالق
 . كان يف غري منى فيجوز صومه

                                                 
 .٢٣٢، ص٥ج: ، والتهذيب٤، من أبواب الذبح، ح٥١ب: وسائل الشيعة) ١(
 .، من أبواب الصوم املحرم٢ب: املصدر السابق) ٢(
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وإن قلنا بأن داللة تلـك الروايـات الناهيـة عـن صـيام أيـام منـى ليـست 
 ّقـدم ي ولكنًضا،أيتغراقي وهو باإلطالق االس وإنام بالعموم بالعموم الوضعي
عىل صيام اليوم الثالـث ّدل  فالنتيجة واحدة؛ فإن إطالق ما ،عىل العموم البديل
 عىل البديل، فالنتيجـة ّقدمتغراقي وياالسة ومنى عىل نحو العموم ّبالنسبة إىل مك

 .عدم جواز صيام الثالث عرش إذا كان بمنى
ً كال منهام ّ ألنتغراقي ال وجه لتقديمه عىل البديل؛االسأن العموم وإن قلنا ب
 التعـارض ويتـساقطان، واملرجـع ّحقـقًات احلكمـة، فقهـرا يتّقدمحيتاج إىل م

 وندائـه مـن قبـل )١(العمومات الناهية عن صيام ثالثة أيام كام يف روايات بـديل
 .)٢(ام أكل ورشبّ بأن ال يصوموا أيام منى فإهنا أي’النبي 

...) ليروايات بـد (:وقوله. أي أيام الترشيق بمنى) صيام ثالثة أيام (قوله
 بـأن ’ وقد أمـره النبـي - وهو بديل بن ورقاء اخلزائي-بديل اسم الراوي 

 .)٣(ام أكل ورشبّا أيّ فإهن؛ينادي الناس أن ال يصوموا أيام الترشيق بمنى
 غصوبمسألة بطالن الصالة يف الساتر امل: التطبيق الثالث

عىل بطـالن الـصالة  -ً مضافا إىل اإلمجاع القائم- هبذه القاعدة ّتمسكقد ي
لزوم تقديم جانب النهـي يف بـاب اجـتامع :  وتقريب ذلك.يف الساتر املغصوب

 إطالق النهي يف النصوص الناهية عن ّحيث إناألمر والنهي بناء عىل االمتناع؛ 
                                                 

 .، من أبواب الصوم املحرم٢ب: الشيعةوسائل ) ١(
 . ٢٧٣-٢٧٢، ص٥ج: كتاب احلج: املعتمد يف رشح املناسك للسيد اخلوئي) ٢(
: ×قـال عـيل: ×قـال أيب: يقول: يف صحيح محاد، قال سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم) ٣(

 تنـادي  :  بديل بن ورقاء اخلزائي عىل مجـل أورق أيـام منـى، فقـال’ بعث رسول اهللا
، مـن أبـواب الـصوم ٢بـاب :  وسائل الـشيعة.فإنها أيام أ ل و ب: أال ال تصو وا: ا اس
 .  لونه سواد إىل بياض، مجيل حسن: أي)مجل أورق(، قوله ١٠م، حّاملحر
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 األمـر بالـصالة بـديل، الصالة يف الـساتر املغـصوب شـمويل، ولكـن إطـالق
ومقتىض ذلـك احلكـم بـبطالن .  عىل اإلطالق البديلّقدمواإلطالق الشمويل م

 .الصالة يف الساتر املغصوب
ن ما هـو الواجـب والـرشط إ> : النائيني بقولهّحققولكن ناقش يف ذلك امل

 وهو اإلضافة الالحقة للـصالة ،يف الصالة هو السرت بمعناه االسمي املصدري
 وما هو ًرا،لسرت، واألثر احلاصل من التسرت وهو كون الشخص مستومن جهة ا
 ّحقـق واللـبس الـذي يت وهـو التـسّرت، عنه هو السرت بمعنـاه املـصدريّاملنهي

 وال يف ، باملغصوب ال يف باب النهي عـن العبـادة فال يندرج التسّرت،الغصب به
 هـو الـرشط يف ّ بـأمر خـارج عـامّتعلـق النهـي ّ ألن،باب اجتامع األمر والنهي

 .)١(<حد مع النهي عنهّ وال هو مت، عنهّ فال الرشط منهي،الصالة
ّ 

 ما لـو تعـارض :من املوارد التي اختلف يف إمكان اجلمع العريف يف موردها
 : تصويره يف صورتنيودليل مطلق شمويل مع دليل مطلق بديل، 

احلكمـة، واإلطـالق ات ّقـدمني بمطالقـإذا كان أحـد اإل :الصورة األوىل
 الدليل الذي تكون داللته عىل اإلطالق مـستندة ّقدمفي اآلخر باألداة والوضع،

 .ًه أقوى ظهورا ّ ألنإىل الوضع،
وهي ما لو كانت داللة كال الدليلني مستندة إىل الوضـع أو  :الصورة الثانية

 : ات احلكمة، ويف هذه الصورة يوجد اجتاهانّقدمإىل م
يتعارضـان يف ٍحينئـذ  الـدليلني متكافئـان، وّ ألنالتـساقط،: ّاألولاالجتـاه 

 . ويتساقطان، ويرجع إىل األصول العملية) الفقري الفاسق( مورد التصادق وهو
ت ّقـدمتقديم اإلطالق الشمويل عىل البديل، ويف هذا االجتـاه : االجتاه الثاين

                                                 
 . ٣٦٥، ص١ج: كتاب الصالة، تقرير بحث النائيني، للكاظمي) ١(
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 :  وجوهّعدة
 .ًاإلطالق الشمويل أقوى ظهورا: ّاألولالوجه 
 تـشمل الفقـري ّعـددةإىل حتريامت متّنحل اإلطالق الشمويل ي:  الثاينالوجه
ًفيكون إكرام الفقري الفاسق غري مقدور رشعا، فريفـع موضـوع األمـر  الفاسق،

 .البديل حقيقة
 بعدم متامية املبنى يف نفسه، وأما بناء عىل خمتار الـسيد نوقش الوجه الثاين •
ع بني املقـدور وغـري املقـدور، فيكـون  التكليف باجلامّتعلقمن إمكان  الشهيد

 . املقدورة وهي الفقري العادلّاحلصةًا بّتعلقاإلطالق البديل م
 التعـارض باحلقيقـة بـني دليـل ّ ألننفي وجـود تعـارض؛ :الوجه الثالث

 املطلق اإللزامـي ّقدمالرتخيص يف املطلق البديل وبني دليل اإللزام يف املطلق، في
 .عىل املطلق الرتخييص

ام التطبيق، ففي مقام وقش هذا الوجه بأنه خلط فيه بني مقام اجلعل ومقن •
هو اإللزام ال الرتخيص، نعم بحسب تطبيقـه يف ) ًأكرم فقريا( مفادجعل احلكم 

اخلارج توجد ترخيصات بعدد األفراد، ومـن الواضـح أن التعـارض لـيس يف 
ني بقطـع النظـر عـن مقام التطبيق، وإنام يف مقام اجلعل، فيكون اخلطابان متنافي

 .التطبيقات
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ّ 

 نظرية الورود: النظرية األوىل •
 نظرية احلكومة: النظرية الثانية •
 يةّ والنصّخصيةتقديم األمارة عىل األصل باأل: النظرية الثالثة •

ü  ّخصية األمارة عىل األصل باألّقدمت: ّاألولاملقام 
ü يةّتقديم األمارة عىل األصل بالنص: قام الثاينامل 

  األمارة عىل األصلّقدميف تاألقوال  •
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 يف خيتلفون ة، ويف املقام نجد أن األصوليني الّهذا التطبيق من التطبيقات املهم
األمارة التي هي أصل اجتهادي عىل األصـول العمليـة التـي هـي دليـل تقديم 

ـ فقاهتي، لكن اختلفوا يف وجه هذا التقديم  مـن ّقـدممـا توفـق ي وخترجيه الفنّ
 .النظريات يف التقديم من الورود واحلكومة والتخصيص واجلمع العريف

ارة وقبل بيان هذه النظريات ينبغي التذكري أن التعـارض ال يقـع بـني األمـ
 ّقـدم ملـا ت؛واألصل العميل، وإنام يقع التعارض بني دليل األمارة ودليل األصل

من أن املقصود بالتعارض املصطلح هو التنايف بني دليلني من جهة كشفهام عـن 
ً أن األصل العمـيل لـيس دلـيال كاشـفا عـن ّقدموجود جعلني متنافيني، وقد ت ً
 تكـون املعارضـة بـني ساس األ بنفسه، وعىل هذاّاجلعل، وإنام هو حكم رشعي

 ).ال يعلمونرفع ما  (دليل األمارة ودليل األصل العميل من قبيل
 : ويف مقام توجيه تقديم األمارة عىل األصل توجد نظريات ثالث

 

 هـو أن الـدليل الـوارد رافـع ملوضـوع الـدليل -ّقدمكام ت -معنى الورود 
ًود رفعا حقيقيا بالاملور دليل األمارة وارد عىل دليل األصل  فإن ، وعىل هذاّتعبدً

ًورافع ملوضوعه رفعا حقيقيا؛ ) يعلمـون رفـع مـا ال(  دليـل األصـل وهـوّ ألنً
ًموضوعه عدم العلم، وبنـاء عـىل أن املتفـاهم عرفـا أن املـأخوذ غايـة  ّدلـة يف أً

) ّاحلجـةأي رفع ما مل تردك  (،ةّاحلجهو مطلق ) ال يعلمونما  (األصول العملية
، مما يعنـي أن دليـل ّوليس املراد من العلم هو العلم الوجداين أي الكاشف التام

ال رفـع مـا  (يرفـع موضـوع  حقيقـة،ّحجـة األمارة الذي جيعل األمارة ّحجية
، ً حقيقـةّحجـة دليل األمارة يقول أنا ّ ألن، وهو معنى الورود؛ًحقيقة) يعلمون
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 .ًموضوع األصل حقيقة يرفع ٍوحينئذ
، حيتـاج إىل ّ ال ما هو كاشف تـامّحجة من أخذ العلم بام هو ّقدم ما تَّنَّإال أ

 ّ ألن خـالف الظـاهر؛ّاحلجـة تفسري العلم بّ ألنقرينة وال توجد قرينة يف املقام؛
الظاهر من التفاهم العريف هو محل العلم عـىل معنـاه احلقيقـي وهـو الكاشـف 

  .ّتامال
 

 عىل األصل العميل مـن بـاب ّقدمن األمارة تإ :أصحاب هذا املسلك قالوا
هـو ) ال يعلمـونرفـع مـا  ( املراد من العلم يف دليل األصل وهوّ ألناحلكومة،

 أي أن -مية لدليل األمارة ل، وبناء عىل مسلك جعل العّالعلم بام هو كشاف تام
ً فيكون دليل األمارة رافعـا ملوضـوع األصـل -ألمارة منزلة العلمّالشارع نزل ا

 .)١(ًيا وهو معنى احلكومةّتعبدًرفعا 
 الطريـق ّحجيـةلـيس معنـى > : النائيني بقولهّحققوإىل هذا املعنى أشار امل

ًعـا  واقىّؤد منزلة الواقع وال تنزيله منزلة القطع حتى يكون املّمؤداهتنزيل ًمثال 
 ال نظـر لـه إىل هـذين ّجيـةبداهة أن دليل احل ؛ًداّتعب ًن األمارة علامأو يكوًدا ّتعب

 وإنام نظره إىل إعطاء صفة الطريقية والكاشفية لألمارة وجعـل ،ًالتنزيلني أصال
 لـذلك ً وأن يكون املورد قـابالّالبد ،نعم .ًترشيعياًزا  حمرًما ليس بمحرز حقيقة

 ًموضوع قـابالّ كل إذ ليس ؛ًعالو نوبأن يكون له كاشفية عن الواقع يف اجلملة و
 ّبينـة فام جيري عىل األلسنة بأن مـا قامـت ال،إلعطاء صفة الطريقية واملحرزية له

ل له ولـيس ّفمام ال حمص ،ًداّتعب علم ّبينةأو أن نفس الًدا ّتعبمخر ًمثال عىل مخريته 
لتي ال تناهلا  إذ اخلمرية أو العلم من األمور التكوينية الواقعية ا؛له معنى معقول

                                                 
ّتقدم هذا البحث يف القسم األول من احللقة الثالثة) ١( وفاء الدليل بـدور القطـع (حتت عنوان  ّ

 ).الطريقي واملوضوعي
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 عـىل ّبينـةإىل أنه مل يرد يف آية وال رواية أن مـا قامـت الًفا  مضاًعا،يد اجلعل ترشي
دعوى كون املجعـول هـو اخلمريـة أو ّصح وأن األمارة علم حتى ي ،رمخريته مخ
 مـا : ولو بنحو املساحمة مـن بـاب الـضيق يف التعبـري، وباجلملـةً علامّبينةكون ال

جلعل الترشيعي به كبقية املجعـوالت التـرشيعية هـو نفـس  اّتعلق لًيكون قابال
 ىّؤدصفة الكاشفية والطريقية ملا ليس كذلك بحسب ذاته من دون تنزيـل للمـ

 .)١(<العلم منزلة الواقع وال لتنزيل نفسه منزلة
إن تقديم دليل األمارة عىل دليل األصل باحلكومة، باعتبـار جعـل : إن قيل

ع موضوع األصـل، صـحيح يف األصـول العمليـة غـري ًا فريفّتعبدًاألمارة علام 
 املحرزة كالرباءة، أما يف األصول العملية املحرزة كاالستصحاب فهو غري تـام؛

 املجعول يف دليل االستصحاب هو العلم واليقني، فكام أن املجعول يف باب ّألن
األمارة هو العلم كذلك املجعول يف االستصحاب هو العلم، فحينام يـأيت خـرب 

ًا، كــذلك ّتعبــد أنــت عــامل بالطهــارة : أن هــذا املــاء طــاهر، أي:لثقــة ويقــولا
عتربك عىل يقني وعلم أنا أ إذا كنت عىل يقني بنجاسة املاء ف:االستصحاب يقول
 ّقدم فال معنى لت، من األمارة واالستصحاب جيعلك عىل علمٌّمن نجاسته، فكل

 اآلخر، فتكون حكومة مـن  ملوضوعًامنهام رافعّ كل أحدمها عىل اآلخر، فيكون
يف موضـوعه، فحيـنام يـأيت ّشك  أخـذ الـّ األمارة حكـم ظـاهريّ ألنالطرفني،

االستصحاب يقول أنا علم ويقني، فريفـع موضـوع األمـارة، وكـذلك األمـر 
يف موضوعه، وحيـنام ّشك بالنسبة إىل االستصحاب، فهو حكم ظاهري أخذ ال

 االستصحاب، فتكون حكومة مـن تأيت األمارة وتقول أنا علم، فرتفع موضوع
 .الطرفني

عىل الرغم من  -ح لتقديم خرب الثقة عىل االستصحاب ّن املصحأ: وأجيب
                                                 

 .١٢ص ،٢ج: أجود التقريرات) ١(
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، هوعدم العلم يف لسان دليلّشك  هو أن االستصحاب أخذ ال-أمارة  ًكوهنام معا
، فيكـون خـرب الثقـة هوعدم العلم يف لسان دليلـّشك أما خرب الثقة فلم يؤخذ ال

إال يف صورة حصول العلم الوجداين بخطأ األمارة، حلكم العقـل ً مطلقا، ّحجة
 لألمارة مع العلـم بمخالفتهـا للواقـع، وهـذا يعنـي أن ّجيةباستحالة جعل احل

اخلارج عن إطالق دليل األمارة هـو العلـم الوجـداين بـاخلالف ويبقـى حتـت 
 .ي باخلالف الذي يقتضيه االستصحابّتعبد األمارة العلم الّحجةإطالق 

الــذي هــو موضــوع ّشك  للــًاوعــىل هــذا يكــون دليــل خــرب الثقــة رافعــ
 .ي دون العكس، وهذا هو معنى احلكومةّتعبداالستصحاب بالعلم ال

ا احلكومة فهي عبارة عن انتفـاء املوضـوع ّأم>: + وبعبارة السيد اخلوئي
 الـرشعي، وذلـك كاألمـارات بالنـسبة إىل األصـول ّتعبـد بـه بالّتعبدلثبوت امل
 ّتعبـد الـسابق بالّتيقنة التي منها االستصحاب، فإنه بعد ثبوت ارتفاع املالرشعي

 وقـد ارتفـع ،الرشعي ال يبقى موضـوع لالستـصحاب، إذ موضـوعه الـشك
لعدم كون األمارة مفيدة للعلم عىل الفرض، وكذا ًدانا  وجً وإن كان باقياًدا،ّتعب

ملـا يف تعبـري  -ًديا ّبـتع ًسائر األصول الـرشعية، فإنـه بعـد كـون األمـارة علـام
 ال يبقـى -ن قامـت عنـده األمـارة بالعـارف والفقيـه والعـامل ّ عمـ^ّئمةاأل

 .ًداّتعبموضوع ألصل من األصول الرشعية 
أن تقديم األمارات عىل االستـصحاب لـيس مـن بـاب :  مما ذكرناهّتحصلف
 حاب باالستـصّتعبد باألمارة ال يرتفع موضوع الّتعبد ثبوت الّمجرد إذ ب؛الورود
يد قيام األمارة عىل الفرض، بل تقديمها عليه إنـام هـو َعُ بٍوهو باقّشك لكون ال

 بني الدليل احلـاكم واملحكـوم ًمن باب احلكومة التي مفادها عدم املنافاة حقيقة
 .)١(<عليه

                                                 
 .٢٥٢ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
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ًحكومته إال إذا كان نـاظرا إىل ّتم إن الدليل احلاكم ال ت :واجلواب عن ذلك
 األمارة مل يثبت ّحجية يف بحث احلكومة، ودليل ّقدمام تمفاد الدليل املحكوم، ك

كـون   حكومة األمارة عىل األصـل تـستدعيّ ألن األصل،ّحجيةنظره إىل دليل 
 آثار القطع الطريقي وآثار القطع املوضوعي ّرتبً األمار ة ناظرا إىل تّحجةدليل 
 . ًمعا

ومها خـرب : رد اثنان هذه املواّأهمونحن إذا استقرأنا موارد األمارة نجد أن 
 إما سرية العقالء وإما سرية -أي الظهور وخرب الثقة -الثقة والظهور، ودليلهام 

 من هذين الدليلني هو ترتيب آثار القطع الطريقي فقط، عـىل ّتيقن، واملّترشعةامل
 العقالئية، فغاية ما هو معمـول ة األمارة إن كان السريّحجية دليل ّ ألناألمارة؛

الء هو ترتيب آثار القطع الطريقي فقط؛ أي بام هو طريق إىل الواقع، به عند العق
ًإما تنجيزا أو تعذيرا، ومل ي  مل القطع املوضـوعي ّ ألن؛ القطع املوضوعيآثاروا ّرتبً

 .)١(ًيكن شائعا عندهم
 األمارة مل تكـن نـاظرة إىل ّحجيةمنا أن السرية العقالئية عىل ّلو سل :إن قيل

ًع املوضوعي، ومل يكن القطـع املوضـوعي منتـرشا عنـدهم، تنزيلها منزلة القط
 الـسرية العقالئيـة وهـو إمـضاء ّحجيـةأن الـدليل عـىل : لكن يمكن أن نقـول

نـاظر إىل تنزيـل األمـارة منزلـة القطـع املوضـوعي، أي أن اإلمـضاء  املعصوم
 .الرشعي أوسع مما عليه السرية العقالئية

 ّ ألنعي أوسـع ممـا عليـه العقـالء؛ال دليل عىل أن اإلمضاء الرش :اجلواب
 الـسرية العقالئيـة ّحيث إن عىل ما عليه العقالء، وّاإلمضاء الرشعي إنام ينصب

 أن يكون اإلمـضاء ّالبدمنعقدة عىل تنزيل األمارة منزلة القطع الطريقي فقط، ف
 .بقدر ما عليه السرية العقالئية

                                                 
  .ّ الكالم يف القسم األول من احللقة الثالثةاّتقدم تفصيل هذ) ١(
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 األمـارة منزلـة القطـع  فال نجزم بانعقادها عـىل تنزيـلّترشعةوأما سرية امل
 عـىل تنزيـل ّتـرشعةن منها هو عمـل املّقياملوضوعي عند العمل هبا، والقدر املت

 .األمارة منزلة القطع الطريقي
 مل ّترشعة األمارة وهي السري العقالئية وسرية املّحجية ّدلة أن أّتضح وهبذا ي

ًاكام األمارة حـ ّحجيةيكون دليل  يثبت نظرها إىل دليل األصل العميل، وعليه ال
 . األصل العميلّحجيةعىل دليل 

 

 ّخـصية األمارة عىل األصـل بأحـد أمـرين ومهـا أّقدم إىل أن تصنّفيذهب امل
 :ية، وسنتناول البحث يف هذه النظرية يف مقامنيّاألمارة من األصل، والثاين النص

 ّخصية األمارة عىل األصل باألّقدمت: ّولاألاملقام 
 ّاص السبب يف لزوم تقديم اخلـّأنب من التذكري ّالبد هذا الوجه ّتضحلكي ي

 ً مورد فيكـون لغـوا،ّخاص للَ، مل يبقّاص عىل اخلّنا العامّقدم لو :، هوّالعامعىل 
 عـىل ّصانا اخلـّقدمفلو ) ال تكرم الفاسق (:ثم قال) أكرم العامل (: املوىلفلو قال
، )فاسق وغري فاسق ( إىل قسمني،ّالعام يقسم ّاص اخلّ ألن؛ّالعام فال يلغى ّالعام

 يقول أكرم العامل وإن كـان ّالعام ّ ألن مورد،ّخاص فال يبقى للّالعامنا ّقدمأما لو 
 ّاص عىل اخلـّالعام ّقدم هو لو ّالعام عىل ّاصًفاسقا، مما يعنى أن مالك تقديم اخل

 .خالف العكس، بّاصللغى اخل
أمارة يوجد معها أصـل عمـيل إمـا ّ كل نإ: ة نقولّقدمت هذه املّتضحإذا ا

ه ال ّ ألنـًغـوا، األمارة يلزم أن تكون األمارة لّقدمفلو مل ت موافق هلا وإما خمالف،
حتى لو كان بيـنهام  وهذا هو املالك يف تقديم األمارة عىل األصل يبقى هلا مورد،

عي أن ّ إليـه الـسيد الـشهيد يف بحوثـه بأننـا ال نـدّبهنعموم من وجه، وهذا ما ي
عي أن مالك التقديم ّاألصل العميل باملعنى املصطلح وإنام ند منّأخص األمارة 
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 األمارة عىل األصل لكـان ّقدم موجود بني األمارة واألصل، ولو مل تّخصيةباأل
 أصـالة الـرباءة تقديم األمارة عىل> :ًجعل األمارة لغوا، وهذا ما يشري إليه بقوله

م أن النسبة بيـنهام ّ األمارة عن الرباءة، وال يتوهّحجية دليل ّخصيةوالوجه فيه أ
ً األمارة يف مورد الرتخـيص أيـضا، وجريـان الـرباءة يف ّجية حل،عموم من وجه

ه ليس املقصود التخصيص احلريف، وإنام املقصود ّ ألنًمورد فقدان األمارة أيضا؛
 األمارة لو ألغينا إطالقه لألمارة امللزمة لـزم ّحجيةل دلي فإن ،مالك التخصيص
 .)١(<ًإلغاء مفادها رأسا

 يةّتقديم األمارة عىل األصل بالنص: املقام الثاين
 خـرب الثقـة ّحجيـة العقـالء الـذين قـالوا بّنإ: +يقول الـسيد الـشهيد 

ون ّقـدموالظهور التي هي من أوضح مصاديق األمارات العقالئية نجد أهنـم ي
مارة عىل األصل يف حالة اجتامعها مع األصـل العمـيل املخـالف هلـا، وهـذا األ

 .يةّالتقديم يأيت من باب النص
 

 األمـارة عـىل األصـل ّقدمحدمها ذهب إىل أن تأ، ني املسألة قوليف أن ّقدمت
 :  األعالم يف املقام واآلخر ذهب إىل احلكومة، وفيام ييل بعض كلامت،بالورود

  األمارة عىل األصل بالورودّقدمت: ّاألولالقول 
أن املراد من اليقـني يف : ، بتقريب اخلراساينّحققاملممن ذهب إىل هذا القول 

، وليس املراد منه اليقـني الوجـداين، نعـم ّاحلجةأخبار االستصحاب هو مطلق 
ّشك ، كام أن املراد من الـةّاحلجكونه من أبرز مصاديق لذكر اليقني يف الروايات 
 ّاحلجـةفيكون موضوع االستصحاب نقض ) ّحجةالال( الوارد يف الروايات هو

                                                 
 .٣٥٠، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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، فعىل هذا لو قامت األمارة املعتـربة ّحجة األمارة املعتربة ّحيث إن، وّحجةبالال
  األخـذ باألمـارةّ ألنعىل ارتفاع احلكم أو بقائه، ينتفي موضوع االستصحاب،

 .ّحجة بالالّاحلجة، وليس من نقض ّاحلجة بّاحلجةقض يكون من نٍحينئذ 
إنـه ال شـبهة يف عـدم جريـان > : بقولـه اخلراسـاينّحقـقامل وإىل هذا أشار

االستصحاب مـع األمـارة املعتـربة يف مـورد، وإنـام الكـالم يف أنـه للـورود أو 
ع  رفـّ والتحقيق أنه للورود، فإن.احلكومة أو التوفيق بني دليل اعتبارها وخطابه

اليد عن اليقني السابق بسبب أمارة معتربة عىل خالفه لـيس مـن نقـض اليقـني 
 بل باليقني، وعدم رفع اليد عنه مع األمارة عىل وفقه ليس ألجـل أن ال ّشك،بال

 .)١(<ّاحلجةب يلزم نقضه به، بل من جهة لزوم العمل
تـه يف  اخلراساين هـذا ينـايف مـا اختـاره يف تعليقاّحققوال خيفى أن خمتار امل

و جممل الكالم يف تقديم الـدليل > :مبحث الرباءة من فرائد األصول، حيث قال
ّنه إما وارد عليه برفع موضوعه حقيقة، كام هو احلال يف الدليل أعىل األصل هو  ّ

باإلضــافة إىل ًقــا  أو الــدليل مطلًقــا،العلمــي بالنــسبة إىل األصــل العمــيل مطل
ع حكـم العقـل بـالرباءة أو ّن موضـوإخصوص أصل كان مدركـه العقـل، فـ

 تهاالحتياط أو التخيري يرتفع حقيقة بقيام الدليل املعترب حقيقة، بداهـة صـالحي
 . ّيةّرجحللم وحلصول األمان من العقاب وللبيان

ًو إما حاكم عليه برفع موضـوعه حكـام، كـام هـو احلـال يف الـدليل الغـري  ّ
 .)٢(<ّالعلمي بالنسبة إىل كل أصل كان مدركه النقل

  األمارة عىل األصل باحلكومةّقدمت: القول الثاين
 النـائيني ّحققذهب إىل هذا القول مجلة من األعالم كالشيخ األنصاري وامل

                                                 
 .٤٢٩ص: كفاية األصول) ١(
 .١٨٤، ص١ج: درر الفوائد) ٢(
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 األصفهاين، والسيد احلكيم والسيد اخلميني والـسيد ّحقق العراقي واملّحققوامل
 : اخلوئي، وإليك بعض كلامهتم

من بقاء ما أحـرز حدوثـه ّل  كأن يكون: الثالث> :قال الشيخ األنصاري •
 وهذا مـع العلـم .وارتفاعه غري معلوم، فلو علم أحدمها فال استصحابًسابقا 

من دليل قطعي واقعي واضح، وإنام الكالم فـيام أقامـه ًعا بالبقاء أو االرتفاع واق
الـواقعي يف البقـاء واالرتفـاع ال يـزول ّشك الشارع مقام العلم بالواقع، فإن ال

لكن الشأن يف أن العمل به مـن . يف العمل به دون احلالة السابقةمعه، وال ريب 
؟ الظاهر أنه من بـاب ّتخصص االستصحاب، أو من باب الّدلةباب ختصيص أ

بمعنـى رفـع ًصا  االستصحاب، وليس ختصيّدلة تلك األمور عىل أّدلةحكومة أ
 مسألة  االستصحاب يف بعض موارده، كام ترفع اليد عنها يفّدلةاليد عن عموم أ

عىل وجوب البناء عىل األكثـر، وال ّدل بني الثالث واألربع ونحوها، بام ّشك ال
  وجود الدليل عـن مـورد االستـصحاب،ّمجردبمعنى خروج املورد بًصا ّختص
 املــأخوذ يف جمــرىّشك  هــذا خمــتص بالــدليل العلمــي املزيــل وجــوده للــّألن

 .)١(<االستصحاب
يكون تقديم األمارة عىل األصول التـي التحقيق > : العراقيّحققوقال امل •

إذ هي بدليل تتميم كشفها تكـون ؛ منها االستصحاب بمناط احلكومة ال غريها
يف األصول، ومثبتة للمعرفة املأخوذة غايـة يف ًعا الذي أخذ موضوّشك رافعة لل

 ي ودليل حرمة الـنقض، وهبـذا االعتبـار تكـون نـاظرة إىل نفـّليةمثل دليل احل
ومعه ال يكون رفع اليد عـن  ، عىل عدم انكشاف الواقع واستتارهبّتاحلكم املرت

 بـل كـان مـن نقـض ّشك،اليقني السابق يف االستصحاب من نقض اليقني بالـ
ال (من غري فرق يف ذلك بني أن نقول برجـوع التنزيـل يف مفـاد ، اليقني باليقني
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تقـدير ّ كـل  عـىلط اليقني، أو إىل نفس اليقني، فإنهّ ولو بتوسّتيقن إىل امل)تنقض
 .)١(<يكون تقديم األمارة عليه بمناط احلكومة ال بمناط الورود

 الـرباءة ّدلـة األمـارات عـىل أّقـدمالثـاين وجـه ت> :وقال السيد اخلميني •
  قولـهّ ألن اللفظيـةّدلـة يف األمارات باألّتمسكالرشعية هو احلكومة إن كان ال

 حمكوم مفهـوم آيـة النبـأ )يعلمونالناس يف سعة ما ال  ( أو)رفع ما ال يعلمون(
 الـرباءة وهـي ال ّدلـة ملوضوع أّتعرضيفّشك  مفادها إلغاء الّ ألن؛ّدلةوساير األ

 .)٢(< لهّتعرضت
 مـن أن ّالبـدتقديم األمارات عـىل االستـصحاب > :وقال السيد اخلوئي •

 وتقريـب . ملا ظهر مـن بطـالن التخـصيص والـورود؛يكون من باب احلكومة
 احلكومــة حيتــاج إىل بيــان الفــرق بــني التخــصيص والــورود كونــه مــن بــاب

أما احلكومة فهـي عبـارة عـن انتفـاء املوضـوع لثبـوت ... : فنقول. واحلكومة
وذلك كاألمارات بالنسبة إىل األصول الرشعية التي .  الرشعيّتعبد به بالّتعبدامل

لـرشعي ال  اّتعبـد الـسابق بالّتـيقنمنها االستصحاب، فإنه بعد ثبوت ارتفاع امل
 وإن كـان ،ًداّتعبـ وقد ارتفع ،ّيبقى موضوع لالستصحاب، إذ موضوعه الشك

 وكذا سـائر األصـول .لعدم كون األمارة مفيدة للعلم عىل الفرضًدانا  وجًباقيا
ًبديا تع ًالرشعية، فإنه بعد كون األمارة علام ن قامت ّعم - ^ّئمةملا يف تعبري األّ
 ال يبقى موضوع ألصل مـن األصـول -العامل عنده األمارة بالعارف والفقيه و

 .ًداّتعبالرشعية 
أن تقديم األمارات عىل االستصحاب ليس مـن بـاب :  مما ذكرناهّتحصلف
 باالستـصحاب، ّتعبـد باألمارة ال يرتفع موضوع الّتعبد ثبوت الّمجرد إذ ب؛الورود
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ه إنـام هـو  بعيد قيام األمارة عىل الفرض، بل تقديمها عليٍوهو باقّشك لكونه ال
من باب احلكومة التي مفادها عدم املنافاة حقيقة بني الدليل احلـاكم واملحكـوم 

 .)١(<عليه
 :وينبغي التذكري إىل أن السيد اخلوئي يبني عىل أن للحكومة قسمني

للمراد مـن الـدليل ًحا أحدمها ما يكون أحد الدليلني بمدلوله اللفظي شار
ًرا ّة من نحو أي وأعني، أم مل يكن مـصدّفرسبكلمة مًرا ّاآلخر، سواء كان مصد
لكـان ًدا  بحيث لو مل يكن الدليل املحكـوم موجـوًحا،هبا ولكن كان لسانه شار

 ه شـارح للـدليلّإنـإذ  <ال ر ا ب  ا وا  وا ـو > :× كقولهًغوا،الدليل احلاكم ل
دم  بعـ-عىل حرمة الربا، إذ لو مل يرد دليل عىل حرمة الربا، لكـان احلكـم ّدال ال

 .ً لغوا-الربا بني الوالد والولد 
ملوضـوع احلكـم ًعا التي يكون أحد الدليلني راف والقسم الثاين من احلكومة

 كـام يف القـسم -لـه ًحا  وإن مل يكـن بمدلولـه اللفظـي شـار-يف الدليل اآلخر 
ــرشعيةّاألول ــول ال ــىل األص ــارات ع ــة األم ــذا كحكوم ــرباءة : ، وه ــن ال م

غ وغريهـا مـن األصـول اجلاريـة يف الــشبهات واالستـصحاب وقاعـدة الفـرا
 األصـول ّدلـة األمارات ال تكـون نـاظرة إىل أّدلةأ فإن احلكمية أو املوضوعية،

 فـإن ًغوا،وشارحة هلا، بحيث لو مل تكن األصول جمعولة لكان جعل األمارات ل
 ّحجيـة أم ال، وال يلـزم كـون ّحجـة، سواء كان االستصحاب ّحجةًمثال اخلرب 
 االستصحاب، إال أن األمارات موجبة الرتفـاع ّحجيةعىل تقدير عدم ًوا غاخلرب ل

 ،)٢( الـرشعي، وال تنـايف بيـنهام ليـدخل يف التعـارضّتعبـدموضوع األصـول بال
 .ّاألولومقامنا من القسم الثاين ال من القسم 
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ّ 

 يف تعارض األمارة واألصل ال خيتلف األصوليون يف تقديم األمارة عـىل •
 لكن اختلفوا يف وجه هذا التقـديم، ويف مقـام توجيـه تقـديم ،األصول العملية

 : األمارة عىل األصل توجد نظريات ثالث
نظرية الورود، أي أن دليل األمارة وارد عىل دليل األصل : النظرية األوىل •

ًورافع ملوضوعه رفعا حقيقيا؛ ) ال يعلمـونرفـع مـا  ( دليـل األصـل وهـوّ ألنً
 ّدلـةً املتفـاهم عرفـا هـو أن املـأخوذ غايـة يف أّحيث إنم العلم، وموضوعه عد

) ّاحلجـةأي رفع ما مل تردك  (،ّاحلجةهو مطلق ) ال يعلمونما  (األصول العملية
 .وعليه فرتفع األمارة موضوع األصل حقيقة

 ال ّحجـة من أخذ العلم بام هـو ّقدم نظرية الورود بأن ما تصنّفناقش امل •
 تفـسري العلـم ّ ألن، حيتاج إىل قرينة وال توجد قرينة يف املقـام؛ّما هو كاشف تام

 الظاهر من التفاهم العريف هو محل العلم عىل معنـاه ّ ألن خالف الظاهر؛ّاحلجةب
  .ّتاماحلقيقي وهو الكاشف ال

 عىل األصـل ّقدمن األمارة تإنظرية احلكومة، حيث قالوا : النظرية الثانية •
ال رفـع مـا  ( املراد من العلم يف دليل األصل وهوّ ألن،العميل من باب احلكومة

ميـة لـدليل ل، وبناء عىل مـسلك جعـل العّهو العلم بام هو كشاف تام) يعلمون
ًاألمارة يكون دليل األمارة رافعا ملوضـوع األصـل رفعـا   وهـو معنـى ،ًياّتعبـدً

 .احلكومة
ملجعـول يف  اّ ألنعدم متامية حكومة األمارة عىل االستصحاب؛: إن قيل •

 .دليل االستصحاب هو العلم واليقني
 .يف موضوعه دون األمارةّشك االستصحاب أخذ ال: أجيب •
حكومتـه ّتم ناقش السيد الشهيد نظرية احلكومة بأن الدليل احلـاكم ال تـ •

 األمـارة مل يثبـت نظـره ّحجيةًإال إذا كان ناظرا إىل مفاد الدليل املحكوم، ودليل 
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 .صل األّحجيةإىل دليل 
ة، وهـو ّ والنـصيّخـصيةتقديم األمارة عـىل األصـل باأل: النظرية الثالثة •

  فـألنّخـصية األمارة عىل األصـل باألّقدمالذي ذهب إليه السيد الشهيد، أما ت
 األمـارة ّقدمأمارة يوجد معها أصل عميل إما موافق هلا وإما خمالف، فلو مل تّكل 

 .بقى هلا مورده ال يّ ألنًغوا،يلزم أن تكون األمارة ل
 ّحجيـةية، فألن العقالء الذين قالوا بّوأما تقديم األمارة عىل األصل بالنص

خرب الثقة والظهور التي هي من أوضح مصاديق األمارات العقالئية نجد أهنـم 
ون األمارة عىل األصل يف حالة اجتامعها مع األصل العميل املخـالف هلـا، ّقدمي

 .يةّوهذا التقديم يأيت من باب النص
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 ّل السببي واألصل املسببيصاملراد من األ •
 ي وقد ال يتوافقّسبباالستصحاب السببي قد يتوافق مع امل •
  االستصحاب السببي باحلكومةّقدمياملشهور  •
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معنى  من بيان ّالبدّتعارض األصل السببي واملسببي، قبل الولوج يف بحث 
إذا شـككنا يف بقـاء : ، ويمكن بيان ذلك باملثـال التـايليّسبباألصل السببي وامل

طهارة املاء، وكانت حالته الـسابقة هـي الطهـارة، فنستـصحب بقـاء طهارتـه، 
 ّسمىوتكون هذه الطهارة موضوع حلكم آخر وهو جواز رشب ذلك املـاء، ويـ

 حاب طهارة املاء بالنسبة إىل جواز الـرشب باالستـصحاب املوضـوعي،استص
 .ه ينقح موضوع هذا األثر الرشعيّألن

 احلـدوث ّمتـيقن ًوأما إذا نظرنا إىل جواز الرشب نفسه يف املثال، فهو أيـضا
 ًضا، كان جائز الرشب يقينا أيـ،ًيقيناًرا  املاء حينام كان طاهّ ألنومشكوك البقاء؛

 ولكـن ًضا،مشكوك الطهارة، فهـو مـشكوك يف جـواز رشبـه أيـوحينام أصبح 
 الطهـارة ّ ألناستصحاب جواز الرشب وحده ال يكفي إلثبـات طهـارة املـاء،

 جلواز الرشب، بل العكس هو الـصحيح، وتنزيـل مـشكوك ًرشعياًرا ليست أث
 .البقاء منزلة الباقي ناظر إىل اآلثار الرشعية

ًدا ّتعبـ املوضوع حيرز بـه احلكـم ن استصحابإ: وعىل هذا األساس نقول
ــا،وعمل ــه املوضــوع كــذلك،ًي ّ وكــل  وأمــا استــصحاب احلكــم فــال حيــرز ب

 ؛استصحابني من هذا القبيل يطلق عىل املوضوعي منهام اسـم األصـل الـسببي
ه يعالج املـشكلة يف مرحلـة املوضـوع الـذي هـو بمثابـة الـسبب الـرشعي ّألن

ه يعـالج املـشكلة يف ّ ألنـي؛ّسببصل املللحكم، ويطلق عىل اآلخر منهام اسم األ
  .للموضوعًعا  رشّسببمرحلة احلكم الذي هو بمثابة امل

شأ التعبري عنه بالسببي هو أن االستصحاب الواقـع يف رتبـة املوضـوع نوم
م، كام هو احلال يف سـائر موضـوعات األحكـام،  احلكّرتبيف تًبا يكون سبًئام دا

ح ّمـنقًمـثال  فاستـصحاب العدالـة لزيـد .كمد للحّن املوضوع مولإولذا قالوا 
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 ّتـب وبثبوتـه يرت، إذ باالستـصحاب ثبـت املوضـوع؛ملوضوع جواز االئتامم به
 .  هذا االستصحاب بعنوان السببيَنَونَْعَاحلكم بجواز االئتامم، ومن هنا ت

 باملوضـوعات، بـل يـشمل ّوال خيفى أن االستصحاب الـسببي ال خيـتص
ذلـك هـو أن يكـون ّ كـل  عدمـه، والـضابطة يفاحلكـم الـرشعي، كـام يـشمل

يف رتبة املوضوع حلكـم مـن األحكـام بقطـع النظـر عـن أن ًعا املستصحب واق
رشعـي أو عـدم حكـم حكـم أو  خـارجيع الواقع يف رتبة املوضـوع موضـو

رشعي، فاستصحاب الطهارة احلدثية استصحاب سـببي لـو كـان األثـر املـراد 
رشعية، مثل جواز الدخول يف الـصالة، كـام أن من األحكام الًحكام ترتيبه عليه 

 استـصحاب سـببي -الذي هو عدم حكـم رشعـي -استصحاب عدم امللكية 
 .  بغري إذن املالكّترصفيف رتبة املوضوع حلرمة الًعا باعتباره واق

ي فهو الواقع يف رتبة احلكم، وال ينتج عنه سـوى ّسبب وأما االستصحاب امل
 األحكام ّ ألنله الصالحية إلثبات موضوعه؛ثبوت احلكم املستصحب، وليس 

ي هذا النحو من االستصحاب ّح موضوعاهتا بخالف العكس، وهلذا سمّال تنق
ًا ّمسببيف مورده ّشك ه عىل ثبوت موضوعه، وهلذا يكون الّترتبي، باعتبار ّسبببامل

عـن ًا ّمـسببفيـه ّشك  مستصحب يكون الـّ فكل.يف ثبوت موضوعهّشك عن ال
 . يّمسبب فاالستصحاب يف ذلك املورد ،وضوعهيف مّشك ال

وما ينبغي االلتفات إليه هو أن املراد من السببية هي السببية الرشعية والتي 
 الـسبب ّقـقمتى ما حتٍحينئذ حلكم رشعي، وًعا  موضوًتعني اعتبار الشارع شيئا

 مـن غـري فـرق ، عليه احلكمّرتب ت-وهو موضوع للحكم الرشعي -الرشعي 
 كـام لـو ثبـت ،ّتعبـد بالوجـدان أو بالًثابتا للموضوع ّحققون هذا التبني أن يك

وهو  - ّسبب املّ ألن،ّسببباألمارة أو األصل، وال معنى عندئذ الستصحاب امل
ر الوجـود، ونحـن ّ مقـدٍ جمعول بحسب الفرض عىل موضوع-احلكم الرشعي

 ّقـق حتيف وجود موضوعه، فمتى ما ثبـت لنـاّشك يف وجوده بسبب الّشك إنام ن
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 عن ذلـك ثبـوت احلكـم الواقـع ّرتب ت،نحو من أنحاء اإلثباتّأي موضوعه ب
من قبيل ما لو قام الدليل عـىل أن الـزواج ؛ موقع الكربى الثابتة بواسطة الدليل

ّشك ، نعم قد يقـع الـّالكيليف هذا احلكم ّشك ة حرام، فإنه ال معنى للّمن ذات العد
ة، فحيـنام ّة، وذلك بسبب احتامل كوهنا يف العـدّينعيف جواز الزواج من هذه املرأة امل

ح صـغرى احلكـم ّ فـإن ذلـك يـنقّتعبدة بواسطة الوجدان أو الّيثبت لنا أهنا يف العد
 احلرمـة بـال حاجـة إىل ّتبة، وعندها ترتّالرشعي وهو حرمة الزواج من ذات العد

  .ثبوت موضوعه عن ّمسبب احلكم الرشعي هنا ّتبط يشء آخر، فرتّتوس
ح ملوضـوع احلكـم ّ منـشأ التعبـري عـن االستـصحاب املـنقّتبني ّقدمومما ت

 منـشأ التعبـري عـن االستـصحاب للحكـم ً أيضاّتبنيباالستصحاب السببي، و
 وأن وقوعـه يف رتبـة احلكـم يقتـيض أن يكـون ثبوتـه ،يّسببباالستصحاب املـ

 . هيف ثبوت موضوعّشك ب عن الّفيه مسبّشك  وال، عن ثبوت موضوعهًاّمسبب
 

حالة التوافق والتالؤم، بمعنى أن االستصحابني متالئمني يف : احلالة األوىل
 يف املثـال الـسابق مـن استـصحاب طهـارة املـاء، ّقـدمالنتيجة، مـن قبيـل مـا ت

 ّ ألن،ةواستصحاب جواز رشبه، ففي هذه احلالة نجد أن نتيجة األصلني متوافق
 .للكالم ًحمالجواز رشب املاء أثر رشعي لطهارة املاء، وهذا النحو ليس 

حالة التعارض والتنايف بني نتيجتـي االستـصحابني، كـام لـو : ةاحلالة الثاني
ًمنافيا ومعارضـا ملـا يثبتـه االستـصحاب  ًان االستصحاب السببي يثبت شيئاك ً
 مـن ّ، فـإنً نجـساًء وغسلنا به ثوبـاي، من قبيل ما لو استصحبنا طهارة املاّسببامل

ر الثوب بغسله به، وهذا معناه أن استصحاب طهـارة ُأحكام طهارة املاء أن يطه
 للمستصحب، ولكن ّثر رشعيأه ّ ألن؛رُ أن الثوب قد طهً وعملياًاّتعبداملاء حيرز 

 ًقا،ّإذا الحظنا الثوب نفسه نجد أنا عىل يقني مـن نجاسـته وعـدم طهارتـه سـاب
، ًاّ حقـنا ال نعلم ما إذا كان قد غسل بامء طاهرّ ألناآلن يف أنه طهر أو ال،ّشك ون
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 وبذلك تتواجد األركان جلريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة يف الثـوب،
ففي هذا املثال نجد أن االستصحاب السببي يثبت طهارة الثوب نتيجـة إحـراز 

ي يثبـت نجاسـة ّببسن االستـصحاب املـإموضوعه وهو طهارة املـاء، يف حـني 
وهذا معنى التنايف بني نتيجتي األصلني وتعارضهام، ويف هذا الفرض مل  الثوب،

ي، لكـن ّسببخيتلف أحد يف تقديم االستصحاب السببي عىل االستـصحاب املـ
 .ًاختلفوا يف كيفية ختريج ذلك صناعيا

ُّ 

ي؛ ّسببببي حلكومته عىل االستـصحاب املـ االستصحاب السّقدماملشهور ت
 ّ ألنيف نجاســة الثــوب؛ّشك أن استــصحاب طهــارة املــاء يلغــي الــ: بتقريــب

استصحاب طهارة املاء يعني حصول العلم بطهارة املاء والعلم بطهـارة الثـوب 
الذي هو من اآلثار الرشعية لطهارة املاء، ومن الواضح أن العلـم الـذي يفيـده 

 .ي ال وجداينّتعبداالستصحاب هو علم 
ُقدماملشهور ت: بعبارة أخرى   االستصحاب السببي حلكومته عىل االستصحابّ

 ي،ّسببأن االستصحاب السببي حاكم عىل االستـصحاب املـ: ي؛ بتقريبّسببامل
حيرز األثر الرشعي وهو طهارة الثوب، فيهدم الركن   االستصحاب السببيّألن

ــ ــصحاب امل ــاين لالست ــ،يّسببالث ــو ال ــن  ّشك وه ــوب، ولك ــارة الث يف طه
، فـال هيـدم الـركن الثـاين ّقـدمي ال حيرز نجاسة املاء، كام تّسبباالستصحاب امل

 ّيف طهارة املاء، فاالستـصحاب الـسببي تـامّشك  وهو ال،لالستصحاب السببي
 .ي فقد اهندم ركنه الثاين فال جيريّسبباألركان فيجري، أما االستصحاب امل

 

ناقش السيد الشهيد عىل ما أفاده املشهور من تقديم االستصحاب الـسببي 
 : ي بمناقشتنيّسببعىل االستصحاب امل
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ً أن يكـون نـاظرا إىل ّالبـد يف بحث احلكومة أن الدليل احلاكم ّقدمت :األوىل
 أن يكون االستـصحاب ّالبداحلكومة يف املقام ّتم الدليل املحكوم، وعليه لكي ت

 أن يكون دليـل االستـصحاب ّالبدي، أي ّسببًناظرا إىل االستصحاب املالسببي 
ًناظرا إىل جعل االستصحاب علام  بلحاظ العلم املوضوعي املأخوذ يف موضـوع ً

 علم بخصوص العلم الطريقي الذي وظيفته التنجيـز ّجمرداألصل، ال أن يكون 
الستـصحاب والتعذير، ومن الواضح أن دليل االستصحاب مل ينظر إىل جعل ا

ً ملا عرفت سـابقا أن ؛يف موضوع األصل ًعلام بلحاظ األصل املوضوعي املأخوذ
ً مل يثبـت جعلهـا علـام -ًفضال عـن األصـل العمـيل كاالستـصحاب -األمارة 

 الــسرية العقالئيــة ي مــن أن دليلهــا وهــّقــدمبلحــاظ العلــم املوضــوعي، ملــا ت
 القطع الطريقي ال املوضوعي، ًقائمة عىل معاملة األمارة علام بلحاظ واملترشعية

) ولكن انقضه بيقني آخـرّشك ال تنقض اليقني بال (وكذلك دليل االستصحاب
ــل  ــصور دلي ــوعي، لق ــع املوض ــاظ القط ــم بلح ــل العل ــه جع ــستفاد من ال ي
االستصحاب عن إفادة القطـع املوضـوعي، نعـم غايـة مـا يـستفاد مـن دليـل 

 .ملوضوعي ال اياالستصحاب هو العلم بلحاظ القطع الطريق
ــة ــو ت: الثاني ــال ــكال ّنزلن ــن اإلش ــاب ّاألول ع ــول يف ب ــا أن املجع  وقلن

أن األصـل : االستصحاب هو العلمية بلحاظ القطع املوضوعي، لكن من قـال
 لكي يكون املجعـول فيـه العلميـة بلحـاظ القطـع ًالسببي هو استصحاب دائام
ي، بـل ّسببالذي هو املوضـوع يف األصـل املـّشك املوضوعي، ومن ثم يزول ال

، وإنـام أصـل آخـر ًانجد يف موارد كثـرية أن األصـل الـسببي لـيس استـصحاب
املـاء  فـإن ية كـام هـو واضـح،ميكون املجعول فيه العل  التيكأصالة الطهارة ال

ًالذي ليس له حالة سابقة معلومة ال يكون موردا لالستصحاب، وعليه نحكـم 
ًذا غسلنا هبذا ثوبا نجسا، فإننـا نحكـم فا  إىل أصالة الطهارة،ًبطهارة املاء استنادا ً

 أصالة ّقدمبطهارة الثوب، باالستناد إىل قاعدة الطهارة يف املاء، ويف هذه احلالة ن
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الثــوب وإن قلنــا بــأن املجعــول يف دليــل  الطهــارة عــىل استــصحاب نجاســة
 ّقـدماالستصحاب هو العلمية، وهـذا يكـشف عـن أن النكتـة التـي توجـب ت

بي ليس ما قيـل مـن جعـل العلميـة يف االستـصحاب ّاملسباألصل السببي عىل 
 .السببي، وإنام هي يشء آخر

ّ 

 األصـل الـسببي عـىل ّقـدم أن السبب احلقيقي يف تّتضح يّقدمبناء عىل ما ت
ي، ّسببي هو أن األصل السببي يعالج موضوع احلكم يف األصل املّسبباألصل امل

ي، بخـالف ّسبب األصل السببي فال جمال لألصل املّومعنى املعاجلة هو أنه لو تم
نه ال عالقة له يف جريان احلكم يف األصل السببي، فلو إي فّسبباألصل املّتم ما مل 

قلنا أن املاء طاهر، فهو يثبت طهارة الثوب املغسول به، بخالف ما لـو أثبتنـا أن 
ن املركـوز إ: ة املاء، وعىل هذا األساس نقـولالثوب نجس، فهو ال يثبت نجاس

األصلني يثبـت أو يرفـع موضـوع  كان أحد ّكلام أنه :يف أذهان العقالء والعرف
 عىل األصـل الثـاين، وعليـه فـال ّاألول األصل ّقدماألصل الثاين، دون العكس، 

 ومــن الواضــح أن روايــات ي،ّسبب معارضــة بــني األصــل الــسببي واملــحتــصل
 .ظرة إىل هذه املرتكزات العقالئيةاالستصحاب نا
 كـان أحـد ّكلـام> : به الـسيد الـشهيد يف احللقـة الثانيـة بقولـهّرصحوهذا ما ي

. )١(< عىل الثـاينّاألول األصل ّقدماألصلني يعالج مورد األصل الثاين دون العكس 
رة ًا طهاّتعبداألصل السببي حيرز لنا  فإن ،ّقدموهذه القاعدة تنطبق عىل املثال املت

ي ال ّسبب طهارة الثوب أثر رشعي لطهارة املـاء، ولكـن األصـل املـّ ألنالثوب،
 ًرشعيـاًرا  ثبوت املوضوع لـيس أثـّ ألن؛حيرز لنا نجاسة املاء، وال ينفي طهارته

 .يّسبب األصل السببي عىل األصل املّقدمحلكمه، وعىل هذا األساس ي
                                                 

 .٣٥٠ص: احللقة الثانية) ١(
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كون  ي هوّسببصل امل أن النكتة يف تقديم األصل السببي عىل األ:واحلاصل
 صنّفخـر، وهـذا مـا يـشري إليـه املـاألصل السببي يعالج موضوع األصل اآل

ِّمـساحمته العرفيـة يـرسي الناقـضية مـن مرحلـة  وَّإن العرف بسذاجته> :بقوله
ًالثبوت إىل مرحلة اإلثبات، فكام تكون طهارة املاء املغسول به الثوب ناقضا ثبوتـا  ً

عـىل طهـارة ّدال دون العكس كذلك يرى العرف أن الـًلنجاسة الثوب ورافعا له 
  .)١(< وناقض إلثبات النجاسة يف الثوب باستصحاب النجاسةّقدمًاملاء إثباتا م

 

َبعد أن بني:  العراقيّحققامل أحد الـدليلني أو بنظرمدلول قوام احلكومة  أن َّ
 برجـوع مفـاده إىل ّحقـقكـام يت هـذا، وأن األصلني إىل مفـاد اآلخـر ومدلولـه

ًجـا دخال مـا يكـون خارإ يف عقد وضع اآلخر بتوسعة أو تضييق فيه بّترصفال
 ّتـرصف بالّحققكذلك يت ،ّترصف فيه بنحو من الًخراج ما يكون داخالإعنه أو 

 ألن، ّألوليةنفى احلرج والرضر بالنسبة إىل االحكام ا ّأدلة ك،يف عقد محل اآلخر
مـا   يف عقد محلها ببيانّترصف انام كانت بالّألولية ا االحكامّأدلةحكومتهام عىل 
 ، األصـل الـسببي يف املقـام مـن قبيـل األخـرين حكومةإ> :قال؛ هو املراد منها

ثبات الطهارة للامء املشكوك طهارته ناظر إىل ه إلّتكفل األصل السببي بنإحيث 
 يمـن نفـي ّسببى األصـل املـّإىل مـؤدًرا وبذلك يكون ناظ، ثبات آثار طهارتهإ

إىل نفـي اآلخـر ًرا ما كان ناظَّإال من احلكومة  يوال نعن، ترتيب آثار طهارة املاء
 يكفـي يف ّنـهإ :نقـول وعىل ذلـك، أو بتوسيط نظره إىل نفى موضوعه، ًما بدواإ

بال احتياج يف وجه تقديمه إىل كونه ، لنظرا تقديم األصل السببي هذا املقدار من
 .يّسبب يف االستصحاب املّسببعن املّشك إىل نفي الًرا ناظ

 بعـدم آثـار طهـارة املـاء ّلتعبدكام أن نظر األصل السببي إىل نفي ا :ال يقال
                                                 

 .٣٥٧، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 بنجاسة الثوب نـاظر إىل نفـي ّلتعبدي باّسبباألصل امل كذلك ،املشكوك طهارته
 .ثر طهارة املاءأ بّلتعبدا

 ينام هو إىل نفإي من النظر ّسببغاية ما يقتضيه األصل امل فإن ّكال :فإنه يقال
 .)١(<ال إىل أصل نظره، هّمؤداما نظر إليه األصل السببي الذي هو نقيض 

م األصل الـسببي عـىل ّالسبب يف تقدّإىل أن  فقد أشار الشيخ االنصاريأما 
لفـرض ، الـسببيّشك ي مـن لـوازم وجـود الـّسببامليف ّشك ن البي هو ألّبسامل
ر أن احلكم باقتـضاء ّالسببي ملا تقرّشك واحلكم من لوازم وجود ال، ية عنهّسببامل

. حـدة اي الزمـان مللـزوم واحـد يف مرتبـة وّسبباملـّشك فاحلكم وال. موضوعه
 ًضا،له أيـًحكام  ال يعقل أن يكون -السببي ّشك  الذي هو يف مرتبة ال-واحلكم 
 .)٢( احلكم عن موضوعهّتأخرو، م املوضوع عىل حكمهّللزوم تقد

 :  بوجوه ثالثةصفهاين األّحققوأورد عليه امل
ية املفروضتني يف املقـام كـون أحـد ّسببأن مالك السببية وامل> :لّالوجه األو

عـىل ّشـك وترشح  ّشك،عىل ّشك  ّتفرعال  ،ًعااملستصحبني من آثار اآلخر رش
فهـام ، يـة واملعلوليـة لثالـثّ بل إذا كـان بـني أمـرين تـالزم واقعـي بالعل،ّشك

 ّعلـة - فالقطع بأحدمها . عند االلتفات إىل التالزم-ًا ّكا وشوظنًّعا  قط-متالزمان 
كيف ومن البـدهيي أنـه ربـام ،  لهّعلةال ،  مالزم للقطع باآلخرً-كان أو معلوال

 - كام يف املتضايفني -أو من أحد املعلولني إىل اآلخر ، تهّينقل من املعلول إىل عل
فـال وجـه ، معلوليـة لـهولليشء ية لّللعلًا واحد صاحليشء وال يعقل أن يكون 

ى يكون له ّحت، السببيّشك ي من لوازم وجود الّسبباملّشك لدعوى أن الٍحينئذ 
 .)٣(<ة بالرتبة مع حكمهّاملعي

                                                 
 .١١٧ص ،٢ق ،٤ج: هناية األفكار) ١(
 .٣٩٨ص ،٣ج: فرائد األصول) ٢(
 .٢٩٦ص ،٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٣(
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ال من ، ن احلكم باإلضافة إىل موضوعه من عوارض املاهيةإ> :الوجه الثاين
وعـارض ، عوارض الوجود ألن عارض الوجود ثبوته فـرع ثبـوت معروضـه

وكـالنوع باإلضـافة إىل ،  كالفـصل باإلضـافة إىل اجلـنس،بوهتـا بثبوتـهاملاهية ث
أن الـشوق : ً مـراراّحقـقملا  ؛واحلكم باإلضافة إىل موضوعه كذلك. الشخص 

ه ّتعلقـبمًصا ّمنها متشخـّ كل بل يوجد، والبعث املطلق كذلك، املطلق ال يوجد
، ّ شــوقيٍبثبــوت، فامهيــة املوضــوع موجــودة يف أفــق الــنفس، هّققــيف أفــق حت

الـسببي ّشك وعليه فالـ. بثبوت البعث االعتباري وموجودة يف موطن االعتبار
كام ، يّسبباملّشك وبوجوده اخلارجي سبب ال، بوجوده العنواين معروض احلكم

وبوجوده اخلارجي معلول ، ي بوجوده العنواين معروض احلكمّسبباملّشك أن ال
ة يف املرتبـة مـع ّحلكـم معيـ فليس لوجوده الذي هو موضـوع ا،السببيّشك لل

وإن كان بوجوده اخلـارجي رشط فعليـة ، السببيّشك ومنه تعرف أن ال. احلكم
 ،ٍ واحـدةٍي يف مرتبةّسبباملّشك فاحلكم الفعيل مع ال، يّسبباملّشك احلكم وسبب ال

ال بوجوده اخلارجي الذي له ، ي بعنوانهّسبباملّشك أن معروض احلكم هو الَّإال 
 .)١(<عن موضوعه حمفوظًعا  احلكم املجعول طبّتأخر ف،كم الفعيلة مع احلّاملعي

اليقـني نقـض ال  ّشك،أن موضوع احلكم نقض اليقـني بالـ :الوجه الثالث
ّشك عن نقـض اليقـني بالـًا ّتأخري مّسبباملّشك وليس نقض اليقني بال ّشك،وال

 .)٢(السببي
صـل الـسببي ان معارضة األصـل املـسببي مـع األ> : النائينيّحققوقال امل

بي واحلكـم ّ املسبّة للشكّ السببي علّ الشكّ فإن، عىل نفسهءمستلزم لتقدم اليش
 ، حكـم عـن موضـوعهّر كـلّرة عنـه لتـأخّب عىل املسبب يف مرتبة متـأخّاملرتت

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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 ٍبي يكـون يف مرتبـةّ املـسبّ للـشكًواحلكم يف الشك السببي من جهة كونه رافعا
 ، له يف هذه املرتبةًبي معارضاّ الشك املسب فإذا فرض كون احلكم يف. عليهٍسابقة

 ويمكـن تقريـب . عىل نفسه الذي هو مـالك اسـتحالة الـدورءيلزم تقدم اليش
ف عـىل ّبي يتوقـّ إن جريـان األصـل املـسب:ن يقالأاملقصود بوجه آخر دوري ب

 إذ املفـروض ؛ف عىل عدم جريان األصـل الـسببيّ وهو يتوق،وجود موضوعه
 وهـذا ،تند عدم جريانه إىل جريان األصل السببي للزم الدور فلو اس.ارتفاعه به

 فـال حمالـة يكـون هـو ، موضـوعه حمـرز الوجـودَّبخالف األصل السببي فـإن
 يف ًف جريانـه عـىل عدمـه جاريـاّ وال يمكن أن يكـون األصـل املتوقـ،اجلاري
ه َّ حيـث إنـّب من أن اخلطاب باملهمّ وهذا نظري ما ذكرناه يف بحث الرتت.عرضه
م ّ بتـوه، يف عرضهًكاّ فال يمكن أن يكون حمر،ّع عىل عصيان خطاب األهمّمتفر

 وقد ذكرنا ، يف عرض اآلخرًكاّق العصيان يكون كل من اخلطابني حمرّه مع حتقَّنأ
 -كـام كـان - بل هو ،ق رشطه إىل االطالقّ ال ينقلب بعد حتقّ خطاب املهمَّنأهناك 

 .)١(<ّمكية األهّكيته يف ظرف حمرّر فكيف يعقل حم،حكم عىل تقدير العصيان
أن املـانع يف هـو  األنـصاريم عن الشيخ ّوالفرق بني هذا التقريب وما تقد

ه ّتـأخرمـع أن الـالزم ، ي يف املرتبـةّسبباملـّشك ة احلكم مع الّ معيتقريب الشيخ
، ي للمعارضةّسبباملّشك  عدم صالحية ال النائينيّحققتقريب املواملانع يف ، عنه
الـسببي ّشك وبعـد ثبـوت احلكـم للـ، الـسببيّشك  ثبوت له يف مرتبة الـإذ ال

كـام هـو ظـاهر  - ال لعـدم املوضـوع، يّسبباملـّشك يستحيل شمول احلكم للـ
بـل ألن أحـد  -ًنـا أو عنواً ارتفـاع املوضـوع حقيقـةّتكفـل فإنـه ال ي،التقريب

 .املتامنعني إذا وقع يستحيل وقوع اآلخر لفرض التامنع
م مـن عـدم معلوليـة ّمـا تقـد: ًالّأو> :ام ييل ب األصفهاينّحققاملوأورد عليه 

                                                 
 .٤٩٧ص ،٢أجود التقريرات، ج) ١(
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 . وال بوجودمها اخلارجي، ال بوجودمها العنواين، السببيّشك ي للّسبباملّشك ال
ففيه أن املوضـوع ، إن كان التامنع يف مرحلة جعل احلكم  أن الفرض:ًوثانيا

ية يف مرحلة وجـوده وعدم املعلول، بوجوده العنواينّشك يف مرحلة اجلعل هو ال
ال ًجـا ي خارّسبباملـّشك نام هو يف وجـود الـإم املعلولية ُّإذ توه، مَّالعنواين مسل

  يـةّفالعل ًجـا،خارّشك وإن كان التامنع يف مرحلة فعلية احلكم بفعلية الـ. ًوانا عن
ملا  ًدا،ال وجو ًتا،وذاًعا  عىل املعلول طبّعلةم الّتقدَّإال  ال توجب -وإن فرضت -
ة يف الوجـود اخلـارجي ّ املعيان الطبعيني ال ينافيّتأخرم والّأن التقد: ًا مرارا منّّمر

ومـالك التامنـع ، يف الوجـود اخلـارجيًعا  طبّتأخرم واملّاد املتقدّ احتانبل ال ينافي
ومـع املعيـة ، ال املعية الطبعيـة الذاتيـة، والتزاحم هي املعية الوجودية اخلارجية

 . التامنع املانع عن فعلية احلكم هلامّحققيتًجا خارني ّالوجودية بني الشك
وال ،  لــورود األصــل الــسببيّتكفــل أن هــذا التقريــب حيــث مل ي:ًوثالثــا
 عـىل األصـل - ًيـةّ كل-بل هو بنفسه وجـه تقـديم األصـل الـسببي ، حلكومته

 يشءالـ ك- وأما يف املتـوافقني، يف األصلني املتنافينيَّإال فال يقتيض التقديم ، يّسببامل
 وطهارة مالقيه، حتـى يكـون ء اليشفعلية طهارةإذ ال متانع بني  ؛فال -ومالقيه

 .)١(<لّ عن شموله للثاين فتأمًل مانعاّ لألوّشمول العام
أن يكـون  يّسببرشط حكومة األصل السببي عىل امل> :وقال السيد اخلميني

عنـى أن يكـون بم ًدا،ّ تعبـّسببعن املّشك لرفع الًبا جريان األصل احلاكم موج
ة عـىل املستـصحب يف ّرتتبـي من اآلثار الرشعية املّسبباملستصحب يف األصل امل

 ية املاء احلاكم عـىل استـصحاب نجاسـة الثـوبّكاستصحاب كر، األصل السببي
 .)٢(<ً حاكامفال يكون األصل، ومل يكن كذلكًا ّمسببّشك وأما لو كان ال، املغسول به

                                                 
 .٣٠٠ص ،٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
 .١٢٩ص: االستصحاب، السيد اخلميني) ٢(
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ّ 

 يف رتبة ًاالستصحاب السببي هو أن يكون املستصحب واقعاالضابطة يف  •
املوضوع حلكم مـن األحكـام بقطـع النظـر عـن أن الواقـع يف رتبـة املوضـوع 

 .رشعي أو عدم حكم رشعيحكم خارجي أو ع موضو
ي فهو الواقع يف رتبة احلكم وال ينتج عنـه سـوى ّسببوأما االستصحاب امل
 األحكام ّ ألنحية إلثبات موضوعه؛ وليس له الصال،ثبوت احلكم املستصحب

 .يّسببي هذا النحو من االستصحاب باملّ وهلذا سم،ح موضوعاهتاّال تنق
ي؛ ّسبب االستصحاب السببي حلكومته عىل االستصحاب املّقدماملشهور ت •

 ّ ألني،ّسببأن االستــصحاب الــسببي حـاكم عــىل االستــصحاب املــ: بتقريـب
ارة الثـوب يف املثـال، فيهـدم الـركن الثـاين حيرز األثر الرشعي وهو طه السببي

ي ال حيرز نجاسـة املـاء، فـال ّسببي، ولكن االستصحاب املّسببلالستصحاب امل
 .هيدم الركن الثاين لالستصحاب السببي

 : ناقش السيد الشهيد ما أفاده املشهور بمناقشتني •
الواضح إىل املحكوم، ومن ًرا  عىل كون احلاكم ناظّتوقفاحلكومة ت: األوىل

 .ًأن دليل االستصحاب مل يثبت جعله علام بلحاظ العلم املوضوعي
 لكي يكون املجعول فيـه ًايكون استصحابًئام األصل السببي ليس دا: الثانية

نجـد أن األصـل  العلمية بلحاظ القطع املوضوعي، بل هنـاك يف مـوارد كثـرية
يكـون   ال، وإنـام أصـل آخـر كأصـالة الطهـارة الـذيًاالسببي ليس استصحاب

 . كام هو واضحميةلالعاملجعول فيه 
 األصل السببي هـو أن األصـل ّقدمالسبب الصحيح الذي عىل أساسه ي •

ّتـم ي، ومعنى املعاجلة هو أنه لـو ّسببالسببي يعالج موضوع احلكم يف األصل امل
نـه إي فّسبباألصل املّتم  وي، بخالف ما لّسبباألصل السببي فال جمال لألصل امل

 . قة له يف جريان احلكم يف األصل السببيال عال
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 الدليل عىل تقديم االستصحاب عىل الرباءة •
 ّاألولمناقشة السيد الشهيد للوجه  •
 الوجه الصحيح يف تقديم االستصحاب عىل الرباءة •
 يف تعارض االستصحابني •
 تطبيقات فقهية •
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اجلمـع ن يف كوهنا صـغرى لكـربى ومن املوارد التي اختلف فيها األصولي
 حالة تعارض االستصحاب مع أصل آخـر كأصـالة الـرباءة أو أصـالة :العريف

يف جـواز مقاربـة احلـائض ّشك الطهارة، ونحوها من األصول، كام لو فرض ال
 الـزوج ّ ألناالستصحاب يقتيض بقاء احلرمـة، فإن بعد النقاء وقبل االغتسال،

ــام احلــيض، واآلن  ــل بعــد -كــان يعلــم بحرمــة مقاربتهــا يف أي  طهرهــا وقب
يف بقاء احلرمة املعلومة، فيستصحب بقاء حرمة املقاربـة، أمـا ّشك  ي-االغتسال

يف حرمة مقاربـة زوجتـه ّشك  يّكلف املّ ألنالرباءة فتقتيض التأمني عن احلرمة،
ًذا يف التكليف وهو جمرى ألصالة الرباءة، إّشك بعد طهرها وقبل االغتسال، فال
قاربة والتأمني مـن العقـاب لـو فـرض أن حرمـة وعليه تكون النتيجة جواز امل

 .االستصحاب مع دليل الرباءة فيتعارض دليل .املقاربة ثابتة يف الواقع
 .واملعروف بني األصوليني تقديم دليل االستصحاب عىل دليل الرباءة

 

يل الرباءة بالوجه ن عىل تقديم دليل االستصحاب عىل دلواألصوليّتدل اس
ــايل ــرباءة:وهــو؛ الت ــل ال ــل االستــصحاب حــاكم عــىل دلي ــل ّ ألن أن دلي  دلي

 دليـل الـرباءة ّ ألن؛ًاّتعبـداالستصحاب ناظر إىل دليل الرباءة ورافع ملوضـوعه 
خذ يف موضوعه عدم اليقني باحلرمة، أما لسان دليل ُأ) ال يعلمونرفع ما  (:مثل

 لـيس ّكلفنع عن انتقاضه، أي يفرتض أن املاالستصحاب فهو بقاء اليقني وامل
 وهـذا يعنـي أن ّشك،ًا ويأمره بإبقاء اليقني السابق وعدم نقـضه بالـّتعبدّشاك ب

ًا، ّتعبـد لـه ٍ ونـاف-وهو الشك -دليل االستصحاب ناظر إىل موضوع الرباءة 
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 . أن دليل االستصحاب حاكم عىل دليل الرباءةّتضحوهبذا ي
َمل :إن قلت ن دليل الرباءة هو احلـاكم عـىل إ: أي نقول، العكس ال نفرتض ِ

 دليل االستصحاب، وليس احلاكم هو دليل االستصحاب؟
 ّكلـف دليل الرباءة ال يثبت عدم علـم املّ ألنإن هذا غري ممكن؛: واجلواب

ًبالتكليف املشكوك ليكون ناظرا إىل ما يثبتـه االستـصحاب مـن احلكـم ببقـاء 
دليل الرباءة ليس املجعول فيه الطريقية والعلمية، كـي  ّ ألنًا؛ّتعبدالعلم السابق 

املـأخوذ يف موضـوع االستـصحاب، بـل ّشك ًا لرفع الّتعبدًيكون ذلك موجبا 
املأخوذ يف دليل الرباءة هو حتديد الوظيفة العملية فقـط، وهـذا بخـالف دليـل 

 ملوضـوع ًجعل العلمية والطريقية، ولذا يكون رافعـا مفاده فإن االستصحاب،
 . لرباءةا

ّ 

 من عـدم ّقدم؛ ملا تّإن حكومة دليل االستصحاب عىل دليل الرباءة غري تام
 الـرباءة ّحجيـة املستفاد من دليل ّ ألن حكومة الرباءة عىل االستصحاب،ّصحة

ذلـك إىل ّمـرد يـة، وّعذرية واملّنجزهو تنزيلها منزلة القطع الطريقي فقط، أي امل
صور دليـل األمـارة، الـذي هـو الـسرية العقالئيـة يف تنزيلهـا منزلـة القطـع ق

املوضوعي، وهو عني السبب يف عدم حكومة االستصحاب عىل بقية األصـول 
مفـاده جعـل ) ال تنقض اليقني بالـشك( دليل االستصحاب وهو فإن العملية،

ريقـي ًا، أي تنزيل االستصحاب منزلـة القطـع الطّمعذرًا وّمنجزاالستصحاب 
ً أن يكـون االستـصحاب حـاكام ال يمكـنالقطع املوضوعي، وهبذا  فقط، دون

 .ًعىل الرباءة وبقية األصول العملية وناظرا إىل موضوعاهتا
 االستصحاب عىل بقيـة األصـول هـو أن ّقدم يف ختريج تالوجه الصحيحو

 بقيـة األصـول، مـن اجتامعه ّادةًدليل االستصحاب أقوى ظهورا يف الشمول مل
 ًكـال ّ فـإنالبدوي املسبوق باليقني،ّشك  حالة الو االجتامع هّمادةملقصود من وا
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 ملا ورد يف بعـض روايـات ؛من دليل االستصحاب ودليل الرباءة يشمل هذه احلالة
مـن  )ًأبـدا( وكلمـة) ًأبـداّشك ال تـنقض اليقـني بالـ (ـاالستصحاب من التعبري ب

 .ادوات العموم
 الـشمول أقـوى مـن ظهـور اإلطـالق، الواضح أن ظهور العموم يفومن 

ولذا يكون استصحاب حرمة املقاربة أظهر يف الشمول من شمول دليل الـرباءة 
يكون ظهور دليـل الـرباءة  ، وهبذا ال)ًأبدا(  الرباءة من قرينية كلمةّدلة خللو أ؛له

 .ة، كام يف دليل االستصحابّبتلك القو
 

أمـا أصـالة > :رض الرباءة مع االستصحابتعا يف نصاريقال الشيخ األ •
سـواء كـان ، ّألدلـةفال تعارض االستصحاب وال غريه من األصـول وا الرباءة

ألن العقل ال حيكم بقـبح العقـاب  ؛فواضح أما العقل. مدركها العقل أو النقل 
ًقا فام كان منه مساو  وأما النقل،ًراأو ظاهًعا إال مع عدم الدليل عىل التكليف واق

 .)١(<واالستصحاب وارد عليه،  أمرهّتضح العقل فقد احلكم
 ؛ هو الـورودعىل االستصحابرباءة  وجه تقديم الأنصاحب الكفاية ذكر
م عليهـا ّفيقـد، مارة وبينه األنيالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة ب> :حيث قال

للزوم حمذور التخصيص إال بوجـه دائـر يف العكـس وعـدم  ؛وال مورد معه هلا
 وأما العقلية فال يكاد يشتبه وجـه تقديمـه ،هذا يف النقلية منها ًال،ذور فيه أصحم

ن مـن ّ وبيـان ومـؤمّحجةرضورة أنه إمتام ، بداهة عدم املوضوع معه هلا ؛عليها
  .)٢(<صحيحًعقال وال شبهة يف أن الرتجيح به ، العقوبة وبه األمان

يف أمـا ، جهـة ّ كـلر األصـول هـو املـشكوك مـنئاملوضوع يف سـاأي أن 
                                                 

 .٣٨٧ص ،٣ج: فرائد األصول) ١(
 .٤٣٠ص: ة األصولكفاي) ٢(
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 فالبد من ورود دليل ،جهةّ كل هو املشكوك ال منفاملوضوع فيه االستصحاب 
 ّقـق عـىل حتّتوقـف احلكـم يف الـرباءة يّقـق حتَّنأل ؛االستصحاب عـىل الـرباءة

مـن و، جهـةّ كـل مـنًكا  موردهـا مـشكووموضوع احلكم هو كون، موضوعه
الستصحاب يف املورد  عىل ختصيص دليل اّتوقف موضوعها يّققحتالواضح أن 

ألنه لو جرى دليـل االستـصحاب ، الحقّشك الذي يكون هناك يقني سابق و
مـا إوختصيص دليل االستصحاب ، لكان املورد مما علم حكمه بوجه من الوجوه

ن يكـون أمـا إو، ّعلـة املعلول بال ّحققألنه التزام بتًعا  وهو باطل قطّصصبال خم
 االستـصحاب  ختـصيصّنأل، دوري هـو نفـس دليـل الـرباءة وهـو ّخصصامل

 عىل رفع حكم ّتوقف موضوعها يّققوحت،  موضوعهاّقق عىل حتّتوقفبالرباءة م
 عـىل ختصيـصه بـدليل ّتوقفورفع حكم االستصحاب م، دليل االستصحاب

 . عىل نفسهّتوقففتخصيص االستصحاب بالرباءة ي، الرباءة
 ال ّخـصص فإنـه يكـون بالت؛وهذا بخـالف رفـع الـرباءة باالستـصحاب

يف احلكم الذي كـان وهـو ّشك  موضوع االستصحاب هو الّنأل، بالتخصيص
يف ًدا يف احلكـم الـذي كـان موجـوّشك  الألن وال يرتفع بحكم الرباءة، ّحققمت

،  املوضـوع يف االستـصحاب جيـري االستـصحابّقـقومـع حت، حال الـرباءة
 احلكـم فيـه قّحقـلم حكمه بوجـه مـن الوجـوه لتُا عّوبجريانه يكون املورد مم

عليـه ّدل  احلكم فيه بالوجه الذي ّققومع حت ّشك،بعنوان حرمة نقض اليقني بال
 موضـوع ّنأل ؛ًاّصـصدليل االستصحاب يكون املورد مما خيرج عـن الـرباءة خت

 مـن ٍفـام علـم حكمـه بوجـه،  مـن الوجـوهٍالرباءة هو ما ال يعلم حكمه بوجه
الـورود هـو  فـإن .و معنى الـورودوهذا ه، عن الرباءةًا ّصص ختٌالوجوه خارج

كخروج اجلاهل بالـذات ،  الذي يكون بسبب جعل الشارع ال بذاتهّخصصالت
 .)أكرم العامل(عن موضوع العامل يف 

التقديم لالستـصحاب ألجـل أظهريـة دليلـه  ّنأ و عىل التعارضًما بناءأو
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 . فال دور يف املقام،لوثاقة اليقني فيه
 :اىل أن وجه التقديم هو احلكومة، حيث قـال فذهب  العراقيّحققأما امل •

شـكال يف تقــديم االستــصحاب عــىل القاعــدة املزبــورة بمنــاط احلكومــة  إال>
ه لبقاء اليقني السابق مثبت حلصول ما هـو ّتكفل من جهة ّنهإ  حيث،كاألمارات

 .)١(< وهي املعرفة،الغاية
 الذي هو -ّك شإن جعلنا املراد من ال> :وقال الشيخ عبد الكريم احلائري •

ــي حالــة الرتديــد يف الــنفس،  املعنــى الظــاهر منــه-موضــوع األصــول  ، أعن
عـىل وجـوب ّيـدل ألنـه ، عليهاًاكام يكون ح ّشكال تنقض ا ق  با  ×فقوله

فموضوع أصالة الرباءة وسائر األصـول التـي يف  ّشك،معاملة اليقني مع هذا ال
 -جعلنا املراد منه عـدم الطريـق  وإن .ًعقال ًوإن كان باقيا ًعا، رشٍحكمها منتف

واملـراد مـن اليقـني الـذي هـو غايـة لألصـول ومعتـرب يف  -ًسـابقا كام أسلفنا 
فوجـه تقـديم االستـصحاب عـىل ، وغاية الطريق املعتـرب، ًاالستصحاب ابتداء

ًدا ف واجـّه كـون املكلـّدلتـ مفـاد أّنأل، أصالة الرباءة وما شاهبها وروده عليها
 لسائر األصول التي مفادهـا احلكـم لفاقـد -فال يبقى  ّك،شللطريق يف حال ال

 .)٢(< موضوع-الطريق
م االستــصحاب عــىل مجيــع ّال إشــكال يف تقــد> :وقــال الــسيد اخلــوئي •

م ّوالظاهر أن تقـد. مه عليها ّ إنام الكالم يف وجه تقد،األصول الرشعية والعقلية
 ّلتعبدع موضوعها باالرتفا ؛االستصحاب عىل األصول العقلية من باب الورود

ومـع حكـم الـشارع ، موضوع الرباءة العقلية عـدم البيـان فإن .االستصحايب 
 .وينتفي موضوع حكم العقل بالرباءة، بالبناء عىل احلالة السابقة يثبت البيان

                                                 
 .٩٨ص ،٣ج: هناية األفكار) ١(
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وأمـا . وكذا الكـالم يف سـائر األصـول العقليـة مـن االحتيـاط والتخيـري
مارات مع االستـصحاب حال األفحال االستصحاب معها ، األصول الرشعية

ام مع كونـه ّوالسي، مّووجهه يظهر مما تقد. مه عليها من باب احلكومة ّيف أن تقد
  .)١(<مارات يف احلقيقةمن األ

 

بحـسب تعبـري  - ة يف باب تعارض األصولّاملهمهذا البحث من املباحث 
، لعلـامء يف األصـول والفـروع فيها كلامت ات التي اختلف-)٢(الشيخ األنصاري

 .  له السيد الشهيد يف احللقاتّتعرضومل ي
 : االستصحابان املتعارضان عىل قسمنيو

، يف اآلخـرّشك عـن الـًا ّمـسببيف أحـدمها ّشك ما إذا كان ال: ل ّالقسم األو
يف بقـاء ّشك فـإن الـ، استصحاب طهارة املاء املغـسول بـه ثـوب نجـس: مثاله

، يف بقـاء طهـارة املـاء وارتفاعهـاّشك  عـن الـّمسبب نجاسة الثوب وارتفاعها
وقد ذكر الشيخ األنصاري  .وحيكم بارتفاع نجاسة الثوب، فيستصحب طهارته

ورفـع اليـد عـن ، السببي وإجـراء االستـصحاب فيـهّشك الالزم تقديم ال> أن
 .)٣(<احلالة السابقة للمستصحب اآلخر

ًي أيضا ألن رفع اليد وذهب صحاب الكفاية إىل إجراء االستصحاب السبب
ًونقضا لليقني ) ال تنقض اليقني (ًعن اليقني يف مورد السبب يكون فردا خلطاب

 فإنـه إنـام ّسبب بخالف رفع اليد عن اليقني يف مورد املـّشك،ًمطلقا بال ّشك بال
ّيكون فردا له إذا مل يكن حكم حرمة النقض يعم  النقض يف مورد الـسبب، وإال ً

                                                 
 .٢٥٤ص، ٣ج: مصباح األصول) ١(
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يكون من نقض اليقني باليقني، رضورة أنه يكون رفـع ٍحينئذ ذ ًمل يكن فردا له، إ
ًاليد عن نجاسـة الثـوب املغـسول بـامء حمكـوم بالطهـارة رشعـا باستـصحاب 

 .ًعارشًرا ثوب نجس يغسل بامء كذلك يصري طاهّ كل  لليقني بأن؛طهارته
فــال مــورد إال ، لآلخــرًرا إن كــان أحــدمها أثــ> :وهــذا مــا ذكــره بقولــه

 موجـب ّسببفإن االستصحاب يف طـرف املـ،  طرف السببلالستصحاب يف
يف طرف السبب بعدم ترتيـب ّشك وجواز نقض اليقني بال، لتخصيص اخلطاب

، فإن من آثار طهارة املاء طهارة الثوب املغسول به ورفع نجاسـته، أثره الرشعي
بخــالف استــصحاب ، فاستــصحاب نجاســة الثــوب نقــض لليقــني بطهارتــه

بـل بـاليقني بـام هـو  ّشك، منه نقض يقني بنجاسة الثوب بالإذ ال يلزم، طهارته
 مـن ٌّوباجلملـة فكـل. بطهارتـه ًعا وهو غسله باملاء املحكوم رش، رافع لنجاسته
ل ّإال أن االستـصحاب يف األو، لالستصحابًدا  وإن كان مورّسببالسبب وامل
،  حمـالخالفه يف الثاين ففيه حمذور التخصيص بـال وجـه إال بنحـوب، بال حمذور

 .)١(< باالستصحاب السببياألخذفالالزم 
العلـم  وهو ثالث، أمرعن ًا ّمسببمنهام ّ كل يفّشك يكون ال نأ: القسم الثاين

عن ًا ّمسببمنهام ّ كل يفّشك  ال كونّن أل؛هلاموال ثالث >  املوجود يف البنياإلمجايل
 .)٢(<معقولغري يف اآلخر ّشك ال

 :  قسمنيوالقسم الثاين ينقسم بدوره إىل
مـا يلــزم مـن جريــان االستــصحاب يف الطـرفني حمــذور املخالفــة  :ل ّاألو

 النجاسـة عـىل أحـدمها ّثم علمنـا بطـرو، القطعية، كام إذا علمنا بطهارة إناءين
ًني موجبـا للمخالفـة ئيكون إجراء استصحاب الطهارة يف اإلنـاٍحينئذ  فًمجاال،إ

 ففـي مثـل ذلـك ال .هـو قبـيح وهو الرتخيص يف املعـصية، و،العملية القطعية
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مـىض يف بحـوث > :جيري االستصحاب، ففي هذا القسم قـال الـسيد الـشهيد
بالتكليف فهو يوجب التعارض والتساقط ًليا ً إذا كان علام إمجاّ أنهالعلم اإلمجايل

 للـزوم الرتخـيص ؛ً ألنه ال يمكن جرياهنا فيها مجيعا؛بني األصول يف األطراف
ً وال ختيريا ألنه ،ّرجحًال يف بعضها تعيينا ألنه ترجيح بال م و،يف املخالفة القطعية

 .)١(<هاّدلتال يمكن استفادته من أ
جريـان االستـصحاب يف الطـرفني حمـذور املخالفـة مـن ما ال يلزم : الثاين

ني ئن تلزم املخالفـة االلتزاميـة، كـام إذا علمنـا بنجاسـة إنـاأالعملية القطعية، و
ّتفصيال، ثم لزم من إجراء استصحاب يال ٍحينئذ  فًمجاال، أحدمها إ علمنا بطهارةً

 . النجاسة يف كليهام واالجتناب عنهام خمالفة عملية
 العراقي ّحقق النائيني واملّحققففي هذا القسم ذهب الشيخ األنصاري وامل

 .إىل عدم جريان االستصحاب فيه
 ستـصحاب اخلراساين والسيد اخلوئي إىل جريان االّحققويف املقابل ذهب امل

 . لوجود املقتيض وفقد املانع؛فيه
 : وإليك كلامهتم يف املقام

 أن  عـىل عـدم جريـان االستـصحابني بـدعوىالشيخ األنصاريّستدل ا •
 االستـصحاب ّأدلـةأن :  حاصلهّاالستصحابني يسقطان يف املثال ملحذور إثبايت

لبة  وهـي سـا،ًمطلقـاّشك ّبحسب صدرها تدل عىل النهي عن نقض اليقني بال
ـا نحـن  ولكنّ،يةّكل ّها بحسب ذيلها تدل عىل لزوم نقـضه بيقـني آخـر، فلـو كنَّ

 ،فيـهّشك  ال يـنقض بالـطـرفّ كـل َّوالصدر كنَّا نحكم بأن اليقني بالنجاسة يف
 وهـذه ،ل بهّ إذا كان هناك يقني آخر لزم نقض اليقني األوّ أنهّولكن الذيل دل عىل

جعل اليقـني بالطهـارة ٍحينئذ  ّتعني إذ ي؛ةيّالكلموجبة جزئية تناقض تلك السالبة 
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ًإمجاال ناقضا ألحد اليقينني يف الطرفني   .)١( فيقع التعارض بني الصدر والذيل،ً
التعارض بـني منا ّا لو سلّأنب>  عىل مقالة الشيخ هذه الشهيد الصدروأورد •
 التـي ال الـذيل حـصل اإلمجـال يف هـذه الروايـة ورجعنـا إىل الروايـات والصدر

فـرض عـدم  وإن تشتمل عىل مثل هذا الذيل فتكون سليمة عن هذا اإلشكال،
 بـه ّتعلق بنفس ما ّتعلقّاملراد باليقني الناقض هو اليقني التفصييل املن أ واإلمجال

 .)٢(< فال موضوع ألصل اإلشكال،اليقني املنقوض كام هو الظاهر
ىل تقريـب آخـر  عن هذا البيان إ النائينيّحققامل عدل وعىل هذا األساس •
منع عن جريان األصول التنزيلية عىل خالف العلم اإلمجايل  يّثبويت  حمذورلبيان
عدم جريان األصـول املحـرزة يف أطـراف العلـم > :، وهذا ما ذكره بقولهًمطلقا
 ولـزم مـن باإلمجـالها نفـي التكليـف املعلـوم ّمؤداسواء كان  ًقا، مطلاإلمجايل

 ومل يلـزم باإلمجـالها ثبوت التكليف املعلوم ّمؤداأو كان ، جرياهنا خمالفة عملية
واحد من أطراف العلم ّ كل  ببقاء الواقع يفّلتعبدا فإن ،من جرياهنا خمالفة عملية

وكيف يعقـل احلكـم ،  ينايف العلم الوجداين بعدم بقاء الواقع يف أحدهااإلمجايل
 ّجمـرد أحـدمها؟ ونائني مع العلم بطهارةواحد من اإلّ كل يفًمثال ببقاء النجاسة 

د ببقـاء ّ التعبـّصـحةأنه ال يلزم مـن االستـصحابني خمالفـة عمليـة ال يقتـيض 
ى االستـصحابني ينـايف ّ ببقـاء مـؤدّلتعبـداجلمع يف ا فإن ،منهامّ كل النجاسة يف

 .)٣(<ويناقض العلم الوجداين باخلالف
 قّحقـ امل نستنتجه من جممـوع كلـامتأن يمكن ماّأن وذكر السيد الشهيد  •
 :  أحد بياننيهو النائيني

  املجعول فيه الطريقيـةنإن األصل التنزييل أو املحرز حيث إ> :لّاألوالبيان 
                                                 

 .٤١٠-٤٠٧ص ،٣ج: ائد األصولفر) ١(
 .٣٦٠ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .٦٩٣ص ،٤ج: فوائد األصول) ٣(
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 كان جعـل ، جعلها يعني تتميم الكشف الناقص الثابت فيهنإحيث  والعلميةو
 هلـام صالناق ألنه يستحيل الكشف الذايت حتى ؛ًاالستصحابني معا غري معقول

ألنه مع العلم اإلمجايل بانتقـاض أحـدمها ال يمكـن  ؛ّظنالن يفيد كالمها أبًمعا 
 . )١(<ًفيهام معاّظن ال وحصول الكشف

ً مـضافا إىل ورود الـنقض بـام إذا كانـت :عليه الـسيد الـشهيد بأنـهوأورد 
 ّحملـهم يف ّ ملـا تقـد؛طرفّ كل يفّظن  حيصل الأناألطراف أكثر من اثنني فيمكن 

 العربة لـو نأألطراف مع العلم اإلمجايل بخالفه، يف اّظن من عدم املناقضة بني ال
 امليزان الكاشـفية وإناملكنه غري حمتمل ل والشخيص كان ملا ذكر جماّظن كانت بال

وهذا حمفوظ حتـى مـع  ،ّظنً الطريق ونفسه كان مفيدا للّالنوعية بحيث لو خيل
 . )٢(العلم اإلمجايل باخلالف

ط فيه احـتامل املطابقـة الطريقية يشرت ويةَّن ما جتعل له العلمإ> :الثاينالبيان 
ًه ال يعقل جعل ما يقطع بكذبه طريقا وحاكيـا ّنإ ف،دم القطع بالكذبعللواقع و ً
ًعدم احلكاية تفـصيليا  يكون القطع بالكذب وأنيفرق فيه  وهذا ال ،عن الواقع

ّ كل يفَّ ال بد من احتامل املطابقة ّنهإ :شئت قلت وإن ً.أو يف أحد الطريقني إمجاال
 ويف املقام ال حيتمل ،ًمن الطريقني املجعولني يف عرض واحد ال بدال عن اآلخر

 . ً حيتمل ذلك بدالوإنامًمطابقتهام معا للواقع  و األصلنيّحجية
ً زائدة عـىل مـا هـو الـالزم عقـال مـن أخذ لرشطيةمال  ّ أنه:ونالحظ عليه

ً ظـاهرا مـن ّجيـة احل يف دليـلوما هـو املـأخوذ ،انحفاظ مرتبة احلكم الظاهري
ًما احـتامل املطابقـة لكـال الكـشفني عرضـا بمعنـى مطابقـة أيف الواقع وّشك ال َّ

 . اشرتاطه واملجموع فال دليل عىل لزومه
                                                 

 .٣٦١، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق )٢(
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 أن مـن ّحملـهم يف ّ مـا تقـدّدعى يرد عـىل أصـل هـذا املـّ أنهإىل: ًهذا مضافا
ثبـويت الـذي  ال بـاملعنى ال،احلكائية واالستصحاب ليس املجعول فيه الكاشفية

 .)١(<الصياغتي وإلثبايتا وال باملعنى ،جيعله أمارة
صة النافيـة للتكليـف ّن سقوط األصـول املرخـإ> : العراقيّحققوقال امل •

 ّأدلـةوال من جهة قصور ، عن اجلريان يف أطراف العلم ليس من جهة املعارضة
 القطعيـة ق بني املخالفةّكي يفر، اإلمجايلالرتخيص عن الشمول ألطراف العلم 

 ، يف األوىل وانحفاظها يف الثانيةبعدم انحفاظ مرتبة احلكم الظاهري، وموافقتها
 الرتخيص عىل خـالف معلومـه ولـو يف يء العقل عن جمإباءهو من جهة  وإنام

لكونه بنظره مـن الرتخـيص يف حمتمـل املعـصية ، بعض األطراف بال معارض
 بنجاسـة اإلمجـايل العلم كام يفرض ذلك يف، الذي هو كالرتخيص يف مقطوعها

بعـد   فإنـه،أحد املايعني مع كون احلالة السابقة يف أحدمها الطهـارة دون اآلخـر
تبقى قاعدة ، تعارض استصحاب الطهارة يف طرف مع قاعدة الطهارة يف اآلخر

يـة ّفإنه عىل القـول بعل ،الطهارة يف الطرف اجلاري فيه استصحاهبا بال معارض
 .اإلمجايل ملكان مانعية العلم ؛ًأيضا ي فيه القاعدة ال جتراإلمجايلالعلم 

 ، حتى بالنسبة إىل املوافقـة القطعيـةاإلمجايلية العلم ّهذا عىل املختار من عل
ة حكـم ّباقتضائه بالنسبة إىل املوافقـة القطعيـة املـستتبع لتعليقيـ ما عىل القولأو

 بعـض  ترخيص رشعي عىل خالفـه يفيءالعقل بوجوب حتصيلها عىل عدم جم
 كال األصلني املشتملني عـىل إعامليف عدم جواز ًضا أي إشكالفال ، املحتمالت
ملا يلزمه من الوقوع يف حمذور املخالفـة القطعيـة العمليـة للتكليـف  ؛الرتخيص

 .)٢(<املعلوم يف البني
                                                 

 .املصدر السابق) ١(
 .١١٩-١١٨ص ،٢ق ،٤ج: هناية األفكار) ٢(
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 : ومن كلامت الذين قالوا بإمكان جريان االستصحاب
ستـصحب يف أحـدمها مـن اآلثـار وإن مل يكن امل> : اخلراساينّحقققال امل •
فاألظهر جرياهنام فيام مل يلـزم منـه حمـذور املخالفـة القطعيـة للتكليـف ، لآلخر

 أما وجود املقتيض. ًعقال وفقد املانع ًتا لوجود املقتيض إثبا ً؛مجاالالفعيل املعلوم إ
فـإن ، باإلمجـال اخلطاب وشموله لالستـصحاب يف أطـراف املعلـوم فإلطالق

م أنـه ّلُ لو س)ول ن تنقض ا ق  با ق ( :ل بعض أخبار الباب يف ذي×قوله 
ّشك  لليقني والـ)ّال تنقض ا ق  با شك (: يف صدره×يمنع عن شمول قوله 

 ّالكـيلرضورة املناقـضة بـني الـسلب ، للـزوم املناقـضة يف مدلولـه، يف أطرافه
 مما ليس فيـه راألخباإال أنه ال يمنع عن عموم النهي يف سائر ،  اجلزئيواإلجياب
فإن إمجال ذاك اخلطاب لذلك ال يكاد يـرسي إىل ، وشموله ملا يف أطرافه، الذيل

فألجـل أن جريـان االستـصحاب يف  وأمـا فقـد املـانع. غريه مما ليس فيه ذلك
وال ًعـا وهو لـيس بمحـذور ال رش، األطراف ال يوجب إال املخالفة االلتزامية

 .)١(<ًعقال
إن أريـد > :ه عـىل الـشيخ األنـصاريّعـرض رد يف موقال السيد اخلوئي •

د بنجاسـة ّن يتعبـأ املجمـوعي بـّالكـيلجريان االستصحاب يف الطرفني بنحـو 
 يف عـدم جريـان االستـصحاب إشكالفال ، ني من حيث املجموعئجمموع اإلنا

يف ّشـك وليس لنـا ّشك إذ موضوع االستصحاب هو ال ؛يف الطرفني هبذا املعنى
بل لنـا علـم بعـدم نجاسـة املجمـوع مـن ،  املجموعنجاسة املجموع من حيث

فبعـد العلـم بعـدم ،  بطهارة أحدمهااإلمجايلإذ املفروض العلم ، حيث املجموع
نجاسة املجموع من حيث املجموع كيف يمكن جريان استصحاب النجاسة يف 

يف ًضا املجموع من حيث املجموع؟ بل ال جمال جلريان األصول غري املحرزة أيـ
                                                 

 .٤٣٢ص: كفاية األصول) ١(
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باعتبـار ّشك ملا ذكرناه من انتفاء ال، وعيعنى املجمامل هبذا اإلمجايلم أطراف العل
ألصل من األصـول املحـرزة ًدا ليكون مور، حلاظ املجموع من حيث املجموع

 ّالكــيلوإن أريــد جريــان االستــصحاب يف الطــرفني بنحــو ، أو غــري املحــرزة
قطـع النظـر واحد من الطرفني مع ّ كل د باالستصحاب يفّاالستغراقي بأن يتعب

واحد مـن الطـرفني مـع ّ كل يفّشك لوجود ال ؛ًالفال حمذور فيه أص، اآلخرعن 
 بطهـارة أحـدمها ال يمنـع عـن جريـان اإلمجـايلوالعلم . اآلخرقطع النظر عن 

 أن العلـم املـذكور هـو األمرغاية . منهامّ كل استصحاب النجاسة يف خصوص
 لكانـت اإلمجايلوال العلم  ولالطرفني،واحد من ّ كل يفّشك السبب لعروض ال

 أنـه ال مـانع مـن :ل مما ذكرنـاهّ فتحص.التفصييلمنهام حمرزة بالعلم ّ كل نجاسة
عـىل مـا ،  ً وال ثبوتا، عىل ما ذكره الشيخ،ًال إثباتا جريان االستصحاب يف املقام

 .)١(< النائينيّحققذكره امل
 

ًئا؛ ، ثم القى أحدمها شـينيئاإلنا ًإذا علم إمجاال نجاسة أحد: لّوالتطبيق األ
نـائني  تـساقط األصـول اجلاريـة يف اإلإىلًبطهـارة املالقـي؛ نظـرا وا فقد حكمـ

 ،بالتعارض وعدم حمكومية املالقى بعينه بالنجاسة حتى ترسي نجاسته باملالقاة
 ولكنهم استثنوا من ذلك ما لـو ،ًفتجري فيه أصالة الطهارة سليام عن املعارض

 ،ثـوبو ً كام لو علـم إمجـاال بنجاسـة مـاء أ،بأصل غري معارض أحدمها ّخص
 عن مالقي الثـوب؛ ألن أصـالة الطهـارة اجلاريـة االجتنابفحكموا بوجوب 

 يف رشب املاء ال معـارض لـه ّليةفيهام وإن تتساقط بالتعارض، إال أن أصالة احل
املالقي؛ لكنها بعد املالقاة تعارض أصالة الطهارة اجلارية يف ، من جانب الثوب

 ،يـة للعلـم اإلمجـايل بنجاسـة أحـدمهاًألن جرياهنام معا يوجب املخالفـة القطع
                                                 

 .٢٦١،ص ٣ج: مصباح األصول) ١(
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 . فتمنع من جرياهنا، فيجب االجتناب عن مالقي الثوب
ما إذا حـصلت املالقـاة بعـد > :بقوله السيد اخلوئي وقد ذكر هذا التفصيل

 ًال، مـثنيئكـام إذا علمنـا بنجاسـة أحـد اإلنـا،  بالنجاسةاإلمجايلحدوث العلم 
يشء  باملعارضـة القـي أحـدمها فـيهاماألصـول  احلكم وسـقطت ّتنجزوبعدما 
يف نجاسـته أو جيـب االجتنـاب ّشك للٍحينئذ فهل حيكم بطهارة املالقي ، ثالث

 أحـد ّل يف هذه الـصورة بـني مـا إذا مل خيـتصّ؟ الصحيح أن يفصىعنه كاملالق
 وبني ما إذا كان لبعض ،قي غري معارض فنلتزم فيه بطهارة املالٍاألطراف بأصل

  .عنهاألطراف أصل كذلك فنلتزم فيه بوجوب االجتناب 
 اإلمجـايل ألن األصول يف أطراف العلم ؛نيّإن هلذه الصورة شق: وتوضيحه

، موضـوعية أم حكميـة، يةّمـسببقد تكون متعارضة بأمجعهـا سـببية كانـت أم 
ألن استـصحاب عـدم ، املـائني كام إذا علمنـا بنجاسـة أحـد ،عرضية أم طولية
 سـابقة عـىل ٍواحد منهام وهو أصل موضوعي ويف مرتبـةّ كل مالقاة النجس يف

 ومهـا أصـالن ،غريها من األصول معارض باستصحاب عدم املالقاة يف اآلخر
 ومها أصالن -واحد منهام ّ كل وكذا احلال يف استصحاب الطهارة يف، عرضيان
مـنهام تعارضـهام قاعـدة ّ كـل طهـارة يف يف املرتبة الثانيـة قاعـدة الّ ثم،حكميان

تعارض أصـالة اإلباحـة تة الثالثة ويف املرتب، الطهارة يف اآلخر وهي أصل سببي
وعىل اجلملـة ال يمكـن الرجـوع يف هـذه ،  أحدمها بأصالة اإلباحة يف اآلخريف

 .من تلك األصوليشء الصورة إىل 
 إذا علمنـا  وهـذا كـام،ء أحد أطرافه بأصل غري معارض بـيشّ وقد خيتص

 استـصحاب عـدم مالقـاة النجاسـة يف ّفـإن، بنجاسة هذا املـاء أو ذاك الثـوب
، كام أن قاعدة الطهـارة كـذلك، أحدمها معارض باستصحاب عدمها يف اآلخر

وهـو أصـالة ،  آخـر ال معـارض لـه يف طـرف الثـوبٍ بأصلّ املاء خيتصّإال أن
رضة بأصل آخر فال مانع مـن ا غري معاّحيث إهنو،  رشبهّليةاإلباحة املقتضية حل
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 اإلمجـايل احلكم يف أطراف العلـم ّتنجز من أن ّحمله وذلك ملا ذكرناه يف ؛جرياهنا
 ، وإنام هو مستند إىل تعارض األصول يف أطرافه وتـساقطهانفسهغري مستند إىل 

من غـري ٍحينئذ واحد من األطراف ّ كل  عىلباإلمجالفإن احتامل انطباق املعلوم 
وأما إذا ،  العقاب عىل خمالفتهّرتتب الواقع بحيث يّتنجز أخرى عن ن عبارةّمؤم

 ّفـإن ؛ًاّمنجـز اإلمجـايلرض فال يكون العلـم اجرى يف أحد أطرافه أصل غري مع
 وبـام أنـه غـري ،ن من احتامل العقـاب عـىل تقـدير مـصادفته الواقـعّاألصل مؤم

 . يف موردهاإلمجايل  لعدم العلم التفصييل وال العلم؛رض فال مانع من جريانهامع
 ًمن الطـرفني إذا كـان مـسانخاّ كل  أن األصل اجلاري يفّحملهوقد ذكرنا يف 

ال  ،يشء غري معارض بـّ طويلٍ أحدمها بأصلّلألصل اجلاري يف اآلخر واختص
 بـه بعـد تـساقط ّمانع من شمول دليل ذلك األصل الطـويل للطـرف املخـتص

  :األصلني العرضيني باملعارضة فنقول
:  وذلـك؛فمالقي أحد أطراف الشبهة حمكوم بالطهارة فيه: لّ األوّ الشقأما

فـإهنام يف املالقـي غـري ، واستصحاب عـدم مالقاتـه الـنجس، لقاعدة الطهارة
 .ءمتعارضني بيش

وذلك ، ىفال مناص فيه من االجتناب عن املالقي كاملالق: الثاينّشق وأما ال
ًضـا ن كـان معارإدة الطهـارة فيـه وألن استصحاب عدم املالقاة يف املاء أو قاع

 يف املـاء جلـواز رشبـه ّلية يف الثوب فيتساقطان باملعارضة وتبقى أصالة احلبمثله
ل من ذلـك علـم ّثالث يتشكيشء إال أن الثوب إذا القاه ،  عن املعارضًسليمة
فاألصـل ، وهو العلم بنجاسة املالقي للثوب أو بحرمة رشب املـاء،  آخرّإمجايل

للعلـم بمخالفـة ، املاء يعارضـه األصـل اجلـاري يف مالقـي الثـوباجلاري يف 
 احلكم يف األطراف فيجب االجتناب عن مالقي ّتنجزوبذلك ي، أحدمها للواقع

 .)١(<الثوب كام جيب االجتناب عن املاء
                                                 

 .٤١٨ -٤١٥، ص١ج: لسيد اخلوئيلب الطهارة  كتا)١(
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ً علـم إمجـاال بكـون ،عنيئما لو رمس الـصائم رأسـه يف مـا: ينالتطبيق الثا
 فحكم ، الصومّصحةة وّكفاربني الٍحينئذ خلوئي ل السيد اّ فقد فص،ًأحدمها ماء

 العلـم اإلمجـايل ّتنجـزل الـبطالن بّوعل ،ة وببطالن الصومّكفاربعدم وجوب ال
لو علـم > :، وإىل هذا أشار بقولهبتعارض األصول اجلارية يف أطرافه وتساقطها

لعـضوين بـأن أحـد اًمجاال إبأن أحد املائعني ماء فإنه بعينه مثل ما لو علم ًمجاال إ
بعد ما كـان العلـم ، ة والبطالنّكفار من التفصيل بني الّ فيجري فيه ما مر،رأس

 بنحـو ًواألصول متعارضة حتى أصالة عدم كون هذا املايع ماء ًا،ّمنجز اإلمجايل
 عـىل كـون املـرمتس ّرتتبفإن األثر م ًفا،العدم األزيل وإن مل يثبت هبا كونه مضا

 .)١(<مورد األثر ويسقط باملعارضةفيه ماء فيجري األصل فيام هو 
 ؛لّة وبني البطالن فال حيكم بـاألوّكفارق بني الّيفر> :ّ أنهواستنتج من ذلك

 ّتنجـزة وعـدم اجلـزم هبـا بعـد ّوحيكم بالثاين النثالم النيـ، اإلفطار إحرازلعدم 
 .)٢(<اإلمجايلالتكليف الواقعي عليه بمقتىض العلم 

هام بـصيغة واحـدة، أو ّح األختني؛ بتـزوجاقرتان عقد نكا: التطبيق الثالث
يف اقرتان العقدين ّشك عقد إحدامها باملبارشة وعقد األخرى بواسطة الوكيل و

 فقد حكموا بالبطالن؛ حلرمة نكاح األختـني وفـساد نكـاحهام ،أو سبق أحدمها
ّمعا، ولعدم إمكـان إحـراز تقـد ًم أحـد العقـدين باألصـل؛ نظـرا إىل تعـارض ً

ًني فيهام وتساقطهام مطلقا، سواء كان األصل استـصحاب عـدم األصلني اجلاري
منهام، ّ كل  يفّصحةم اآلخر، أو أصالة الّه وتقدّتأخرواحد منهام فيثبت ّ كل مّتقد

ل السيد احلكيم بذلك فتوى السيد اليزدي بـبطالن العقـدين يف املـسألة، ّكام عل
 عـدم سـبق العقـد وإن كان بمعنى، لعدم إمكان إحراز السبق باألصل> :بقوله

                                                 
  .١٦٤، ص١ج:  كتاب الصوم، السيد اخلوئي)١(
 . ١٦٤، ص١ج:  مستند العروة الوثقى)٢(
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ّ كـل فـإن، ألن األصل املثبت لذلك متعـارض فـيهام، عىل األخت وال مقارنته
وال ، بالعقد عـىل أختهـاًقا العقد عليها مل يكن مسبو: أن يقالّصح واحد منهام ي

 ،متعارضـةًضا واحـد مـنهام أيـّ كـل  العقد بالنسبة إىلّصحة وأصالة ، لهًمقارنا
 . )١(<ً األثر فيهام معاّترتب  الرجوع إىل أصالة عدمّتعنيفي

ّ 

 املعروف بني األصوليني تقديم دليل االستـصحاب عـىل دليـل الـرباءة، •
 دليــل ّ ألنلــه بــأن دليــل االستــصحاب حــاكم عــىل دليــل الــرباءة؛ّتدل واســ

 دليـل الـرباءة ّ ألنًا،ّتعبـداالستصحاب ناظر إىل دليل الرباءة ورافع ملوضـوعه 
خذ يف موضوعه عدم اليقني باحلرمة، أما لسان دليل ُأ) ال يعلمون رفع ما (:مثل

االستــصحاب فهــو بقــاء اليقــني واملنــع عــن انتقاضــه، وهــذا يعنــي أن دليــل 
 .االستصحاب ناظر إىل موضوع الرباءة

َمل: إن قلت •   ال نقول أن دليل الرباءة هو احلاكم عىل دليل االستصحاب؟ِ
 ّكلـف دليل الرباءة ال يثبت عدم علـم املّن ألإن هذا غري ممكن؛: اجلواب •

ًبالتكليف املشكوك ليكون ناظرا إىل ما يثبتـه االستـصحاب مـن احلكـم ببقـاء 
 دليل الرباءة لـيس املجعـول فيـه الطريقيـة والعلميـة، ّ ألنًا؛ّتعبدالعلم السابق 

جعـل العلميـة والطريقيـة، ولـذا  مفاده ّ فإنوهذا بخالف دليل االستصحاب،
 . ملوضوع الرباءةًعا فيكون را

 بأن دليل االستـصحاب مفـاده تنزيـل ّاألولناقش السيد الشهيد الوجه  •
ال القطـع املوضـوعي، وهبـذا  االستصحاب منزلة القطع الطريقي فقـط، دون

ً أن يكون االستصحاب حاكام عىل الرباءة وبقية األصول العملية ونـاظرا يمكن ً
 .إىل موضوعاهتا

                                                 
 . ٢٥٣، ص١٤ج:  مستمسك العروة)١(
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 االستصحاب عىل بقية األصـول هـو أن ّقدمريج تالوجه الصحيح يف خت •
 اجتامعه مع بقية األصول؛ ملـا ّادةًدليل االستصحاب أقوى ظهورا يف الشمول مل

ّشك ال تـنقض اليقـني بالـ (ـورد يف بعض روايات االستصحاب من التعبري بـ
 .وهي أقوى من ظهور اإلطالق، دوات العمومأمن  )ًأبدا( وكلمة) ًأبدا
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ّ 

 
  يف املتعارضنيّألوليةالبحث عن مقتىض القاعدة ا •
  يف املتعارضني هي التساقطّألوليةالقاعدة ا •
 )ًحجية الدليلني املتعارضني معا: (ّاألولّشق البحث يف بطالن ال •

 )حجية أحد الدليلني: (الثاين ّشقالبحث يف بطالن ال •
 ّرجحزم فيها الرتجيح بال ماحلاالت التي ال يل •
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الـذي جيـري  ّستقرتعارض غري املالض عىل قسمني، بعدما عرفنا أن التعار
 وهو عبارة عن التنايف بني الـدليلني ّستقرقاعدة اجلمع العريف، والتعارض املفيه 

 أن يـشملهام ّجية، بالنحو الذي ال يمكن لدليل احلّجيةبنحو يرسي إىل دليل احل
 يف ّتقرسيقع البحـث يف التعـارض املـ، ًمعا، كام ال يمكن أن يشمل أحدمها فقط

 :مقامني
 يف املتعارضـني، بقطـع ّألوليـةالبحث عن مقتـىض القاعـدة ا: ّاألولاملقام 

النظر عن مقتىض الروايات العالجية، التي قد تقتيض التخيري أو الرتجـيح بـني 
 .املتعارضني

البحث عن حكم املتعارضـني بمقتـىض القاعـدة الثانويـة، أي : املقام الثاين
الجية، وهل تقتيض احلكم بالتخيري بـني املتعارضـني أم بالنظر إىل الروايات الع

 .)١(الرتجيح؟
ّ 

 آراء الفقهاء يف مقتـىض القاعـدة عنـد اسـتقرار التعـارض بـني تاختلف
 وظهر هذا االخـتالف وأثمـر يف فتـاواهم يف ،النصوص وعدم إمكان اجلمع

لفروع الفقهية يف خمتلف أبواب الفقه مما تعارضت فيهـا النـصوص كثري من ا
 فحكــم بعــضهم بــالرتجيح، وآخــر بــالتخيري، ومجاعــة ، تعارضــهاّواســتقر
 :ني املقام صورت يفنإ : البحث، نقولّتضح، ولكي يبالتساقط

                                                 
ّيتعرض هذا املقطع واملقاطع الالحقة لبيان املقام األول، فيام يشكل املقام الثاين ماد )١( ّ ة املقطع ّ

ّطع الالحقة التي متثـل النقطـة الثالثـة واألخـرية مـن نقـاط تعـارض األدلـةواملقا) ١٣١( ّ  
 . وآخر بحث من أبحاث احللقة الثالثة- بحسب تقسيم السيد الشهيد-
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 شامل لصورة التعـارض، ٌ إطالقّجيةإذا مل يكن لدليل احل: الصورة األوىل
ّ أمـرا لبّجيـة احلكام إذا كان دليل ًيـا كالـسرية العقالئيـة أو اإلمجـاع، ففـي هـذه ً

ّ الدليل اللبي ّ ألنً قارصا عن الشمول للمتعارضني؛ّجيةالصورة يكون دليل احل
 بام إذا كـان ّجية وهو اختصاص احلّتيقن فيه إطالق، فيؤخذ بالقدر املّتصورال ي

 اخلربين املتعارضـني يةّحجض، فتكون النتيجة عدم الدليل عىل َاخلرب غري معار
 .لسقوطهام ٍوهو مساو

إذا كان هناك إطالق لصورة التعارض، كـام إذا كـان دليـل : الصورة الثانية
ً أمرا لفظيا كآية النبأ والنفر، وقلناّجيةاحل وجود اإلطالق فيهام شامل لصورة  إن ً

 .ّألوليةاملتعارضني، فيقع الكالم يف مقتىض القاعدة ا
 األمـر يـدور بـني شـقوق ّ ألن؛)١( التـساقطاّأهنـصوليني املعروف بني األو
 : أربعة
 لكــال -ً كآيــة النبــأ مــثال- اخلــرب ّحجيــةشــمول دليــل : ّاألولّشق  الــ.١

 .املتعارضني، وهو غري معقول
                                                 

 عدم وجود ثمرة يف تأسـيس األصـل، لوجـود األخبـار العالجيـة +ذكر السيد اخلوئي ) ١(
توجد يف ثمرة تأسيس األصل فيام ّوهي التي تتكفل لبيان حكم التعارض بني األخبار، نعم 

 وإذا كان التعـارض بغـري األخبـار، كـام يف تعـارض األمـارات يف الـشبهات املوضـوعية أ
، ًالتعارض بني آيتني من حيث داللتهام أو بني اخلربين املتواترين من حـديث الداللـة أيـضا

 إىل األخبـار، إذ وال خيفى أنه ال ثمـرة لتأسـيس األصـل بالنـسبة>: وهذا ما أشار إليه بقوله
. وال ثمرة لألصل مع وجود الدليل. ّاألخبار العالجية متكفلة لبيان حكم تعارض األخبار

نعم األصل يثمر يف تعارض غري األخبـار، كـام إذا وقـع التعـارض بـني آيتـني مـن حيـث 
الداللة، أو بني اخلربين املتـواترين كـذلك، بـل يثمـر يف تعـارض األمـارات يف الـشبهات 

نتني أو بني فردين من قاعدة اليد، كـام يف مـال كـان ّعية، كام إذا وقع التعارض بني بياملوضو
 .٣٦٥ص ،٣ ج: مصباح األصول.<ّحتت استيالء كال املدعيني
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 دون اآلخـر، وهـذا ّعـني ألحـدمها املّجيةشمول دليل احل: الثاينّشق  ال.٢
 .ّرجحترجيح بال م

، وهـو غـري ّعني ألحد اخلربين غري املّجيةليل احلشمول د: الثالثّشق  ال.٣
 أحد ّحجيةة، وليس ّنيي التعيّجية هو احلّجية املفاد العريف لدليل احلّ ألنصحيح؛

 .اخلربين عىل نحو التخيري
بعـد بطـالن الـشقوق ّشق  هـذا الـّتعـنيالرابع وهو التساقط، ويّشق ال. ٤

 .ةّقدمالثالثة املت
 . التساقطّنيفيتع؛  األوىل الشقوق الثالثةن عن بطالّكلموفيام ييل نت

ّّ 

،  غري معقول لكال اخلربين املتعارضنيّجيةشمول دليل احل أي ّاألولّشق ال
 يـشمل -تـه خـرب الثقـةّحجي عىل اعىل فرض داللته -آية النبأ ّأن كام لو فرضنا 

ً ويشمل أيضا خرب حممد بـن مـسلم القائـل ،جوب الصالةخرب زرارة القائل بو
ًحرمة الصالة مثال، وقد ذكر املشهور وجها للدليلني املتعارضني منحرصا بـني ب ً ً

 .ًا يف بعضها دون اآلخرّأحد أنحاء ثالثة، وهذا الوجه يكون تام
ًحد الدليلني املتعارضـني حكـام إلزاميـاأأن يكون مفاد : ّاألولالنحو  ، مـن ً

ال ( كقوله ، ومفاد الدليل اآلخر نفي ذلك احلكم اإللزامي،)ِّصل اجلمعة (قبيل
 ). اجلمعةّتصل

 ّجيـة ما ذهب إليه املشهور من عدم شـمول دليـل احلّويف هذا النحو يصح
 . باملتناقضني، وهو مستحيلّتعبدًهلام معا، ألدائه إىل ال

ًحكام ترخيـصيا، واحد من الدليلني املتعارضني ّ كل أن يكون: النحو الثاين ً
 :حـدمها يقـولأمع وجود العلم اإلمجايل ببطالن أحد الرتخيصني، كام لو كـان 

ص يف ّ، فهو مـرخ)ال جتب صالة الظهر( واآلخر يقول) ال جتب صالة اجلمعة(
ًص أيـضا بـرتك صـالة الظهـر، ّترك صالة اجلمعة يف ظهر يوم اجلمعـة ومـرخ
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 جيب عليه يف اليـوم ّكلفعلم بأن املًويعلم من اخلارج أن أحدمها الزم جزما، لل
ما ذهب إليه املـشهور مـن بطـالن ّصح والليلة مخس صلوات، ويف هذا النحو ي

 . هي قبيحةوهذا الفرض؛ ألدائه إىل الرتخيص يف املخالفة القطعية 
ًمن الدليلني حكام إلزاميا، ويف هذا النحو ّ كل أن يكون مفاد: النحو الثالث ً

 : حالتان
ًلزاميان متنافيني تنافيا ذاتيا، كام لـو قـال أن يكون احلكامن اإل: ىلاحلالة األو ً

 ومن الواضح أن ،)حترم صالة العيد (:ل اآلخراوق) جتب صالة العيد( أحدمها
كام ذهـب إليهـا املـشهور؛ ألدائهـا إىل اجـتامع تنجيـز حكـم  ،هذه احلالة باطلة

 ّحجيـةن إهـو حمـال، إذ  واحد ويف آن واحد، وّتعلقإلزامي والتعذير عنه عىل م
ّعىل الوجوب مثال ينجّدال الدليل ال عىل نفي ّدال  الدليل الّحجيةز الوجوب، وً

 .ًالوجوب هو تعذير عنه؛ وال يمكن ثبوهتام معا
ًلزاميان متنافيني تنافيـا عرضـيا، كـام لـو أن يكون احلكامن اإل: احلالة الثانية ً

جتـب صـالة  (:يقـول اآلخـرو) جتب صالة اجلمعـة (:كان أحد الدليلني يقول
 أنه حيـث َّتني إالْثبُ لعدم التنايف بني امل؛ًفال مانع من ثبوت الوجوبني معا) الظهر

 يف اليـوم والليلـة، ممـا ّكلـفعلم من اخلارج وجـوب صـلوات مخـس عـىل امل
حيـصل التنـايف بـني الـدليلني، للعلـم ٍحينئـذ ًيكشف عن عدم وجوهبام معـا، و

شهور إىل بطالن هذه احلالة؛ ألدائها إىل التعـارض بكذب أحدمها، وقد ذهب امل
 .والتنايف بني الدليلني، فيتساقطان

  ومناقشتهم مقابل كالم املشهورّتوه
ّملا ذهب املشهور إىل التنايف والتعارض يف احلالة الثانيـة وهـي مـا لـو كـان 

مـع ) جتـب صـالة الظهـر( و)جتب صالة اجلمعـة (الدليالن متنافيني بالعرض
م ّلكن يف مقابل كـالم املـشهور هـذا يوجـد تـوه بعدم وجوب أحدمها،العلم 
 وتعارض بني الـدليلني املـذكورين؛ إذ ال حمـذور يف ٍعدم وجود تناف: حاصله
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 لكال اخلربين، حتى مع العلم اإلمجـايل مـن اخلـارج بعـدم ّجيةشمول دليل احل
 بكلتـا  جيـب عليـه اإلتيـانّكلـفا، نعم أقىص ما يلـزم هـو أن املحدمهأثبوت 

 إىل لـزوم ّؤدي اإلتيان بكلتا الصالتني ال يـّ ألنالصالتني، وال حمذور يف ذلك،
 .املخالفة العملية القطعية

م بأنه يقوم عىل أساس مالحظة املدلول ّ هذا التوهناقش السيد الشهيدوقد 
 يكون ما قيـل ،ً فحينام يكون النظر مقصورا عىل املدلول املطابقي.املطابقي فقط

 لعدم املحـذور يف ثبـوت وجـوب صـالة اجلمعـة ؛ًام السابق صحيحّهمن التو
لكـن هنـاك حمـذور  ًوصالة الظهر معا؛ لعدم أدائه إىل املخالفة العملية القطعية،

بااللتزام عىل نفي الوجوب املفاد يف الـدليل ّيدل  من الدليلني ًأن كال: آخر وهو
إمـا اجلمعـة وإمـا اآلخر، لوجود العلم اإلمجايل بوجوب صـالة واحـدة فقـط 

عىل وجوب صالة اجلمعة باملطابقة، لـه مـدلول التزامـي ّدال الظهر، فالدليل ال
هو عدم وجوب صالة الظهر، والـدليل اآلخـر الـذي يقـول بوجـوب صـالة 

بااللتزام عىل نفي وجوب صالة اجلمعـة، فيقـع التعـارض ّيدل الظهر باملطابقة 
 االلتزامية لآلخر، وعليـه فـال يمكـن بني الداللة املطابقية ألحدمها مع الداللة

ه ّ ألنـمـدلول مطـابقي والتزامـي،مـن ً للدليلني معا بام هلام ّجيةشمول دليل احل
جتـب صـالة  ( إىل وجوب صالة الظهر باملدلول املطابقي للـدليل القائـلّؤديي

 كذلك إىل نفي وجوب صالة الظهر باملدلول االلتزامي للـدليل ّؤديوي) الظهر
 إىل وجوب صالة اجلمعة بالـدليل ّؤدي وكذلك ي.)صالة اجلمعةجتب ( القائل
 كـذلك إىل نفـي وجـوب صـالة اجلمعـة ّؤديويـ) جتب صالة اجلمعة (القائل

 ).جتب صالة الظهر (باملدلول االلتزامي للدليل القائل
واحد من الدليلني يتناىف مع املـدلول ّلكل  أن املدلول املطابقي ّتضحوهبذا ي

 . كال الدليلني هو ثبوت املتنافينيّحجية اآلخر، والزم االلتزامي للدليل
ني عـىل حكمـني إلـزاميني ّإن وقوع املعارضة بـني الـدليلني الـدال :إن قيل
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ّضـم  نـشأ مـن) كوجوب صالة الظهر ووجـوب اجلمعـة (ين بالعرضّمتضاد
 الداللتني االلتزاميتني إىل الداللتني املطابقيتني، وعىل هذا لو أسـقطنا الـداللتني

مـن الـدليلني ثابتـة، ّ كل ن يفان املطابقيتلتاتبقى الدال ،ّجيةااللتزاميتني عن احل
وال تعارض بيـنهام؛ فيثبـت وجـوب صـالة اجلمعـة وصـالة الظهـر مـن دون 

ً شامال للداللة املطابقية فقط، لكـال ّجيةمعارضة بينهام، ومن ثم يكون دليل احل
يه جيب سقوط الداللتني االلتـزاميتني الدليلني، دون الداللة االلتزامية هلام، وعل

 .ام منشأ حصول التعارضّ ألهنّجيةعن احل
 : معارضة واحدةتتوجد معارضتان وليسيف املقام : اجلواب

 : الـذي يقـولّاألولهي املعارضة احلاصـلة بـني الـدليل : األوىلاملعارضة 
جتـب  (:وبني املدلول االلتزامي للدليل الثاين الذي يقـول) جتب صالة اجلمعة(

 .بااللتزام عىل أن صالة اجلمعة ليست واجبةّيدل الذي ) صالة الظهر
 :هي املعارضة احلاصـلة بـني الـدليل الثـاين الـذي يقـول: املعارضة الثانية

جتـب  (:وبني املدلول االلتزامي للدليل الثاين الـذي يقـول) جتب صالة الظهر(
 .ست واجبةبااللتزام عىل أن صالة الظهر ليّدال ال) صالة اجلمعة

ــىل هــذا األســاس ي ــضحوع ــدلولنيّت ــني امل ــسبة املعارضــة األوىل ب    أن ن
 للمـدلول ّجيـة سـواء، وشـمول دليـل احلٍّ ثابتة عىل حـد،املطابقي وااللتزامي

 املعارضـة ّ ألن، وهو باطـل؛ّرجحاملطابقي دون املدلول االلتزامي ترجيح بال م
النسبة بـني املـدلول املطـابقي التعارض متساوي ّأن بينهام عىل نسبة واحدة، أي 

 .واملدلول االلتزامي
التعـارض بـني املـدلول  فـإن وعني هذا الكالم يـأيت يف املعارضـة الثانيـة،

 املطابقي وبني املدلول االلتزامي ذو نسبة واحدة إىل كال طريف املعارضة، وعليـه
ح بال  للمدلول املطابقي دون املدلول االلتزامي ترجيّجيةالقول بشمول احلفإن 
 من سقوط طريف املعارضة األوىل والثانيـة، أي ّالبد، وهو حمال، وعليه فّرجحم
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 .ا الداللتني االلتزاميتني مع الداللتني املطابقيتنيتتسقط كل
ا تـ يف املقـام إلسـقاط الداللـة االلتزاميـة يف كلّرجحمـّثمة يوجد  :إن قيل

لة االلتزامية نجدها سـاقطة  هو أننا إذا نظرنا إىل الدالّرجحاملعارضتني، وهذا امل
 .حالّ كل حال، وهذا بخالف الداللة املطابقية، فإهنا ليس ساقطة عىلّ كل عىل

 ماإ للدالالت األربع غري ممكن؛ وعليه فّجيةإن شمول دليل احل: بيان ذلك
ن ساقطتني، وإما ان االلتزاميتا تسقط مجيع الدالالت األربعة، فتكون الداللتأن

ً شـامال للـداللتني ّجيـةن فقط، ويكون دليـل احلان االلتزاميتاأن تسقط الداللت
املطابقيتني، وعىل كال التقديرين تكون الـداللتان االلتزاميتـان سـاقطتني، دون 

 للـداللتني املطـابقيتني ّجيـةًا لشمول دليـل احلّرجحاملطابقيتني، وهذا يشكل م
 .فقط، دون االلتزاميتني

 حسب -ن التساقط إ: املحاولة الثانية> :هوإىل هذا أشار السيد الشهيد بقول
 إنام جاء من قبل الداللتني االلتزاميتني مـع أن -ما عرفنا يف إبطال احلالة األوىل 

 ًا،ّختصـصًما ختصيصا أو إحال ّ كل تان للسقوط عىلّتعينالداللتني االلتزاميتني م
 فتكـون ا أن يـسقط اجلميـع،ّمـإ ف؛ اجلمع بني الدالالت األربع غـري ممكـنّألن

تهام ّجيـ؛ حيث ال موضـوع حلّتخصصبالًضا الداللتان االلتزاميتان ساقطتني أي
 بناء عىل مـا هـو الـصحيح مـن التبعيـة بـني املطابقيـة -بعد سقوط املطابقتني 

 وهـو نيما أن تسقط االلتزاميتان فقط دون املطـابقيتإ و- ّجيةوااللتزامية يف احل
ون االلتزاميتـان سـاقطتني، فتبقـى معنى التخصيص، وعىل كال التقديرين تكـ

 .)١(< من دون معارضّجيةاملطابقيتان عىل احل
تعـارض ) جتب صالة اجلمعـة( ّاألولإن الداللة املطابقية للدليل : اجلواب

 أن الداللـة املطابقيـة ، ال)جتب صالة الظهر( الداللة االلتزامية يف الدليل الثاين
                                                 

 .٢٤١ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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، كـي يقـال أن ّاألول لـنفس الـدليل  تعارض الداللة االلتزاميـةّاألولللدليل 
 بسقوط الداللـة املطابقيـة، وهكـذا األمـر ّجيةالداللة االلتزامية تسقط عن احل

فإهنـا تعـارض  )جتـب صـالة الظهـر( بالنسبة إىل الداللة املطابقية للدليل الثاين
ال أن الداللـة املطابقيـة ) جتب صـالة اجلمعـة (ّاألولالداللة االلتزامية للدليل 

يل الثاين تعارض الداللـة االلتزاميـة لـنفس الـدليل الثـاين، كـي يقـال أن للدل
 بسقوط الداللة املطابقيـة، وعـىل هـذا فـال ّجيةالداللة االلتزامية تسقط عن احل

يلزم من سقوط الداللة املطابقية املعارضة للداللة االلتزاميـة، سـقوط الداللـة 
 .ّجيةااللتزامية عن احل

؛ إذ توجـد يف ًهذه املحاولة باطلة أيـضا> : بقولهصنّفوهذا ما يشري إليه امل
مـن الـدليلني ّلكـل  املـدلول االلتزامـي ّ ألناملقام معارضتان بحسب احلقيقـة،

 مـع املـدلول املطـابقي لآلخـر، والداللـة االلتزاميـة ّستقلةيعارض معارضة م
ت مـن هـاتني املعارضـتني ليـسّ كل الداخلة يف ميدان التعارض مع املطابقية يف

 بل تابعة للداللة املطابقية األخرى فال تكـون ّجية ملعارضها املطابقي يف احلًتابعة
حال، بل يمكن افرتاض سـقوط ّ كل  للسقوط يف مقابل ما يعارضها عىلًةّتعينم

إحدى الداللتني املطابقيتني مـع داللتهـا االلتزاميـة وبقـاء داللـة التزاميـة مـع 
 .)١(<املطابقية يف الطرف اآلخر

ّ 

 .ّرجح إىل الرتجيح بال مّؤديه يّ ألن؛مستحيل ّقهذا الش املشهور أن ّادعى
ح املطلب وينتهي إىل أن األمر ليس كذلك، بل ّ ينق+لكن السيد الشهيد 

 نجـد أن -عالجية وبقطع النظر عىل األخبار ال-  املتعارضةّدلةحينام نأيت إىل األ
 يمكن فيها ترجيح أحد الدليلني املتعارضني عىل اآلخر من ٍهناك ثالث حاالت

                                                 
 .٢٤١ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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فيهـا مقالـة املـشهور ّتم ، نعم يف حالة واحدة تّرجحدون أن يلزم الرتجيح بال م
 ّرجحوهي أن ترجيح أحد الدليلني املتعارضني عىل اآلخر يلزم الرتجيح بـال مـ

 .جهةّ كل  مننيمتساويوهي حالة ما لو كان الدليالن 
 احلاالت التي يمكـن فيـه تـرجيح أحـد الـدليلني عـىل تعرضفيام ييل نسو

 .ّرجحاآلخر من دون أن يلزم الرتجيح بال م
 من الدليلنيّ كل  يفّجيةعدم وجود مالك احل: األوىلاحلالة 

 مـن قبيـل ، اخلـربّجيـة هي األمـور املوجبـة حلّجيةواملقصود من مالك احل
 ونحوهـا مـن ّالنـوعيّظـن  السند وواقعية اجلهة وإفادة اخلرب للّصحةالظهور و

ففي حالـة العلـم بعـدم وجـود مـالك   اخلرب،ّحجيةاألمور التي هلا مدخلية يف 
، مـن دون ّجيـة لكال اخلربين، فهذا يكشف عن سقوط اخلربين عـن احلّجيةاحل

ح بـال ، لكي يقـال بلـزوم حمـذور الرتجـيّرجحاحلاجة إىل ترجيح أحدمها بال م
 حمال يف حالة فرض ّرجح احلاجة إىل االستدالل بأن الرتجيح بال مّ ألن،ّرجحم

 يف كـال ّجية مالك احلّحيث إن يف كال اخلربين، ويف املقام ّحجيةمتامية املقتيض لل
 مـن دون احلاجـة إىل االسـتدالل ّجيـةاخلربين غري موجود، فيسقطان عـن احل

 . ّرجحباستحالة الرتجيح بال م
 حد اخلربين أقوىأ يف ّجيةأن يكون مالك احل: ة الثانيةاحلال
 ّحجية وبقطع النظر عن دليل - أن نعلم بواسطة االرتكازات العقالئيةأي 

 دون اخلـرب الثـاين، ّاألوليف اخلرب ًزما  موجود جّجية أن مالك احل-خرب الواحد
ثـاين مل يكـن  دون الّاألول يـشمل اخلـرب ّجيةويف هذه احلالة لو قلنا أن دليل احل

 أكثر بكثري مـن ّاألول، كام لو كانت درجة عدالة راوي اخلرب ّرجح بال مًاترجيح
 اخلـرب وإن كانـت تـشمل كـال ّحجيـةدرجة عدالة راوي اخلرب الثـاين، فـدليل 

 أكثـر مـن رواي اخلـرب ّاألول درجة العدالة يف الـراوي ّحيث إناخلربين، لكن 
 بدرجـة ّاألول يف اخلـرب ّجيةثبوت مالك احلب فاألكثر عدالة يوجب اجلزمالثاين، 
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 للخرب الذي درجـة عدالـة ّجيةشمول دليل احل ّ فإنأكرب من اخلرب الثاين، وعليه
ّراويه أكثر ال يكون ترجيحا بال مرج  .حً

 أكـرب مـن ّاألول يف اخلـرب ّجيـة أن مالك احل- ومل نجزم - وكذلك لو احتملنا
 اخلـرب الثـاين، فيـه ّ ألن؛ّرجحًكون ترجيحا بال مـ اليّاألولالثاين، فلو أخذنا باخلرب 

 وإما أضعف من اخلرب ّاألولًاحتامالن ال ثالث هلام، فهو إما أن يكون مساويا للخرب 
 فألن ، أما يف صورة املساواة؛ّحجةيكون اخلرب الثاين  ، وعىل كال االحتاملني الّاألول

مـا يف أ لكـال اخلـربين، ويةّج لكال اخلربين ال يثبت احلّجيةتساوي املالك يف احل
 مقابل األقوى، وعليه فال ّحجة، فال يكون ّاألولصورة ضعف اخلرب الثاين عن 

 .، كام هو واضحّرجح عليه من الرتجيح بال مّاألوليكون ترجيح اخلرب 
  ال،ّاألول ألحد اخلـربين وهـو اخلـرب ّجية أن شمول دليل احلّتضحوهبذا ي

 .ّرجحًيكون ترجيحا بال م
 يف ّجيـةعدم وجود دليل من اخلارج لنفي أو إثبات مـالك احل: لة الثالثةاحلا

 أحد اخلربين
 يف أحـد اخلـربين، لكـن ّجيـةيف هذه احلالة وإن كنا ال نعلم بثبوت مالك احل

 وهـو يثبـت -ًمـثال -  خرب الواحد وهو مفهوم آية النبـأّحجيةيوجد عندنا دليل 
 يف كال اخلربين، وهو أن الـراوي يف ّجية لكال اخلربين، لوجود موازين احلّجيةاحل

ًحجةفيكون كال اخلربين  كال اخلربين ثقة، مـضموهنام متعـارض َّإن ، لكن حيث ّ
ّا، واليوجد مجع عريفّستقرًتعارضا م  :  بينهام، ففي هذه احلالة توجد صورتانً

أن ال حيصل ترجيح ألحد اخلربين، ويف هذه الـصورة تنطبـق : الصورة األوىل
 .ّرجح بال مًاحدمها عىل اآلخر يكون ترجيحأنا ّقدمنا لو ّملشهور وهو أنمقالة ا

، لكـن هـذا املـالك لـو كـان ّجيـةأننا نحتمل وجود مالك احل: الصورة الثانية
 ّاألول يف اخلرب الثاين، فال يكون األخذ باخلرب ًا وليس موجودّاألولًموجودا يف اخلرب 
ا ال نعلم بوجود املالك يف اخلـرب  وإن كنّ، ففي هذه الصورة نحنّرجحًترجيحا بال م
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، فلـم ّاألول يف اخلـرب ًا، لكن نعلم بقضية رشطية وهي لو كان املالك موجودّاألول
 : حد احتاملنيأ اخلرب الثاين ال خيلو من ّ ألن،ّرجحًيكن األخذ به ترجيحا بال م

 .ّجيةحلاًأن يكون اخلرب الثاين فاقدا ملالك : ّاألول
 ،ّاألولون املالك فيه لكن بدرجة أضعف من املـالك يف اخلـرب يكأن : الثاين

 .ًفيكون مغلوبا
 فـال نعلـم ّاألولاخلـرب  ؛ أمـاّحجةفعىل كال التقديرين اليكون اخلرب الثاين 

 . عنه، فيؤخذ بهّجيةبسقوط إطالق دليل احل
 حمتمل األقوائية عىل تقدير ثبوت املـالك ّاألولوكذلك يف حالة كون اخلرب 

نكتـة  ّ فـإنخلرب الثاين، من قبيل ما لو كان أحد الراويني أوثق من اآلخـر،دون ا
 . ال حيتمل وجودها يف غري األوثق فقطّجيةالطريقية التي هي مالك احل

 األخـذ بأحـد اخلـربين ّإليـه املـشهور مـن أن  بطـالن مـا ذهـبّتضحوهبذا ي
حاالت يمكن فيهـا ، لوجود ّرجح بال مًاًا يكون ترجيحّستقرًاملتعارضني تعارضا م

 .)١(ّرجح وال يلزم الرتجيح بال م،ًاّستقرًاألخذ بأحد اخلربين املتعارضني تعارضا م
 

دليـل   أي<ّجيـةبعد استقرار التعـارض يـرسي اىل دليـل احل> :+قوله •
 ،الدليل يفّظن  السند أو كليهام، عىل حسب جهة الّحجية الظهور أو دليل ّحجية

 القـسم ) للجمـع العـريفّعامـةأحكام  (ًسابقا بالتفصيل يف بحثعىل ما عرفت 
 .)ّ للتعـارض املـستقرّعامـةتنبيهـات النظريـة ال( يف بحـثًضا الثالث، وسيأيت أي

 الـسند كـال الـدليلني الـسابقني يف ّحجيةًفمثال من غري املعقول أن يشمل دليل 
أو باألخـذ بكـال دنا الشارع بتصديق كال هذين اخلـربين ّ بأن يتعب،ثمن العذرة
  .ًاّرمستقًضا  بينهام تعارّ وذلك ألن؛الظهورين

                                                 
 .حقة لكلامت األعالم يف املقام يف تعليق الفقرة الالّتعرضن) ١(
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هـذا  <ّرجح دون اآلخـر تـرجيح بـال مـَّوشموله ألحدمها املعـني> :قوله •
 .ّألوليةكالم هنا عىل مستوى القاعدة األن ال ًال،عق

 ّجيةوهي شمول دليل احل <بطال هذه الشقوق الثالثةإ عىل ّتوقفي> :قوله •
 دون اآلخر وشموله هلام عىل وجه َّعارضني وشموله ألحدمها املعنيللدليلني املت

 .التخيري
ين ّىل تنجيز حكمني إلـزاميني متـضادإ ألدائه ًفالشمول حمال أيضا> :قوله •

 ألنه يكـشف عـن وجـود مـصلحة ؛ فالشمول حمال:أو قل <يف موضوع واحد
ا، وهـذان األمـران إلزامية ومفسدة إلزامية يف هذه الصالة وإرادة إلزامية برتكه

ف يف ّوجـد مـشكلة عـىل املكلـتوكـذلك ، التناقض يف مرحلة املبـادئحا واض
 .ًمرحلة االمتثال كام هو واضح أيضا

 .)وجوب صالة الظهر (وهي <ألن سقوط املطابقية> :قوله •
 .)عدم وجوب اجلمعة (وهي <يستتبع سقوط االلتزامية> :قوله •
لطريقية غري ثابت من الـدليلني يف حالـة  واّجيةنعلم بأن مالك احل> :قوله •

 ّصـحةر وووهـو الظهـ - والطريقيـة ّجية مالك احلّأن نعلم بأن: أي <التعارض
من الدليلني يف حالة التعارض، بمعنـى ّ كل  غري ثابت يف-السند وواقعية اجلهة

 للـسند ّجيـة الـسند والظهـور احلّحجيـة ّأدلـةأنه يف حالة التعارض ال تعطـي 
لك بسبب معلومية بطالن أحـد الـدليلني الـذي منـشؤه ال حمالـة والظهور، وذ

 .ّجية الذي يمنع من وجود مالك إلعطائهام احل،كذب أو خطأ أحد الدليلني
وبالتايل عدم وجود ترجيح يف  <يتهامّألن املفروض عدم املالك حلج> :قوله •

 .  عن وجود ترجيح ألحدمها عىل اآلخرًنفسيهام فضال
 وهكـذا :أي <َّ أن إبطال الـشمول ألحـدمها املعـنيّتضحوهكذا ي> :قوله •

عني مل الظهور ألحدمها اّحجية السند أو دليل ّحجية أن عدم شمول دليل ّتضحي
  .دون اآلخر
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  املرشوطةّجيةإشكالية لغوية جعل احل •
 يف األصل األويل بني املتعارضنياألقوال  •
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 اللذين ذكرمها املشهور إلثبات التساقط، حيث كان نيّ الكالم يف الشقّقدمت
الثـاين يفيـد ّشق  كال اخلـربين، والـّحجية يذهب إىل عدم معقولية ّاألولّشق ال

، وأثبتنـا عـدم متاميـة مـا ّرجح؛ وهو ترجيح بال مـّعني أحدمها املّحجيةبطالن 
 .لنيّذهب إليه املشهور يف الشقني األو

 بـني ّسـتقرالن التخيري، أي أن التعـارض إذا اببط: الثالث فيقولّشق ا الّأم
التخيريية ألحدمها غري  ّجيةالدليلني ومل يمكن اجلمع العريف بينهام، فال تثبت احل

 التخيريية خالف مفاد ّجية، وذكروا أن الوجه يف بطالن التخيري هو أن احلّعنيامل
 هذا اخلرب ّحجيةة أي ّينيتعي الّجية مفهوم آية النبأ هو إثبات احلّ ألن،ّجيةدليل احل

 .وذاك اخلرب
 ليس هو اجلامع وهو التخيـري بـني اخلـربين ّجية املفاد العريف لدليل احلنذإ

الفـرد أو هـذا  ّحجيـة هـو ّجية أحدمها، بل املفاد العريف لدليل احلّحجيةبمعنى 
 .ذاك

ّ 

 التخيرييـة ليـست ّجيـة احلهـو أنّشق حاصل مناقشة السيد الشهيد هلذا ال
مستحيلة يف نفسها، بل هي معقولة، لكن الكـالم هـو أن املفـاد العـريف لـدليل 

 الفـرد؟ وإذا قلنـا أن املفـاد ّحجيـة م أحدمها أي اجلـامع أّحجية هل هو ّجيةاحل
 ليس هو اجلامع وإنام الفرد، لكن السؤال هو هل يمكن أن ّجيةالعريف لدليل احل

 ّ أنـهالتخيريية ليست منحرصة باجلامع بني اخلربين، كي يقـال ّجيةأن احل: نقول
 التخيرييـة ّحجيـة اخلرب، بل يوجد فرد آخـر للّحجيةخالف املفاد العريف لدليل 

 بـرشط أن ال يكـون اخلـرب اآلخـر ّعـني ألحد اخلربين غري املّجيةوهو جعل احل
 وبـالعكس، ً رشيطة أن يكـون اخلـرب اآلخـر كاذبـا،ّحجةًصادقا، أي هذا اخلرب 
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من اخلربين مرشوطة بكـذب اخلـرب اآلخـر، ّلكل  ثابتة ّجيةوعىل هذا تكون احل
ً التخيريية ويف الوقت ذاته ال يكـون خمالفـا للمفـاد العـريف ّجيةفهذا فرد من احل

 .ّالكيلأو  اجلامع ّحجية التخيريية غري ّجية، وهذا الفرد من احلّجيةلدليل احل
واحد مـن اخلـربين بعـدم صـدق ّ كل ّحجيةيد  من تقيّقدمما تّصح ي :تنبيه

 .يف حالة التناقضّصح وال ي ،ّتضاد األخرى يف حالة الّجيةاحل
ال (و) ِّصل صالة اجلمعـة (ففي حالة التناقض بني لساين اخلربين من قبيل

 ّحجيةالنسبة بينهام هي نسبة الوجود والعدم، وهذا يعني  ،)ِّتصل صالة اجلمعة
 الزم كـذب اخلـرب الثـاين هـو ّ ألنًكاذبـا،) ِّال تـصل( ربإذا كان خ) ِّصل( خرب

مـرشوطة ) ِّصـل( ّاألول اخلـرب ّحجيـةوعـىل هـذا تكـون  ،ّاألولصدق اخلرب 
ه حتـصيل ّ ألنـً إن كان صادقا، وهو غري معقول؛ّحجة اخلرب ابصدقه، أي أن هذ

ًا نعلـم وجـدانا بـصدق هـذا ّحتصيل احلاصل؛ إذ ملـأنحاء حاصل، بل من أردأ 
 أنـه إذا كـان ّتـضحيـة لـه، وهبـذا يّتعبد الّجيـةرب، فـال حاجـة إىل جعـل احلاخل

 . املرشوطةّجيةاملتعارضان متناقضني، فال يعقل جعل احل
 املرشوطة، كام لو كان ّجيةأما يف غري حالة التناقض فال إشكال يف جعل احل

 :ِرب ثـانثم قال يف خـ) جتب صالة اجلمعة (:ين، كام لو قال املوىلّاخلربان متضاد
  املـرشوطة،ّجيـةففي هذه الصورة ال إشكال يف جعل احل) حترم صالة اجلمعة(

 لوجود احتامل آخـر وهـو ؛ّاألول كذب اخلرب الثاين ال يستلزم صدق اخلرب ّألن
 .ةّكون صالة اجلمعة مستحب

 

 من متييز ّتمكنا ال نّه ملّن أل املرشوطة ال فائدة فيه؛ّجية إن جعل احل:قالُقد ي
 مـن اخلـربين هـو ّاخلرب الكاذب من هذين اخلربين، فال يمكـن لنـا معرفـة أي

 .ً املرشوطة التخيريية لغوا وبال فائدةّجية، وعليه يكون إثبات احلّاحلجة
 عىل هذا اإلشـكال بـالقول بوجـود ثمـرة يف بعـض جييب السيد الشهيدو
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رشوطة عىل الـرغم مـن عـدم إمكاننـا متييـز اخلـرب  املّجية عىل احلّتباملوارد ترت
الكاذب من بني اخلربين، وهذه الثمرة هي نفي االحتامل الثالث، من قبيل ما لو 

حترم صالة  (:واخلرب اآلخر يقول) جتب صالة اجلمعة (:كان أحد اخلربين يقول
، لكـن ّاحلجـة مـن تـشخيص اخلـرب ّتمكنا ال نففي هذه احلالة وإن كنّ) اجلمعة

 ة أو مكروهـة،ّوجد ثمرة وهي أننا ننفي احتامل أن تكون صـالة اجلمعـة مـستحبت
  .)١(ما وجوهبا وإما حرمتهاإ أحد اخلرب وهو ّحجية بالقول بّ هذا االحتامل منفيّألن

 : ّتضحوهبذا ي
 يف أحد اخلربين، فـال يكـون ّجية إذا قطعنا أو احتملنا بأقوائية مالك احل.١

 .ّرجح بال مً له ترجيحاّجيةشمول احل
ال ٍحينئـذ حـد اخلـربين أقـوى، فأ إذا مل نقطع أو نحتمل بـأن املـالك يف .٢

 . هلام بنحو مطلقّجيةيمكن ثبوت احل
 لكال اخلربين بشكل مطلق، لكن ثبوهتا لكـال ّجيةمكان ثبوت احلإ عدم .٣

 عليه ثمـرة ّتب وترت، أمر ممكن-يف غري حالة التناقض - اخلربين بنحو مرشوط
 . املوارد وهي نفي الثالثيف بعض

 هي عـدم ّستقر يف التعارض املّألولية أن القاعدة اّتضح يّقدمومن مجيع ما ت
 يف أحد الدليلني أقـوى، فيكـون ّجيةالتساقط؛ إذا قطعنا أو احتملنا أن مالك احل

 - يف أحدمها أقـوىّجيةأي لو مل نقطع أو نحتمل أن مالك احل - ، وإالّاحلجةهو 
 . اآلخر، ألجل نفي الثالثّحجية برشط عدم ّحجةخلربين من اّ كل يكون

 يف التعـارض ّألوليـةوهو خالف ما ذهب إليه املشهور من كون القاعـدة ا
 .)٢( هي تساقط املتعارضنيّستقرامل

                                                 
 .ّ هلا يف التعليق عىل النصّتعرضّتوجد أقوال متعددة يف نفي الثالث، ن) ١(
ّف موافقة املشهور يف كون القاعدة األولية يف املقـام هـي التـساقط، ولـيس سيأيت من املصنّ) ٢(

 . ّاحلجية املرشوطة
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 شـمول دليـل ّ ألنواملعروف أن القاعـدة تقتـيض التـساقط؛>: + قوله •
 .<...معقول للدليلني املتعارضني غري ّجيةاحل

ة يف املقـام بوجـه آخـر ّتـصور األصـفهاين أن االحـتامالت املّحقـقامل ذكر
 : حاصله
 لعدم وجود مـصداق لـه ؛ أحدمها ال بعينه، وهو باطلّاحلجة أن تكون .١

 .ّ ملساوقة الوجود مع التشخصّمعنيما باخلارج فهو أمر ّ وكل إال يف الذهن،
أن :  فالوجـه فيهـا- بال عنـوان -  أحدمهاّحجيةأما > :وهذا ما ذكره بقوله

 ، احـتامل اإلصـابة، وهـو موجـود يف كـال اخلـربين-ًتا  ثبو- ّحجيةاملقتىض لل
واملانع هو العلم اإلمجايل بكذب أحدمها، وهو متساوي النسبة إىل املقتضيني، إذ 

 لواحد منها بحسب مرحلة العلم اإلمجايل، وإذا كان املقتيض يف الطرفني ّتعنيال 
عنهام ًعا  وكان املانع متساوي النسبة إليهام، ومل يكن حسب الفرض مان،ًداموجو

ر يف مقتـضاه، ّحـد املقتـضيني بـال عنـوان يـؤثأ ف،ّعـنيوال عـن أحـدمها املًمعا 
 .حدمها بال عنوان يسقط عن التأثريأو

أن الصفات احلقيقية واالعتبارية ال يعقل : ًا مرارا منّّتقدم بام ً:الّأو: ويندفع
ًدا ووجـوًتـا  باحلمـل الـشائع ال ثبـوت لـه ذاّردد، إذ املّردد باملبهم واملّعلقتأن ت

ًصا ّمـا ومشخـّ يـستحيل أن يكـون مقو،ٍال ثبـوت لـه بوجـه  وهوية، وماوماهية
 . فراجع.وقد دفعنا النقوض الواردة عليه يف غري مقام.  أو اعتباريةٍ حقيقيةٍلصفة

معنـى تنجيـز الواقـع، أو جعـل  سـواء كانـت ب- ّجيةأن حقيقة احل: ًوثانيا
 ّتعلـق ال يً سـنخ معنـى- للحكم الـواقعي، بعنـوان آخـر ًاحلكم املامثل إيصاال

 بـاخلرب، وهـو ّتنجـز هـو الـذي )ًعـا واقّتعنيالذي له (، بداهة أن الواقع ّرددبامل
 واملـبهم؟ أو ّردد هو املـّنجزالذي يصل به بعنوان آخر، فكيف يعقل أن يكون امل



 ١٦٥ .......................................................................................  ّتعارض األدلة

 .)١(<.. واملبهمّرددالواصل هو امل
ً يف اخلربين ما يكون مطابقا للواقع، وهـو باطـل أيـضاّاحلجة أن تكون .٢  ؛ً

 : ً الحتامل كذهبام معا، حيث قال؛ منهامٍلعدم العلم بمطابقة واحد
أن :  فالوجه فيهـا- وهو اخلرب املوافق للواقع - ّعني أحدمها املّحجيةوأما > 
ًحجة من اخلربين وإن كان ًكال  ، بمقتىض مقام اإلثبات، ومرحلـة الثبـوتًذاتية ّ

 شـأن - الواقع، واملوصلة إليه بعنوان آخر ّتنجز املوجبة ل- الفعلية ّاحلجةإال أن 
 .ّاحلجة بغري ّاحلجةفتندرج املسألة يف اشتباه  ً،مجاالاخلرب املوافق، املعلوم ثبوته إ

كم الـواقعي  أن مورد البحث ليس يف فرض العلم اإلمجايل بـاحل:واجلواب
 اخلربين، كام أنه لـيس ّحجية بالعلم، وإن قطع بعدم ّتنجزيف أحد اخلربين وإال ل

 اخلـرب، أو ّحجيـةبًمجـاال ، كـام إذا علـم إّاحلجةيف صورة العلم اإلمجايل بوجود 
 بـالعلم اإلمجـايل، كـاحلكم احلقيقـي، ّتنجـز احلكم الطريقي يّحيث إنالشهرة، 
 ذاتية بالعلم ّحجة فكالمها ، مفروضة-ًتاوإثباًتا  ثبو- متامية املقتيض ّ ألنوذلك

ما إذا كـان هنـاك خـرب أن يعلـم بعـدم :  بل مورد البحث.التفصييل ال اإلمجايل
 الحتامل كذهبام ؛صدور أحدمها، من دون فرض العلم اإلمجايل باحلكم الواقعي

 -ًعا واق-واقع  موافقة أحد اخلربين للّض الكالم يف أنّيتمحٍحينئذ و ،ًعاواقًمعا 
 الفعلية، برصف مقتيض اإلثبات والثبوت ّحجية املوافق الواقعي للّتعنييوجب 

، ووصـول ّتنجـزيثبـت أن ال  أم ال؟ًعـا، موافقتـه واقّجردإىل املوافق الواقعي، مل
 ّنجـز وجـود املّمجـردم يف مرحلة الفعلية بالوصول ال بّالواقع بعنوان آخر يتقو

 فـال حمالـة، - ّتنجزكفي نفس وجود احلكم الواقعي لل وإال ي-ًعا واملوصل واق
 الفعيل، والوصـول الفعـيل، واحـتامل موافقـة ّتنجزال جيدي املوافقة الواقعية لل

 .)٢(< به أحدمهاّ ال خيتص- يف كال اخلربين -موجود 
                                                 

  ٣٣٢، ص٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
 .٣٣٣ص: املصدر السابق) ٢(
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 :حيـث قـال؛  باملتناقضنيّتعبد، وهو يستلزم الّحجةمنهام ّ كل  أن يكون.٣
، ّ تـام-منهام ّ كل  يف-أن مقتىض اإلثبات :  فالوجه فيهاًمعا،  كليهامّحجيةوأما >

ّ كـل ، البـتالءّالعامعن ًجا بعدم املعارض كان كال اخلربين خارًدا ّمقيإذ لو كان 
 ّمـنهام يف حـديشء لـًمال  مل يكـن الـدليل شـاًال، ولو كان مهم.منهام باملعارض

 ّمـنهام يف حـدّ كـل كـون لي- يف مقام اإلثبات -نفسه، فالالزم فرض اإلطالق 
 وأمـا املقتـىض يف مقـام . الفعليةّجية الذاتية، ومتامنعني يف احلّحجية للًذاته قابال

 وهذه هي املـصلحة ًعا،وغلبة اإلصابة نوًصا الثبوت، فهو احتامل اإلصابة شخ
الطريقية، لرعاية املصلحة الواقعية احلقيقية، والكذب الواقعي ليس بامنع حتـى 

 .)١(< باملانع، ليستحيل تأثري كال املقتضينيًإلمجايل به علاميكون العلم ا
 .ّتعني كليهام، وهو مالزم للتساقط وهو املّحجية عدم .٤

 

 : يف املقام قوالن
 التساقط: لّالقول األو

وقد أوضح استدالهلم عىل ذلك السيد اخلـوئي  ،ذهب إليه املشهوروهو ما 
ر بأحـد أنحـاء أربعـة ّتصوُ يف املتعارضني يّجيةن إعامل دليل احلأ: ببيان حاصله

 .  التساقطإالها باطلة، فال يبقى ّكل
ذا غـري معقـول وهـ. ً هلـام معـاّجيةافرتاض شمول دليل احل :لّالنحو األو

 .  وهو مستحيل، باملتعارضنيّلتعبدألدائه إىل ا
هـذا غـري و.  منهام بعينـهٍ لواحديةّجافرتاض شمول دليل احل :النحو الثاين

 . ّرجحالستلزامه الرتجيح بال م ؛ًضامعقول أي
مـنهام عـىل تقـدير عـدم ّلكـل  ّجية افرتاض شمول دليل احل:النحو الثالث

                                                 
 .٣٣٤ص: ملصدر السابقا) ١(
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من الطرفني ال حمذور فيـه وإنـام ّ كل ة يفّقيد املّجيةاألخذ باآلخر، ألن ثبوت احل
 ّجيـة لرفع اليد عن أصـل دليـل احل فال موجب،يتني املطلقتنيّاملحذور يف احلج

هـذه و.  فـيهامّجيةإنام يرفع اليد عن إطالق احل ومنهام يف اجلملة،ّ كل بالنسبة إىل
 عند عـدم األخـذ هبـام ّجيةمنهام باحلّ كل صافّ الستلزامها ات؛باطلةًضا احلالة أي

 .  باملتعارضنيّلتعبدًمعا، فيعود حمذور ا
 ؛ة باألخـذ بـه ال بـرتك اآلخـرّمقيدمنهام ّ كل ّحجيةافرتاض  :النحو الرابع
ّدفعا للمحذور املت  إذ الزمـه أن ال ًضا،هـذا باطـل أيـو. جه عىل النحو الـسابقً

ًحجة منهام ٌء يكون يش مطلـق العنـان ف ّ فيكون املكل، يف فرض عدم األخذ هبامّ
زم ا ال يلتـهذا م و،صول اللفظية أو العمليةيرجع فيه إىل األو بالنسبة إىل الواقع
ّ والـذي ترجـع ،ال يقاس املقام عىل التخيري الثابت بالدليل و،به القائل بالتخيري

ّمنهام، فإنه لو متت أخبـار التخيـري فهـي بنفـسها ّ كل ة يفّقيد املّجيةروحه إىل احل
 وأنه عىل تقدير تـركهام ، عىل لزوم األخذ بأحدمها-لو بااللتزام العريف و -ّدل ت

 إذ مل يستفد بمقتىض القاعـدة إال ؛هذا بخالف املقام، وعىل خمالفة الواقع يؤاخذ
ّيدل  وأما وجوب األخذ به فلم ، باألخذ بهامنهام وإرشاطهّ كل ّحجيةتقييد يف ال

 . )١(عليه دليل
 النـائيني ّحقـق اخلراسـاين واملّحقـقمـن امل ٌّ كـلوممن ذهب إىل هذا القول

 :  وإليك كلامهتم يف املقام األصفهاين والسيد اخلوئي والشهيد الصدر،ّحققوامل
التعارض وإن كان ال يوجـب إال سـقوط أحـد > : اخلراساينّحقققال امل •

فـال ، حيث ال يوجب إال العلم بكـذب أحـدمها ًسا، رأّجيةاملتعارضني عن احل
ًعا إال أنه حيث كان بال تعيني وال عنوان واق،  اآلخرّحجيةيكون هناك مانع عن 

 مل يكـن واحـد -ًبـا مـنهام كاذّ كل واحتامل كون، كذلك فإنه مل يعلم كذبه إال -
                                                 

 .٣٦٦ج: انظر مصباح األصول) ١(
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 ...كـام ال خيفـى ًال، أصّجةيف احللعدم التعيني ، هّمؤدا يف خصوص ّحجةمنهام ب
 .)١(<يتها من باب السببية فكذلكّعىل حجوأما بناء 

 ّحجيـة ّأدلـةم شمول ّأنه ال جمال لتوه: إلنصافا> : النائينيّحققوقال امل •
فاألصــل يف ، حتــى جيــب تــأويلهامًمعــا خــربين املتعارضــني اخلــرب الواحــد لل

 .)٢(<املتعارضني السقوط
 هـي املـصلحة ّجةإن املقتيض ألصل جعل احل> : األصفهاينّحققوقال امل •

 ممـا حيتمـل فيـه ّحجـةوكـون املجعـول ، وهي واحدة عـىل الفـرض، الواقعية
 ذلـك املقتـيض بمنزلة الرشط لتـأثري الـرشطًعا ومما يصيب نوًصا اإلصابة شخ
 الـرشط ال جيـدي ّتعـددو، ّحجة األماراتجلعل اخلرب من بني سائر ، الوحداين

إىل بداهة فـساده فـيام إذا كـان أحـد ًفا مضا. ه املقتيض مع وحدة مقتضيّتعدديف 
ًتكفال  أو أحـدمها مـ، لعدمـهواآلخـر للوجـوب، ًاّتـضمناخلربين م للوجـوب ّ
 ّتنجـز وجيتمعـان،ل ال ّلعذر عنه يف األو الواقع مع اّتنجز فإن للحرمة، واآلخر

 ّحجيـة ّصـحة وحيـث عرفـت عـدم .جيتمعانين يف الثاين ال ّاحلكمني املتضاد
 ّحجيـة ّصـحة وعـدم ،َّاملعـني أحـدمها ّحجية ّصحة وعدم عنوان،أحدمها بال 

 مـن بـني سـائر ّتعـني الفعلية هـو املّجية تعرف أن سقوط كليهام عن احلكليهام،
 .)٣(<املحتمالت

أمـا  . ّجيةاألصل يف املتعارضني التساقط وعدم احل> :وقال السيد اخلوئي •
كام يف تعارض ظـاهر ، يتهام ببناء العقالءّإذا كان التعارض بني دليلني ثبتت حج

 بناء مـن العقـالء عـىل ّحققإذ مل يت ؛فواضح اآليتني أو ظاهر اخلربين املتواترين
 ها ظاهريعارضفتكون اآلية التي ، العمل بظاهر كالم يعارضه ظاهر كالم آخر

                                                 
 .٤٤٠ص: كفاية األصول )١(
 .٧٥٥ص ،٤ج: فوائد األصول) ٢(
 .٣٣٣ص ،٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٣(
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وكـذا اخلـربان .  بالـذاتًنـاّوإن كان مبي، بظاهر آية أخرى من املجمل بالعرض
 .املتواتران

 فالوجه يف - ّبينة كام يف ال- ًلفظياًيال  املتعارضني دلّحجيةوأما إن كان دليل 
رة ّتـصو االحـتامالت املَّمـن أن: اإلمجـايلالتساقط هو ما ذكرناه يف بحث العلم 

ال يشمل أو  لكال املتعارضني ّجية أن يشمل دليل احلماإف: ر األويل ثالثةّبالتصو
ال يمكن املـصري إىل االحـتامل و. اآلخرأو يشمل أحدمها بعينه دون ،  منهامًشيئا
 ّلتعبـداإىل  هبـام يرجـع ّلتعبـدا َّ فـإن، باملتعارضـنيّلتعبـد اإمكـانلعدم  ؛لّاألو

 لـبطالن الرتجـيح بـال ؛األخـريوكذا االحـتامل . عقولوهو غري م، باملتناقضني
 ونظـري ذلـك مـا ذكرنـاه يف بحـث العلـم .الثاينالحتامل ا هو ّتعني فامل،ّرجحم

شـمول الـدليل  ّ فـإن.اإلمجايل من عدم جريان األصل يف أطراف العلم اإلمجايل
 وشموله ألحدمها املعصية، والرتخيص يف القطعية،للطرفني موجب للمخالفة 

 .)١(<كليهام إال عدم الشمول ل فلم يبق،ّرجحمجيح بال تر
إن > : عىل ما نقله الشيخ األنـصاري،قال السيد املجاهد صاحب املفاتيح •

 بغري صورة ّ خمتصّجيةألن دليل احل،  أحدمهاّحجيةاألصل يف املتعارضني عدم 
مـوم وليس فيه ع، فالختصاصه بغري املتعارضني ًعا،أما إذا كان إمجا: التعارض

ــد العمــومّأو إطــالق لفظــي ــا إذا كــان لف.  يفي فلعــدم إمكــان إرادة  ؛ًظــاوأم
 خـرب ّ بكلًعىل وجوب العمل عيناّيدل ألنه ، املتعارضني من عموم ذلك اللفظ

والعمـل ،  من املتعارضني ممتنـعّ بكلً وال ريب أن وجوب العمل عينا-ًمثال  -
 جيوز إرادة الوجوب العيني بالنـسبة إذ ال، عليه الكالمّيدل ال ًا منهام ختيري ّبكل

وأمـا . من لفـظ واحـد، والتخيريي بالنسبة إىل املتعارضني، إىل غري املتعارضني
صات ّ ألن أفـراده هـي املشخـّعام،ال فليس من أفراد ً عيناّالكيلالعمل بأحدمها 
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 بل هو عنـوان منتـزع منهـا غـري آخر،ًدا  وليس الواحد عىل البدل فراخلارجية،
 .)١(<ًصات بعد احلكم بوجوب العمل هبا عيناّحكم نفس املشخحمكوم ب

 اإلمجـاع والـدليل وأورد الشيخ األنصاري عىل مـا ذكـره مـن الفـرق بـني
ألن املفـروض قيـام اإلمجـاع ، ل وال ثمرة له فيام نحن فيـهّال حمص> بأنهاللفظي 

 وهـو وجـوب العمـل - منهام واجب العمل لـوال املـانع الـرشعي ًعىل أن كال
وأما ما كان وجود أحـدمها ،  ما كان كذلكَّإذ ال نعني باملتعارضني إال -اآلخر ب

 َّألن، عن وجوب العمـل بـاآلخر فهـو خـارج عـن موضـوع التعـارضًعا مان
واألمارة املانعة إن كانت واجبـة العمـل ، األمارة املمنوعة ال وجوب للعمل هبا

وجودهـا متنـع وجـوب فهي ب،  العمل هبا لسالمتها عن معارضة األخرىّتعني
 .)٢(<ال بوجودها وال بوجوهبا، وتلك ال متنع وجوب العمل هبذه، العمل بتلك

أنـه لـيس ّعـام  الّجيـةبام أن الصحيح يف دليـل احل> :وقال الشهيد الصدر •
ّدليال لفظيا تعب ً عـدم ثبـوت  و هو التساقط املطلق يف باب التعـارضّتعنيًديا فاملً

إن هـذا النحـو : ، وإن شئت قلتّألولية القاعدة ا التخيريية عىل مقتىضّجيةاحل
 القائمة ّجيةع كونه عىل خالف االرتكاز العقالئي يف باب احلّدُ لو مل يّجيةمن احل

عىل أساس الطريقية والكاشفية فال أقل من أنه ال ارتكاز عىل وفاقه، فال يمكـن 
لـة يف ّ املتمثّلبيـة الّألدلـةا اللفظيـة، ألن ّألدلـة وال باّلبية الّجية احلّأدلةإثباته ال ب

 ّألدلـةا و،ّجيـةالسرية العقالئية قد عرفت عـدم اقتـضائها هـذا النحـو مـن احل
ح فيـه ّلة يف بعض اآليات أو الروايـات القطعيـة، بـني مـا مل يـرصّاللفظية املتمث
 × كام يف مثـل قولـه -إنام قدرت الكربى باعتبار مركوزيتها  وّجيةبكربى احل

املفـروض عـدم وفـاء تلـك  و- يـانّيا إ ـك فمعـ  يؤدّتان فما أدابنه ثق والعمري
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 ح فيـه بـالكربىّبـني مـا رص و،ّجيةالكربى املركوزة إلثبات هذا النحو من احل
لكن يف سياق إمضاء ما عليه البناء العقالئي، فال يكون فيه إطالق أوسـع ممـا و

 . )١(<عليه السرية العقالئية نفسها
 التفصيل : القول الثاين

  عـىل مـسلك الـسببيةًل بني السببية والطريقية، فبناءّالشيخ األنصاري فص
 اختار التخيري بدعوى استقالل العقل بوجـوب ،املبتني عىل املصلحة السلوكية

ًطاعة املوىل مهام أمكن، فاذا أمر بشيئني ومل يمكن امتثاهلام معا لكونـه مجعـا بـني  ً
 العقـل ّيستقلٍحينئذ  ف،ّرجحًحا بال م وال امتثال أحدمها لكونه ترجي،املتناقضني

 وهـذا . طاعة املوىل، فيقبح تركـهّققً نظرا إىل إمكانه وحت؛بامتثال أحدمها البعينه
ن احلكم بوجوب األخذ بأحد املتعارضـني يف اجلملـة وعـدم إ> :ما ذكره بقوله

تساقطهام ليس ألجل شمول العموم اللفظي ألحدمها عىل البدل من حيث هذا 
ملا كان   لكن،م وجهه يف بيان الشبهةّكام تقد، ألن ذلك غري ممكن، املنتزعاملفهوم 

ًطا  منهام كسائر التكاليف الرشعية والعرفية مـرشوّامتثال التكليف بالعمل بكل
 منهام مقدور يف حال ترك اآلخر وغـري مقـدور مـع ًواملفروض أن كال، بالقدرة

ومـع ،  فعلـهّتعـنيرم تركـه وي منهام مع ترك اآلخر مقدور حيّفكل، إجياد اآلخر
 ّأدلـةفوجوب األخذ بأحـدمها نتيجـة ، إجياد اآلخر جيوز تركه وال يعاقب عليه

وهذا . بعد تقييد وجوب االمتثال بالقدرة،  منهامّوجوب االمتثال والعمل بكل
وال مـانع مـن ، فّعىل املكلمعا واجبني اجتّ كل كام يف، مما حيكم به بدهية العقل

 .  بمقتىض دليله إال تعيني اآلخر عليه كذلكّكلفام عىل املمنهّ كل تعيني
، أنا لو حكمنا بسقوط كليهام مع إمكان أحدمها عىل البـدل:  يف ذلكّوالرس

ّ كـل ولزم كـون وجـوب،  اإلمكانّمجردبًتا واحد منهام ثابّ كل مل يكن وجوب
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ون العمـل ه عىل تقدير أن يكـّذا كله ...بعدم انضاممه مع اآلخر ًطا منهام مرشو
ًبا سـب ًعـا،بأن يكون قيام اخلـرب عـىل وجـوب فعـل واق، باخلرب من باب السببية

فيـصري املتعارضـان مـن قبيـل الـسببني ، ّكلـفعـىل املًرا  لوجوبه ظـاهًرشعيا
 كـام يف، فيلغى أحدمها مع وجود وصف السببية فيه إلعـامل اآلخـر، املتزامحني

 .)١(<واجبني متزامحنيّكل 
ّ كـل ، وذلـك لنفـيّتوقـفطريقية فقد اختار التساقط والأما عىل مسلك ال
ّتـضاد  ملـا بيـنهام مـن التكـاذب الناشـئ ممـا بيـنهام مـن ال؛منهام طريقية اآلخـر

 كـام هـو -أما لو جعلناه مـن بـاب الطريقيـة > :التناقض، وهذا ما ذكره بقولهو
حـظ أن الـشارع ال:  بمعنى- األخبار بل غريها من األمارات ّحجية ّأدلةظاهر 

ــقّالواقــع وأمــر بالتوصــ ــه مــن هــذا الطري ــة ، ل إلي ،  إىل الواقــعإيــصالهلغلب
للعلم بعدم إرادة الـشارع  ؛فاملتعارضان ال يصريان من قبيل الواجبني املتزامحني

فال يكونان طـريقني إىل  ًعا،ألن أحدمها خمالف للواقع قط ًمعا،سلوك الطريقني 
مـن ّلكـل كـام يعلـم إرادتـه ، هبـام إمكـان العمـل -ً  حماال-الواقع ولو فرض 

لو فرضنا أن الـشارع الحـظ : مثال. املتزامحني يف نفسه عىل تقدير إمكان اجلمع 
لعـدم ، فأمر بالعمـل بـه يف مجيـع املـوارد، كون اخلرب غالب اإليصال إىل الواقع
 ّجيةفإذا تعارض خربان جامعان لرشائط احل، املايز بني الفرد املوصل منه وغريه

بحيث لو أمكن اجلمع بينهام أراد الـشارع ، منهامّ كل  بقاء تلك املصلحة يفمل يعقل
بعـدم  ّمقيـدمـنهام بخـصوصه ّ كل بل وجود تلك املصلحة يف، إدراك املصلحتني

ال بمعنـى أن أحـدمها ، ّتوقفبـالٍحينئـذ جه احلكم ّيت، ومن هنا. معارضته بمثله 
 بـل -اشتبه خرب صحيح بني خـربين  كام لو -طريق وال نعلمه بعينه ًعا  واقّاملعني

الرجـوع إىل : ومقتـضاه. ه بخـصوصه ّمـؤدايف ًقـا  منهام ليس طريًبمعنى أن شيئا
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 خـرج ّرجحوإن قلنا بأنه م، رب املطابق له اخل باألصلّرجحاألصول العملية إن مل ن
 مـن فـرض الكـالم فـيام مل يكـن هنـاك ّفالبد - أعني التكافؤ-عن مورد الكالم 
لعـدم كـوهنام ،  مـنهامّفيتساقطان من حيث جواز العمـل بكـل، مهاأصل مع أحد

هـذا مـا . كام أن التخيري مرجعه إىل التساقط من حيث وجـوب العمـل ، طريقني
 .)١(<الطريقية  تقتضيه القاعدة يف مقتىض وجوب العمل باألخبار من حيث

نـاء  هـو باألخبـار ّحجيـة الدليل عـىل ّنأن قلنا بإ> :وقال السيد اخلميني •
كـل ّ اتامّوإنـ إمـضائية ال تأسيـسية سنّة من الكتاب والـخرُاأل ّألدلةوا، العقالء

 ،ّالشارع يف مقاصده عىل ما هو عند العقالء من العمل بخرب الثقة كام هـو احلـق
 عـىل ًه بنـاءّ هـذا كلـ...ّجيـة وسـقوطهام عـن احلّتوقففمقتىض القاعدة هو ال
 الـسببية فمقتـىض األصـل خمتلـف حـسب  عىلًما بناءأ و،ّالطريقية كام هو احلق

واقعـة حكـم ّ كـل قلنا بأنه ليس هللا تعاىل يف فإن اختالف االحتامالت يف السببية
  وقلنا بـاإلرادة اجلزافيـة، وأنكرنا املصالح واملفاسد،مشرتك بني العامل واجلاهل

يشء  األمـارة إذا قامـت عـىل ّنأ قلنا بنإٍحينئذ  ف،احلكم تابع لقيام األمارة ّنأو
 التكليف ال حميص عن التساقط إذا قامـت األمارتـان عـىل ّتعلقيصري بعنوانه م

 المتنـاع جعـل احلكمـني عـىل موضـوع واحـد مـن مجيـع ؛الوجوب واحلرمة
 َّنأ كـذلك وقلنـا بـّ أنهى األمارة بامّ بمؤدّتعلق التكليف يّنأقلنا ب وإن ،اجلهات

خيري لثبوت الوجـوب واحلرمـة فاألصل يقتىض التّتضاد ر العنوانني يرفع الّتكث
ّتـضاد قلنا بعـدم رفعـه ال وإن ،عىل عنوانني غري قابلني للجمع يف مقام االمتثال

األحكـام مـشرتكة بـني  َّنأ وقلنا باملصالح واملفاسـد وإن .ل ّيكون حاله كاألو
ن قيام األمارة يوجب مصلحة أو مفـسدة يف أتارة نقول بٍحينئذ العامل واجلاهل ف

ن إذا كانت األمارة خمالفة للواقع وتكون املصلحة اآلتيـة مـن قبـل ذات العناوي
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 .)١(<ًامن القول بالتساقط أيضّالبد ية فمن املصلحة الواقعًطا األمارة أقوى منا
التفصيل بني ما إذا كان اخلـربان  العراقي وهو ّحققوهناك تفصيل آخر للم

بـني ٍتنـاف ذا مل يكـن بني مـا إ و،حسب مدلوهلام فيحكم فيه بالتساقطمتنافيني ب
 لكنـه علـم بكـذب أحـد الـراويني ،ًمدلول اخلربين، بل يمكـن صـدقهام معـا

 ّجيـة فـيحكم فيـه باحل،منهام باملالزمـة عـىل كـذب اآلخـرّ كل املستلزم لداللة
 مـن ًإن كـال: قد أفاد يف وجه ذلك مـا حاصـله، وّكلفتنجيز مدلوهلام عىل املو

ّكذب اآلخر بـااللتزام إال أنـه ال إن كان ياخلربين يف الفرض الثاين و عـىل ّيـدل ّ
هـذا ه من احلكم ثابت يف الـرشع، وّتضمن ما ّ فلعل،عدم مطابقة مدلوله للواقع

 ّحجـة عليهـا أثـر عمـيل لكـي يكـون ّرتتـبيعني أن هذه الداللة التزاميـة ال ي
ًمعارضا مع مدلول اآلخر، إذ لو أريد هبا نفي احلكم الرشعي الـواقعي الـذي و

ن أريـد إيقـاع املعارضـة إ فقد عرفت عدم داللته عىل ذلـك، و،ليه اآلخرعّدل 
 ينته إىل نفـي لو مل وبينهام باعتبار الداللة عىل عدم صدور الكالم املنقول لآلخر

 عليـه تنجيـز أو تعـذير ّرتتبه ال يّمجردن عدم الصدور بأ: ، ففيهذات املدلول
 .)٢(لكي تقع املعارضة بينهام

ّ 

 ّ ألنهي التساقط؛  للتعارضّألوليةأن القاعدة ااملعروف بني األصوليني  •
 لكــال ّجيــةاحلشــمول دليــل : ّاألولّشق األمــر يــدور بــني شــقوق أربعــة، الــ

 ألحـدمها ّجيـةشـمول دليـل احل: الثـاينّشق الو ،املتعارضني، وهو غري معقول
شـمول دليـل : الثالـثّشق الـ، وّرجح دون اآلخر، وهذا تـرجيح بـال مـّعنيامل
 املفـاد العـريف لـدليل ّ ألن؛، وهو غري صـحيحّعني ألحد اخلربين غري املّجيةاحل
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 .التساقط الرابع وهوّشق ال، وةّينيي التعّجية هو احلّجيةاحل
 إىل أن األمر لـيس كـذلك، بـل ىانته، ح املطلبّنقبعد أن السيد الشهيد  •

يمكـن فيهـا تـرجيح أحـد  ثـالث حـاالت نجد املتعارضة ّدلةحينام نأيت إىل األ
، ويف حالة ّرجحالدليلني املتعارضني عىل اآلخر من دون أن يلزم الرتجيح بال م

فيها مقالة املشهور وهي أن ترجيح أحد الـدليلني املتعارضـني عـىل ّتم واحدة ت
  مـنني وهي حالة ما لو كان الـدليالن متـساويّرجحاآلخر يلزم الرتجيح بال م

 .جهةّكل 
 :ّرجح ال يلزم فيها الرتجيح بال ماحلاالت التي •

 .من الدليلنيّ كل  يفّجيةعدم وجود مالك احل: األوىلاحلالة 
 .حد اخلربين أقوىأ يف ّجيةهي أن يكون مالك احل: واحلالة الثانية
دليل من اخلارج عىل نفي مـالك ّأي لو فرضنا أننا ال نملك : واحلالة الثالثة

 .ربين دون اآلخر أو عىل إثباهتا يف أحد اخلّجيةاحل
 التخيرييـة خـالف مفـاد دليـل ّجيـةهـو أن احلوالثالث ّشق  أما بطالن ال•
 التخيريية ليست مـستحيلة يف ّجيةالسيد الشهيد بأن احلفقد أورد عليه  ،ّجيةاحل

 ألحـد اخلـربين ّجيـة التخيريية وهو جعـل احلّحجية لوجود فرد آخر لل؛نفسها
 .ً اآلخر صادقا برشط أن ال يكون اخلربّعنيغري امل
 من متييـز ّتمكن ال نناّألن  املرشوطة ال فائدة فيه؛ّجيةقد يقال إن جعل احل •

 .اخلرب الكاذب من هذين اخلربين
أجاب الشهيد عىل هذا اإلشكال بالقول بوجـود ثمـرة يف بعـض املـوارد و
 املرشوطة عىل الرغم من عدم إمكاننا متييز اخلرب الكاذب من ّجية عىل احلّتبترت

 .بني اخلربين، وهذه الثمرة هي نفي االحتامل الثالث
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ًًًّ 

 ي الداللةّظني قطعيي السند، ونيتعارض دليل: األوىلاحلالة  •
 ي السندّظنيقطعيي الداللة، و نيتعارض دليل: احلالة الثانية •
  السند والداللةّظنيأن يكونا : احلالة الثالثة •
اللـة، ّقطعـي الد الـسند ّظنـيلفظيـان أحـدمها : احلالة الرابعة •

 واآلخر بالعكس
اللـة، ّقطعـي الدي الداللة والسند مع دليـل ّظن: احلالة اخلامسة •

  السندّظني
لـة والـسند، مـع  الدالّظنـيني، ّلفظيأن يكونا : احلالة السادسة •

  الداللة، قطعي السندّظني
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 لنظريـة ّألوليـةيف املقام توجد بعض التنبيهات التي تكتمـل هبـا القاعـدة ا
 :، وهذه التنبيهات هيّستقرالتعارض امل
ًًّّ 

ً تـارة يكـون دلـيال ّستقرحكـم التعـارض املـ الذي يعالج ّجيةإن دليل احل
 السند ودليـل ّحجيةخرى يكون دليلني، كدليل ُ السند، وأّحجيةًواحدا كدليل 

 : من خالل استعراض احلاالت التاليةّتم  الظهور، وبيان ذلك يّحجية
ني ظنّيـلو تعارض دليالن وكانا قطعيني من حيـث الـسند، و :احلالة األوىل

ال بأس بـثمن ( و)ثمن العذرة سحت ( لو فرضنا أن دليلمن حيث الداللة، كام
يـني، ومل يمكـن اجلمـع دليالن متواتران، ولكن من حيـث الداللـة ظنّ )العذرة

ن، اّام قطعيـّ ألهنـ احلال ال يقـع تعـارض بـني الـسندين،هالعريف بينهام، ففي هذ
 أن التعارض ال يعقـل بـني القطعيـني، فينحـرص وقـوع التعـارض بـني ّقدموت
 الظهـور هـو دليـل واحـد، فيكـون ّحجيـةهورين، ومن الواضح أن دليـل الظ

ًالدليل الذي يعالج التعارض دليال واحدا وهو   . الظهورّحجيةً
وهي عكس احلالة األوىل، أي يكون الدليالن لفظيني قطعيني  :احلالة الثانية

ثامنني اجلد الزاين  (:ني من حيث السند، كام لو قال املوىلظنّيمن حيث الداللة و
  احلالـة ال إشـكال أنهويف هـذ ،)جلـده سـبعني جلـدةا (وقال يف آخـر) جلدة

 . السندّحجيةبني السندين؛ فيرسي إىل دليل يكون التعارض 
 احلالة ال هويف هذ .ّأن يكون كال اخلربين ظني السند والداللة: احلالة الثالثة
الف يف أن  التعارض بني الظهـورين، لكـن وقـع الكـالم واخلـّققإشكال يف حت

  السند أم ال؟ّحجيةالتعارض هل يرسي إىل دليل 
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 الـسند، فـيمكن أن ّحجيـةإىل دليل   ال موجب لرسيان التعارض:قد يقال
 سند كال اخلربين، وإن مل يمكن العمل بكـال الظهـورين، ّصحةنا الشارع بّتعبدي

وعليـه  . بني الظهورين والتعارض بني السندينّستقرفال تالزم بني التعارض امل
 ّحجيـة الظهورين فقط، وال يـرسي إىل دليـل ّحجيةفالتعارض يرسي إىل دليل 

 .اخلربين
بوجود تـرابط بـني الظهـورين  ب السيد الشهيد عىل هذا الكالم، وقد أجا
 السندين، ولـو مل يكـن ّحجية التعارض بني الظهورين فرع ّ ألنوبني السندين،

ض بـني الظهـورين، وعـىل هـذا ً سـندا، ال يقـع تعـارّحجةأحدمها أو كالمها 
 . السندينّحجيةفالتعارض بني الظهورين فرع 

 سندمها ال فائـدة فيـه فـيام لـو ّصحة بصدور اخلربين وّتعبدًمضافا إىل أن ال
ً بصدور اخلرب من دون أن يكون مرتبطـا ّتعبد الّ ألنقطعنا النظر عن الظهورين،

 ّتعبـد بالـصدور مـرتبط بالّتعبـد أن الّتـضحبالظهور والداللة، ال معنى لـه، في
 بأحدمها دون اآلخـر، وعليـه يـرسي التعـارض إىل ّتعبدبالظهور، وال معنى لل

 .  الظهورّحجية السند باإلضافة إىل رسيانه إىل دليل ّحجيةدليل 
ً من الظهورين يكون طرفا مـن أطـراف ً كالَّال إشكال يف أن> :بتعبري آخرو

ّا، وإنـظنّياملعارضة لكونه  ني ودخـوهلام يف ظنّيـم يف طرفيـه الـسندين الام الكـالً
 الـسند ّجيـةاملعارضة، والـصحيح هـو الـدخول يف املعارضـة، إذ ال معنـى حل

 ّحجيـة، بـل ّجية من رفع اليد عنه وسقوطه عن احلّالبد بصدور ظهور ّتعبدوال
ذا فرض إ باملفاد املنقول بذلك السند، فّتعبدالسند مربوطة بالداللة، وحقيقتها ال

ً بسندهيام معا غري معقـول، وهـو معنـى ّتعبدي الظهورين كان الَايف بني مفادالتن
 .)١(<رسيان التعارض إىل السندين

                                                 
 ).٩٠(، حاشية رقم ٣٣٦ص: القسم الثاين من احللقة الثالثة)  ١(
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اللـة، ّقطعـي الد السند ّظنيّ الدليلني اللفظيني أن يكون أحد: احلالة الرابعة
اللة، مع ّقطعي الد السند الظنّيكام إذا تعارض خرب الواحد ال، واآلخر بالعكس

 الداللـة، ومل يمكـن اجلمـع العـريف ظنّي، الذي هو قطعي السند وّين قرآٍظهور
 مـع قطعـي ّاألولاللـة مـن الـدليل ّقطعي الدّ كل بينهام، ويف هذه احلالة خيرج

 ال ّاألولاللـة يف ّقطعـي الد الّ ألنالسند من الدليل الثاين عن ميدان املعارضـة،
ـيد يف الثاين ال يقـع قبالـه ال الداللة يف الثاين، والقطعي السنظنّييقع قباله ال  ظنّ

تهام إىل تطبيق دليل ّحجيالسند يف الثاين، أي أن الدليلني القطعيني ال حيتاجان يف 
 يف الـدليل ظنّي السند الّحجية عليهام، وعليه تنحرص املعارضة بني دليل ّجيةاحل

ـي الظهور الّحجية وبني دليل ّاألول  يف الـدليل الثـاين، حيـث يكـون دليـل ظنّ
 لوجـود ؛ الظهـور يف الثـاينّحجيةً معارضا لدليل ّاألول السند يف الدليل ّجيةح

 بظهـور اخلـرب القطعـي ّتعبـد الّ ألن الـسند؛ّحجيـة الظهـور وّحجيةترابط بني 
 فـإن  اخلرب الذي داللته قطعية، وعىل هذا األساسبصدور ّتعبدالصدور ينايف ال

 ّرجح بـه، وإن مل يوجـد مـرجـح لتقديم أحد الدليلني عىل اآلخر ّرجحوجد م
 وهـي ّستقرألحدمها عىل اآلخر، وجب تطبيق النظرية السابقة يف التعـارض املـ

 .  بيانهّقدممنهام بنحو مرشوط، كام تّلكل  ّجيةثبوت احل
ّقطعـي  الداللة والـسند مـع دليـل ظنّيما لو تعارض دليل  :احلالة اخلامسة

يـنهام، ففـي هـذه احلالـة ختـرج  السند، ومل يمكن اجلمـع العـريف بظنّياللة الد
ـي ا أن يقع قباهلال يمكنه ّ ألنالداللة القطعية من ميدان املعارضة،  الداللـة، ظنّ

ـي الـذي هـو ّاألول الظهـور يف الـدليل ّحجيـةفيرسي التعارض إىل دليـل   ظنّ
 ّقـدم السند يف الدليل الثاين، فيتعارضان، وبناء عىل ما تّحجيةىل دليل إالداللة و

 التعـارض ّقـق مـن حتّالبد السند، فّحجية الظهور وّحجيةترابط بني من وجود 
 السند والظهور ّحجيةمن دليل ّ كل  السند يف الدليل الثاين وبنيّحجيةبني دليل 

تكون بني أطراف ثالثة، وهـي دليـل  ، وهذا يعني أن املعارضةّاألوليف الدليل 
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 . السند يف الدليل الثاينّحجية ودليل ّاألول السند والداللة يف الدليل ّحجية
 بـني دليلـني ّستقروهي ما لو فـرض وقـوع التعـارض املـ :احلالة السادسة

يف  الداللـة قطعـي الـسند، ظنّي الداللة والسند، واآلخر ظنّيلفظيني، أحدمها 
هذه احلالة يقع ما جرى يف احلالة السابقة، من خـروج الـسند القطعـي للـدليل 

ـي ال يقـع قبالـه َّ القطعيّ من أنّقدما ت مل؛الثاين عن ميدان املعارضة ، وعليـه ظنّ
 ّاألول لظهـور اخلـرب ّجية شمول دليل احلّ ألنتنحرص املعارضة بني الظهورين،

 الظهـور، ّحجيةيعارض شموله لظهور اخلرب الثاين، وترسي املعارضة إىل دليل 
ابط بـني  من وجـود تـرّقدم ملا ت؛ظنّي بالسند الّتعبدويدخل يف املعارضة دليل ال

 مـن دون ّاألول بظهور اخلـرب ّتعبد الال يمكن السند، إذ ّحجية الظهور وّحجية
 الظهـور يف الـدليل الثـاين ّحجية بصدوره، والنتيجة النهائية هي أن دليل ّتعبدال

 .ّاألول الظهور والسند يف الدليل ّحجيةًيعارض كال من دلييل 
 

ما من ناحيـة أ < الظهورّحجيةوهو دليل وهو هنا دليل واحد > :+قوله •
 املشكلة من ناحية الداللة؛ إذ كيف يـشمل ّته، لكنّالصدور فال مشكلة؛ لقطعي

ّ الظهور كلتا الداللتني املتعارضتني تعارضا مستقرّحجيةدليل   .ًاً
 < الظهور بمفردهّحجيةفالتنايف الذي يرسي هنا ال يرسي إىل دليل > :قوله •

  . الظهور هناّحجية الظهور هناك لدليل ّحجيةل أي أن معارضة دلي

 ّحجيـةأي بمفرده، أي أن دليل  < السند كذلكّحجيةوال إىل دليل > :قوله •
 . السند هناّحجيةالسند هناك ال يعارض دليل 

قـت ّ لتقديم أحد الدليلني عـىل اآلخـر طبّرجحفاذا مل يكن هناك م> :قوله •
 :بقولـه) ّعامةتنبيهات النظرية ال (ذكرها قبل وهي النظرية التي <النظرية السابقة

 إذا ّ يقتيض الشمول ألحدمها املعنيّجية دليل احلَّنأ: ّتضحم يّوعىل ضوء ما تقد>
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  .<... أقوى فيه أو حمتمل األقوائية دون احتامل مماثل يف اآلخرّجيةكان مالك احل

 .خلامسةل النهائي للحالة اّ املحص: أي<ل النهائي لذلكّواملحص> :قوله •
ّ 

، ًاّتعـددوأخـرى مًدا ً تـارة يكـون دلـيال واحـّجيةدليل احل: ّاألولالتنبيه  •
 :  الظهور، وله حاالتّحجية السند ودليل ّحجيةكدليل 
ال يقـع تعـارض بـني فـً واحـدا، ّجيـةأن يكـون دليـل احل :األوىلاحلالة  •

 .رينن وينحرص التعارض بني الظهواام قطعيّ ألهنالسندين،
أن يكـون الـدليالن لفظيـني قطعيـني مـن حيـث الداللـة : احلالة الثانية •

 .فيكون التعارض بني السندين، ني من حيث السندظنّيو
ـيأن يكـون كـال اخلـربين : احلالة الثالثة •  ّحقـقتفي الـسند والداللـة، ظنّ

 .التعارض بني الظهورين
ـيظأن يكون دليالن لفظيـني، أحـدمها : احلالة الرابعة • ّقطعـي  الـسند، نّ
مـع العـريف  الداللة، ومل يمكن اجلظنّياللة، واآلخر بالعكس، قطعي السند الد

ـي السند الّحجيةفتنحرص املعارضة بني دليل  بينهام،  وبـني ّاألول يف الـدليل ظنّ
 . يف الدليل الثاينظنّي الظهور الّحجيةدليل 
 والسند مـع دليـل  الداللةظنّيوهي ما لو تعارض دليل : احلالة اخلامسة •

 السند، ومل يمكن اجلمع العريف بينهام، فيرسي التعارض إىل ظنّياللة، ّقطعي الد
 ّحجيـةىل دليـل إ الداللـة وظنّي الذي هو ّاألول الظهور يف الدليل ّحجيةدليل 
 .ند يف الدليل الثاين، فيتعارضانالس

لفظيـني،  بـني دليلـني ّستقرلو فرض وقوع التعارض امل: احلالة السادسة •
 الداللـة، قطعـي الـسند، وتنحـرص ظنّي الداللة والسند، واآلخر ظنّيأحدمها 

 الظهور يف الدليل ّحجيةاملعارضة بني الظهورين، والنتيجة النهائية هي أن دليل 
 . ّاألول الظهور والسند يف الدليل ّحجيةًالثاين يعارض كال من دلييل 
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 التعارض املستوعب: ّاألولالقسم  •
 التعارض غري املستوعب: القسم الثاين •
 التعارض باألساس بني السندين ال بني الظهورين •
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 :  إىل قسمنيّستقريقسم التعارض امل
عب، هو التعارض بني متام مدلويل الدليلني التعارض املستو: ّاألولالقسم 

 .)ّصلال ت( و)ِّصل (املتعارضني، والنسبة بينهام هي التباين، من قبيل
التعارض غري املستوعب، وهو التعارض الذي يكـون بنحـو : القسم الثاين

، )ّفـساقال تكـرم ال( و)أكرم الفقـراء (العموم واخلصوص من وجه، من قبيل
 .فرتاق وجهة اجتامعحيث يوجد بينهام جهة ا

 مـن ّاحلجـة أن و هـّستقر يف التعارض املـّألولية أن مقتىض القاعدة اّقدموت
ًحجـةمـنهام ّ كـل ًالدليلني املتعارضـني هـي األقـوى مالكـا، وإال كـان  بنحـو ّ

 ،مرشوط، وهذه القاعدة تشمل التعارض املستوعب أي التعارض بنحو التباين
 .بنحو العموم واخلصوصوالتعارض غري املستوعب أي التعارض 

نعم هناك نقطة واحدة يفرتق فيها التعارض املستوعب عن التعارض غـري 
املستوعب، وهي أنه يف التعارض املستوعب يكـون التعـارض بـني الظهـورين 

 يف ّقـدم الـسند، كـام تّحجية التنايف يرسي إىل دليل ّ ألنًسببا لتعارض السندين،
 شـمول ّ ألن السند يف الدليلني،ّحجيةسقط التنبيه السابق، وعىل هذا األساس ت

 .دليل السند هلذا الدليل يعارض شمول دليل السند للدليل اآلخر
أي حيـنام تكـون النـسبة بـني الـدليلني ، أما يف التعارض غـري املـستوعب

ني املتعارضني نسبة العموم واخلصوص من وجـه، يكـون التعـارض بـني ظنّيال
 ّمـادة السند يف ّحجية السند، لكن تسقط يةّحجالظهورين، وال يرسي إىل دليل 

 ّمـادةأما يف   املعارضة بني الظهورين يف حالة االجتامع فقط،ّمادة ّ ألناالجتامع؛
 . السند عىل حاهلاّحجيةاالفرتاق فتبقى 
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 أن التعـارض بـني الظهـورين مرجعـه إىل ّاألول يف التنبيـه ّقـدمت :إن قيـل
 ّحقـقلظهورين فرع ثبوهتام، وثبوهتام ال يت تعارض اّ ألنالتعارض بني السندين،

، وعليه فال يعقل سـقوط الظهـورين بعـد ّجيةإال إذا ثبت صدورمها بدليل احل
 أن ال فـرق بـني ّتـضح دون تعارض الـسندين وسـقوطهام، وهبـذا يامتعارضه

 . السندّحجيةالتعارض املستوعب وغري املستوعب يف سقوط 
 االفـرتاق ولـيس ّمادة يف ّحجةسند  كيف يعقل أن يكون ال:وبعبارة أخرى

 ؟ االجتامعّمادة يف ّحجة
ــسندين يت: اجلــواب ــني ال ــارض ب ــقأن التع ــني ّحق ــارض ب ــدار التع  بمق
 االجتامع، فيسقط السندان ّمادة بمقدار ّحقق التعارض متّحيث إنالظهورين، و

 ةّمـاد الـسند يف ّحجيـةر لسقوط ّ االجتامع، وال يوجد مربّمادةهبذا املقدار وهو 
االفرتاق، وهذا بخالفه يف التعارض بنحو التباين الذي يكون مـورد التعـارض 

 الـسند يف ّحجية إىل سقوط متام ّؤدي جلميع املوارد من دون استثناء، مما يًشامال
 .الدليلني املتعارضني

كام يف التعارض بنحـو العمـوم مـن وجـه،  - ّجيةوما قيل من التبعيض يف احل
 .يةّتعبد ال حمذور فيه يف األمور ال- االجتامعّمادة بمقدار  السندّحجيةحيث تسقط 

 

ّال وبالذات بني الظهورين ثمّأن التعارض يقع أو: فيام سبق كنا نقول   يـرسيً
إىل السندين، من دون فرق بني التعارض املستوعب وغري املـستوعب، لكـن يف 

 .يقع بني السندينًأساسا إنام ة وهي أن التعارض ّتيجة مهماملقام نصل إىل ن
 يقـع بـني الظهـورين ثـم يـرسي إىل ًالّا نذكره مـن أن التعـارض أووما كنّ

 مـع ،السندين هو من باب التعليم وتبسيط الفكرة، باعتبار ما يتبادر إىل الـذهن
ال إذا أنه يف الواقع ونفس األمر أن التعارض ال ينشأ مـن تعـارض الظهـورين إ

 الظهـورين، وهبـذا ّحجيـة السندين يعنـي إثبـات ّحجية، وّحجةكان السندان 
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ّني سـندا يقـع أوظنّيـ أن التعارض بني مدلويل دليلني ّتضحي  ّتعبـدًال يف دليـل الً
دنا بمفاد الكالم الـصادر، وبقطـع ّ السند هو الذي يعبّحجيةدليل  ّ ألنبالسند؛

 . التعارض بينهامّحقق حتى يتّحجةان  السند ال يكون الظهورّحجيةالنظر عن 
ًال وبالـذات ّ أن التعـارض ثابـت أو:فالنتيجة النهائية التي وصلنا إليها هي

 . السندينّحجية ثبوت الظهورين فرع ّ ألنبني السندين؛
 

ــر • ــقامل ذك ــامّحق ــائيني يف املق ــني امل  الن ــصيل ب ــالتف ــسندية ّرجح ات ال
 ألن تطبيقه ؛ني من وجهّ السندي ال يأيت يف العامّرجحاملات الداللية، فّرجحوامل

هو بال موجـب، وإمـا  ومنهامّلكل  االفرتاق ّمادةإما يستلزم إسقاط اخلربين يف 
 ّرجحهـذا بخـالف املـ و،هو غـري معقـول ويستلزم التبعيض يف السند الواحد

، وهـذا مـا  الـدالالتّتعـدد االجتامع فقـط لّمادةعامله يف إالداليل إذ باإلمكان 
ني ّات الصدورية يف تعارض العامّرجحال جيوز الرجوع إىل امل> :أشار إليه بقوله

 ومـع فقـدها فـإىل ،ات اجلهتيـةّرجحـ مـن الرجـوع إىل املّبـل البـد، من وجـه
ني من وجه إنـام يكـون يف بعـض َّالتعارض يف العام فإن ؛ات املضمونيةّرجحامل

ومـع ،  افـرتاقهام فـال تعـارض بيـنهامّمـادةا ّوأم،  اجتامعهامّمادةمدلوليهام وهو 
ات ّرجحــفــرض كــون التعــارض يف بعــض املــدلول ال معنــى للرجــوع إىل امل

طرح ما يكون راويه غـري أعـدل أو : فإنه إن أريد من الرجوع إليها. الصدورية 
فهـو ،  بحيث يعامل معه معاملة اخلرب الغري الصادرًاّغري أصدق أو ما يكون شاذ

 نفسه ّأنه يف حد: واملفروض،  االفرتاقّمادةألنه ال معارض له يف  ،مما ال وجه له
وإن أريد من الرجـوع . يةّفال وجه لطرحه كل،  اخلرب الواحدّحجية ّأدلةه ّمما تعم
 االجتامع الذي هـو مـورد التعـارض فهـو غـري ّمادةطرحه يف خصوص : إليها
حيث الصدور بحيـث اخلرب الواحد ال يقبل التبعيض يف املدلول من  فإن ،ممكن
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 .)١(<يف بعض املدلول وغري صادر يف بعض آخرًرا يكون اخلرب الواحد صاد
ة، ّتعـددالداللـة م وًإن كان واحـدا وّدال بأن الاخلوئيو أورد عليه السيد  •

 ّدال عـىل الـّرتتـب بعـضها ياألخبـار وة يف بـاب النقـلّرتتبـّإال أن األحكام امل
 فـإذا قـال .ّدالًة الكذب مثال موضوعها الـ عىل الداللة، فحرمّرتتببعضها يو
ًكان كذبا واحدا) من يف البلد قد خرجّكل ( ًبالتايل حراما واحـدا رغـم  وً  ّتعـددً

 ّعـددتتالدالالت بعدد أفراد من يف البلد، بينام حرمة الغيبة موضوعها الداللـة ف
 . أفـرادهمارتكب خمالفة حتريم الغيبـة بعـدد) ّفساقهؤالء ّكل ( ها، فإذا قالّتعددب
ًإن كـان داال  ومن وجهّعام ، فالّ عىل الداللة ال عىل الدالّرتتب حكم مّجيةاحلو

مـنهام ّكـل  و االفـرتاقّمـادة االجتامع غري داللتـه يف ّمادةًواحدا لكن داللته يف 
ية يف ّتـضمن بناء عـىل عـدم التبعيـة بـني الـدالالت ال- ّستقلة مّجيةموضوع حل

 االجتامع لوجـود ّمادة يف خصوص ّجيةقوطه عن احل فال حمذور يف س- ّجيةاحل
  الكـالم مـن قبيـلّحجيـة فهـل ،إذا عرفت ذلك> :، ثم قالترجيح يف معارضه

أو من قبيل الثاين ليمكن التفكيك؟ ، ل حتى ال يمكن التفكيك باعتبار املدلولّاألو
 عـرشة  وهـي- عىل أن ما يف يد زيد ّبينة أنه لو قامت ال ترىأ. الظاهر هو الثاين

 ال إشكال يف أنـه ، أخرى عىل أن مخسة منها لبكرّبينةثم قامت ،  لعمرو-دراهم 
 وتتعـارض لعمـرو، وحيكم بأن مخسة دراهم مما يف يد زيـد األوىل، ّبينةيؤخذ بال

 عـىل أن هـذين املـالني ّبينة وكذلك لو قامت .الباقية الثانية يف اخلمسة ّبينةمع ال
 . به من املالنيّ يف غري ما أقرّبينةيؤخذ بال، يس له زيد بأن أحدمها لّلزيد وأقر
باجلملة ال وجه بعد سقوط بعض املدلول عـن االعتبـار لـسقوط بعـضه و
 بل تفكيك يف املدلول الصدور،يف املدلول من حيث ًكا  وليس هذا تفكي،اآلخر

 عــىل الداللــة )يةّتــضمنأي الداللــة ال ( وال يقــاس املقــام.ّجيــةاحلمــن حيــث 
                                                 

 .٧٩٣ص ،٤ج: فوائد األصول) ١(
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.  عند سقوط الداللة املطابقيـةّجيةأهنا تسقط عن احلًسابقا ية التي ذكرنا االلتزام
تبعيـة ًتـا وإثباًتا  الداللة االلتزامية فرع الداللة املطابقية وتابعة هلا ثبوّنأل وذلك

 ًداللة اللفظ عىل بعض مدلولـه ليـست تابعـة ّ فإنبخالف املقام، تهّاملعلول لعل
 عىل كون قباء وعبـاء ّبينةفلو قامت . ًوال إثباتاًتا  ال ثبواآلخرلداللته عىل بعضه 

، لـهًضا ال يلزم منه عدم كون العبـاء أيـ، واعرتف زيد بعدم كون القباء له، لزيد
وعىل هذا ففـيام إذا  ًتا،إثباوال ًتا لعدم كون ملكية العباء تابعة مللكية القباء ال ثبو

 ّمـادة مـنهام يف ّكـل يؤخـذ ب،كان التعارض بـني الـدليلني بـالعموم مـن وجـه
 االجـتامع ويؤخـذ بـام فيـه ّمـادةات املنصوصة يف ّرجحويرجع إىل امل، االفرتاق

ات الـصدور ّرجحـ بعدم إمكـان الرجـوع إىل م-والقول . اآلخرالرتجيح عىل 
يف الـصدور بـل ًكـا ملا عرفت من أنه لـيس تفكي، ٌ فاسد-ض ّن السند ال يتبعأل

 .ل باعتبار املدلوّجيةتفكيك يف احل
مكـان أن يكـون الكـالم  إلعمومـه،د بـصدوره دون ّ نتعب:وبعبارة أخرى

 .)١(< عىل غري وجه العموم بقرينة مل تصل إلينا× عن اإلمامًرا صاد
ني ّيف املقـام دالـ> ّ بـأنأورد السيد الشهيد عىل مـا أفـاده الـسيد اخلـوئيو •

ديث عـن احلـهو صـدور ل وله مدلول واحد وّأوّدال لراوي داللتني، فنقل او
ه ّتـضمنله دالالت عديدة بعدد ما ي وٍثانّدال  ×حديث اإلمام ، و×اإلمام 

 السندي تـرجيح أحـد كالمـي املعـصوم ّرجحمن أحكام، وليس املقصود يف امل
ة، ّتعـددهي م وون بلحاظ الداللة تكّجية ليقال أن احلّرجحعىل كالمه اآلخر بم

 اآلخـر، أي تـرجيح نقـل أحـد لني عـىلّني األوّإنام املقصود ترجيح أحد الدالو
 .)٢(<مدلول واحد ومن النقلني له داللة واحدةّ وكل .الراويني عىل نقل اآلخر

التنظـري املـذكور لـيس >  بـأنوأورد السيد الروحاين عىل الـسيد اخلـوئي •
                                                 

 .٤٢٨ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
 .٤٠٣ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 وقـد - وهـو امللكيـة - هـو يف املـدلول إنام ّبينةالتبعيض يف مورد ال ّفإن ،ٍيشءب
 ّن أل؛بـل ال معنـى لـه، ه ال الصدور للقطع بـهّتعددعيض لعرفت أنه قابل للتب

 وموضوع الكالم يف اخلرب هو التبعـيض يف × مفادها ليس احلكاية عن اإلمام
 احـتامل القـول ًالّ إنـه فـرض أوّ ثـم.جه القياس املـذكورّ الصدور فال يتّحجية

 خـراآلني يف مـورد افرتاقـه عـن ّ مـن العـامّ بكـلواألخذبالتساقط يف املجمع 
 ، بـال معـارضّحجيـة طرحهام يف مورد افرتاقهام طرح للّنأ عىل ذلك بًمستدال

 َّ وبـني، العالجيـةاألخبـار فرض احتامل الرجوع يف املجمـع إىل ّ ثم.وهو ممنوع
 ، وعـدمهاّجيـةه عىل ثبوت معقولية التبعيض يف احلّتنجز هذا االحتامل وّصحة

 .ثم جزم بمعقولية التبعيض بعد ذلك
 االلتزام بالتساقط يف خـصوص املجمـع وااللتـزام أنعىل النبيه وال خيفى 

 ،اإلشـكالّحمل  املفروض كونه ّجيةهبام يف مورد االفرتاق التزام بالتبعيض يف احل
عـن فرضـه وأنـه ًا ّتـأخرفكيف يفرض الكالم يف معقولية التبعيض وعـدمها م

 إىل عـدم تهـيين مـع عـدم معقوليتهـا ّنهإ يكون بناء عىل االحتامل اآلخر بحيث
 ، االلتزام بالتـساقط يف خـصوص املجمـعّتعني العالجية واألخبارالرجوع إىل 

 .)١(<رّ كام ال خيفى عىل املتدب،مع أنه يستلزم تساقطهام يف جمموع مدلوهلام
هنـج > ه صـوبّيتوجـف  عـىل النـائينيّصنفالذي أورده املـاإلشكال ّأما  •
 االفـرتاق بـال ّمـادةيف ّعام قاط البأن إس:  إذ ليس من الصحيح أن يقال؛البحث

 إىل لنظـرمـن اّالبـد ات الـسندية عليـه، بـل ّرجحـموجب فال يمكن تطبيق امل
 فلـو ؟ني من وجه أم الّاألخبار العالجية لريى هل تشمل بحسب مدلوهلا العام

 ّمـادة و االجـتامعّمـادةفرض عـدم إمكـان التفكيـك بـني  وفرض شموهلا هلام
مل يكـن بـال موجـب بـل موجـب  وقهاتى يف مورد افرتحّعام  سقط ال،االفرتاق

 . )٢(<أخبار العالج
                                                 

 .٤٤١ص ،٧ج: منتقى األصول) ١(
 .٤٠٤ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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ّ 

 :  إىل قسمنيّستقريقسم التعارض امل •
هـو التعـارض بـني متـام مـدلويل الـدليلني والتعارض املستوعب،  :ّاألول

 .املتعارضني، والنسبة بينهام هي التباين
رض الـذي يكـون بنحـو التعارض غـري املـستوعب، وهـو التعـا :والثاين

 .العموم واخلصوص من وجه
يفرتق التعارض املـستوعب عـن التعـارض غـري املـستوعب، يف نقطـة  •

ًيف التعارض املستوعب يكون التعـارض بـني الظهـورين سـببا َّأن  واحدة وهي
 ّحجيـة السند، ولذا تسقط ّحجية التنايف يرسي إىل دليل ّ ألنلتعارض السندين،
 شمول دليل السند هلذا الـدليل يعـارض شـمول دليـل ّ ألنالسند يف الدليلني،
 .السند للدليل اآلخر

أما يف التعارض غري املستوعب فالنسبة بينهام هي العموم واخلصوص مـن 
 السند، لكـن ّحجيةوجه، فيكون التعارض بني الظهورين، وال يرسي إىل دليل 

ة بني الظهورين يف حالة  املعارضّمادة ّ ألن االجتامع؛ّمادة السند يف ّحجيةتسقط 
 . السند عىل حاهلاّحجية االفرتاق فتبقى ّمادةأما يف  االجتامع فقط،

 ّحجـة االفرتاق وليس ّمادة يف ّحجةكيف يعقل أن يكون السند : إن قيل •
 ؟ االجتامعّمادةيف 

 بمقــدار التعــارض بــني ّحقــقن التعــارض بــني الــسندين يتإ: اجلــواب •
 االجتامع، فيسقط السندان ّمادة بمقدار ّحققرض مت التعاّحيث إنالظهورين، و

 ّمـادة الـسند يف ّحجيـةر لسقوط ّ االجتامع، وال يوجد مربّمادةهبذا املقدار وهو 
 .االفرتاق

 يقـع بـني الظهـورين ثـم يـرسي إىل ًالّا نذكره من أن التعـارض أو ما كنّ•
 إىل الذهن من أن السندين هو من باب التعليم وتبسيط الفكرة، باعتبار ما يتبادر
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مـع أنـه يف الواقـع ؛ الً  بني الظهورين ثم يـرسي إىل الـسندينّالتعارض يقع أو
ونفس األمر أن التعارض ال ينشأ من تعارض الظهـورين إال إذا كـان الـسندان 

ًال وبالـذات بـني ّ، وعليه تكون النتيجة النهائية هي أن التعارض ثابـت أوّحجة
 . السندينّحجيةفرع  ثبوت الظهورين ّ ألنالسندين؛
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ًا ّرستقًبناء عىل ما ذهب إليه املشهور من أنه إذا تعارض دلـيالن تعارضـا مـ
 هل يمكن نفـي احلكـم الثالـث املخـالف مـع : السؤاليأيت، هام من تساقطّالبد

مفاد كال الدليلني املتعارضني فـيام إذا مل نعلـم بـصدق أحـدمها، أم ال، فيجـوز 
جتـب  (: كام لو كان أحـد الـدليلني يقـول؟االلتزام بحكم ثالث خمالف ملفادمها

حتـرم صـالة اجلمعـة يف عـرص  (:واآلخر يقـول) غيبةالصالة اجلمعة يف عرص 
ً، فاذا سقط مدلول الدليلني املطابقي، فهل يمكـن أن يكونـا سـببا لنفـي )الغيبة

االحتامل الثالث الذي هو مدلوهلام االلتزامي، وهو استحباب صالة اجلمعـة أو 
 كراهتها؟

 : ذهب املشهور إىل إمكان ذلك، وقد أفيد يف خترجيه ثالثة أوجه
  النائينيّحقق املما ذكره: ّاألولالوجه 

وحاصله أن الداللـة االلتزاميـة فـرع الداللـة املطابقيـة يف الوجـود، ال يف 
ًعـا  فإن الالزم تابع للملزوم بحسب مقام الثبوت واإلثبات، ولـيس تاب؛ّجيةاحل

لـسقوطه عـن ًبا  يف امللزوم موجّجية كي يكون سقوط يشء عن احلّجيةله يف احل
ا ّمؤدامهـ بالنـسبة إىل ّجيـةا سقط الدليالن عـن احل وعليه فإذ. يف الالزمّجيةاحل

ــة ال يلــزم ســقوطهام عــن احل،املطــابقي للمعارضــة ــسبة إىل مــدلوهلام ّجي  بالن
  .لعدم املعارضة بينهام يف نفيه - أي نفي الثالث -االلتزامي 

فلو كان مفاد أحد املتعارضني وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل وكان مفـاد 
 إىل نفـي الكراهـة واإلباحـة فبالنـسبة ، يف ذلـك الوقـتاآلخر حرمـة الـدعاء

  .متوافقاناهلالل واالستحباب عن الدعاء عند رؤية 
 ّحجيـة ّدلـةم شـمول أّأنه ال جمال لتـوه: فاإلنصاف> :وهذا ما ذكره بقوله
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حتــى جيــب تــأويلهام، فاألصــل يف ًمعــا اخلــرب الواحــد للخــربين املتعارضــني 
وأما بالنسبة إىل نفـي . ىَّنسبة إىل خصوص املؤداملتعارضني السقوط، ولكن بال

املتعارضني يشرتكان يف نفي الثالـث بالداللـة  فإن فال وجه لسقوطهام،: الثالث
 . يف عدم الثالثّحجةًمعا االلتزامية فيكونان 

أن الداللة االلتزامية فرع الداللة املطابقية وبعد سقوط املتعارضني  :مّوتوه
 فإن فاسد جمال لبقاء الداللة االلتزامية هلام يف نفي الثالث، يف املدلول املطابقي ال

 .ّجيةالداللة االلتزامية إنام تكون فرع الداللة املطابقية يف الوجود ال يف احل
 عـىل داللتـه التـصديقية ّتوقفالداللة االلتزامية للكالم ت: وبعبارة أوضح
 عليـه الداللـة ّتوقفمما ال يفهو : ًى مراداّى، وأما كون املؤدّأي داللته عىل املؤد

ى ال يـالزم سـقوطهام عـن ّ يف املـؤدّجيةفسقوط املتعارضني عن احل. االلتزامية
ى إنـام كـان ألجـل ّ يف املـؤدّجيـة سقوطهام عـن احلّ ألن يف نفي الثالث،ّجيةاحل

ان فيه، فلـو كـان مفـاد ّتفقفال معارضة بينهام، بل ي: التعارض، وأما نفي الثالث
 وكـان مفـاد اآلخـر حرمـة ،ني وجوب الدعاء عند رؤية اهلـاللأحد املتعارض

 واالسـتحباب عـن الدعاء يف ذلك الوقت، فبالنسبة إىل نفي الكراهة واإلباحـة
 .)١(<رؤية اهلالل يتوافقانعند الدعاء 

 الـصحيح تبعيـة الداللـة ّ ألن هذا الوجه غري تـام؛ّنأ ويرى السيد الشهيد
هـذا الوجـه عـىل املبنـى القائـل ّتم ، نعم يّجية احلااللتزامية للداللة املطابقية يف

 .ّجيةبعدم تبعية الداللة االلتزامية للمطابقية يف احل
  اخلراساينّحققما ذهب إليه امل: الوجه الثاين
 ّتعبـدأن العلم اإلمجايل بكذب أحدمها مانع عن شـمول دليـل ال: وحاصله

بام لـه ًقا  مطلّتعبديل المن املتعارضني، والزمه خروج أحدمها عن حتت دلّلكل 
                                                 

 .٧٥٥، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
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بـال تعيـني وعنـوان، ًمجـاال اآلخر حتته إ من املدلول املطابقي وااللتزامي، وبقاء
 . ال هبامًمجاال، إّتعبدنفي الثالث باآلخر الباقي حتت دليل الّصح في

، فنـضع ّحجـة ّعـني يقول أن أحدمها غري املّجيةن دليل احلإ: بعبارة أخرى
 ،ً مثال معلـوم الكـذبّاألولنقول أحدمها وهو اخلرب يدنا عىل هذين اخلربين و

، وإذا كان ّجيةواآلخر غري معلوم الكذب، وغري معلوم الكذب يشمله دليل احل
ًحجة  .  سوف ينفي الثالثّ

  غري معلوم الكذب، مع عدم قدرتنا عىل تشخيصه؟ّحجيةما الفائدة من  :إن قيل
 . وبه ينفى الثالثّحجةيكون توجد ثمرة وهي أن مدلوهلا االلتزامي  :اجلواب
 معارض - بحسب الفرضّاألولوهو اخلرب  -غري معلوم الكذب : إن قيل

ىل عـبتطبيقه عىل اخلرب الثاين الذي يعلم كذبه، أو نقـول أنـه معـارض بتطبيقـه 
  باخلصوص أو عىل اخلرب الثاين باخلصوص؟ّاألولاخلرب 

ه ّ ألنـ الكذب مـستحيل، عىل اخلرب املعلومّجيةن تطبيق دليل احلإ :اجلواب
ً عليه معارضا لتطبيقه عـىل ّجيةبعدما علمنا أنه كاذب، ال معنى لتطبيق دليل احل

 .اخلرب غري املعلوم الكذب
 اخلـرب عـىل اخلـرب الـذي ال يعلـم بكذبـه، ّحجيـةإن تطبيق دليـل  :إن قيل

 ىل اخلرب اآلخر الذي يوجب صالة اجلمعة؟عمعارض بتطبيقه 
 اخلـرب، قـد يكـون ّحجيـةقنا عليه دليـل ّ الذي طبّألولان اخلرب إ :اجلواب

ًواقعا هو اخلرب الذي ال نعلم بكذبه، وقد يكون غريه، وهبذا اليكون تطبيقه عىل 
 .ًأحدمها معارضا لتطبيقه عىل اآلخر

 اخلرب عىل اخلرب غري معلـوم ّحجيةأن يقال أن تطبيق دليل ّصح وكذلك ال ي
ً اآلخـر الـذي حيـرم صـالة اجلمعـة مـثال، ىل اخلربعالكذب، معارض بتطبيقه  ّ

ً اخلرب الذي ال نعلم بكذبه قد يكون واقعا هو نفس اخلرب الثـاين وقـد ّ ألنوذلك
 .لتطبيقه عىل اآلخرًضا ىل أحدمها معارعيكون غريه، وهبذا ال يكون تطبيقه 



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٢٠٢

التعارض وإن كـان ال يوجـب إال > : اخلراساين بقولهّحققوهذا ما أشار إليه امل
  حيث ال يوجب إال العلم بكذب أحدمها،ًسا، رأّجيةط أحد املتعارضني عن احلسقو

 اآلخر، إال أنه حيـث كـان بـال تعيـني وال عنـوان ّحجيةفال يكون هناك مانع عن 
 مل يكـن واحـد -ًبا منهام كاذّ كل  فإنه مل يعلم كذبه إال كذلك، واحتامل كون-ًعا واق

 .)١(< كام ال خيفىًال أصّاحلجةتعيني يف  لعدم ال؛ّمؤداه يف خصوص ّحجةمنهام ب
أن دليل وجوب صـالة اجلمعـة ودليـل حرمـة  :السيد الشهيدوأورد عليه 

ومها إما نعلم بصدق أحدمها، وإما ال نقطـع : اجلمعة، ال خيلو من أحد احتاملني
كنّا نقطع بصدق أحدمها،  فإن حدمها، فيمكن أن يكون كالمها كاذبني،أبصدق 

 اخلـرب ّحجية االحتامل الثالث، من دون احلاجة إىل تطبيق دليل فهذا يكفي لنفي
نا بعد علمنـا بـصدق أحـدمها، يكفـي هـذا ّ ألنعىل اخلرب الذي ال نعلم بكذبه،
 .املقدار النتفاء االحتامل الثالث

ًوإن كنا نحتمل كذهبام معا، وال نقطع بـصدق أحـدمها، ففـي هـذه احلالـة 
 دون ّحجـةًعـا، فـال معنـى أن يكـون أحـدمها مها كاذبني واقلو كانا كال: يقال

 .ًن واقعا بحسب الفرضاام كاذبّ ألهناآلخر،
ألن العلم اإلمجايل بالكذب ناتج عن التكاذب بني اخلـربين، > :آخروبتعبري 

، ال ّحجة بالالّاحلجةاشتباه  حدمها، وإال كان منأال من جهة خصوصية وميزة 
ني كانت نسبة العلم اإلمجايل واملعلوم من التعارض، وعليه فلو كان كالمها كاذب

 .)٢(< واحدّاإلمجايل إليهام عىل حد
 ما ذهب إليه السيد الشهيد: الوجه الثالث

ا كـان ّ ملـّجيـةأن دليل احل: اهوفح فيام سبق وصنّفوهذا الوجه أشار إليه امل
 شمول دليل ّحيث إن، فهو مطلق يشمل كال الدليلني املتعارضني، وًاًدليال لفظي

                                                 
 .٤٣٩ص : كفاية األصول) ١(
 ).٩٢(، تعليقة رقم ٤٤٦احللقة الثالثة، القسم الثاين، ص  )٢(
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 أن نرفع اليـد عـن إطـالق ّالبدغري معقول، ف  لكال الدليلني املتعارضنيّجيةاحل
ثبـت ت واحدة مرشوطة بكذب اآلخـر، فّحجيةثبت تًالدليل اللفظي فيهام معا، ف

فع تن ا، لكنهّاحلجة أحدمها، وهي وإن كانت ال تنفع لعدم تشخيص أهيام ّحجية
 . الثالثّحجيةيف نفي 

 عنـه َّود من بيـان صـاحب الكفايـة؛ ولـذا عـرب هذا الوجه هو املقصّولعل
 . السيد الشهيد بأن هذا الوجه تعميق للوجه الثاين

 

ًا، ّستقرًبناء عىل نظرية املشهور وهي تساقط الدليلني املتعارضني تعارضا مـ
 هل يمكن نفـي وقع الكالم بني األعالم يف أنه بعد سقوط الدليلني املتعارضني،

دليل عـىل وجـوب يشء ّدل الثالث بمقتىض مدلوهلام االلتزامي، من قبيل ما لو 
 -ً وهـو اإلباحـة مـثال- نفي االحتامل الثالـثّصح واآلخر عىل حرمته، فهل ي

ّنفيه هبام معا بام مهـا حجّصح  أو ي،ا ال بعينهمهبأحد نفيـه بـذات ّصح  أو يـ،تـانً
 ؟ًنفيه هبام مطلقاّصح ال يتان، أو ّاخلربين ال بام مها حج

ويف املسألة أقوال، وقد ذكر السيد الشهيد ثالثة أوجه لالستدالل عىل نفـي 
 :  لألقوال األخرى يف املسألةّتعرضاالحتامل الثالث، وفيام ييل ن

 َّنفي الثالث بأحدمها غري املعني: ّاألولالقول 
 الوجـه الثـاين يف  يفّقدم اخلراساين كام تّحققوهو الوجه الذي ذهب إليه امل

األقوى ما ذهب إليـه > :ثنايا البحث، وتبعه عىل ذلك السيد اخلميني، حيث قال
 عـىل نفـي ّاحلجـةوهو كـون ًضا  اخلراساين ويظهر من شيخنا العالمة أيّحققامل

ه مع العلم بكذب أمارة يف مدلوهلا املطـابقي ال يعقـل بقـاء ّ ألنالثالث أحدمها،
 .)١(<تزامي واملقام من قبيله يف مدلوهلا االلّجيةاحل

                                                 
 .٤١ص ،٢ج: الرسائل) ١(
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 تانّنفي الثالث هبام بام مها حج: القول الثاين
 . يف مطاوي البحثّقدمتوذكره النائيني، : ّاألول: عليه بوجهنيّدل ُتواس

 العلم اإلمجـايل بكـذب ّجمرد العراقي، حيث ذكر أن ّحققللم : الوجه الثاين
واحـد مـن ّلكـل  ّجيـةًأحد املتعارضني ال يكـون مانعـا عـن شـمول دليـل احل

ًاملتعارضني، نعم يكون ذلك مانعا عىل القول بـرساية العلـم إىل اخلـارج، وهـو 
أي العلـم  - العلـم اإلمجـايل هـو الـصورة اإلمجاليـة، وهـذا ّتعلق مّ ألنممنوع،
مـن ٍحينئـذ ال يرسي إىل الصورة األخرى وال إىل اخلارج، فـال مـانع  -اإلمجايل

بالنسبة إىل نفي الثالث، إذ ال يلزم منه خمالفـة عمليـة األخذ بمدلوهلا االلتزامي 
وأما بالنسبة إىل نفي احلكم الثالث > :ليه بقولهإللمعلوم باإلمجال، وهذا ما أشار 

، ّجيةبمقتىض مدلوهلام االلتزامي فال إشكال يف عدم سقوطهام يف اجلملة عن احل
 يكـون بأحـدمها غـري ّنـه أأو ،ًمعـايف أن نفي الثالث هل يكون هبام  وإنام الكالم

 يف رسايـة العلـم إىل اخلـارج ّقـدمه اخلالف املتؤ منشًا فيه خالفّحيث إن، ّعنيامل
من املتعارضني، فعىل املختـار مـن ّلكل  للشمول ّتعبدومانعيته عن صالحية دليل ال

 ألطرافـه بعنـاوينهام ّتعبـد العلم اإلمجايل باخلالف عن شمول دليل الّجمردعدم منع 
 الزمـه هـو القـول باشـرتاكهام يف ّيف أن  فال شبهةًرا، مراّية املشكوكة كام مرالتفصيل

مـن األخـذ بمـدلوهلام االلتزامـي ٍحينئذ مانع   لعدم؛نفي الثالث بالداللة االلتزامية
 ة وأما عىل القـول بامنعيـ.ال يلزم منه خمالفة عملية للمعلوم باإلمجال بالنسبة إىل ما

 ّتعبـدمن املتعارضـني، ملنافـاة الّلكل  ّتعبدشمول دليل العن ًتا العلم اإلمجايل ذا
مع العلم بكـذب أحـدمها بنحـو اإلمجـال، فالزمـه هـو خـرج معلـوم ًمعا هبام 

بـام لـه مـن املـدلول ًسـا  رأّتعبـدالكذب منهام بنحو اإلمجال من حتـت دليـل ال
 تعيـني بـالًمجـاال املطابقي وااللتزامي، فال يكون الباقي حتته إال غري املـشكوك إ

 .)١(<ًهو ختصيص نفي الثالث بأحدمها بال تعيني ال هبام معا والزمه ،وال عنوان
                                                 

 .١٧٦ص ،٤جهناية األفكار، ) ١(
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 تانّال بام مها حج نفي الثالث بذات اخلربين: القول الثالث
عـدم > : األصفهاين يف هناية الدراية، حيـث قـالّحققوهذا ما ذهب إليه امل

تـه ّحجي عىل امللزوم لعـدم ّحجة بام هو ًعا، واقّعني نفي الثالث بأحدمها املّصحة
 ًمعـا،تهام ّحجيـ لعـدم -تان ّ بام مها حج-ًمعا  نفيه هبام ّصحة وعدم ،كام عرفت

 عـىل ّاحلجـةتان عىل امللزوم وّمها حج ال بام ،الالزم نفي الثالث باخلربين بذاهتام
 اخلربين يكشفان عـن مـدلوهلام املطـابقي، ّ ألن وذلكعىل الزمه،ّحجة امللزوم 

 - ملكان التعارض - اخلربين عن امللزوم ّحجية وعدم ،هلام االلتزاميوعن مدلو
 يف - والتبعية يف الوجـود . اخلربين عن الالزم، ملكان التوافقّحجيةال يمنع عن 

 .)١(<ّجية ال تستدعي التبعية يف احل-مرحلة الداللة والكاشفية 
 ًنفي الثالث مطلقا عدم إمكان: القول الرابع
ّصح  وال هبـام، بـل يـّعـنيًالث مطلقـا ال بأحـدمها غـري املي الثّال يصح نف

االلتزام بحكم ثالث بعـد تـساقط الـدليلني، ولـو باألصـل فـيحكم باإلباحـة 
 اخلـوئي بعـدما ذكـر ّحققألصالة عدم الوجوب واحلرمة وهذا ما ذهب إليه امل

ليـه  النائيني، وهذا ما أشـار إّحقق اخلراساين، واملّحققة نقوض عىل كالم املّعد
 ّما ذكرناه يف بحث العلم اإلمجايل من أن أحدمها ال بعينه عنوان انتزاعي> :بقوله

 ّحجيـة، فإنـه بعـد عـدم ّحجـةليس له مصداق يف اخلارج، فـال معنـى لكونـه 
عـىل ّدال  خصوص اخلـرب الـّحجيةعىل الوجوب وعدم ّدال خصوص اخلرب ال

 .)٢(<للثالثًفيا  وناّجيةلدليل احلًعا يكون موضويشء احلرمة، مل يبق 
ّ 

هل يمكن نفي احلكم الثالث املخالف مع مفاد كال الدليلني املتعارضـني  •
                                                 

 .٣٣٤ص ،٣هناية الدراية يف رشح الكفاية، ج) ١(
 .٣٦٧ص ،٣ج: مصباح األصول) ٢(
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ذهـب املـشهور إىل إمكـان  فيام إذا مل نعلم بصدق أحدمها، أم ال يمكـن ذلـك؟
 : ذلك، وقد أفيد يف خترجيه ثالثة أوجه

ميــة فــرع الداللــة  أن الداللــة االلتزا: النــائينيّحقــقللم ،ّاألولالوجــه  •
 ّجيـة وعليـه فـإذا سـقط الـدليالن عـن احل.ّجيـةاملطابقية يف الوجود، ال يف احل

 بالنـسبة ّجيـة ال يلزم سقوطهام عن احل،ا املطابقي للمعارضةّمؤدامهبالنسبة إىل 
  .لعدم املعارضة بينهام يف نفيه - أي نفي الثالث -إىل مدلوهلام االلتزامي 

 الصحيح تبعية الداللة االلتزاميـة ّ ألن؛ّاألولوجه ناقش السيد الشهيد ال •
 .ّجيةللداللة املطابقية يف احل

 يقول أن أحـدمها غـري ّجيةأن دليل احل:  اخلراساينّحققللم ،الوجه الثاين •
 واآلخر غـري معلـوم الكـذب، ،ً مثال معلوم الكذبّاألول، فاخلرب ّحجة ّعنيامل

 سوف ينفـي الثالـث، ّحجة وإذا كان ،ّجيةوغري معلوم الكذب يشمله دليل احل
 . وبه ينفى الثالث،ّحجة االلتزامي يكون مدلوهلاوثمرة ذلك هو أن 

ناقش السيد الشهيد الوجه الثاين بأن دليل وجوب صالة اجلمعة ودليـل  •
ومها إما نعلم بصدق أحدمها، وإما ال : حرمة اجلمعة، ال خيلو من أحد احتاملني

ـا نقطـع بـصدق  فإن .أن يكون كالمها كاذبنيحدمها، فيمكن أنقطع بصدق  كنّ
ًأحدمها، فهذا يكفي لنفي االحتامل الثالث، وإن كنـا نحتمـل كـذهبام معـا، وال 

ًمها كـاذبني واقعـا، فـال لو كانا كال: نقطع بصدق أحدمها، ففي هذه احلالة يقال
 .ًن واقعا بحسب الفرضاام كاذبّ ألهن دون اآلخر،ّحجةمعنى أن يكون أحدمها 

ًا كـان دلـيال ّ ملـّجيـة أن دليـل احل:صنّفهو ما ذهب إليه امل: الوجه الثالث •
 شـمول دليـل ّحيـث إن، فهو مطلق يـشمل كـال الـدليلني املتعارضـني، وًالفظي
 أن نرفـع اليـد عـن إطـالق ّالبدغري معقول، ف  لكال الدليلني املتعارضنيّجيةاحل

رشوطة بكذب اآلخر، وهي وإن  واحدة مّحجيةثبت تًالدليل اللفظي فيهام معا، ف
 . الثالثّحجيةفع يف نفي ا تن، لكنهّاحلجةكانت ال تنفع لعدم تشخيص أهيام 
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 القول بتساقط املتعارضني: النتيجة األوىل •
 الـسند والداللـة ّظنـية العدم تعارض خرب الثق: النتيجة الثانية •

 مع الظهور القرآين
 ّقات فقهيةيتطب •
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  تغيري بعـض النتـائج التـي انتهـى إليهـا يفإىل صنّفيف هذا التنبيه يرمي امل
 .البحوث السالفة

 خـرب الثقـة ّحجيـةعـىل ّدال ا نفرتض أن الـدليل الـفيام سبق كنّ: بيان ذلك
 إطالق يشمل املتعارضـني،  الظهور هو دليل لفظي لهّحجيةعىل ّدال والدليل ال
ً يف إطالق الدليلني املتعارضني، ونجعله مقيـدا بكـذب اآلخـر، ّترصفوعليه ن َّ

 الـدليل ّ ألن افـرتاض؛ّجمرد برشط كذب اآلخر، وهذا ّحجةفنقول أن أحدمها 
 الظهـور إمـا الـسرية العقالئيـة وإمـا الـسرية ّحجيـة خـرب الثقـة وّحجيـةعىل 

 ّدلـة من احللقة الثالثـة هـي أّاألول نقلية يف القسم ّلةداملترشعية، وما ذكرنا من أ
 دليل األمارات ّحيث إنإرشادية إمضائية ملا عليه العقالء، وعىل هذا األساس ف

ّ لبيـة ال ّدلـة هي السرية العقالئيـة واملتـرشعية، وهـي أ-خرب الثقة والظواهر -
 :  ومهاًقا،ت سابمّقد نتيجتان من النتائج التي تّتغري أن تّالبدإطالق فيها، ف

 

 هـو عـدم تـساقط الـدليلني املتعارضـني -ًخالفا للمشهور -ما ذهبنا إليه 
 أحـدمها مـرشوطة ّحجيـة املـرشوطة، أي ّجيةلتزمنا باحلا، وّستقربالتعارض امل

تيجـة بكذب اآلخر، واستفدنا من ذلك يف نفي االحتامل الثالث، لكـن هـذه الن
هـام، وحيـث ثبـت يف إطالق يف ّتـرصفكانت بناء عىل وجود دليلني لفظيـني، ن

 هـو الـسرية العقالئيـة -خرب الثقـة والظهـور -  األماراتّحجيةاملقام أن دليل 
 أن نقول بتساقط الـدليلني ّالبدّعية ومها دليالن لبيان، ال إطالق فيهام، فّواملترش

 ّجيـةإليه املشهور، وال يمكـن القـول باحل ًا كام ذهبّستقرًاملتعارضني تعارضا م
 الـسرية العقالئيــة قائمـة عــىل العمـل بــاخلرب، إذا مل يوجـد لــه ّ ألناملـرشوطة،
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، فـال يعمـل العقـالء هبـام ولـو بنحـو نيمعارض، أما إذا كان اخلربان متعارض
 مـن القـول بتـساقط اخلـربين املتعارضـني ّالبـدمرشوط، وعىل هذا األسـاس 

 . نفي االحتامل الثالثال يمكنًا، وإذا تساقط اخلربان ّستقرًتعارضا م


 

ً الداللـة تعارضـا ظنّي من أنه لو تعارض دليل لفظي قطعي السند ّقدمما ت
 مـع ّقـرآين السند والداللة، كام لو تعـارض ظهـور ظنّيلفظي  ًا مع دليلّستقرم

 الـسند ظنّي الداللة، وخرب الثقة ظنّي الصدور ّالقرآين قطعيّنص خرب الثقة، فال
 اخلرب وبـني دليـل ّحجيةيقع التعارض بني دليل : والداللة، ففي هذه احلالة قلنا

 اخلـرب ّحجيـة ظهور الكتاب، لكن هذا التعارض يقع فيام إذا كـان دليـل ّحجية
ّدليال لفظيا، لكن حيث تبني ً  اخلـرب هـو الـسرية العقالئيـة، فـال ّحجية أن دليل ً

 اخلـرب هـي ّحجيـة دليـل ّ ألنالقول بمعارضة خرب الثقة للظهور القرآين،ّصح ي
ـيالسرية العقالئية وهي مل تنعقد عىل العمل باخلرب ال ً حيـنام يكـون معارضـا ظنّ

 .للدليل القطعي السند كالكتاب الكريم
 

ن يف وإىل اجلمعة أو املنـافق دجلحسألة العدول عن سورة ام: ل ّالتطبيق األو
عىل النهي عن العدول من سـورة ّدل يوم اجلمعة؛ إذ وقع التعارض فيها بني ما 

سورة، إال من قـل هـو اهللا ّ   يرجع من> :× اجلحد إىل غريها كقول أيب عبد اهللا
 وبني مـا )١( لبييف صحيحة ابن أيب نرص وصحيحة احل <أحد، وقل يا أيها ا  فرون

، ن يف يـوم اجلمعـةوىل سـوريت اجلمعـة واملنـافقإعىل جـواز العـدول منهـا ّدل 
ة ءسأ ه عن القرا> : قال× كصحيحة عيل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

                                                 
 . ٣و٢و١حديث:  من أبواب القراءة٣٥باب:  الوسائل)١(
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سورة ا معة و ذا جاءك ا نافقون، و ن أخذت   غ هـا و ن :   ا معة بما يقرأ؟ قال
 .)١(< ا وارجع إ هاّمن أو ن قل هو اهللا أحد فاقطعها 

والنسبة بني مـدلول هـذه الـصحيحة وبـني مـدلول الطائفـة األوىل، هـي 
ت األوىل عـىل منـع العـدول عـن اجلحـد ّدل من وجه؛ إ ذ العموم واخلصوص

ًمطلقا، والثانية عـىل جـواز العـدول إىل اجلمعـة واملنـافقني يف خـصوص يـوم 
 .حد أو عن غريهًاجلمعة مطلقا، بال فرق بني العدول عن اجل

 باستقرار التعارض بني الطـائفتني اإلذعان بعد –وقد حكم السيد اخلوئي 
 :قال، حيث  بالتساقط والرجوع إىل األصل املقتيض للجواز–بالعموم من وجه 

عىل عدم جواز العدول عـن اجلحـد إىل ّدل تكون النسبة بينها وبني ما ٍحينئذ و>
إذ األوىل مطلقة مـن حيـث اجلحـد ، وجه نسبة العموم من - كام سبق -غريها 

وبام إذا كانت املعدول إليها خصوص اجلمعـة أو ،  بيوم اجلمعةّخاصةوغريها و
وبعـد التـساقط ،  االجـتامعّمـادة فيتعارضان يف ،والثانية بعكس ذلك، املنافقني

 . )٢(<يرجع إىل األصل املقتيض للجواز
 بـذلك مـن األمـر ّمتكـنإذا  مـن قبـل اجلـائر ّمسألة التـويل: ينالتطبيق الثا

 ّأدلـةحيـث يعـارض : باملعروف والنهي عن املنكر وإحقاق حقوق املظلـومني
 التعارض ّ من قبل اجلائر بالعموم من وجه ويستقرّعىل حرمة التويلّدل ذلك ما 

هر ااجلـو صـحاب م الفقهاء فيه بالتخيري،كام أشـار إليـهك االجتامع، فحّمادةيف 
بناء عىل حرمة الواليـة ، قال ولو بمعونة كالم األصحاباللهم إال أن ي> :بقوله

عىل حرمة الوالية مـن ّدل وما ، عىل األمر باملعروفّدل يف نفسها أنه تعارض ما 
لقيد املنع مـن ًعا رف،  للجوازفيجمع بينهام بالتخيري املقتيض، اجلائر ولو من وجه

                                                 
 . ٤حديث:  من أبواب قراءة الصالة٦٩باب:  الوسائل)١(
 . ٣٨٤، ص٣ج:  كتاب الصالة للسيد اخلوئي)٢(
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 . )١(<عىل احلرمةّدل الفعل مما 
هـذه املـسألة مـن قبيـل اجـتامع األمـر والنهـي ن أ: اعرتض السيد اخلوئي

 إلنقـاذمة، نظري الدخول يف األرض املغـصوبة ّة حمرّقدم الواجب عىل مّتوقفو
 :كام هو البحث يف املقـام، حيـث قـالاألخبار وليست مسألة تعارض الغريق، 

أن مالك التعارض بني الدليلني هو ورود النفـي واإلثبـات عـىل مـورد : وفيه>
ومثاله أن يـرد دلـيالن ، منهام نفي اآلخر عن موضوعهّ كل قتيضواحد بحيث ي

وحيث إنه ال يقـع ، عىل موضوع واحد فيحكم أحدمها بوجوبه واآلخر بحرمته
واحـد فيقـع بيـنهام التعـارض ويرجـع إىل ّحمـل ين يف ّاجتامع احلكمني املتـضاد

الوجه فيـه و، ومن املقطوع به أن املالك املذكور ليس بموجود يف املقام، قواعده
وموضوع احلرمة ، أن موضوع الوجوب هو األمر باملعروف أو النهي عن املنكر

من املوضوعني ال مساس لـه بـاآلخر بحـسب ّ وكل ،هو الوالية من قبل اجلائر
 . لآلخر د من أفراد أحد املوضوعني فريشء فال ، طبعه األويل
ليـه فيقـع وع، مـةّة حمرّقدمـ الواجـب عـىل مّتوقـف املقام من قبيل ،نعم

، ةّقدمـ بـذي املتعلـقة وبني الوجـوب املّقدمة باملّتعلقالتزاحم بني احلرمة امل
ويرجـع ، نجاء احلريقإ الغريق أو إلنقاذنظري الدخول إىل األرض املغصوبة 

 وعـىل هـذا فقـد تكـون ناحيـة ،اّحملهـرة يف ّإىل قواعد بـاب التـزاحم املقـر
وقـد ،  فيؤخـذ هبـاّرمـة أهـموقد تكون ناحية احل،  فيؤخذ هباّالوجوب أهم

،  األخذ هبا كذلكّتعني في، األمهيةةتكون إحدى الناحيتني بخصوصها حمتمل
هـذا مـا ، مـنهام شـاءّأي  يف اختيـار كلـف املّوقد يتساويان يف املالك فيتخري

  .)٢(<تقتضيه القاعدة
                                                 

 .١٦٤، ص٢٢ج:  جواهر الكالم)١(
 . ٦٧٦، ص١ج: اح الفقاهة مصب)٢(
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ّ 

قالئيـة  هـي الـسرية الع-خرب الثقـة والظـواهر - دليل األمارات ّحيث إن
 نتيجتـان مـن النتـائج ّتغري أن تّالبدّ لبية ال إطالق فيها، فّدلةعية، وهي أّواملترش
 :  ومهاًقا،ت سابّقدمالتي ت

ًا، وإذا تـساقط ّستقرًتساقط اخلربين املتعارضني تعارضـا مـ: النتيجة األوىل
مـل  السرية العقالئية قائمة عـىل العّ ألن نفي االحتامل الثالث؛ال يمكناخلربان 

، فـال يعمـل نيباخلرب، إذا مل يوجد له معارض، أمـا إذا كـان اخلـربان متعارضـ
 .العقالء هبام ولو بنحو مرشوط

 ّ ألنالقول بمعارضة خرب الثقـة للظهـور القـرآين،ّصح ال ي: النتيجة الثانية
ـي اخلرب هي السرية العقالئية وهي مل تنعقد عىل العمـل بـاخلرب الّحجيةدليل   ظنّ

 .ًمعارضا للدليل القطعي السند كالكتاب الكريمحينام يكون 
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ّ 

 

 ما ورد بلسان االستنكار والتحايش : املجموعة األوىل •
 اإلشكاالت الواردة عىل املجموعة األوىل •

ü  ّجيةفي احلعىل نفي الصدور ال نّتدل الروايات 
ü  كثري من األخبار وهو باطلّحجيةيلزم عدم  
ü  ّالكيلمحل الروايات عىل املخالفة بنحو التباين 

 



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٢١٦

 
 

 

 







 





 
 


 



×<>






 ٢١٧ .......................................................................................  ّتعارض األدلة

 
 




 


 
^


 


 



 





 



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٢١٨

 
 

 ّدلــة لألّألوليــةمقتــىض القاعــدة ايف  -)١(قب يف مقــام ســا- الكــالم ّقــدمت
 النوبـة صل هي التـساقط، وفـيام يـأيت تـّألوليةة ا أن القاعدّتضحاملتعارضة، وا

 عن القاعدة الثانوية، أي دراسـة حـاالت التعـارض -قام الثاينيف امل -للبحث 
من زاوية األخبار العالجية، لنرى أن هذه األخبـار هـل تثبـت لنـا مـا خيـالف 

   وهي التساقط، أم ال؟ّألوليةالقاعدة ا
واالخـتالف يف الروايـات الـصادرة ل يف مشكلة التعارض ّألننا حينام نتأم

 عـن ّئمةوا لذلك وسألوا األّ تصدّئمة نجد أن أصحاب األ^من أهل البيت 
املوقف الرشعي إزاء هذه الروايات املتعارضـة، وكيفيـة عالجهـا، ولـذا نجـد 

 ويمكـن تقـسيم .من الروايات املرتبطة بعالج حـاالت التعـارضًرا ًحشدا واف
 : ة حاالت التعارض إىل قسمنيالروايات الواردة بشأن معاجل

 .أخبار العرض عىل الكتاب أو أخبار الطرح: ّاألولالقسم 
 .روايات العالج: القسم الثاين

 : وعليه يقع البحث يف مقامني
وهـي األخبـار التـي تعـالج  ،أخبـار العـرض عـىل الكتـاب: لّاملقام األو

 وبـني الـدليل القـرآينّنص التعارض الذي يقع بني الدليل القطعي الـسند كـال
 السند مع خرب الثقـة الـذي ّ وهو قطعيّقرآينّنص  السند، كام إذا تعارض ظنّيال

 يف هذه احلالـة أن دليـل ّألولية أن القاعدة اّقدم السند، وقد ذكرنا فيام تظنّيهو 
 . الظهور القرآين، فيتساقطانّحجية السند يعارض دليل ّحجية

                                                 
ّالتعارض املستقر يف ضوء دليل احلجية>يف بحث  )١(  .واملقاطع الالحقة) ١٢٥( يف املقطع <ّ
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ة حاالت هذا التعارض فيستفاد منهـا أما بناء عىل األخبار الواردة يف معاجل
 الـسند يف ّحجيـة، وعليه فال تقع املعارضة بـني دليـل ّجيةسقوط اخلرب عن احل

 يف نفـسه، لكـن ّحجـة املعارضة فرع كون اخلـرب ّ ألناخلرب مع الظهور القرآين،
، فـال تـصل النوبـة إىل ّجيـةبعض األخبار العالجية تسقطه عـن االعتبـار واحل

 .ّجية وجود املقتيض يف اخلرب عىل احلالتعارض، لعدم
، بعـضها ّعـددةوهذه الروايات العالجية ملثل هـذه احلالـة هلـا طوائـف مت

بلسان أن اخلرب الذي ال يوافق الكتاب الكريم فهو زخرف، وبعضها بلـسان إذا 
مل يكن مع اخلرب شاهد من القرآن فال يؤخـذ بـه، وبعـضها بلـسان أن اخلـرب إذا 

 .ه، كام سيأيت بياهنالكتاب فدعواخالف 
 بني ّستقرأي األخبار التي تعالج التعارض امل األخبار العالجية: املقام الثاين

 ّدلـة يف تعـارض األّألوليـة أن مقتىض القاعـدة اّقدموقد تة السند، ظنّي الّدلةاأل
عىل التخيري بـني ّتدل  من الروايات ّ عدةة السند هي التساقط، لكن وردتظنّيال

ّ ألحـدمها، ووردت أخبـار أخـرى تعـني ّرجح يف حالة فقـدان املـاخلربين، كام
 : ة وعدم تساقطهام، وفيام ييل البحث يف كال املقامنيّالعاماألخذ بام خالف 

 

ب هي الروايات التي تأمر بعـرض ااملقصود من روايات العرض عىل الكت
 وافقه وطرح ما خالفه، وهذه الروايـات يمكـن  واألخذ بامقرآناحلديث عىل ال

 : تصنيفها إىل ثالث جماميع
 

ن اخلرب الذي مل يوافق القرآن مل نقله وأنه زخـرف، أ: فحوى هذه املجموعة
 :من قبيل

ِسـمعت أبـا عبـد اهللاِ «: رواية أيوب بن محر قال • َِ َُ ُ يقـول×َ ُ ٍ  حـديث : َ ِ َ
ّ ُ
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ِ ردود إ  ا كتاب َ ِ ُ ِا سنة وَ ّ َ    وّ ّ ٌء ال يوافق كتاب ا   هو زخرف ُ ُ ُ َُ َُ َُ  َ َ ِ ِ ٍ«)١(. 
َما  ـم يوافـق مـن «:  قال× ومثلها رواية أيوب بن راشد عن أيب عبد اهللا • ِ ِ َ ُ َ َ

ٌا ديث القرآن  هو زخرف ُ ُ َ ُ َ َ ُ ِ ِ  . )٣( ومها صحيحتا السند)٢(»َ
 خـرب الثقـة ّحجيةًعرفا عىل عدم ّيدل ف يف هذين احلديثني والتعبري بالزخر

 خرب الثقة بخصوص اخلرب املوافق ّحجية دليل ّتقيدغري املوافق للكتاب، وهبذا ي
 .لكتاب اهللا، وال يشمل خرب الثقة غري املوافق للكتاب الكريم

 خرب الثقـة، فكأهنـا ّدلة ألّخصصن هذه الروايات بمثابة املإ: بعبارة أخرى
إىل ًفا مـضا - خرب الثقة، وهي أن يكون خرب الواحـد ّجيةآخر حلًطا ضيف رشت

 .ً يشرتط فيه أن يكون موافقا للكتاب-أن راويه ثقة
 ّحجيـةً عدم متامية ما قلناه سابقا من وقوع املعارضة بني دليل ّتضحوهبذا ي

  اخلـرب،ّحجيـة املعارضـة فـرع ّ ألن الظهور؛ وذلكّحجيةخرب الثقة وبني دليل 
 خـرب الثقـة إذا مل ّحجية أن املستفاد من روايات العرض هذه عدم اوبناء عىل هذ

 خـرب الثقـة ّحجيـة املعارضة بني دليـل ّحققيوافق القرآن الكريم، وعليه فال تت
 . الظهورّحجيةوبني دليل 

 اخلـرب ّحجـة عىل عـدم ّدالةأشكل عىل هذه املجموعة من الروايات الوقد 
 : ثالثة إشكاالتغري املوافق للكتاب، ب

 ّجيةعىل نفي الصدور ال نفي احلّتدل الروايات : ّاألولاإلشكال 
 اخلـرب غـري املوافـق ّحجيـةعىل سلب ّتدل إن األخبار يف هذه املجموعة ال 

ة ّخمصـصللقرآن، وإنام تنفي صدور اخلرب غري املوافق للقـرآن، وهبـذا ال تكـون 
                                                 

 .١٢وسائل الشيعة، الباب التاسع من أبواب صفات القايض، ح) ١(
 .١٤ح: املصدر السابق) ٢(
 .٣١٥ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٣(
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 .فقط خرب الثقة بخصوص اخلرب املوافق ّحجيةلدليل 
إن نفي صدور اخلرب غري املوافق للقرآن، بمقتىض هذه األخبار، : بيان ذلك

ًأي أن الرواية التي يروهيا زرارة مثال تعتـرب شـهادة مـن زرارة عـىل صـدورها، 
 وبني هذه الروايات التي تقـول -ًزرارة مثال-فيقع التعارض بني شهادة الراوي

ق َّ قـد يطبـٍ، وحينئـذ^عـنهم ن اخلرب غري املوافق للكتاب فهو غـري صـادر إ
قواعد التعارض من الرتجيح أو التخيـري، بـل قـد يقـال بتقـديم اخلـرب > عليهام

ً إذ حيتمـل صـدوره عـنهم واقعـا، فيكـون ؛املخالف عىل أساس اجلمع العـريف
َّختصيصا يف عموم هذه الطائفة، فـإن  اجلمـل اخلربيـة كاجلمـل اإلنـشائية تقبـل ً
 .)١(<ّا خيالف الكتاب عنهم إال يف ذلك املوردالتخصيص فيحكم بعدم صدور م

لقـرآن اعـىل انتفـاء صـدور مـا خيـالف ّتدل هذه املجموعة > :آخروبتعبري 
 الثقـة ّحجيـةة لـدليل ّخمصـصعنهم، فتكون منافية مع نقل الراوي وإخباره ال 

بغري هذا اخلرب، وهذا يعني أنه يقع التعارض بني اخلرب الناقل للحديث املخالف 
 .)٢(< من مالحظة النسبة أو العالج بينهامّالبده املجموعة، فمع هذ

 أن عـدم : اخلـرب وبـني عـدم صـدور اخلـربّحجيةوالفرق بني القول بعدم 
ً خرب الثقة بام إذا مل يكن اخلـرب خمالفـا ّحجية لدليل ّمقيد اخلرب غري املوافق ّحجية

 الظهور القـرآين، ةّحجي اخلرب ودليل ّحجيةللقرآن، وال يقع التعارض بني دليل 
أما بناء عىل عدم صدور اخلـرب فيقـع التعـارض بـني شـهادة الـراوي بـصدور 

 .املخالف وبني هذه املجموعة من األخبار النافية لصدور اخلرب املخالف
ِإن روايات هذه املجموعة مل تنف صدور اخلرب املخالف  :ونوقش اإلشكال

لراوي بصدور املخالف وبـني للكتاب فقط، ليقال بوقوع التعارض بني شهادة ا
                                                 

 .٣١٧ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .)٩٣(، تعليقة رقم ٤٤٦ ص:القسم الثاين من احللقة الثالثة )٢(
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هذه املجموعة من األخبار النافية لصدور اخلرب غري املوافق، وإنام هذه الروايات 
 .ّحجةًعرفا عىل أنه ليس بّيدل نفت اخلرب مع االستنكار والتحايش، وهذا 

 مدلول هذه الروايات نفـي صـدور رصف وجـود ّنإ> :قال السيد الشهيد
ة واحـدة، ولـيس ّلـو مـر و يصدر مـنهم ذلـكاملخالف للكتاب عنهم، وأنه ال

 من أحاديثهم، فإن هذا مل يكـن ٍ فردٍفردّ كل املقصود أهنم ال خيالفون الكتاب يف
ً ألن يكـون طرحـا ٍع حصوله، فصدور حديث واحد كافّهو املحتمل أو املتوق
 .ًتكذيبا هلا وملفاد هذه الطائفة

 وقع التنايف بـني ،ًواقعا إذا احتملنا صدور احلديث املخالف عنهم :حينئذو
إن استبعدنا صدوره عنهم عىل  و.اخلرب املخالف بلحاظ املروي وهذه الروايات

ً إذ يعلـم إمجـاال ؛ وقع التنايف بيـنهام بلحـاظ الروايـة،تقدير صدور هذه الطائفة
 مــن ّيكـون تطبيــق أحكــام التعـارض املــستقر وبكـذب الــشهادة يف أحــدمها،

حلالة عىل القـول بتعميمهـا ملـوارد التعـارض ا ذه يف هًاّلرتجيح أو التخيري مبنيا
 .)١(<ًبمالك التكاذب يف الرواية أيضا

  كثري من األخبار وهو باطلّحجيةيلزم عدم : اإلشكال الثاين
 خـرب مل يوافـق القـرآن فهـو زخـرفّ كل ّنإإن أخبار هذا املجموعة تقول 

يوجـد مـضمونه يف  أن ّالبـد ،ًاّ حقـوساقط عن االعتبار، فلكـي يكـون اخلـرب
 ّ ألنتهـا، وذلـكّحجيوعدم  القرآن، وهذا يعني سقوط مجلة كثرية من األخبار

الكثــري مــن التفــصيالت مل تــذكر يف القــرآن، مــن قبيــل الروايــات الــواردة يف 
ّمـن ثـم و  االلتـزام بـه،ال يمكـن ا، وهذانحومهووالصالة ّاحلج تفصيالت  ال َ

 .يمكن االلتزام هبذه الروايات
 ًأن املستفاد عرفا من هذا الروايات التي جـاءت بلـسان :إلشكالونوقش ا

                                                 
 .)٩٣(، تعليقة رقم ٤٤٦ ص:القسم الثاين من احللقة الثالثة )١(
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 ال الـسالبة بانتفـاء ،هو السالبة بانتفاء املحمول) مامل يوافق القرآن فهو زخرف(
 إذا كان له مضمون يف القرآن ومل يوافـق ذلـك ًا أي يكون اخلرب زخرف،املوضوع

ًن موافقـا للقـرآن ألجـل  إذا مل يكـًااملضمون، وال يستفاد منها كون اخلرب زخرف
 .عدم وجود مضمونه فيه

  مـعًاً املستظهر عرفا من هذه الروايات كـون اخلـرب زخرفـّ أنّتضحوهبذا ي
وغريه عن أيب عبد  ده رواية هشام بن احلكمّعدم وجود داللة كتابية عليه، ويؤي

ُخطب رسول اهللاِ «:  قال× اهللا ُ َ َ َ َ فقال’َ َ ُيا أ ها ا اس ما جاء : َ َ َ َ ُ ّ َ ُم    يوافـق ّ ِ َ ُ ّ َ

ُكتاب اهللا فأنا قلته ُ ُ َ َ ِ َ َ ُما جاء م  الف كتاب اهللا فلم أقله و،ِ ُُ َ َ ِ َِ ََ ِ ُ َ ُ َ َ«)١(. 
يف حتديد املراد مما ال يوافـق الكتـاب، فهـل يـراد منـه > :قال السيد الشهيد

ال يوافقه احلـديث،  و من الكتابّتعرضاملخالفة مع الكتاب بأن يكون هنالك 
ًا لـذلك املوضـوع أصـال، فيكـون عـدم ّتعرضـا مل يكن الكتـاب م ما إذّأو يعم ً

موافقة احلديث معه من باب السالبة بانتفاء املوضوع؟ ال ينبغي اإلشـكال يف أن 
ّاملستظهر عرفا هو األو إن كانـت قـضية  و)مـا ال يوافـق الكتـاب(ل، ألن مجلة ً

 بانتفـاء املحمـول، السالبة ومن السالبة بانتفاء املوضوعّأعم ًهي منطقيا  وسالبة
 بأن يكون عـدم املوافقـة ،ّإال أن املتفاهم العريف منها هو السالبة بانتفاء املحمول

 يقابـل ّ عـامَّأن احلـديث الثالـث عـرب: دهّيؤيـ وللكتاب مع وجود داللة كتابية،
ًموافقـة الكتـاب باملخالفـة، فيكــون شـاهدا عـىل إرادة هــذا املعنـى مـن عــدم 

 .)٢(<املوافقة
 ّالكيلمحل الروايات عىل املخالفة بنحو التباين :  الثالثاإلشكال

 بـصدور مـا ال ،نا نعلم بالوجدان والقطع، بل مـن رضوريـات املـذهبّنإ
                                                 

 .١٥وسائل الشيعة، الباب التاسع من أبواب صفات القايض، احلديث ) ١(
 .٣١٦ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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، ^ يف كالمهـمّقرآين إال وخصّعام ، إذ ما من ^ ّئمةيوافق القرآن عن األ
املجموعـة د بكالمهم، ولو التزمنـا بروايـات هـذه ّيُمطلق قرآين وقد قمن وكم 

، وعليـه سنّةبـاب الـّسد طرح األخبار التي ال توافق القرآن، فهذا يعني أننا نـو
 -^ختصيص وتقييد عموم اإلطالق القرآين بكالمهم - تكون هذه الرضورة

، أو محلها ّالكيل عىل محل روايات هذه املجموعة عىل املخالفة بنحو التباين ًقرينة
 .عىل املخالفة يف باب أصول الدين

ل واحلمـل عـىل املخالفـة يف ّال حاجة إىل التأوّأنه : كال الثالثمناقشة اإلش
 الظاهر من أخبار هذه املجموعة هو اخلرب املخـالف للقـرآن ّ ألنأصول الدين؛
 يتحاشون نـسبة األخبـار املخالفـة إلـيهم، ^، بقرينة أهنم ّالكيلبنحو التباين 

ق وختصيص ومن الواضح أن املخالف للكتاب بنحو العموم واخلصوص املطل
 .عمومات الكتاب، مما قامت عليه بياناهتم وسريهتم، فال معنى للتحايش والردع عنه

ن الظاهر بل املقطوع به عـدم شـمول تلـك األخبـار إ> :قال السيد اخلوئي
 والنكتة . للمطلق وما شاكلهامّقيدواملّعام للّاص للمخالفة البدوية كمخالفة اخل

 ًقرينـةّاص الفة عند العرف حيث إهنم يـرون اخلـخمّتعد ن هذه املخالفة ال أ :فيه
ومن الطبيعي أنـه .  يف املطلق ّترصف عىل الً قرينةّقيدوامل ،ّعام يف الّترصفعل ال

وعليه فاملراد من املخالفـة يف تلـك األخبـار ، ال خمالفة عندهم بني القرينة وذهيا
يـث إن  ح؛ املخالفة بنحو التباين للكتاب أو العموم واخلصوص مـن وجـهيه

ّيـدل و. هم يف مقام العمـلّحتري وتوجب ًخمالفة عندهم حقيقةّتعد هذه املخالفة 
خبار املخالفـة لعمـوم الكتـاب أو نا نقطع بصدور األأ: لّاألو: عىل ذلك أمران

 بداهـة كثـرة صـدور ^ األطهـار ّئمـة واأل’كـرم  األّه مـن النبـيإطالق
 فلـو كـان مثـل هـذه ، لعموماته ومطلقاتـه^ات عنهم ّقيدات واملّخصصامل

  .)١(<^ لتلك الروايات فكيف يمكن صدورها عنهم ًاملخالفة مشموال
                                                 

 .٣١٣ص ،٥ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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ال يبعد أن يكون املتفاهم من هـذه الطائفـة بقرينـة > :وبتعبري السيد الشهيد
 ،ًلسان التحايش واالستنكار عدم صدور مـا يكـون خمالفـا مـع الكتـاب مـنهم

 املخالفـة ّجمـرد ال ،ن وتكذيبهًبمعنى عدم صدور ما يكون مستوجبا لطرح القرآ
 ممـا ال ،معه بالتخصيص أو التقييد، بل وال املخالفـة بنحـو العمـوم مـن وجـه

ً صدوره منهم كثريا، فإن هذا هو ّترشعة وقد شاع لدى امل،يستلزم طرح الكتاب
 .)١(<تحاشى منهُي وستنكرُالذي يناسب أن ي
 

 هو مقتىض القاعـدة مـن تعـارض نرفع اليد بذلك عام يكون> :+قوله •
 < بـالظهور يف اآلخـر وتـساقطهامّلتعبـد بالسند يف أحدمها مع دليل اّلتعبددليل ا

 - يف مقابل اآليـة- عدم االعتبار بالروايةكهذه املراد من رفع اليد عن معارضة 
 ،ةظنّيـا ّ ألهنـ؛فال يتساقطان، وإنام نأخذ باآلية فقط، وتـسقط الروايـة وحـدها

 .هنا زخرفأايات تأمرنا برضهبا بعرض احلائط ود رووولور
ــه • ــ> :قول ــالزخرفّنإف ــري ب ــال الطرحيــي يف جممــع البحــرين .< التعب  :ق

ٌأو ي ون  ك  يـت { قال تعاىل. ًفا مزين زخرّ كل ثم جعلوا، الذهب: الزخرف> ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ

ٍمن زخرف ُ ْ ُ ْ ِزخرف القول{ وقوله.  أي من ذهب}ِ ْ
َ ْْ َ ُ ويف  ..ين ّ يعنـي الباطـل املـز}ُ

 .)٢(<أي باطل مزين )حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرفّ  ( احلديث
 أي . < السند عىل تقدير ثبوت اإلطالق فيهّحجيةد دليل ّوهبذا يتقي> :قوله •

 خرب الواحد بعـدم خمالفتـه للقـرآن ّحجيةوهبذا النوع من الروايات يتقيد دليل 
 . وله إطالقًاّالواحد لفظي خرب ّحجيةالكريم، هذا عىل تقدير كون دليل 

 أي أننا لـو أخـذنا بظهـور <دهّ السند لتقيّحجيةفال تعارض دليل > :قوله •
                                                 

 .٣١٨ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٢٧٢،ص ٢ج: جممع البحرين، الطرحيي) ٢(
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 ّتعـرض معامل الدين والتي مل يّروايات الزخرف هذه للزم ترك األخبار التي تبني
 لكثـرة مـا ورد مـن ختـصيص ؛ مع أن هذا معلـوم الـبطالن،القرآن الكريم هلا

ذا يكشف عن عدم إرادة ما هـو الظـاهر مـن روايـات وتقييد يف الروايات، وه
نه يلزم أن نحملها عىل معنى آخر حمتمل كاملخالفة يف أصول الـدين أالزخرف و

 .ال يف فروعها
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 اإلشكاالت الواردة عىل املجموعة الثانية •
ü  مطلقا اخلربّحجيةًهذه األخبار تساوق عرفا إلغاء ً 
ü ال يلغي ما ثبت بالقطع ّظن ال 
ü  تهاّحجيتها عدم ّحجييلزم من 



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٢٢٨

 


<
×

’> 





 


 






 



 ٢٢٩ .......................................................................................  ّتعارض األدلة

 
 

كـون هلـا ي العمل بالروايـة بـرشط أن تناطأهذه املجموعة من الروايات 
ذا مل يوجـد يف القـرآن إ، ف’ القطعية للرسول سنّةشاهد من الكتاب أو من ال

 بـالعموم أو  القطعية داللة توافق مدلول الرواية وتـشهد عليهـا، ولـوسنّةأو ال
إذا ورد > ةّقدمـاإلطالق، فال تكون تلك الرواية مقبولة، كـام ورد يف الروايـة املت

و ال  ’ ًعلي م حديث فوجدتم   شاهدا من كتـاب اهللا أو مـن قـول رسـول اهللا
 .)١(<ي جاء به أو  بهفا 

يوجـد   عن مجيع روايات خرب الواحد التي الّجيةنفي احل: ولسان هذه الرواية
 . منه خرب الواحد باخلرب الذي له شاهدّحجيةص ّشاهد من الكتاب، وختصهلا 

 :  منهاّعددةأورد عىل هذه املجموعة من الروايات بإشكاالت مت
ًًّ 

ا ّهنـ ألً اخلرب الواحـد مطلقـا،ّحجيةإن املفاد العريف هلذه الروايات هو إلغاء 
 خصوص اخلرب الذي ليس له شاهد من الكتـاب، إال ّحجية عىل عدم ّدلتوإن 

 الغرض العريف مـن جعـل ّ ألنً اخلرب مطلقا،ّحجيةًأن ذلك يساوق عرفا إللغاء 
 للخرب الذي اليوجد له دليل من الكتاب، إذ لو ّجية للخرب هو إثبات احلّجيةاحل

 لذلك اخلرب، إذ ال حاجـة ّجية احلكان للخرب دليل من الكتاب، فال معنى جلعل
ته مادام يوجد شـاهد مـن الكتـاب، ويكـون الـدليل هـو ذلـك الـشاهد ّجيحل

 .الكتايب، ال اخلرب
 .)٢(<هذا االعرتاض صحيح ال دافع له> وقد ذكر السيد الشهيد أن

                                                 
 .١١ ح،١٠٦باب: وسائل الشيعة، أبواب صفات القايض) ١(
 .٣١٩ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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ّ 

 ّحجيـة ّ ألنحد إىل خرب الواحد؛ خرب الواّحجية االستناد يف إلغاء ال يمكن
 ٍ القطعية، فكيف نستند إىل خـرب الواحـد إللغـاء أمـرّدلةخرب الواحد ثبتت باأل

 وهو مما ال يلتزم ،ظنّي ألجل خرب ٍّ قطعيٍ هذا يعني إلغاء دليلّ ألنثبت بالقطع،
 .به أحد

 

شاهد  يتها؛ لعدم وجودّتها عدم حجّحجيم من إن أخبار هذه املجموعة يلز
 عن اخلـرب الـذي لـيس لـه موافـق مـن ّجيةا تسلب احلّ ألهنعليها من الكتاب؛

عـىل ّيـدل  القـرآن ّ ألنالقرآن، ومضموهنا نفسه ال يوافق القـرآن، بـل خيالفـه،
ّ وكـل تها،ّحجييتها عدم ّ خرب الثقة، كام يف مفهوم آية النبأ، فيلزم من حجّحجية

 .ا يلزم من ثبوته عدمه، فهو حمالم
 االسـتدالل ّصحةًا فـيام لـو مل نقـل بـّوال خيفى أن هذا اإلشكال يكون تام

 . خرب الواحدّحجيةلنفي ّظن باآليات الناهية عن العمل بال
مفـاد هـذه شكال يف بحثه اخلارج بأن اإل وقد أجاب السيد الشهيد عن هذا

حيتوي عـىل إطالقـات عديـدة بعـدد > -ّعامةقضية ّ كل شأنكام هو  -األخبار 
مـن مجلتهـا إطالقهـا  ومصاديق أخبار اآلحاد التي ال شاهد عليها من الكتاب،

ًلنفسها بوصفها خربا واحدا ال شاهد عليه من القرآن الكريم، والذي يلزم مـن  ً
يته مـستحيلة دون ّ، فتكون حجّخاصةدليليته عدم دليليته إنام هو هذا اإلطالق 

 . ا األخرى إطالقاهتّحجية
خرب مما ال شاهد عليـه مـن الكتـاب،  و ال حيتمل التفكيك بني خرب:اليقال
هبـذا أبطلنـا يف بحـث  و،ّ يف بعضها يستلزم سـقوطها يف الكـلّجيةفسقوط احل

 لنفـي + خرب الثقة االستدالل باإلمجـاع املنقـول مـن الـسيد املرتـىض ّحجية
 .  خرب الواحدّحجية
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 بني خصوص هذه األخبار التي ال شاهد عليها  احتامل التفكيك:فإنه يقال
إن مل يكـن مثـل هـذا  و موجـود هنـا،غريها مما ال شاهد عليه منه ومن الكتاب

ذلـك باعتبـار أن هـذه  و.غـريه وًاالحتامل عرفيا يف الفـرق بـني إخبـار الـسيد
 بحسب ًبةّالطائفة، رغم كوهنا مما ال شاهد عليها من الكتاب الكريم، تكون مقر

 ألجـل إسـقاط اخلـرب ّحجةة إىل الكتاب الكريم، فمن املعقول أن تكون النتيج
 . )١(<ّجيةاملخالف للكتاب الكريم عن احل

 

 : تني ترتبطان هبذه املجموعةّذكر السيد الشهيد نقطتني مهم
 عـىل الطائفـة مفادها بحسب نحملهاإن هذه الطائفة إما أن : نقطة األوىلال

الكتـاب الكـريم ًالسابقة فتكون إخبارا عن عدم صدور ما ال شاهد عليـه مـن 
فالذي جـاءكم بـه أوىل ( ×كام إذا محلنا ما ورد يف ذيلها من قوله  ،^عنهم 

 عـن كونـه مـن ً كنايـة× أنه أوىل به من اإلمـام : بمعنى،)به، عىل االستنكار
  .جعل نفسه
خلـرب الـذي ال يكـون عليـه  اّحجيـة مفادها نفي عىل كون  أن نحملهاوإما

 كام إذا كان طرف اإلضافة يف األولوية الواردة يف الذيل هـو ،شاهد من الكتاب
 ألنـه أدرى ؛السائل ال اإلمام، بمعنى أن الذي جاء به أوىل به من املنقول إلـيهم

 . االستداللّتم عىل كال التقديرين ال يمكن أن ي و،بصدقة أو كذبه
 بمخالفـة هـذا املفـاد للواقـع الـذي كـان يامرسـه ل، فللعلمّا عىل األوّأم>
 رشح ّجمردحال، بعد وضوح أن دورهم مل يكن يقترص عىل ّ كل  عىل^ّئمةاأل
 مـا كـان يامرسـه فقهـاء ّاالجتهاد يف إطارها عىل حـد و الرشعية األخرىّألدلةا

 إليـه ّتعـرضاملذاهب األخرى، بل كان هلم عالوة عىل ذلـك دور إبـراز مـا مل ي
                                                 

 .وسيأيت مزيد توضيح هلذه املجموعة يف التعليق. ٣٢٠، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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مل يـستوعبه املقـدار الواصـل للمـسلمني مـن الـسنّة النبويـة  و الكـريمالكتاب
ًجزئياهتا، حتى كان صدور ذلـك عـنهم متـواترا  والرشيفة يف تفاصيل األحكام

 .  الواردة عنهم يف خمتلف أبواب الفقهةًإمجاال من خالل األحاديث الكثري
تقيـة واملجـاراة  عىل ال- بناء عىل هذا التفسري -من محل هذه الطائفة ّالبد ف

 آنـذاك ّترشعةل وضوح هذا املعنى بنفسه يف ذهن املّ، إذا مل يشكّعامةمع مذاق ال
 . عىل تعيني معنى آخر هلاًقرينة

 ّحجيـةًا عىل التفسري الثاين، فأيضا ال يمكن األخذ بإطالق مفادها ألن ّوأم
ًخرب الثقة يف اجلملة كان أمرا مرتكزا لـدى امل يـث، حتـى نقلـة األحاد وّتـرشعةً
لذلك وجد ذلك االهتامم البـالغ  وبالنسبة ملا ال شاهد عليه من الكتاب الكريم،

 االستجازة يف مقـام نقلهـا عـن الـرواة ودراستها وضبطها وعىل نقل الروايات
 باخلطـاب ًصلةّ متـًيـةّ لبًل قرينـةّهـذا يـشك و.األصـول وفاتأصحاب املصنّو

 يف خـصوص ّجيـة اخلـرب عـن احللو أن يكون هو إلغـاء و آخرًه إىل معنىترصف
 . العقيدة وأصول الدين

وهذا يعني العلم بعدم مطابقة مضمون هذه الروايـات للواقـع يف الفـروع 
 . )١(<العقائد وإما من محلها عىل التقية أو تقييدها باألصولّالبد ف

ن هذه الطائفة تكون خمالفة للكتاب أو ما يكـون كالكتـاب إ: النقطة الثانية
ً مطلقـا، أو كـان مفادهـا ّجيـةقطعية، سـواء اسـتظهرنا منهـا نفـي احلال سنّةكال

 خرب الثقـة ّحجية ّأدلة بام عليه شاهد من الكتاب، ألهنا ختالف ّجيةختصيص احل
 . القطعية

 من قبيل آية النبأ، بنـاء -فإهنا وإن كان فيها ما يمكن ختصيصه هبذه الطائفة 
 فتحمـل عـىل -ة واملوضـوعية عىل عموم داللتها للخرب يف الـشبهات احلكميـ

                                                 
 .٣٢١ص ،٧ج: ولحوث يف علم األصب) ١(
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املوضوعية، غري أن فيها ما ال يمكـن ختصيـصه هبـا، إمـا لـوروده يف الـشبهات 
 مـن ّيقن أو لكـون الـشبهة احلكميـة القـدر املتـ- كآية النفـر- ّخاصةاحلكمية 

 مـا ّحجيـة من قبيل الروايات القطعية التي استدللنا هبا عىل -مدلوله أو مورده 
مـن القـول بـسقوط هـذه ّالبد ٍحينئذ  و-× عن املعصوم يه الثقة املأمونّيؤد

 : ، بأحد البيانات التاليةّجيةالطائفة عن احل
بالتقريـب الـذي . يتهاّيتها عدم حجّ إهنا مشمولة لنفسها فيلزم من حج.١>

 .+ خرب الواحد بإمجاع السيد املرتىضّحجيةأبطلنا به االستدالل عىل 
، ّجيـة إلغاء ما خالف الكتاب عـن احل عىلّدالة إهنا مشمولة للطوائف ال.٢

 هبذا االعتبار، أما إذا كانت تلك ّجية فتسقط عن احل^أو نفي صدوره عنهم 
أمـا إذا كانـت أخبـار  و التواتر اإلمجايل فواضح،ّالطوائف بمجموعها تبلغ حد

باعتبارهـا ممـا ال شـاهد عليـه مـن ًضا  هذه الطائفة تـشملها أيـّعي أنُّاد وٍآحاد
التعـارض، حيـث يكـون إطـالق دليـل  و يقع التنايف بيـنهامّغايته أن ف،الكتاب

ًمنهام موجبا خلروج اآلخر عنه، فيتعارض اإلطالقـان لـدليل ّلكل ّعام  الّجيةاحل
 ّجيـةمعه ال يثبت تقييد زائد يف دليـل احل و.ء منهام  يشّحجية، فال تثبت ّجيةاحل
  .ّعامال

مع ذلـك قلنـا أن  وف الكتاب عن روايات طرح ما خاللنظر لو قطعنا ا.٣
 التـي وردت يف الـشبهات ّجيـة احلّأدلـةهذه الطائفة تتعـارض مـع مجلـة مـن 

بعد التعارض يرجع إىل مثل آيـة  واحلكمية، أو التي ال يمكن ختصيصها بغريها،
ً، باعتبارها مرجعـا فوقانيـاّعامة الّجية احلّأدلة من أبنال  مـن دون فـرق بـني أن ،ً

ً رأسـا، أو ختصيـصها ّجيةثل رواية ابن أيب يعفور إلغاء احليكون املستظهر من م
 مـا ال يمكـن ختصيـصه ّجيـة احلّأدلةبام إذا كان عليه شاهد من الكتاب، ألن يف 

باع ما ّمن الروايات القطعية عىل لزوم اتّدل  فإن مثل آية النفر أو ما ًضا،بذلك أي
نه خـصوص مـا توجـد معـه جاء به الثقة املأمون، مما ال يمكن أن يكون املراد م
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يـأمر  وّ إىل ذلك لكفى أن يعول عىل القرآن الكريملنظرداللة قرآنية، إذ لو كان ا
 بـاعّاالت وبالرجوع إليه من دون حاجة إىل التأكيد عـىل رضورة النفـر والتبليـغ

 . )١(<اإلطاعة ملا يقوله الثقة املأمونو

                                                 
 .٣٢٢ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 مـا خيـالف الكتـاب الكـريم، ال أهنـا ّحجيةة الثالثة عىل نفي املجموعّتدل 
 عـن املخـالف فقـط، وهلـذه ةيـّاحلج عن غري املوافق، بل تسلب ّجيةتسلب احل

 : املجموعة من الروايات خصائص ثالث
ٌحجـة ٍخـربّ كـل  اخلـرب، أي أنّحجية إطالق ّتقيدأهنا : األوىل  سـواء كـان ّ

 ّجيـةً خمالفا للكتاب الكـريم، أي أهنـا تنفـي احلًموافقا أم ال، ما مل يكن مضمونه
عن املخالف فقط، وهبذه اخلصوصية تفرتق عن املجموعة األوىل والثانية التـي 

 عن خرب الواحـد بجميـع حصـصه، لكوهنـا وردت بلـسان ّجيةكانت تنفي احل
اشـتملت > : بقولـهشهيدىل هذا املعنى أشار الـسيد الـإو .االستنكار والتحايش

 مـا ّحجيـةة من أخبار الطرح عىل عقدين، عقـد سـلبي يـردع عـن هذه الطائف
 ّالبـد وخالف الكتاب الكريم، وعقد إجيايب يأمر بأخذ ما وافق الكتاب الكريم،

  :من العقدين يف نقاطّ كل من احلديث حول
هـي اسـتنكار  و-أن مفادها هـل يكـون مجلـة خربيـة  :اخلصوصية األوىل

 ّجيـة نفي احلّجمردون كالطائفة األوىل، أو  فتك-صدور ما خيالف الكتاب عنهم 
 ؛ّاألول ىعَّية املستفاد من األمر اإلرشادي برتك ما خالف الكتاب؟ قد يدّتعبدال

وهـو اخلـرب  -  فام ال نـور عليـه،ً نوراٍصوابّ كل بقرينة ما ورد فيها من أن عىل
 . ً فال يكون صادرا عنهم، ليس بصواب-املخالف للكتاب 

ً هذه اجلملة ال تعدو أن تكون تعبريا متعارفا ّ ألنح هو الثاين، أن الصحيَّإال ً
تبرش أماراتـه يف أغلـب األحيـان،  والصواب تبدو دالئله و،ّتضح يّ احلقّعن أن

 .بني ظهور النور واحلقيقة وًوليس إخبارا عن مالزمة دائمية بني الصدق
در  يف صـ×نفـي الـصدور قولـه  وومما يشهد عىل عدم إرادة االستنكار

الظـاهر يف وجـود ) ا وقوف عند ا شبهة خ  من االقتحـام   ا لكـة( رواية مجيل
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 ّحجيةفال يستفاد من هذه الطائفة أكثر من نفي . الشبهة واحتامل املطابقة للواقع
 .)١(<ما خالف الكتاب الكريم

 أن ّتـضحبتنقيح املناط أو مناسبات احلكم واملوضـوع ي :اخلصوصية الثانية
 اخلـرب املخـالف للقـرآن الكـريم، ّحجيةاملجموعة التي تفيد عدم روايات هذه 

ام تـشمل ّ باملخالفـة للقـرآن الكـريم فقـط، وإنـّ املخالفة ال ختـتصّ عىل أنّتدل
 .ة متواترةّ نبويسنّةً، سواء كان قرآنا أم ّاملخالفة لدليل قطعي

ا ّإهنـحيث روايات، هذه الاملخالفة للكتاب املذكورة يف  :اخلصوصية الثالثة
وردت بلسان الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف اهللكة، ومل تـرد بلـسان 

 املخالفـة للكتـاب ّ فال ختـتص-كام يف املجموعة األوىل -االستنكار والتحايش 
ًبنحو التباين التي تقتيض طرح الدليل القرآين متاما، بل تشمل املخالفة للكتـاب 

 . املخالفة بنحو العموم واخلصوص من وجه من املخالفة بنحو التباين أوّاألعم
 : ني روايات هذه املجموعة اعرتاضواجهتو

ّ 

 أن تكون النسبة بني دليـل ّالبدالستدالل بروايات هذه املجموعة ّتم لكي ي
 عـن اخلـرب ةّجيـ خرب الثقة وبني روايات هـذه املجموعـة التـي تنفـي احلّحجية

ذا كانت كذلك تكون روايات إاملخالف هي نسبة العموم واخلصوص املطلق، ف
 الثقة بخصوص اخلـرب غـري املخـالف، ويف ّحجيةة لدليل ّخمصصهذه املجموعة 

 خـرب الثقـة وروايـات هـذه ّحجيـة النـسبة بـني ّ ألناملقام لـيس األمـر كـذلك؛
 .االستدالل هباّتم  فال ياملجموعة هي نسبة العموم واخلصوص من وجه، وعليه

 عن خصوص ّجية بنفي احلّإن روايات هذه املجموعة ال ختتص: بيان ذلك
أمارة سواء كانت هذه األمـارة ّ كل  عنّجية عىل نفي احلّتدلاخلرب املخالف، بل 

                                                 
 .٣٢٥ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ًمجاعا أم شهرة وغريها من األمارات،إًخربا أم   لسان هذه الروايات مل تذكر ّ ألنً
 ومـا خـالف كتـاب اهللا ،ما وافـق كتـاب اهللا فخـذوه( وردت فيهالفظ اخلرب، وإنام 

واملخالف للكتاب يشمل اخلرب املخالف ويشمل غـريه مـن األمـارات، ) فدعوه
 خرب الثقة وبني روايـات هـذه ّحجيةوعىل هذا األساس تكون النسبة بني دليل 

 .املجموعة هي نسبة العموم واخلصوص من وجه
ً ملطلـق اخلـرب سـواء كـان خمالفـا ّجيةيثبت احل اخلرب ّحجية دليل ّحيث إنو

 االجتامع التي حيصل فيها التعارض هـي اخلـرب ّمادةًللكتاب أو موافقا، فتكون 
، ّحجـة خـرب الثقـة يقـول اخلـرب املخـالف ّحجيـة دليل ّ ألناملخالف للكتاب،

، فيتعارضـان ّحجـةوروايات هذه املجموعة تقول أن خرب الثقة املخالف ليس ب
 عـىل كـون روايـات ئكّ االستدالل املذكور الذي يتّان، وعليه فال يتمويتساقط

 .صهاّ ليخصّ خرب الثقة، ومن ثمّحجية من دليل ّاملجموعة أخص
 ّاألول االعرتاض ان عنجواب

 ؛ خرب الثقةّحجية عىل دليل مَّقدإن روايات هذه املجموعة ت :ّاجلواب األول
روايات هذه املجموعة ودليل خـرب حلكومتها عليه، حتى وإن كانت النسبة بني 

 من أن امليزان والضابطة يف احلكومة ّقدمالثقة نسبة العموم من وجه، وذلك ملا ت
 عليه عىل أساس النظـر حتـى ّقدم إىل الدليل املحكوم، فيًاهي كون احلاكم ناظر

 للمحكـوم، ِّ احلـاكم مفـرسّ ألن مـن وجـه،ّوإن كان احلـاكم أضـعف أو أعـم
َّ عىل املفرسّقدم م الشخيصِّواملفرس َ. 

مـا خـالف كتـاب اهللا  (:ومن الواضح أن روايـات هـذه املجموعـة قالـت
 خـرب الثقـة الـشامل ّحجيـة التـي تفيـد ّدلةوهذا يعني أهنا ناظرة إىل األ) فدعوه

 .ّجيةلكي خترج اخلرب املخالف عن احل للخرب املخالف،
تـى لـو قلنـا أن  من تقديم روايـات هـذه املجموعـة حّالبد :اجلواب الثاين

 دليل خرب الثقـة هـي العمـوم مـن وجـه، والـسبب يف تقـديم ها وبنيالنسبة بين
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 مـن األمـارت الـداخل يف ّتيقنروايات هذه املجموعة هو أن اخلرب هو القدر امل
ب خمالفتـه للكتـاب تـارة وموافقتـه ّاالبتالء يف وقت الصدور الـذي يرتقـّحمل 

 عىل روايات ّقدم خرب الثقة مّحجية دليل  وعليه فلو قلنا أن.للكتاب تارة أخرى
 -  غري اخلرب مـن األمـاراتّ ألن؛هذه املجموعة، فال يبقى هلذه املجموعة مورد

 مل تكن من أفراد األمارات البـارزة، وعليـه يكـون إخـراج -كاإلمجاع والشهرة
ع خمالفتـه وموافقتـه ّ الـذي يتوقـّتـيقنالذي هـو الفـرد البـارز وامل -خرب الثقة 

ة بـالفرد غـري البـارز مـن اإلمجـاع ّ عـن املجموعـة وجعلهـا خمتـص-اب للكت
 .ًا، بل يكون ذلك بحكم اإللغاء هلذه املجموعةّ جدًا بعيدًاوالشهرة، أمر

 

 مـا ّكـلمـا خيـالف القـرآن، فّ كـل ّحجيـةإن روايات هذه املجموعة تنفي 
، ومن الواضح أن املخالفة تصدق عـىل ّجيةساوق لعدم احلمخيالف القرآن فهو 

التباين والعموم من وجه وتصدق كذلك عـىل التخـصيص والتقييـد، فيكـون 
ّالروايات التي تقيـد أو ّ كل  عنّجيةمقتىض إطالق روايات املجموعة سلب احل

 ملا هو ثابت بالرضورة ؛د أن يلتزم به أحال يمكنص القرآن الكريم، وهذا ّختص
ة عـىل العمـوم واإلطـالق ّقدمـة للقرآن مّقيدة واملّخصصأن روايات اآلحاد امل

 .القرآنيني، فينتج سقوط روايات هذه املجموعة عن االعتبار
 : ويمكن بيان هذه االعرتاض بالشكل التايل

 .ّجيةما خالف القرآن فهو ساقط عن احلّ كل :الكربى
القرآن سواء بنحو التباين أو العموم مـن وجـه أو التعارض مع : الصغرى

 .خمالفة للقرآنعد يبنحو التقييد والتخصيص واحلكومة 
ة ّخصـص ألنتج سقوط الروايـات املّتامةفلو كانت روايات هذه املجموعة 

ــدوامل ــرآينّقي ــايل باطــل ة لعمــوم اإلطــالق الق ــات  -، والت أي ســقوط الرواي
 مثلـه، ّقدم فامل-ه خمالف للرضورةّ ألن باطل؛ة للعموم القرآينّقيدة واملّخصصامل

 . وأهنا ساقطة عن االعتبارّتامةوهو أن روايات هذه املجموعة غري 
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  عىل االعرتاض الثاينانجواب
 واحلـاكم هـي ّقيـد واملّخـصصاملناقشة يف ذلك هـو أن امل: ّاألولاجلواب 

ومـن الواضـح أن  واملطلق واملحكـوم، ّالعام املراد من ّتعنيقرائن منفصلة عىل 
ن إ> :+قـال الـسيد اخلمينـي. القرينة ال يصدق عليها املخالفة مع ذي القرينة

؛ فـإن ًفـااملخالفة بالعموم واخلصوص واإلطـالق والتقييـد ليـست خمالفـة عر
 .)١(< عند العرف هي املباينة عندهم-مة واملوافقة ء أو غري املال-املخالفة 

لفـة بنحـو العمـوم املطلـق ليـست ن املخاإ> :حب منتهى الدرايةاوقال ص
فليـست ، قرينة عليـه وّعام للمراد من الًناّعندهم مبيّاص لكون اخل ًفا،خمالفة عر

 .)٢(<ًخلروجها عنها موضوعا، هذه املخالفة مشمولة لتلك األخبار
القـرآن  مـا خيـالفّكـل وحاصل املناقشة فيها هو أن لـيس : اجلواب الثاين

 .ةيّاحلجيسقط عن 
  واحلـاكمّقيـد واملّخـصصًننا نعلم إمجاال بالرضورة بصدور املإ: بيان ذلك

، وهـذا العلـم ^ات القرآنية يف روايات أهل البيت طالقعىل العمومات واإل
 عـىل أن املـراد مـن ً واحلاكم يـصلح أن يكـون قرينـةّقيد واملّخصصبصدور امل

ع القـرآن أو  مـّالكـيل هي املخالفة بنحو التباين ّجيةاملخالفة التي تسقط عن احل
 ّقيــدّاملخالفــة بنحــو العمــوم واخلــصوص مــن وجــه، وإال يكــون صــدور امل

 .ً عىل اإلطالق والعموم القرآين لغواّخصصوامل
 ّقيـد واملّخـصص بـصدور احلـاكم واملًاًمنا أننـا نعلـم علـام إمجاليـّولو سل

احلـاكم  َّ، وأن^ات القرآنيـة يف روايـات أهـل البيـت طالقـللعمومات واإل
ال يكون قرينة عىل أن املراد من املخالف هو املخالف بنحـو  ّقيد واملصّخصوامل

                                                 
 .٣٧٠ص: صولملحات األ) ١(
 .٣٥٢ص ،٨ج: منتهى الدراية) ٢(
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ن العلـم اإلمجـايل إ: التباين والعموم من وجه، لكن عىل الرغم من ذلك نقـول
 يــسقط بعــض ^ ّئمــةات للكتــاب عــن األّقيــدات واملّخصــصبــصدور امل

ــاإل ــن احلطالق ــة ع ــات القرآني ــةات والعموم ــض هــذه ّجي ــم أن بع ، أي نعل
نـا ال ّحيـث إن، وّحجـة وبعـضها ّحجةات القرآنية ليست طالقمات واإلالعمو

ات طالقـ، فتتعارض اإلّحجةمنها ليس بّأي  وّحجةمنها  ٍّأينستطيع تشخيص 
ات طالقـاإلووالعمومات القرآنية فيام بينها وتتساقط، وحينام تسقط العمومات 

ة للعمومـات دّقيـة واملّخصـص، ال يصدق عىل الروايـات املّجيةالقرآنية عن احل
يوجد  ات القرآنية الطالقالقرآنية أهنا ختالف القرآن، إذ بسقوط العمومات واإل

ة ّقيــدة واملّخصــصيشء لكــي ختالفــه، وإذا مل يــصدق عــىل هــذه الروايــات امل
 .ّجيةتبقى عىل احلٍحينئذ واحلاكمة عنوان املخالفة، ف

مجـايل لـم اإلمع الع، هنا آبية عن التخصيصإ> : منتهى الدرايةصاحبقال 
م ّولـو سـل . ^ عنهم - بنحو العموم املطلق -بصدور أخبار خمالفة للكتاب 

 .)١(<خبار املشار إليها منرصفة عنها فاألًكون خمالفة العموم املطلق خمالفة
 نيّقدم للجوابني املتّصنفمناقشة امل
  أن نعرف ما هو املراد من اخلـربّالبد أنه صنّف املناقشة يقول املّتضحلكي ت

 :  ثالثة احتامالت للمخالفة للقرآن+املخالف للقرآن، ويستعرض 
املراد من املخالفة هو أن اخلرب املخالف للداللة القرآنيـة ال : ّاألولاالحتامل 

، كـام لـو فرضـنا أن داللـة ّحجة بت حتى لو كانت الداللة القرآنية ليسّحجةيكون 
  لسبب من األسـباب، وعـىلّجةح الظهور ليس با لكن هذًقرآنية هلا ظهور يف معنى

 .ّحجةيكون  ، الّحجة بت الداللة القرآنية التي ليسههذا فاخلرب الذي خيالف هذ
املراد من املخالفة هو أن اخلرب املخالف للداللة القرآنيـة إذا : االحتامل الثاين

                                                 
 .٣٥٢ص ،٨ج: منتهى الدراية) ١(
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، كـام لـو خـالف اخلـرب ّحجـة قبل ورود اخلرب املخالف، فهو لـيس بّحجةكان 
 .ّحجة قبل أن يرد اخلرب، فال يكون ذلك اخلرب ّحجة الذي هو الظهور القرآين

املراد من املخالفة هو أن اخلرب املخـالف للداللـة القرآنيـة : االحتامل الثالث
، كام لـو خـالف ّحجة قبل ورود اخلرب املخالف وبعده، فهو ليس بّحجةإذا كان 

 وروده، فـال يكـون  قبل أن يرد اخلرب وبعدّحجةاخلرب الظهور القرآين الذي هو 
 .ّحجةذلك اخلرب 

 إذا كـان ّحجـةالقائل بأن اخلرب املخـالف لـيس ب( ّاألولعىل االحتامل ّوأما 
مـن ّ كل  يكون)ّحجةًخمالفا لداللة القرآنية حتى لو مل تكن تلك الداللة القرآنية 

 : ًني باطالّقدمالوجهني املت
يـات بنحـو التقييـد ن تعـارض الرواإالذي يقول ( ّاألولأما بطالن الوجه 
  فـألن القرينـة)ال يصدق عليهـا املخالفـة مـع القـرآن والتخصيص واحلكومة

ال يرفع أصل وجود الداللة القرآنيـة، وإنـام )  واحلاكمّقيد واملّخصصاخلرب امل(
 ّ ألن إىل إسقاط اخلرب املخالف؛ّؤدي وهذا ي،تها يف العموم واإلطالقّحجييرفع 

 يف نفسها، لكن توجب سـقوط ّحجةة، وإن مل تكن املفروض أن الداللة القرآني
 . بحسب الفرض يف هذا االحتاملّجيةاخلرب املخالف هلا عن احل

ات طالقـالـذي يقـول بـسقوط العمومـات واإل -أما بطالن الوجه الثاين
 -القرآنية للعلم اإلمجايل بسقوط بعضها بتخـصيص وتقييـد تلـك العمومـات

ات طالقاإلوات لتلك العمومات ّمقيدت واّخمصصفألن العلم اإلمجايل بوجود 
القرآنية ال يرفع وجود الداللـة القرآنيـة عـىل العمـوم واإلطـالق، وإنـام يرفـع 

ات القرآنيـة يـسقط اخلـرب طالقـ عـن العمومـات واإلّجيةوبرفع احل تها،ّحجي
ه بحسب الفرض أن الداللة القرآنية تسقط اخلـرب ّ ألناملخالف للداللة القرآنية،

 .ّحجةإن مل تكن تلك الداللة املخالف و
القرآنية للداللة  اخلرب املخالف ّحجيةوهو عدم  - أما عىل االحتامل الثاين •
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 :  أما الوجه الثاين فهو صحيح،ً باطالّاألول فيكون الوجه -ّاحلجة
ن تعـارض الروايـات بنحـو التقييـد إالـذي يقـول  (ّاألولأما بطالن الوجـه 
 فـألن العمومـات )ليها املخالفـة مـع القـرآنال يصدق ع والتخصيص واحلكومة

 ويصدق عـىل - واحلاكمّقيد واملّخصصبقطع النظر عن امل- يف نفسهاّحجةالقرآنية 
 . يف نفسه، وعليه فيسقط اخلرب املخالف هلاّحجةاخلرب املخالف هلا أنه خمالف ملا هو 

 ّجةحات القرآنية ليست بطالق العمومات واإلّ الوجه الثاين فألنّصحةأما 
ات، طالقـات لتلـك العمومـات واإلّمقيـدات وّخمصصللعلم اإلمجايل بوجود 

 األخبـار ّحجيـةات القرآنية، فال تـسقط طالق العمومات واإلّحجيةومع عدم 
ة ّخصـصات، لعـدم خمالفـة األخبـار املطالقـة لتلك العمومـات واإلّخصصامل
 . يف نفسهّحجةة ملا هو ّقيدوامل

 اخلرب املخالف للداللـة القرآنيـة ّحجيةهو عدم و( أما عىل االحتامل الثالث
 :  فكال الوجهني صحيح) قبل وبعد ورود اخلرب املخالف هلاّحجةالتي هي 
ات القرآنية ال تبقى عىل طالق العمومات واإلّ؛ فألنّاألول الوجه ّصحةأما 

 فـال تـصدق ّجيـة، ومع عدم بقاء العمومات عىل احلّاص بعد ورود اخلّجيةاحل
ات، طالقـ لتلـك العمومـات واإلّقيد أو املّخصصخالفة عىل اخلرب املعنوان امل

 .)١(ّجية عن احلّقيد واملّخصصوعليه فال يسقط امل
 مـن هـذه االحـتامالت، ّتيقن أن االحتامل الثاين هو األظهر واملّتعنيوهبذا ي

 يف ّحجـة حينام يرد عـىل داللـة قرآنيـة ّجيةًويكون اخلرب املخالف ساقطا عن احل
                                                 

ّوهناك احتامل رابـع حاصـله أن يكـون املقـصود مـن اجلـواب األول اسـتظهار املخالفـة ) ١(
ًأن املخالفة عىل نحو القرينيـة واحلكومـة ليـست خمالفـة عرفـا، بخـالف : ىة بدعوّاملستقر

ًة، ولو فرض عدم حجية إطالق اآلية ملحذور آخر كالعلم اإلمجـايل، وبنـاء ّاملعارضة املستقر ّ
ّعىل هذا يتم اجلواب األول دون الثاين انظر تعليقـة الـسيد اهلاشـمي عـىل احللقـة الثالثـة، . ّ

 ).٩٤(تعليقة رقم ، ٤٤٧ ص:القسم الثاين
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، ّحجـةها، بدعوى ظهور هذه الروايات يف اعتبار الروايات الصادرة عنهم نفس
 من القرآن الكريم بقطع النظر عنها، فليس ّحجةيكون يف قباهلا ظهور  بحيث ال

كـام يف االحـتامل -  يف نفسهّحجة املخالفة مع ظهور قرآين ولو مل يكن ّجمردّهم امل
 ودليل ال بام هو لفظ قرآين، كـام ّحجةألن النظر فيها إىل الكتاب بام هو  -ّاألول

 حتى بعد ورود ّجيةأنه ليس امليزان مالحظة الداللة القرآنية الواجدة ملقتيض احل
 هذا خالف لسان معيارية الداللة ّ ألن- كام يف االحتامل الثالث- اخلرب املخالف
 .هو صادر عنهم وما ليس بصادر عنهم  يف مقام تشخيص ماتهاّيالقرآنية ومرجع

  عىل روايات املجموعة الثالثةّمصنفجواب آخر لل
 أن روايات املجموعة الثالثة تفيد أن اخلرب املخالف للقرآن ساقط عـن ّقدمت
ة ّقيـدة واملّخصـص األخبـار احلاكمـة واملّحجيـة، الذي يـشمل سـقوط ّجيةاحل

 ملـا ثبـت بالـرضورة مـن وجـود ؛ االلتزام بـهال يمكنللقرآن الكريم، وهو مما 
 .ات للقرآن الكريمّخمصصات وّمقيد

 جوابـان مـن األعـالم، ّقدمويف مقام اإلجابة عىل روايات هذه املجموعة ت
ً وجها آخر للجواب عن روايات هـذه املجموعـة، شهيدذكر السيد ال ويف املقام

ّوحاصل هذا الوجه هو وجود روايات تقيد إطالق روايات املجموعـة الثالثـة، 
 . واحلاكمّقيدامل وّخصصها بام عدا املّختصصو

خرب خمالف ّ كل ّحجيةإن روايات املجموعة الثالثة تفيد إسقاط : بيان ذلك
للقرآن سواء كانت املخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه أو بنحـو التخـصيص 

 ّصص خيـّخمـصصوالتقييد واحلكومة، ويف مقابل روايات هذه املجموعـة يوجـد 
 واحلـاكم عـن إطـالق ّخصص واملّقيدملإطالق روايات هذه املجموعة ليخرج ا

 هـو روايــة عبـد الــرمحن عـن أيب عبــد اهللا ّخــصصهـذه املجموعــة، وهـذا امل
ِإذا ورد علي م حديثان  تلفـان فاعرضـوهما   كتـاب {:  أنه قال×ّالصادق َ َ َِ َ َ َُ ُ

ِ
َ َ
ِ ِ
َ َِ ُِ ُ َ َ َ َ

ُاهللا  ما وا ق كتاب اهللا فخذوه ُ ُ َ ِ َِ َ ََ ِ َ ِما خالف كتاب اهللا وََ َ َ ِ َ َ َ ُ فرَ ِوه، فإن  م  دوهما   كتـاب  دَ َ ِ َ ُ ُ ِ
َ َ َ ُ
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ِاهللا فاعرضوهما   أخبار العامـة ّ َ َ
ِ ِ

َ َ ُ ُ َ  حيث يظهر منها أن اخلرب املخـالف )١(»إلخ..  }ِ
 إال إذا تعارض بخرب مثله، وعىل هذا األساس يكـون املـانع ّحجةللقرآن يكون 

الفة فقط، وإنـام يـشرتط  املخّجمرد اخلرب املخالف للقرآن الكريم ليس ّحجيةمن 
الظـاهر مـن خلرب آخر، كـام هـو ًضا  اخلرب املخالف أن يكون معارّحجيةيف عدم 
 إلسقاط ًا املخالفة للقرآن كافيّجمردفلو كان ) ..إذا ورد علي م حديثان (:×قوله
 ولـو كـان بـصدد .)إذا ورد علي م حـديثان( × اخلرب، فال داعي لقوله ّحجية

 للسائل انظر إىل اخلـرب الـذي ×آن، لكان ينبغي أن يقولعالج املخالفة مع القر
 عىل ّتدل أن هذه الرواية ّتضح من دون ذكر ورود حديثني، وهبذا ي،خيالف القرآن

 . يف حالة تعارضه مع خرب آخرّحجةأن اخلرب املخالف للقرآن 
ّ كـل ّحجيـة هذه الرواية تفيد ّعي أنّأننا ال ند: ومن اجلدير بالذكر أن نقول

 × اإلمـامّ ألن للقرآن الكريم؛ًا خمالف للقرآن حتى ولو كان ذلك اخلرب مباينخرب
تها، فال يوجد هلـا إطـالق ّحجي الرواية املخالفة أو عدم ّحجيةليس بصدد بيان 

خرب خمالف للقـرآن الكـريم، بـل اإلمـام بـصدد ّ كل ّحجية به إلثبات ّتمسكلي
ها، وعليه فيستفاد من هـذه  يف نفسّحجةعالج التعارض يف الروايات التي هي 

 بنحـو ّحجـةالرواية أن اخلرب املخالف للقرآن إذا مل يتعارض مع خرب مثله فهـو 
 . واحلاكمّقيد واملّخصص املّحجية منه هو ّتيقناإلمجال، والقدر امل

 ّة لروايـات املجموعـة الثالثـة فـألنّخمصـصأما كيف تكون هـذه الروايـة 
خرب خمالف للقرآن الكريم سـواء ّ كل  عنّجيةروايات املجموعة الثالثة تنفي احل

كان بنحو املباينة أم العموم من وجه أم بنحو احلكومة والتخـصيص والتقييـد، 
، فيكون مفـاد هـذه ّقيد واملّخصصاحلاكم وامل ّحجيةوهذه الرواية يستفاد منها 

 خـربّ كل  عنّجيةالرواية أضيق من مفاد روايات املجموعة الثالثة التي تنفي احل
                                                 

 .٢٩وسائل الشيعة، الباب التاسع من أبواب صفات القايض، احلديث ) ١(
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 روايات املجموعـة الثالثـة بخـصوص اخلـرب املخـالف ّخمالف، وعليه فتختص
 .باينة أو العموم واخلصوص من وجهبنحو امل

 .< للخرب املعارض للكتاب الكريمّجيةعدم شمول احل> :+قوله  •
 أن املخالفة للكتاب هل تـصدق :ضوء هذه املجموعة يطرح سؤال وهويف 

طالق من القرآن الكريم، كام تصدق فيام إذا كـان ًإذا كان اخلرب خمالفا مع إفيام 
 : يف املسألة قوالنًخمالفا مع عمومه، أم ال؟

ملخالفة بني املخالفـة مـع عمـوم الكتـاب االفرق يف أنحاء  :ل ّالقول األو
 .)١(الكريم أو املخالفة مع إطالقه، وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد

ذهـب  الكتـاب، وهـو مـا طـالقإعدم صدق املخالفة مع  :القول الثاين
أن اإلطـالق غـري داخـل يف مـدلول «: ـعـىل ذلـك بـّستدل اخلوئي واالسيد 
ات احلكمـة التـي ال يمكـن ّقـدم بل احلاكم عليه هـو العقـل بربكـة م،اللفظ

جرياهنا يف هذه الصورة، فاملستفاد مـن الكتـاب ذات املطلـق ال إطالقـه كـي 
 .)٢(<باطل ويقال أن خمالفه زخرف

 يد الشهيد للسيد اخلوئيمناقشة الس
 ألنـه لـو أريـد منـه ؛ّ ما ذكره السيد اخلوئي غري تامّنأشهيد ذكر السيد ال

 متاميـة اإلطـالق عـىل ّتوقـف يف باب املطلقات مـن مبناه الذي اختارهتطبيق 
ًصل واملنفصل، والكتاب إذا كان بالعموم كـان بيانـا ّمن املتّعم عدم البيان األ

ات احلكمـة مل ّقـدمم ويف اخلـرب وإذا كـان بـاإلطالقًرافعا ملوضوع اإلطالق 
 : ففيه. ء منهام حيكم العقل باإلطالق يف يش

ًمفصال توضيحه ّقدم عدم متامية املبنى، عىل ما تً:ال ّأو> ّ . 
                                                 

 .٣٣٣ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول )١(
 .٤٣١ص ،٣ج: مصباح األصول) ٢(
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 عىل أن تكون داللة الدليل املنفـصل ّتوقفته فهو يّمت متاميّ لو سل:ًوثانيا
ّصح ات احلكمـة، فـال يـمّقـدم وبالوضع كي تكون صاحلة لرفـع اإلطـالق

ّء منهام صاحلا لذلك إال عىل معنـى غـري  تطبيقه عىل املطلقني، إذ ال يكون يش ً
ت اإلشـارة ّقـدمات احلكمة، عـىل مـا تّقدمً للبيان املأخوذ عدمه قيدا يف مّتام

عنوان  وًفالظهور يف املطلقني معا منعقد. ّإليه يف أبحاث التعارض غري املستقر
  .ًضا اخلرب املعارض مع إطالق الكتاب أياملخالفة صادق عىل

ًكالمـا ليكـون  وً اإلطالق داللة سكوتية فـال يكـون لفظـاّنأ: وإن أريد
 :ًقرآنا، ففيه

 أن َّ إال،عدم ذكر القيد وإن كان يستفاد من السكوت ون اإلطالقأ ً:الّأو
ًصال باخلطـاب جيعـل الكـالم ظـاهرا يف اإلطـالق بحيـث ّعدم ذكر القيد مت ً

 . السكوت حيثية تعليلية إلطالق اخلطاب القرآين نفسهيكون
 كـان كالداللـة اللفظيـة ،ً إن اإلطالق لو فرضناه سكوتا مع ذلك:ًوثانيا

 عىل مـا سـوف يـأيت -املفروض  و.ً سنداً قطعيةًالقرآنية من حيث كونه داللة
 أن امليزان املـستفاد مـن هـذه الروايـات يف طـرح مـا خيـالف -احلديث عنه 

م هـذا احلكـم إىل ّعىل أساسه عم و،ً كونه خمالفا مع دليل قطعي السندالكتاب
 . ّاملخالفة مع السنة القطعية

ًأن اإلطالق ليس ظهورا مستفادا من الكتـاب الكـريم، :ن أريدإو ام ّإنـ وً
 . بني حكم العقل ال الكتاب وهو بحكم العقل فاملخالفة بني اخلرب

 يف ّكلمرة عـن حتليـل حـال املـتات احلكمة عباّقدمم وأن اإلطالق: ففيه
ًمقام كشف متام مراده من كالمه باعتباره إنسانا عـاقال ملتفتـا ال يقـصد هبـا  وًً

لذلك مل يكن يستـشكل أهـل العـرف يف اسـتفادة اإلطـالق  و.براهني عقلية
 . )١(<ّكلم لكالم املتّكظهور عريف

                                                 
 .٣٣٠،ص ٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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املخالفـة مـع عمـوم  بـنيالفـرق عدم الصحيح  فإن  االساساوعىل هذ
 .إطالقهمع الكتاب الكريم، أو 

ّ 

 روايات العرض هي الروايات التـي تـأمر بعـرض احلـديث عـىل الكتـاب •
 : واألخذ بام وافقه وطرح ما خالفه، وهذه الروايات يمكن تصنيفها إىل ثالثة جماميع

 ما ورد بلسان االستنكار والتحايش عن اخلرب الـذي ال: املجموعة األوىل •
 : إشكاالتةثالثبأشكل عىل هذه املجموعة و . القرآنيوافق
 .ّجية عىل نفي الصدور ال نفي احلّتدلالروايات : ّاألولاإلشكال  •
نوقش هذا اإلشكال بـأن هـذه الروايـات نفـت اخلـرب مـع االسـتنكار و •

 .ّحجةً عرفا عىل أنه ليس بّوالتحايش، وهذا يدل
 ّ ألن األخبـار وهـو باطـل؛ كثـري مـنّحجيـةيلزم عدم : اإلشكال الثاين •

 .الكثري من التفصيالت مل تذكر يف القرآن
 فـيام ًاًبأن املستفاد عرفا هو أن يكون اخلرب زخرفـ: نوقش اإلشكال الثاين •

إذا كان له مضمون يف القرآن ومل يوافق ذلك املضمون، وال يـستفاد منهـا كـون 
 . مضمونه فيهً إذا مل يكن موافقا للقرآن ألجل عدم وجودًااخلرب زخرف

نعلـم بالـرضورة بـصدور مـا ال يوافـق القـرآن عـن : اإلشكال الثالـث •
، وهذا قرينة عىل محل روايات هذه املجموعـة عـىل املخالفـة بنحـو ^ّئمةاأل

أن ظـاهر : نـوقش و.، أو محلها عىل املخالفة يف باب أصول الـدينّالكيلالتباين 
 .ّالكيلباين خبار هو اخلرب املخالف للقرآن بنحو التهذه األ
 عن مجيـع روايـات خـرب الواحـد التـي ال ّجيةنفي احل:  املجموعة الثانية•

 خـرب الواحـد بـاخلرب الـذي لـه ّحجيـةص ّيوجد هلا شاهد من الكتاب، وختص
 :  منهاّعددةأورد عىل هذه املجموعة بإشكاالت مت و.شاهد من القرآن
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 .ً اخلرب مطلقايةّحجًهذه األخبار تساوق عرفا إلغاء : ّاألولاإلشكال  •
 خرب الواحـد إىل خـرب ّحجية االستناد يف إلغاء ال يمكن: اإلشكال الثاين •
 . القطعيةّدلة خرب الواحد ثبتت باألّحجية ّ ألنالواحد؛
تهـا عـدم ّحجين أخبـار هـذه املجموعـة يلـزم مـن أ: اإلشكال الثالـث •
 .تها؛ لعدم وجود شاهد عليها من الكتابّحجي

 ما خيالف الكتاب الكـريم، ال أهنـا ّحجية عىل نفي ّتدل: لثةاملجموعة الثا •
 :ني روايات هذه املجموعة اعرتاضتاجه وو. عن غري املوافقّجيةتسلب احل

 عـن خـصوص اخلـرب ّجيـة بنفـي احلّال ختـتصا هنـأ: ّاألولاالعرتاض  •
ً أمارة سواء كانت هذه األمارة خـربا ّ عن كلّجية عىل نفي احلّتدلاملخالف، بل 

ًمجاعا أم شهرة وغريها من األماراتإأم  ً. 
 خـرب ّحجيـة عـىل دليـل ّقدمإن روايات هذه املجموعة ت: ّاألولاجلواب  •

 .الثقة، حلكومتها عليه
 من تقديم روايات هذه املجموعة حتـى لـو قلنـا أن ّالبد: اجلواب الثاين •

 ّ ألنه،النسبة بني روايات هذه املجموعة ودليل خرب الثقة هي العموم مـن وجـ
االبـتالء يف وقـت الـصدور ّحمل  من األمارت الداخل يف ّتيقناخلرب هو القدر امل

 .ب خمالفته للكتاب تارة وموافقته للكتاب تارة أخرىّالذي يرتق
مـا خيـالف ّ كـل ّحجيـةروايات هذه املجموعة تنفـي : االعرتاض الثاين •

 .جهالقرآن، واملخالفة تصدق عىل التباين والعموم من و
 . غري خمالف للكتابّقيد واملّخصصامل: ّاألولاجلواب  •

 .ّجيةما خالف الكتاب ساقط عن احلّ كل ليس: اجلواب الثاين
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 روايات التخيري: املجموعة األوىل •
  التخيريية يف مقام الثبوتّجيةإمكان احل •
 يتجواب السيد الشهيد عن اإلشكال الثبو •
 تطبيقات فقهية •
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 من الروايات التي كانت بصدد عالج التعارض ّاألولالكالم يف القسم ّتم 
 عـن ّجية أهنا تسلب احلّتضحالتي أطلق عليها روايات العرض عىل الكتاب، وا
 أو ّالكـيلخالفـة بنحـو التبـاين اخلرب املخالف للكتاب الكريم، فيام إذا كانت امل

 عـن اخلـرب املخـالف للكتـاب بنحـو ّجيـةوعـدم سـلب احل العموم من وجه،
 يف روايـات القـسم صنّفويف املقـام رشع املـ .التخصيص والتقييد واحلكومـة

 : الثاين التي يطلق عليها روايات العالج، وهي عىل طوائف
 .تخيري أخبار ال.١
 . أخبار الرتجيح.٢
 .ّتوقفل أخبار ا.٣
 . أخبار اإلرجاء.٤

 طـائفتني، ومهـا روايـات ّهم السيد الشهيد يف احللقة الثالثة ألّتعرضوقد 
 .التخيري والرتجيح
 

مـن اخلـربين ّ كل هبا عىل التخيري، بمعنى جعلّتدل وهي الروايات التي اس
 . عىل سبيل التخيريّحجةاملتعارضني 

 : نيبحث يف هذه الروايات يف ويقع الكالم
أي البحـث  . التخيرييةّجيةالبحث يف إمكان وعدم إمكان جعل احل :ّاألول
 .ً التخيريية هل هي معقولة ثبوتا أم أهنا مستحيلة يف عامل الثبوتّجيةيف أن احل
 البحث يف داللة الروايات، أي البحث يف مقام اإلثبات، بعد إمكاهنا :الثاين

 .ًثبوتا
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ً التخيرييـة ثبوتـا للخـربين ّجيـةويف هذا املقام نتساءل هل يمكن جعل احل ّ
ِّصـل ( و)ِّصـل اجلمعـة ( مـن قبيـل؛ورد خربان صحيحان كام لو املتعارضني؟

ًمع علمنا من دليل خارجي بوجوب أحدمها واقعا بنحو ) الظهر من يوم اجلمعة
ويف املقـام  . وجلهلنا بالواجب الواقعي يقع التعارض بني هذين اخلربينالتعيني،

ً التخيريية ثبوتا، وذلكّجيةقد يقال بعدم إمكان جعل احل  التخيريية ّجية احلّ ألنَّ
 : كالمها باطلف واحدة، أو حجتني مرشوطتني، ّحجيةإن كانت ترجع إىل جعل 

 إن كانـت ترجـع إىل جعـل  التخيرييـةّجيـةوهو أن احل (:ّاألولأما بطالن 
 :  فهذا ال خيلو من أحد احتامالت ثالثة باطلة) واحدةّحجية

 واحدة ثابتـة ألحـد ّحجية التخيريية هي ّجيةأن تكون احل :ّاألولاالحتامل 
 إمـا خلـصوص ّجيـةاحل  أي تثبـت، باخلصوص دون اخلرب اآلخرّعنياخلربين امل
 . عىل صالة الظهر أو بالعكسّال عىل صالة اجلمعة دون اخلرب الدّاخلرب الدال

يـة، وهـو خلـف نيتعي ّحجيـة هـي ّجية هذه احلّ ألنوهذا االحتامل باطل؛
 .ةّ ختيرييّجيةالفرض من كون احل
 الواحدة ثابتة للجـامع بنحـو مطلـق ّجيةأن تكون هذه احل :االحتامل الثاين

 يـع العلـامء؛ الشامل جلم)أكرم العامل (الوجود، أي املطلق الشمويل، كام يف قولنا
 من اجلـامع إىل ّجيةترسي احلٍحينئذ  الطبيعي موجود بوجود أفراده، فّالكيل ّألن

 ّجيـة، وهو باطـل؛ السـتحالة جعـل احلّحجةأفراده، وعليه يكون كال اخلربين 
 .للخربين املتعارضني
 الواحدة ثابتة للجامع بنحـو رصف ّجيةأن تكون هذه احل :االحتامل الثالث

 للجامع بام هو جامع، وليس للجامع املوجـود يف ّجيةجعل احلالوجود، بمعنى 
 .هذا الفرد واجلامع املوجود يف ذاك الفرد
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 :آخـر ال مفـاد لـه، وبتعبـري ٌ اجلامع بام هو جامعّ ألنوهذا االحتامل باطل؛
 اجلـامع نظـري مـا يقـال يف الوجـوب ّحجيـة التخيريية إن أريد هبـا ّجيةإن احل>

هـا باجلـامع ال بنحـو مطلـق ّتعلق ال يعقـل ّجيـةامع، فاحل باجلّتعلقالتخيريي امل
 كـال املتعارضـني ّحجية يلزم منه ّاألول ّ ألنالوجود وال بنحو رصف الوجود؛

ًخبارين ليس خربا له  اجلامع بني اإلّ ألنوهو حمال، والثاين غري معقول يف نفسه؛
لكنـه  اجلـامع بـني مـدلويل اخلـربين مـدلول، و، نعم.مدلول وكشف عن يشء

 .)١(<ّحجيةً احلديث عنه، وليس موضوعا للّقدم تّمدلول التزامي
 فألنه يرجـع إىل أحـد -وهو جعل حجتني مرشوطتني - وأما بطالن الثاين
 : احتاملني، كالمها باطل

 اخلـرب ّحجيةزام به، وتل اخلرب مرشوطة باالّحجيةأن تكون  :ّاألولاالحتامل 
 ، عليكّحجة فهو ّاألولأي إذا التزمت باخلرب ًالثاين مرشوطة بااللتزام به أيضا، 

 .ً أيضاّحجةوإذا التزمت باخلرب الثاين فهو 
، ّحجـةمـنهام ّأي  الزمه إذا مل نلتزم هبام لن يكون ّ ألن؛وهذا االحتامل باطل

 . احلجتني للواقعىحدإمع أننا فرضنا مطابقة 
م باآلخر، وهـو  أحد اخلربين برتك االلتزاّحجيةأن نشرتط  :االحتامل الثاين

بكـال اخلـربين يـصري كالمهـا   الزمه أنك إذا تركـت االلتـزامّ ألنًباطل ايضا؛
حدمها يف الواقع، إما صـالة الظهـر وإمـا أ، مع أن مفروض الكالم ثبوت ّحجة

 .ّكلفصالة اجلمعة، وال يمكن ثبوت كال املتعارضني يف عهدة امل
 جواب السيد الشهيد عن اإلشكال الثبويت

 ومهـا - ص من هذين املحذورين الثبـوتينيّيد الشهيد لكي نتخليقول الس
ًتهام معـا كـام يف ّحجيـ، ولـزوم عـدم ّاألولًتهام معا كام يف االحـتامل ّحجيلزوم 

                                                 
 ).٩٥(، تعليقة رقم ٤٤٧ ص:احللقة الثالثة، القسم الثاين )١(
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 ؛ل إىل جعـل التخيـري بـني اخلـربينّ يمكن للـشارع أن يتوصـ-االحتامل الثاين
 :وذلك بأن جيعل جعلني

جوب االلتزام بأحد اخلربين بنحـو  مفاده وّ آيلّجعل طريقي :ّاألولاجلعل 
 ٍّ كال اخلربين عنـد عـدم االلتـزام بكـلّحجيةثبوت  التخيري، وهذا اجلعل يمنع

 يف نفـس االلتـزام ٍ مل ينشأ عـن مـصلحةّ هذا اجلعل هو جعل طريقيّ ألنمنهام،
 . ّحجةحد اخلربين أفاده أن مبأحدمها، وإنام 
بااللتزام بوجوب االلتـزام  ّجيةيستكشف من نفس دليل احل> : آخروبتعبري

ً لوضـوح عـدم كونـه واجبـا نفـسيا مـن ؛ّ طريقـيّبأحدمها وهو حكم ظاهري ً
الواجبــات، وإنــام روحــه يرجــع إىل االهــتامم وتنجيــز مفــاد أحــد اخلــربين يف 

 .)١(<املورد
مفاده إذا تركت االلتزام بأحد اخلربين فعليـك بـاآلخر، فهـو  :اجلعل الثاين

ربين عند تـرك االلتـزام بـاخلرب الثـاين، وكـذلك جيعـل  ألحد اخلّجيةجيعل احل
 .ّاألول للخرب الثاين عند ترك االلتزام باخلرب ّجيةاحل

ص مـن املحـذورين املـذكورين، ومـن ثـم ّوهبذين اجلعلني يمكـن الـتخل
 .ّ التخيرييةّجيةل إىل إمكان جعل احلّنتوص

ً التخريية ثبوتايةّجحلاّ، وتبني إمكان جعل ّاألولهذا متام الكالم يف املقام  ّ. 
 

منهام ّكل ، وّ ورشعيّ أقسام التخيري إىل عقيل يفللسيد اليزدي يف املقام كالم
 :إىل واقعي وظاهري، فمجموع أقسام التخيري عىل ما ذكره أربعة، هي

 واحد مـنهام ّ التكليف بكلّتعلقالتخيري بني املتزامحني، وقد ي :لّالقسم األو
 ّكلـف املّمتكـناكم يف هذا التخيري هو العقل يف مقام االمتثال؛ لعـدم واحل، ًعينا

                                                 
 ).٩٦(، تعليقة رقم ٤٤٧ ص:ة، القسم الثايناحللقة الثالث )١(
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التخيري العقـيل الـواقعي، ويلحـق هبـذا  :ًضاًمن اإلتيان هبام معا، ويطلق عليه أي
 عـىل ًالتخيري حكم العقل بالتخيري بني املتعارضني عند استقرار التعارض، بنـاء

 التخيرييـة، أو ّجـةعىل نحـو احلإمكان جعل املتعارضني يف مقام الترشيع، ولو 
 . الواحد ال بعينهّحجية

التخيـري يف الـدوران بـني املحـذورين مـع عـدم دليـل عـىل  :القسم الثاين
 .التعيني، والتخيري هنا عقيل ظاهري

 بـني اخلـربين بمقتـىض ّالتخيري يف عالج التعارض املـستقر :القسم الثالث
 . يف مقام العملّي ظاهرّاألخبار العالجية، والتخيري هنا رشعي

 املصلحة امللحوظـة للـشارع يف شـيئني أو تالتخيري فيام كان: القسم الرابع
ة، والتخييـري هنـا ّكفـارأشياء مع كفاية أحـدها يف إحرازهـا، كـام يف خـصال ال

 .ّ واقعيّرشعي
الرشعي عـىل التخيـري باخلـصوص بـأداة ّنص لو فرض عدم داللة الٍحينئذ  و

ضعية، ولكن استكشفنا بحكم العقل التخيري بني مـوارد دالالت الوالونحوها من 
يف ًضا أيـٍحينئـذ فينـدرج التخيـري   منها أمر الشارع ألداء تكليف واحد،ّيعقل بكل

التخيري الرشعي الواقعي بقاعدة املالزمة بني احلكم الرشع وحكم العقل، وكـذا يف 
 .ألخبار العالجية الغالبي، ال التخيري باّ عىل الكشف النوعيًاملتعارضني بناء

 لكن حيث ال يوجد طريـق للعقـل إىل مناطـات األحكـام، فاليمكـن لـه 
مـن املتعارضـني، ّ كـل احلكم بالتخيري؛ الحتامل دخل عدم املعارض يف اعتبـار

 . هلام حتى يكشف العقل الواقع هبامّحجيةومع عدم شمول دليل االعتبار ال 
 :أقسامللتخيري > :وهذا ما ذكره السيد اليزدي بقوله

مـن الـشيئني ّلكـل  كام يف املتزامحني، وميزانه إجياب الـشارع ّ واقعيّعقيل •
ً عاجزا ّكلفمنهام مع كون املّ كل بعد الفراغ عن متامية الطلب واملصلحة يف ًعينا

فلو فرض عدم إمكان اإلجياب العيني مـن جانـب الـشارع ال . عن اإلتيان هبام
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 - عىل عدم إمكان جعـل املتعارضـنيً بناء-ا حيكم العقل بالتخيري، كام يف مقامن
ه ال يمكن األمر بالعمل هبام حتى حيكم العقل بالتخيري بسبب العجـز، ففـي َّفإن

َّاحلقيقة املانع من قبل املكلف ال املكلف ِّ. 
 .  ظاهري كام يف الدوران بني املحذورين مع عدم الدليل عىل التعينيّوعقيل •
ين إذا قلنا بالتخيري فـيهام مـن جهـة األخبـار ي كام يف اخلربواقع ّورشعي •

 .العالجية
ة؛ ومالكه كون املصلحة امللحوظة ّكفار كام يف خصال الّ ظاهريّورشعي •

 .لآلمر موجودة يف شيئني أو أشياء مع كفاية أحدها يف إحرازها
 ولو فرض عدم احلكم من الشارع يف مثل هذا املوضوع بـالتخيري؛ بمعنـى 

 حيكم العقل بـالتخيري، وبقاعـدة ،ستكشفنا كون األمر كذلكعدم العلم به، وا
ًاملالزمة يثبت رشعا أيضا  بخـالف ،ًفهو أيضا معـدود مـن التخيـري الـرشعي، ً

 بقاعدة املالزمة؛ لعدم جرياهنا؛ ألن املفروض ًل فإنه ال يكون رشعيا ّالقسم األو
 .تعينيالأن احلكم الرشعي فيه هو 

 لـصورة التعـارض، ّجيـة احلّأدلـة شـمول وعىل ما ذكرنا فلو قلنا بعـدم
من اخلـربين، فالعقـل ّ كل  يفّحقق امل ّ الكشف النوعيّجيةوعلمنا أن مناط احل

بقاعـدة املالزمـة،  ًرشعيـاًا حيكم بالتخيري بمقتىض هذا املناط، ويـصري ختيـري
 مـن احـتامل ّلكن الفرض بعيد من حيث عدم إمكان العلم باملناط، إذ ال أقل

ومـع فـرض العلـم بـه فـاألمر كـام ، يف اعتبارمهـاًطا عارض رشكون عدم امل
 .)١(<يكن هذا عىل ذكر منكلذكرنا، ف

 

 مـن ّمتكـن يف نجـس وّمسألة ما إذا انحـرص ثـوب املـصيل: ل ّالتطبيق األو
 : نزعه، ويف املقام ثالثة أقوال

                                                 
 .١٩٣-١٩٢ص: السيد اليزدي كتاب التعارض،) ١(
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 .وجوب الصالة يف ذلك الثوب النجس: ل ّاألو القول
 .ًوجوب نزع الثوب والصالة عاريا: القول الثاين
 .التخيري: القول الثالث

ومنـشأ االخـتالف يف هـذه . لّى السيد اليـزدي يف العـروة القـول األوَّقو
املسالة هو تعارض األخبار الواردة فيها، وقد وقـع الكـالم يف تـرجيح بعـضها 

ًات غري املنصوصة اختالفا شديداّرجح باملٍعىل بعض ً . 
ومنشأ اختالف األقوال هو اختالف األخبـار الـواردة > :قال السيد اخلوئي

يف املسألة فقد ورد يف مجلـة مـن األخبـار الـصحاح األمـر بالـصالة يف الثـوب 
ومنها ... ًريا  عىل وجوب الصالة عاّدلتوبإزائها مجلة من األخبار ... املتنجس

 .ه هي األخبار الواردة يف املسألة هذ،غري ذلك من األخبار
 ّرجح الشـتامهلا عـىل املـ؛ الطائفة السابقة عىل الثانيةّرجحب من فمن األصحا
 ؛ومـنهم مـن عكـس األمـر، مـن الثانيـةًدا تها وكوهنا أكثر عـدّالداخيل أعني صح

 -أعني عمـل املـشهور عـىل طبقهـا - اخلارجي ّرجحالشتامل الطائفة الثانية عىل امل
 ومـن ،اتّرجح فيهام من امل واحدة من الطائفتني ملاّومنهم مجع ثالث قد أخذوا بكل

 . هبا يف الثوب املتنجساإلتيانوبني ًريا هنا ذهبوا إىل التخيري بني الصالة عا
 ألن الطائفـة ؛وذهب صاحب املـدارك إىل عـدم املعارضـة بـني الطـائفتني
 .ةّموثق تاألوىل صحاح بخالف الثانية وال اعتبار بغري الصحيحة ولو كان

 غري ما يرويه اإلمامي العـدل ّحجيةه من عدم  عىل ما سلكٌ متني+وما ذكره 
ة كالـصحيحة يف ّوثقـ وأما بناء عىل ما هو الصحيح املعمول به من كـون امل،أو الثقة
 وال يكـون وصـف  سواءّعىل حدٍحينئذ  ألن الطائفتني ؛ فال وجه ملا أفاده،االعتبار

 .)١(<تانة يف البني والطائفتان متعارضّومعه ال مزي ،ًداأبًا ّرجح مّصحةال
                                                 

 . ٣٨٨-٣٨٦، ص٢ج:  كتاب الطهارة، السيد اخلوئي)١(
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فالـصحيح يف وجـه > : طويل عالج بني الطائفتني، حيـث قـالٍوبعد بحث
ومقتـىض اجلمـع العـريف  ،ًراوظهوًا ّصمن الطائفتني نّلكل  َّنإ: املعاجلة أن يقال

 ّالكـيلاألخرى عىل ما هو الـضابط ّنص منهام بّ كل بينهام أن نرفع اليد عن ظاهر
 ، مـا هـو أقـوى داللـة عـىل اآلخـرمّقديف عالج املعارضة بني الدليلني حيث ي

 ال ّ وهـذا مجـع عـريف، عـىل األظهـرّقدميتّنص  وال، عىل الظاهرّقدمفاألظهر يت
ز الصالة  الطائفة الثانية رصحية يف جواَّنإ وحيث ،تصل معه النوبة إىل الرتجيح

 يف صـيغ األمـر واجلمـالت اخلربيـة اإلطـالق، فـإن هـاّتعينوظـاهرة يف ًريا عا
 والطائفـة ،دل يف مقـام البيـان يقتـيض التعيـني عن ذكـر العـّلمكوسكوت املت

 فنرفـع ،هـاّتعينس وظـاهرة يف ّة رصحية يف جواز الصالة يف الثوب املتنجّقدماملت
 ّنأ و،األخـرى ال حمالـة والنتيجـة هـي التخيـريّنص منهام بّ كل اليد عن ظهور

 وإمـا أن ، املتـنجس يف الثـوبّ فإما أن يـصيل:من أن يأيت بأحدمهاّالبد  ّكلفامل
 . )١(<نيّحققكام ذهب إليه مجع من املًريا  عاّيصيل

ًأما السيد اخلميني فقد حكم برتجيح النـصوص اآلمـرة بالـصالة عريانـا، 
، وألن الشهرة القدمائية الفتوائية عىل طبقها، حيـث ّعامةملخالفة هذه الطائفة لل

 يف اإلشـكالنبغـي فصارت الروايات متعارضة، فـال ي> :ّمفصلبعد بحث  قال
 بـل ال تـصلح هـي ،عـىل معارضـاهتاًريا ترجيح الروايات احلاكمة بالصالة عا

ايـة وامليـزان يف وهـن الرو،  الطبقة األوىل من أصحابنا عنهاإلعراض، ّحجيةلل
 ازدادت الروايات ّكلام: ففي مثل املقام يقال... ةّقدمهو إعراض تلك الطبقة املت

 ّقـدمهذا مع موافقتها ملالـك وغـريه ممـن ت ًنا،هووًفا  وكثرة ازدادت ضعّصحة
خمالفتان أليب حنيفة ًريا  والروايتان اآلمرتان بالصالة عاًبا،ذكره وأليب حنيفة غال

ومالك ومها من عمد الفقهاء من أهل اخلالف يف عرص صـدور الروايـات، ومل 
                                                 

 . ٣٩١-٣٩٠، ص٢ج:  املصدر السابق)١(
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، ×يف زمـن أيب احلـسن ًدا ه مل يكـن معتمـّفيه، بل لعلًدا يكن الشافعي موجو
 .)١(<ًريا الصالة عاّتعني يف اإلشكالغي ، فال ينبيف عرصهًا ّبفإنه كان شا

ر بعد الفـراغ منهـا ّمسألة من نيس ركعة من صالته، ثم تذك: التطبيق الثاين
ً عمدا أو سهواّصحةوبعد ارتكابه فعل ما ينايف ال ً. 

مـا عـىل  -  يف املقنعقًىل بطالن الصالة؛ خالفا للصدوإفقد ذهب املشهور 
 .  وعدم وجوب القضاءّصحة حيث حكم بال-)٢(نسب إليه

ة مـا ّومنشأ االختالف يف ذلك وقوع املعارضـة بـني نـصوص املقـام وقـو
ًخيالف منها رأي املشهور سندا وداللة، مع عدم إمكان محله عىل التقية؛ لتوافـق 

ور،  مع املشهور، وقد حكم السيد اخلوئي برتجيح الطائفة املوافقة للمشهّعامةال
عىل البطالن بفعـل املنـايف، والنتيجـة ّدل وإال فالتساقط والرجوع إىل عموم ما 

هـذه > :-بعد أن ذكر النصوص يف املقام وحتقيقها - وجوب القضاء، حيث قال
وال سـبيل إىل ،  تعارض الطائفة األوىل معارضـة واضـحة- كام ترى- األخبار

والسند ، ّصحةاحة تلك يف ال لرصاحة هذه يف البطالن كرصٍالتوفيق بينهام بوجه
 ّعامـةفـاق الّ الت؛ةّ التقيـىلعكام ال سبيل إىل احلمل ،  من الطرفني كالداللةّقوي
فام قيل يف وجـه اجلمـع مـن احلمـل عـىل  ،ّاصةكام قيل كاخل ،عىل البطالنًضا أي

االستحباب أو عىل النافلة، أو عىل من مل يستدبر، أو مل يـستيقن الـرتك أو التقيـة 
ات كتابـه مـن عـدم ّقـدمله يف مّ عىل ما أصـًستجود األخري يف احلدائق بناءكام ا

ذلك سـاقط ال يمكـن املـصري ّ كل ، يف احلمل عىل التقيةّعامةافقة للاشرتاط املو
 عـىل رضب ّي املبنـيّتربعـ، واجلمع الء لعدم كونه من اجلمع العريف يف يش؛إليه

 .ةّ كمبنى احلدائق يف التقي ال نقول به+ من التأويل الذي كان يسلكه الشيخ
                                                 

 . ٥٩٧-٥٩٦، ص٣ج:   كتاب الطهارة)١(
  . ٨١، ص٦ج:  انظر كتاب الصالة للسيد اخلوئي)٢(
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فـإن أمكـن إعـامل ٍحينئـذ و ؛ ال مناص من االلتزام باستقرار املعارضةنإذ
عىل البطالن ّدل أن ما ّشك  فمقتىض القاعدة التساقط، وال َّقواعد الرتجيح وإال

 إال عن الصدوق يف املقنع كـام ّصحةمطابق لفتوى املشهور، بل مل ينقل القول بال
لك يف الرتجـيح فإن كفى ،  معرض عنه عند األصحابّصحةىل العّدل فام  .ّمر

 مـن الروايـات املـشهورة ّعـديعىل البطالن ّدل ، أو قلنا بأن ما عىل ما يراه القوم
، ت تلك األخبـارّقدم النادر ّوما بإزائها من الشاذ جمع عليها بني األصحابامل

ــساقطان ــذ فريجــع ، وإال فيت ــةإىل عمومــات ٍحينئ ــن احلــدث  القواطــعّأدل  م
 تـدارك الفائـت إمكـانلعدم  ؛ًضاواالستدبار ونحومها التي نتيجتها البطالن أي

 .)١(< ما عليه املشهورّتعنيفامل. بعد حصول املبطل 
ناه أن الروايات يف املقام ّقدمل من مجيع ما ّواملتحص> :ويف ختام البحث قال

 بارتكاب املنايف، إذ عىل البطالنّدل عموم ما ٍحينئذ متعارضة متساقطة واملرجع 
 .)٢(<مل يثبت يشء عىل خالفه

املسافر إذا عدل عـن قـصد الـسفر بعـد اإلتيـان بـصالته :  الثالثالتطبيق
ّقرصا، وقبل أن يبلغ إىل حد  املسافة الرشعية، فهل جيب عليه اإلعادة أو القضاء ً

 : أم ال؟ يف املقام قوالن
 .هور بني القدماء وهو املش،نفي اإلعادة والقضاء: لّالقول األو
 . اإلعادة والقضاء، وهو قول الشيخ يف االستبصار: القول الثاين

ة الطـائفتني ّومنشأ االختالف تعارض النصوص واستقرار تعارضها؛ لقـو
 . ًسندا وداللة

 :- بعد ذكر نصوص املقـام وحتقيـق مفادهـا- ويف املقام قال السيد اخلوئي
                                                 

 . ٨٢ – ٨١، ص٦ج: ة للسيد اخلوئي كتاب الصال)١(
 .٨٣ص:  املصدر السابق)٢(
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 موجـب اإلعـراضوايـة، أو قلنـا أن للرًا ّرجحـفإن جعلنا عملهـم مٍحينئذ و>
 كـام هـو - َّوإال،  العمل بـصحيحة زرارةّتعني فيّجيةلسقوط الصحيحة عن احل

 .فالروايات متعارضة متساقطة -الصحيح 
بالروايـات ًمـال ما تقتـضيه القاعـدة مـن لـزوم اإلعـادة عٍحينئذ واملرجع 

 وبـام أنـه مل .امنية فراسخ من بريدين، أو ثّ عىل أنه ال تقصري يف أقلّدالةالكثرية ال
ملكـان العـدول عـن القـصد قبـل بلـوغ  -يقطع هذا املقـدار حـسب الفـرض 

 فال مناص من ،ل أهنا القرصّ فالوظيفة الواقعية مل تكن إال التامم وإن ختي-املسافة
 .جزاء حسبام عرفتإعادهتا بعد عدم قيام الدليل عىل اإل

ًفـضال عـن  جـوب القـضاء وّل أنّفتحـص] :إىل أن قال يف ختام البحـث[
 . )١(<اإلعادة لو مل يكن أقوى، فال ريب أنه أحوط

حيث وردت ، يف سجديت السهوّخاص مسألة وجوب ذكر : بعارالتطبيق ال
يف ّخـاص  عـىل عـدم لـزوم ذكـر )٢(رّ عامّموثقّدل فقد  فيه نصوص متعارضة،

عـىل ة ّوثقـ املٌومحـل بعـض )٣(وجوبه صحيح احللبي عىلّدل سجديت السهو، و
 عىل فرض عدم احلمـل عـىل التقيـة لـو مل - ّرجحا السيد اخلوئي فقد ّالتقية، أم

ً صحيح احللبي الشتهار نقله؛ نظـرا -، من عدم وجوبهّعامةثبت ما نسب إىل الي
 :إىل نقله املشايخ الثالثة بأسانيد عديدة، وألضبطية احللبي عن عامر، حيث قال

  . )٤(< العمل بالصحيحةّتعنيفي. ..ّعامةوعليه فإن ثبت ما نسب إىل ال>

                                                 
 . ٩٣ -٩١، ص٨ج: السيد اخلوئي  كتاب الصالة،)١(
 . ١ حديث،، من أبواب اخللل٢٠باب:  الوسائل)٢(
 . ٣ حديث،، من أبواب اخللل٢٠باب:  الوسائل)٣(
 .٣٧٧ص ،٦ج: د اخلوئيي كتاب الصالة، الس)٤(
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 ة يف الفرق بني التخيري الفقهي واألصويلّقدمم •
 ة عىل التخيري ّالروايات الدال •
 امناقشة االستدالل هب والرواية األوىل •

ü ظاهر السؤال عن احلكم الواقعي 
ü ّستقرهري يف حاالت التعارض املال يستفاد التخيري الظا 

 أقوال األعالم يف إرادة احلكم الواقعي •
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ً التخيرييـة ثبوتـا، رشع ّجيـةق إمكان جعل احلبعد أن ثبت يف البحث الساب
 ّجيـةثبـايت، وهـو البحـث يف داللـة الروايـات عـىل احل يف البحـث اإلصنّفامل

 .التخيريية ألحد اخلربين يف عامل اإلثبات، وعدمها
 مـن ّالبـد التخيريية، ّجيةهبا عىل احلّتدل وقبل الولوج يف الروايات التي اس

لتخيـري الفقهـي والتخيـري األصـويل، وبيـان أن ة يف الفـرق بـني اّقدمـتقديم م
، ال ّجيـة التخيريية هو التخيري األصـويل أي التخيـري يف احلّجيةاملقصود من احل

 .التخيري الفقهي الذي هو التخيري الواقعي
ّ 

جهـة اختيـار  يف سعة ابتـداء مـن ّكلفهو أن امل: املراد من التخيري الفقهي
أحد التكليفني وتطبيقه يف مقام العمـل، بمعنـى أن وظيفتـه هـي اختيـار أحـد 

 التكـاليف ّدد لبيان التخيري الفقهي حيّتكفلالرشعي املّنص التكليفني ابتداء، فال
ّوال عـن اختـؤ عنـدها مـسّكلفًواحد منها طرفا للتخيري، ويكون املّ كل الواقع اذ ً

 اإلتيـان  بنيً واقعاًاّ خمريّكلفام االمتثال، فيكون املأحد التكاليف وتطبيقها يف مق
 نظري التخيري يف الصالة يف األمـاكن األربعـة ؛ آخرٍبفعل وتركه أو اإلتيان بفعل

 .ة، ويطلق عليه بالتخيري الواقعيّكفاربني القرص والتامم أو التخيري يف خصال ال
ًليلني ختيـريا، ومـع  ألحد الدّجيةا التخيري األصويل فهو بمعنى جعل احلّأم

ًوال عـن ؤ مـسّكلـفً له ختيـريا يكـون املّجيةاختيار أحد الدليلني بعد ثبوت احل
العمل بالتكليف املستفاد بواسطة الدليل املختار، ويكـون ذلـك التكليـف هـو 

  عليه بعد اختيار دليله، وكأنه ال يوجد تكليف آخر مفـاد بواسـطة دليـلّتعنيامل
 . آخر



 ٢٧١ .......................................................................................  ّتعارض األدلة

ى الدليلني ومـا يـشتمالن ّري األصويل ال نظر له إىل مؤدالتخي: وبتعبري آخر
ً هلـام ختيـريا، ّجيـةعليه من تكليفني، وإنام نظـره إىل نفـس الـدليلني وجعـل احل

ّا عىل اختيار أحـد احلجّتبويكون لزوم العمل بتكليف دون آخر مرت تـني، وبعـد ً
 . ًا تعييناّمؤداه العمل بّكلفتني تكون وظيفة املّحدى احلجإاختيار 

 التخيـري ّ ألني،ّالعـاموعليه يكون التخيري األصويل من وظيفة املجتهد ال 
؛ وذلك وظيفة املجتهد فيفتي عىل ّجيةاألصويل يف املقام يرجع إىل التخيري يف احل

ًطبق إحداها خمريا  .ي عىل طبق فتواهّالعامد ّ ويعمل املقلّ
تني، وبـام ّ احلجىحدإه ختيري يف األخذ بّ ألنويطلق عليه بالتخيري الظاهري،

 يف احلكـم ًا ختيـريّجيـة هـي حكـم ظـاهري، فيكـون التخيـري يف احلّجيةأن احل
 .الظاهري

 

 : ثالثة منهاصنّف عىل التخيري، استعرض املّدالة ّعددةتوجد روايات مت
 لعبد اهللا بن حممـد ٍابقرأت يف كت> :رواية عيل بن مهزيار قال :الرواية األوىل

 يف ركعتـي × اختلف أصحابنا يف رواياهتم عن أيب عبد اهللا: × إىل أيب احلسن
هام ّ ال تـصل: وروى بعضهم،هام يف املحملِّ صلْنأ : فروى بعضهم،الفجر يف السفر

 ّ وسـع: × قتدي بك يف ذلك فوقععلمني كيف تصنع أنت ألأعىل األرض فَّإال 
 .<عليك بأية عملت

 عليـك ّ وسع> :× االستدالل يف هذا التوقيع الرشيف هي قوله وفقرة
شــاء مــن اخلــربين  ٍّأي وهــي ظــاهرة يف التخيــري واألخــذ بــ.<بأيــة عملــت

عليه هذه الروايـة هـو التخيـري ّتدل ي ذاملتعارضني، وعليه يكون التخيري ال
ً ألحـد اخلـربين ختيـريا ّجية، بمعنى جعل احلّجيةاألصويل أي التخيري يف احل
بفلو اختار أحد اخلربين، يرت ـت  عليـه وجـوب العمـل بـالتكليف املـستفاد ّ

 .بواسطة اخلرب املختار
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 :  بمناقشتنيّجيةنوقش االستدالل بالرواية عىل التخيري يف احل
إن الرواية ليست بـصدد  :ظاهر السؤال عن احلكم الواقعي: املناقشة األوىل
 واألخذ بأحد اخلربين، وإنام بصدد بيان ّجيةي التخيري يف احلالتخيري الظاهري أ

ًواقعا يف اإلتيان بالـصالة يف املحمـل أو عـىل  ّ خمريّكلفالتخيري الواقعي وأن امل
 : األرض، وذلك لنكتتني

هي النكتة املوجودة يف كالم السائل وهي أنه سأل عن واقعة  :النكتة األوىل
و عىل األرض، الظاهر هو الـسؤال عـن احلكـم ة وهي الصالة يف املحمل أّمعين

ام وأن ّش عـن الواقـع، السـيّ اإلنسان بطبيعتـه يفـتّ ألنالواقعة، الواقعي لتلك
 اإلنـسان يبحـث عـن احلكـم الظـاهري بعـد ّ ألن،×املسؤول هو املعصوم 

 .العجز عن احلكم الواقعي
حلكـم  أن يكون اجلواب عن اّالبد السؤال عن احلكم الواقعي، ّحيث إنو 

ه املناسب مـع ّ ألن؛ بمقتىض أصالة التطابق بني السؤال واجلواب،ًالواقعي أيضا
ّ وكونه عاملا باألحكام الواقعية، ومتصد×وضع اإلمام   .ًيا لبياهناً

ٍ كيلٍ لو كان السؤال عن أمر،نعم  ة، من قبيل أن يـسأل إذا ّمعين غري ٍ وواقعةّ
ن إ ألمكـن أن يقـال ؟بـن رسـول اهللافام ذا نعمل يـا  ورد احلديثان املتعارضان،

 .ةّمعينالسؤال عن احلكم الظاهري، لكن السؤال يف املقام عن واقعة 
فـأعلمني كيـف تـصنع > :ًيف كالم السائل أيضا، وهي قولـه :النكتة الثانية
 × اإلمام ّ ألن وهي رصحية يف السؤال عن احلكم الواقعي؛<أنت ألقتدي بك

 .يعمل بعلمه الذي هو طبق الواقع
 ×منا أن اإلمـام ّلـو سـل :عدم استفادة التخيري الظاهري: املناقشة الثانية

ًكان ناظرا يف جوابه إىل بيان احلكم الظاهري والذي هو التخيري يف األخذ بأحـد 
 ×نه ال يستفاد من كـالم اإلمـام إ: اخلربين، إال أنه عىل الرغم من ذلك نقول
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 وعدم إمكان اجلمع العـريف ّستقربيان التخيري الظاهري يف حاالت التعارض امل
 اخلـربين املتعارضـني املـذكورين ّ ألنكالمنـا يف املقـام؛ّحمـل الذي هـو  بينهام،

 العرف حينام يواجـه ّ ألن؛ًا عرفيًا بالتخيري، نجد بينهام مجع× اب اإلماموجو
ًأمرا وهنيا عىل موضوع واحد، ف نه حيمل األمر عىل الرتخيص بالفعل، وحيمـل إً

 بالـصالة عـىل األرض × الكراهة، ويف املقام نجـد أن أمـر اإلمـامالنهي عىل
 بحمـل دليـل األمـر عـىل ّيها يف املحمـل، وهـو مجـع عـريفّواجلواز يف أن يصل

 عـىل األرض، ّأن يـصيلّستحب  ودليل النهـي عـىل الكراهـة، فيـ،االستحباب
 مـن اخلـربين يفّ كـل ّحجيـةفيكون مدلول احلديث  كره الصالة يف املحمل،تو

نفسه لعدم التعارض بينهام، والتوسعة يف مقام العمل باألخذ بمفـاد الرتخـيص 
وهو الصالة يف املحمل أو األخذ بدليل األمـر والـصالة عـىل األرض، لكـون 
ًاألمر استحبابيا ال لزوميا، ومن الواضح أن هذا املعنى يـصلح عرفـا أن يكـون  ً ً

الروايـة عـىل ّتدل ليه فال ، وع) عليك بأية عملتّ وسع( ×هو املراد من قوله 
بحثنـا يف ّحمـل  ًا، الذيّستقرًالتخيري الظاهري بني اخلربين املتعارضني تعارضا م

 .املقام
 

ذكر السيد اخلوئي أنه اليمكن االسـتدالل بالروايـة يف املقـام ألن الظـاهر 
 بـالتخيري أن التخيـري ×ظاهر حكمه > :قالالتخيري الواقعي حيث  منها إرادة
ال احلكم بـالتخيري ، لكان األنسب بيانه، إذ لو كان احلكم الواقعي غريه، واقعي

 هبـام ّتمـسك وال عمـوم حتـى ي×  لكـالم اإلمـامإطـالقوال : بني احلديثني
 .)١(<ى عن مورد الرواية إىل غريهّيتعد

لتوقيـع بيـان التخيـري يف مـن املحتمـل أن يـراد مـن ا> :وقال الشيخ املظفر
                                                 

 .٤٢٥ص ،٣ج: مصباح األصول )١(



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٢٧٤

 احلكم الـواقعي هـو جـواز صـالة ركعتـي ّ باعتبار أن؛نيّ من املرويّالعمل بكل
. ال أن املراد التخيري بني الروايتني ًمعا،الفجر يف السفر يف املحمل وعىل األرض 

ام أن الـسؤال مل ّال سـي ًدا، وهو احتامل قريب ج،فيكون الغرض ختطئة الروايتني
 ىبل السؤال عن كيفية عمل اإلمـام ليقتـد،  العمل باملتعارضنييكن عن كيفية

، أي أنه سؤال عن حكم صـالة ركعتـي الفجـر ال عـن حكـم املتعارضـني، به
أن حيمل عىل بيان كيفية العمـل ّصح فكيف ، واجلواب ينبغي أن يطابق السؤال

 .)١(<شاهد عىل ما نحن فيهًضا باملتعارضني؟ وعليه فال يكون يف هذا اخلرب أي
  يف سعة من األمر والنهي الواقعينيّكلفكون امل> :وقال السيد الكلبايكاين
كــام هــو ، خــذ بأحــد اخلــربينال أنــه يف ســعة األ، حتــى يعلــم حكــم الواقعــة

 .)٢(<ّدعىامل
، رادة احلكم الواقعي من الروايـةإالسيد حممد الروحاين فقد ناقش يف  أماو

ذا الـسؤال هـو بيـان احلكـم كـون األنـسب مـع هـ(: دعوىما أو> :حيث قال
 ّبـأن: فمندفعـة )الواقعي لو كان غري التخيري ال احلكم بـالتخيري بـني احلـديثني

 ّ ببيان حكـم كـيلّاصةلة اخلأ عن بيان احلكم الواقعي يف املس× غامض اإلمامإ
يمكن أن يكـون ملـصلحة هنـاك يف نفـسه ، لة األصولية الكثرية االبتالءأيف املس

عـدم كـون  مكـان دعـوىإإىل ًفا  مـضا؛البتداء ببيان احلكمكاملصلحة يف عدم ا
نام هو حكم االختالف إو، املسؤول عنه هو الوظيفة الواقعية بالنسبة إىل الصالة

 ال بيـان ،فاجلواب املناسب هو بيان احلكم ملقام املعارضة. خبار يف املورد بني األ
 .)٣(<الوظيفة العملية الفرعية

                                                 
 . ٢٤١ص ،٣ج: أصول الفقه )١(
 .٣٧٩ص ،٢ج:  إفاضة العوائد)٢(
 .٤٢٨ص  ،٧ج: منتقى األصول )٣(
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 هذه الرواية مل يكـن الـسائل قـد سـأل عـن عـالج خـربين ه يفّال خيفى أن
 عجـل اهللا ّاحلجـةام  السائل سأل عن اختالف الفقهاء، أما اإلمّ ألنمتعارضني،

توجد روايتني وبـأهيام أخـذت مـن جهـة التـسليم كـان : فرجه الرشيف، فقال
ّصوابا، يعني أي  ّ ولعـل.ً عـىل نفـسك كـان صـواباّحجـة من اخلـربين جعلتـه ًاً

بـأهيام ( ُ باعتبار أنه يستشعر من فقرة؛االستدالل هبذه الرواية أوضح من السابقة
 بأحد اخلربين، وهو التخيري الظـاهري، ّتعبدال وّجيةاألخذ يف مقام احل) أخذت

 .ال التخيري الواقعي بني اخلربين يف مقام العمل واالمتثال
 

 الصحيح عدم متامية االستدالل بالرواية عىل التخيري ّالسيد الشهيد أنيرى 
التعارض بني خربين متعارضني، بـل  السائل مل يسأل عن عالج ّ ألن،ّجيةيف احل

 اختلف الفقهاء يف حكمها الواقعي، وعـىل هـذا ٍسأل عن احلكم الواقعي ملسألة
 إنام يكون باعتبار مـا يف جـواب ّجيةاالستدالل عىل التخيري يف احل فإن األساس

اخلربين شـاء، ّأي ص بّ رخ× من وجود حديثني متخالفني، وأنه ×اإلمام 
 .<  ن أخذت من باب ال سليم وسعكا ّأي ب> :حيث قال

 :  أمورّ لعدة؛ّجيةعىل التخيري يف احلّدال  غري ×لكن جواب اإلمام 
أن املقصود بـالتخيري هـو التخيـري   يف×ظهور كالم اإلمام  :ّاألولاألمر 
تـني، إمـا مـن جهـة كونـه ظـاهر حـال ّجيال التخيري الظاهري بني احل الواقعي
 ّ يبـني× هّ فإنـة،ّمعينـًا لبيـان حكـم مـسألة ّرضـتعً دائام إذا كان م×اإلمام

 . العامل باألحكام الواقعية× ّإذ إنهحكمها الواقعي، وهو املناسب 
وإما من جهة ظهـور سـؤال الـراوي يف االسـتفهام عـن احلكـم الـواقعي 
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 لنظرللمسألة، وعليه يكون مقتىض أصالة التطابق بني السؤال واجلواب هو أن ا
  .ًضا أيإىل التخيري الواقعي

ها ّتضمنالذي )   ري هذه ا جرىّاألولد ّو ذ ك ال شه (ن فقرةأ :األمر الثاين
ً، تارة نفرضها جزءا من احلـديث الثـاين الـذي نقلـه اإلمـام ×جواب اإلمام 

ً عجل اهللا فرجه الرشيف، وأخرى نفرتضها كالما مستقال أضافه اإلمـام ّاحلجة ً
 . إىل احلديثني× ّاحلجة
وهو أن هذه الفقرة املذكورة هي جـزء مـن  - ّاألولالفرتاض ن أخذنا باإف

ّاحلديث الثاين، وليست كالما لصاحب الزمان عج : نقولٍحينئذ  ف-ل اهللا فرجهً
 ٍ يثبت التكبري عند االنتقال من حالـةّاألول احلديث ّ ألنإن اخلربين متعارضان،

د، واحلـديث الثـاين ّشهً مطلقا، فيشمل حالة االنتقال إىل القيام بعد التـٍإىل حالة
 ّحقــقينفــي التكبــري يف حالــة االنتقــال مــن التــشهد إىل القيــام، ومــع ذلــك يت

 .بالتخيري ×التعارض، فحكم اإلمام
ًا، ّستقرً لكن يرد عىل ذلك أن هذا التعارض بني احلديثني لـيس تعارضـا مـ

  احلـديث الثـاينّ ألن إلمكان اجلمع العـريف بيـنهام،؛ّستقربل هو تعارض غري م
 يثبت التخيري يف حالة االنتقال من ّاألول إذ احلديث ؛ّاألولمن احلديث ّأخص 

 ينفي التكبري يف حالة االنتقال مـن ّاألول واحلديث ،حالة إىل حالة بشكل مطلق
، فيجمـع ّاألول مـن ّد إىل القيام فقط، فيكون الثاين أخصّالسجدة أو من التشه

ًا عـىل ّقـدم، فيكـون احلـديث الثـاين مّصا عىل اخلّالعامبينهام مجع عريف بحمل 
 يف مجيع حاالت االنتقال مـن حالـة ًثابتا، وعليه يكون التكبري ّخصية باألّاألول

 .د إىل القيامّإىل حالة، إال يف حالة االنتقال من السجدة أو من التشه
 ّ ألنً؛ لكونه حاكام عليه؛ّاألولًا عىل احلديث ّقدمبل يكون احلديث الثاين م

، أي نـاظر إىل حكـم التكبـري الثابـت يف مـوارد ّاألولث الثـاين نـاظر إىل احلدي
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ٍاالنتقال من حالة إىل حالة، وناف له يف حالة االنتقال مـن اجللـوس إىل القيـام، 
 حكـم اإلمـام ّنإجيب تقديم احلاكم عىل املحكوم، وعىل هذا األساس فٍحينئذ و

ىل أنه ليس املراد مـن التخيـري بالتخيري يف مورد احلاكم واملحكوم يكون قرينة ع
 . هو التخيري الظاهري بني اخلربين-عجل اهللا فرجه -يف كالم اإلمام 

عىل أهنا )   ري هذا ا جرىّاألولد ّو ذ ك ال شه( وأما إذا افرتضنا كون فقرة
 وأهنا من قول اإلمام صاحب األمر، فعىل هـذا الفـرض ال حيـصل ّستقلةفقرة م

كبري ت أثبت الّاألول احلديث ّ ألن،×ذين نقلهام اإلمامتعارض بني اخلربين الل
د، أمـا ّ انتقل املصيل من حالة إىل أخرى، فيـشمل حالـة القيـام بعـد التـشهّكلام

 احلديث ّ ألند،ّعىل نفي التكبري يف حالة القيام بعد التشهّيدل احلديث الثاين فال 
 مبارشة بعد السجدة الثانية، ّ التكبري إذا قام املصيلىالثاين غاية ما أفاده هو أنه نف

د لـيس ّ القيام بعد التشهّ ألند،ّومن الواضح أن هذا ال يشمل القيام بعد التشه
فال تعارض بني احلديثني يف مورد االنتقـال . ًفيه قيام من السجدة الثانية مبارشة

 .د إىل القيامّمن التشه
مـورد للقـول ال ٍحينئـذ  عدم وجود معارضة بني احلـديثني، وّتضحوهبذا ي

 التخيـري فـرع وجـود معارضـة، ويف املقـام ال ّ ألنبوجود ختيري ظـاهري أم ال،
 لـسؤال ّتعرضموجود أن أحد احلديثني مهو توجد معارضة بني احلديثني، وما 

، ّاألولد ّالــسائل وهــو اخــتالف الفقهــاء يف التكبــري حالــة القيــام مــن التــشه
ّ خـريه )ل اهللا فرجهّعج(اإلمام  لسؤال السائل، وّتعرضواحلديث اآلخر غري م

ًختيريا واقعيا  .بني التكبري وعدم التكبري ً
 أي التخيري يف ،منا بتاممية الرواية عىل التخيري الظاهريّلو سل :األمر الثالث

فـيام لـو افرتضـنا أن ّتم  بني اخلربين وليس التخيري الواقعي، لكن هذا يـّجيةاحل
  الظـاهر مـن كلمـةّ ألن؛قـام لـيس كـذلكيني، لكن املاحلديثني املتعارضني ظنّ

 هبـذين ^أجداده عن ث ّتحديإخباره القطعي ب ×هو أن اإلمام) حديثني(
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ًأيضا يقـصد روايـة هـو) نه رويإف( ن قولهأاحلديثني، و  يمـيض ورودهـا ×ً
 نحـن بـصدده وهـو التخيـري ّبنفس هذا النقل، وعليه خترج هـذه املكاتبـة عـام

 . الصدوريظنّيالظاهري بني احلديثني ال
ولو فرضنا ثبوت التخيري بـني احلـديثني مقطـوعي الـصدور، فـال يمكـن 

 الحتامل أن يكون مزيد اهتامم الـشارع ؛ي الصدورظنّيي منه إىل اخلربين الّالتعد
ة، وال يوجد إطـالق ّخاص التخيريية يف موردمها ّجيةًبالقطعيني موجبا جلعل احل

 . بهّتمسكُيف الرواية لي
 أمحـد بـن إبـراهيم ّا مكاتبة بخطّ ألهنة السندّالرواية غري نقي> ًمضافا إىل أن

 وأمحد بن إبراهيم النوبختي جمهـول ال ذكـر .النوبختي وإمالء احلسني بن روح
له يف كتب الرجال، فإن كان واسطة يف النقل عـن احلـسني ابـن روح فالروايـة 

 - الـراوي  مستنـسخ للمكاتبـة وأنّجمـرد وإن استظهرنا أنه كـان ،ًساقطة سندا
 يشهد بإمالء احلسني بن روح كانت -هو حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي و

 .)١(<ً يف إسقاط السند أيضاٍ كافّددالرت واإلمجال ومعتربة،
 

 التوسعة والتخيري فيه ختيري يف احلكـم ّنأ الظاهر> : اخلراساينّحقققال امل •
، مـن املحمـل واألرضّ كـل ركعتي الفجر جيـوز يف ّنأ و،ةيّجالفرعي ال يف احل

وحييـل ، مام بيان حكم املـسألة الفرعيـةن يرتك اإلأام ومن املستبعد ّسي ًرا،اختيا
، ومثل ذلك الكالم يف مكاتبة احلمـريي، السائل إىل التخيري يف املسألة األصولية

املراد  فإن ،ً)بان صوا ، من باب ال سليم هما أخذتّو أي (: فيها×وال ينافيه قوله 
 ال ،واالنقياد والطـوع لـه،  عنهّواملروي، من التسليم هو التسليم لقول املعصوم

عـىل أن املـراد هـو التخيـري يف ًدا ليكون ذلك شـاه، التسليم لقول الثقة الراوي
                                                 

 .٣٤٥ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .)١(<بام هو قول الراويني، من الراوينيّ كل العمل بقول
ّحمل خارج عن >  موردهاّبأن :لروايةاالستدالل باعىل  السيد اخلوئيأورد و
 هذه الرواية عىل التخيري بينهام هـي ّدلتذين لالنسبة بني اخلربين ال فإن ،الكالم

واحلكم بعدم استحباب ،  ومقتىض اجلمع العريف هو التخصيص،العموم املطلق
 بالتخيري إنام هو لكـون املـورد مـن × كم اإلمامُفح، التكبري يف مورد السؤال

 وإن إذ مقتىض التخصيص،  من اخلربينّفال بأس باألخذ بكل، ةّاملستحباألمور 
ال بأس ًضا تيان بالتكبري أيخذ باخلرب واإلإال أن األ، كان عدم استحباب التكبري

إذ  ؛ من االقتصار عىل مورد الروايةّ البد:باجلملة و. التكبري ذكر يف نفسهّنأل، به
ي عـن موردهـا إىل ّجـب التعـد إطالق أو عمـوم يو× ليس يف كالم اإلمام

 .)٢(<غريه
 حكــم ّن مــا ذكــره مــن أنإ> :مناقــشة الــسيد الروحــاين للــسيد اخلــوئي •
. .  غـري وجيـه ، ذكر يف نفسهّ أنه بالتخيري واستحباب التكبري باعتبار×اإلمام

ًمـثال ،  فالقنوت-جزاء واجبة أجزاء مستحبة كام هلا أللصالة  ّنأما عىل القول بأ
ن سؤال السائل عـن كـون التكبـري أل،  فواضح-ّستحب  مّأنهَّإال جزء للصالة 
، ةّجـزاء الـصالة املـستحبأمـن ّاص ل يف نفـسه وبعنوانـه اخلـّد األوّبعد التشه

إذ ، تالءم مـع الـسؤاليـفاحلكم بالتخيري من باب استحباب الذكر يف نفـسه ال 
ّحل  ثبوت امللعدم ؛ة حتى عىل هذا القولّجزاء الصالة املستحبأليس الذكر من 

بل هـي ، جزاء هلاأات يف الصالة ليست ّن املستحبأما عىل القول بأو. لهّاص اخل
ن أ كام يلتـزم بـه الـسيد اخلـوئي بلحـاظ -ات استقاللية ظرفها الصالة ّمستحب

 املسؤول عنه ّن فأل-ًبا للواجب خالف فرض كونه واجّستحب فرض اجلزء امل
                                                 

 .٢٥٦ص ،٢ج: حممد كاظم اخلراساين: هناية النهاية) ١(
 .٤٢٥ص  ،٣ج: مصباح األصول  )٢(
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بحيـث يـؤتى بـه يف ذلـك ّاص اخلـّحل املستحباب التكبري بعنوانه يف هذا  اهو
بـداعي ّاص  اخلـّحملـهتيان بـالقنوت يف  نظري اإل؛ بهّمره املختصأبداعي ّحل امل
 فـاحلكم .ّحلمر بالقنوت يف غري ذلك املتيان به بداعي األ اإلّصحةوعدم ، مرهأ

، ّحملهمر بخصوصية تيان به بداعي األ ذكر ال جيدي يف اإلّ أنهباستحبابه من باب
 .للذكر بخصوصهّحمل ذ ال إ

نـام هـو بلحـاظ إخذ باحلـديثني شكال يف كون التخيري بني األإفال ، وعليه
  ...استحباب التكبري يف نفسه وعدمه 

املناقـشة ، نعـم .شكال فيها من جهة داللتهاإن هذه الرواية ال أ: لّواملتحص
 عـدم  األصـفهاين مـنّحقـقالتي يمكن فرضها فيها وىف سـابقتها مـا ذكـره امل

 .)١(<اتّالختصاصها بمورد املستحب ؛ فيهاطالقاإل
 أمرهــا عــىل ّات املبنــيّن موردمهــا املــستحبإ> : األصــفهاينّحقــقوقــال امل

 .)٢(<لزامياتفال يستلزم التخيري يف اإل، التخفيف والسهولة

                                                 
 .٤٣٠ص ،٧ج: منتقى األصول) ١(
 .٣٦٣ص ،٣ج: كفايةهناية الدراية يف رشح ال) ٢(
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 هذه الرواية مـن أوضـح الروايـات يف الداللـة عـىل نأذكر السيد الشهيد 
 . لعدم ورود اإلشكاالت السابقة عليها؛ بني اخلربينّجيةالتخيري يف احل

واحـد ّ كـل  كان راويانذل مورد السؤال فيه هو اخلربان املتعارضان الّنإف
بـل ، يسأل ابن اجلهم عن احلكـم فـيهامبحيث لوال تعارضهام ملا كان ، منهام ثقة

 كـان يف ذلـك ×وجوابـه . ًدا  واحد منهام فيام لـو كـان منفـرّكان يأخذ بكل
 .واحد منهام من دون تقييدّأي الفرض هو جواز األخذ ب

إال أهنـا ، هذه الرواية من جهـة الداللـة ال بـأس هبـا> :قال السيد اخلوئيو
 .)١(<عمل هباُمرسلة ال ي

 .)٢(<بأهيام أخذت من باب التسليم> :ىخرأويف رواية 
ألن  ًقـا، مـن املتعارضـني مطلّفيجوز األخذ بكل> :وقال املجدد الشريازي
،  األخذ بأحدمها واختيـارهّمجردوعنوانه ال ينتفي ب، مصلحة التسليم ال ترتفع

 باقيـان عـىل مـا كانـا عليـه - أعني مصلحة التسليم وصـدق عنوانـه -بل مها 
 .)٣(<ًة أيضاّتأخرائع املبالنسبة إىل الوق

ال إشـكال يف داللتهـا عـىل التخيـري يف احلـديثني > :وقال الـسيد اخلمينـي
 .)٤(<لّ عىل تأم،كام ال يبعد جرب سندها بعمل األصحابًقا املختلفني مطل

                                                 
 .٤٢٤ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
 .٦٧ص  ،١ج: الكايف) ٢(
 .١٤٥، ص ٤ج:  تقريرات آية اهللا املجدد الشريازي)٣(
 .٤٧ص  ،٢ج: الرسائل) ٤(
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وإن ذكـر  ،ًال خيفى أن الرواية ساقطة سندا باإلرسال :ًقشة الرواية سندامنا
سنادها، حيـث أ أكثر الروايات املحذوفة رباشتهاة االحتجاج ّقدمالطربيس يف م

ال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده إما لوجـود اإلمجـاع عليـه أو > :قال
 العقـول إليـه أو الشـتهاره يف الـسري والكتـب بـني املخـالف ّدلـتموافقته ملا 
فإنـه لـيس يف  ×إال ما أوردته عـن أيب حممـد احلـسن العـسكري ، واملؤالف

فألجـل ، ناهّقـدمعـىل مثـل الـذي ًمال  ما سواه وإن كان مشتّشتهار عىل حداال
ألن مجيع مـا رويـت عنـه ، ل جزء من ذلك دون غريهّذلك ذكرت إسناده يف أو

 .)١(< يف تفسريه× إنام رويته بإسناد واحد من مجلة األخبار التي ذكرها ×
 

 ّتامـة، لكنهـا غـري ّجية احلهبا عىل التخيري يفّدل ُتهنالك روايات أخرى اس
 : ًإما داللة وإما سندا، وفيام ييل نستعرض بعض هذه الروايات

 رواية سامعة: الرواية األوىل
ِسألته عن الرجل اختلف عليه رجالن من أهل دينه  «× عن أيب عبد اهللا  ِ ِ ِِ ِِ ُ ُ َُ ّ ََ ََ ََ َ ُِ

ِيف أمر كالمها يرويه أحدمها يأمر بأخذه ِ ِ ِِ ُ ُ َ ََ َ َُ ُ َُ ِ َآلخر ينهاه عنه كيف يـصنَع؟ فقـالا وٍ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ: 
ُيرجئه ح  يل  من    ِ ُ َ َ َ ّ َ ُ ُ ُه  هو   سعة ح  يلقاهُِ َُ َ َّ َ ٍ ِ َ ُ   .)٣(ً سنداّتامةوهذه الرواية  .)٢(»َ

 :×هبا املشهور عىل التخيـري بـدعوى أن قولـه ّتدل ا داللتها، فقد اسّوأم
ام شـاء وهـو معنـى التخيـري، ّخذ بأهيظاهر يف جواز األ) فهو   سعة ح  يلقـاه(

فهـو راجـع إىل احلكـم الـواقعي وكيفيـة ) يرجئه ح  يل  من  ـ ه (وأما قوله
 .  الذي هو حكم ظاهريّجية فال ينايف التخيري يف احل،اكتشافه

                                                 
 .٤ص ،١ج: حتجاجاال) ١(
 .٣٩  من أبواب صفات القايض، احلديث٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(
 .٣٣٨ص، ٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٣(
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 مناقشة السيد اخلوئي لداللة الرواية عىل التخيري
 موردها ما إذا دار األمر ّ ألنداللة الرواية عىل التخيري؛ وئيناقش السيد اخل

ء واآلخـر  بني حمذورين بقرينه ما افرتض فيها من أن أحد املخـربين يـأمر بـيش
 عنه، والتخيري يف مثل ذلك عىل مقتىض القاعدة، فلـيس يف الروايـة حكـم ىينه

 ّحيـث إنمورد هذه الرواية دوران األمـر بـني املحـذورين > :جديد، حيث قال
 والعقل حيكم فيه بالتخيري بني الفعل والـرتك، .ينهىأحد اخلربين يأمر واآلخر 

 .)١(<عىل أزيد منهّيدل  ال ) الخ...فهو   سعة (:× وقول اإلمام
  للسيد اخلوئيّصنفمناقشة امل

إن التخيري العميل يف موارد الدوران بني املحـذورين يرجـع إليـه فـيام إذا مل 
لزاميني أو أصل عمـيل يكن أصل حاكم، كعموم فوقاين يثبت أحد احلكمني اإل

َّمنجز له، وإال  كانـت - لـهّمنجـزأي لو وجد عموم فوقاين أو أصـل عمـيل  - ّ
مقتـىض إطـالق : النتيجة التعيني ال التخيري، وعىل هذا األساس يمكن أن يقال

ًالرواية هو يف حالة وجود مرجع من هذا القبيل، يكون التخيري املـذكور ختيـريا 
 .)٢ (القاعدة ًائدا عىل مقتىضً، فيكون أمرا زّجيةيف احل

يف  والتحقيق بأن االستدالل هبـذه الروايـة عـىل التخيـري:  ثم قال السيد الشهيد
أن يكون امللحوظ فيها حاالت التعارض الواقعة يف أصول >  الحتامل؛ّ غري تامّجيةاحل

الدين ونحوها من مسائل اجلرب والتفويض والقضاء والقدر والبـداء واملـشيئة بقرينـة 
 لو كان إىل الفروع كـان لنظرفإن ا) أحدمها يأمر بأخذه (التعبري الوارد يف كالم السائل
 .إذ التعبري باألخذ يناسب األمور االعتقادية ّاألنسب أن يعرب باألمر بفعله؛

يرجئه ح  يل  مـن (  من قوله×وكذلك التعبري الوارد يف جواب اإلمام 
                                                 

 .٤٢٤ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
 .٣٣٩ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٢(
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 يناسـب االعتقـادات التـي - بمـن خيـربه كذلك التعبري و- اإلرجاء َّ فإن)  ه
 ال الفروع التي يطلب فيها االمتثال ويكـون اإلرجـاء فيهـا ،تطلب فيها املعرفة

ًموجبا عـادة ّ للتفويـت، مـضافا إىل قلـً ة فـروض الـدوران بـني املحـذورين يف ً
عـدم انعقـاد اإلطـالق يف  و من االحتامل املستوجب لإلمجـالّأقلوال . الفروع
ًاء عليه، ال يستفاد من السعة يف احلديث التخيري أصال، إذ ال معنـى وبن. الرواية

 وإنام يكون املراد السعة من حيث االعتقـاد ،له يف االعتقادات واملعارف الدينية
 .)١(< منهام حتى يلقى من خيربه بالواقعٍء  فال يلتزم بيش،ّمؤداهوااللتزام ب

 

عـن أيب عبـد  )٢(ً االحتجاج مرسال عن احلارث بن املغريةروى الطربيس يف
َإذا سمعت من أصحابك ا ديث« قال × اهللا َ َ َِ ِ َ ِ َ َ هم ثقة  موسع عليـك حـ  تـرى  وَ َ ّ َ َ ٌَ َ ّ َ ُ َ ٌ َ ِ ُ ّ ُ

ِالقائم   د عليه َ َ ُ َ َ َ ِ هبـا عـىل التخيـري بـدعوى أن مـا ورد فيهـا مـن ّتدل واسـ .)٣(»َ
 . أو ذاكالتوسعة يف األخذ هبذا احلديث 

ً يف االستدالل هبذه الرواية سندا وداللة حيـث قـالناقش السيد اخلوئيو ً :
 ال داللة هلـا عـىل حكـم -ًمضافا إىل ضعف سندها باإلرسال -وهذه الرواية «

 .)٤ (»× ّاحلجة أخبار الثقة إىل ظهور ّحجيةاملتعارضني كام ترى، ومفادها 
 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

منا عدم ورودهـا ّيد الشهيد عىل ما ذكره السيد اخلوئي بأننا لو سلأورد الس
 فيهـا لنظـر أن اومل نقبل ما سوف نشري إليه من القرينة عىل> يف فرض التعارض

                                                 
 .٣٣٩ص: املصدر السابق) ١(
 بن معاوية، برصي، روى عن أيب جعفـر من نرص: احلارث بن املغرية النرصي، قال النجايش) ٢(

 .١٣٩ص:  رجال النجايش:انظر .، ثقة ثقة^وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن عيل
 .٤١ من أبواب صفات القايض، احلديث ٩ الشيعة، الباب وسائل) ٣(
 .٤٢٤، ص ٣ج: مصباح األصول) ٤(
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إىل صورة التعارض، فـال بـأس بـأن يـستفاد مـن إطالقهـا التخيـري يف مـوارد 
الطريقية أو إجيـاب ية أو ّنجز إذا كان بلسان جعل املّجية دليل احلّ ألنالتعارض،

ً شموله للمتعارضني معـا غـري ّ ألنالعمل ال يمكن أن يشمل موارد التعارض،
أما إذا كان بلسان التوسعة  و،ّرجح وألحدمها دون اآلخر ترجيح بال م،معقول

 جـواز العمـل بأحـد ّ ألنًوأن له أن يعمل به، فيعقل إطالقه للمتعارضني معا،
 ن مثـل حـديثإ ومن هنا نقـول .ًضا باآلخر أياملتعارضني ال ينايف جواز العمل

يف مسألة التقليد لوال ما فيـه مـن ضـعف الـسند يمكـن أن ) وهّ أن يق ّفللعوام(
 .)١(<ًيكون دليال عىل التخيري عند تساوي املجتهدين مع اختالفهام

 ّجيـةة عىل احلّ إن مفروض الرواية هو األخبار املتعارضة فتكون دال:ثم قال
 .)٢(ًلكنها ساقطة سندا باإلرسال والتخيريية،

  األصفهاين لالستدالل بالروايةّحققمناقشة امل
 مـن ّتمكنبأن موردها الـ  األصفهاين عىل االستدالل بالروايةّحققأورد امل

لقاء اإلمام، كام يف أيـام احلـضور، ولـيس يف زمـان الغيبـة، ومـن الواضـح أن 
فموردهـا > :هذا ما ذكـره بقولـهًة قليلة ال تالزم الرخصة أبدا، وّالرخصة يف مد

، × وصورة ترقب لقائه-عرصّ كل  القائم باألمر يف- من لقاء اإلمام ّتمكنال
ة قليلة ال تـالزم ّكام يف أيام احلضور، الزمان الغيبة، والرخصة يف التخيري يف مد

 .)٣(<ًرخصته فيه أبدا
× 

فساء تدع ا صالة أ  ه مثـل أيـام حيـضة و  وا > :× روي يف فقه الرضا

                                                 
 .٣٤٦ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٣٤٧، ص٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٢(
 .٣٦٣ص ،٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٣(
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غ ــسل، فــإذا رأت ا م عملــت كمــا تعمــل تعــ ة أيــام، و ــستظهر بثالثــة أيــام ثــم 
هـذه ّأي  و ـً،، وروي ثـالث وعـ  ن يومـاًا ستحاضة، وقد روي ثمانية ع ة يومـا
 .)١(<األحاديث أخذ من جهة ال سليم جاز

، إال أنه مل تثبت ً داللةّتامة كانت  بأن هذه الرواية وإنناقش السيد اخلوئيو
 .)٢( الكتاب املذكور، فال يمكن االعتامد عىل الروايات املذكورة فيهّحجية

 : ×رواية عيون أخبار الرضا : لرابعةالرواية ا
أو ًعـا فـذ ك ا ي  ـسع األخـذ بهمـا  ي> :×الرضـا  روي يف عيون أخبار

 ومـا ’رسول اهللاإ   ّتباع وا ردالهما شئت وسعك االختيار من باب ال سليم واّبأي
 ،وا إ نا علمه فنحن أو  بـذ ك وال تقو ـوا بـآرائ مّمن ا وجوه فرد ء  م  دوه   

 وأنتم طا ون باحثون حـ  يـأتي م ا يـان مـن ،ت وا وقوفّ وا  بّوعلي م با كف
 .)٣(<عندنا
 هـا فيحّرص × يف داللة هذه الرواية بأن اإلمام  األصفهاينّحققناقش املو

 يف األمر اللزومي والنهي التحريمي، وعليـه فـال سنّةبالعرض عىل الكتاب وال
ا ّأم .)٤(ّرجحيوجد إطالق للتخيري من حيث الشمول للتخيري من حيث إعامل امل

 .)٥(السيد اخلوئي فقد أورد عليها بكوهنا مرسلة
م ب مجلـة مـن األعـالاذههو  : بعد مناقشة أخبار التخيريّقدموحاصل ما ت

ات، وممن ذهب إىل هذا صاحب الفصول والشيخ األنـصاري ّرجحعامل املإإىل 
 : النائيني والعراقي واألصفهاين والسيد اخلوئي، وإليك كلامهتمّحققوامل

                                                 
 .٣٠٧ص ،١٧ج: مستدرك الوسائل) ١(
 .٤٢٣ص ،٣ج: انظر مصباح األصول) ٢(
 .٢٤، ص٢ج: عيون أخبار الرضا) ٣(
 .٣٦٤، ص٣ج: انظر هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٤(
 .٤٢٤ص ،٣ج: مصباح األصول) ٥(
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إذا تعارض اخلـربان املعتـربان > :قال الشيخ احلائري يف الفصول الغروية •
ف عنـد عرضـهام  يـساعد عليـه أهـل العـرٍبحيث ال يمكن اجلمع بينهام بوجه

ان عىل اآلخر بأحد الوجوه املذكورة يف األخبار رجح فإن كان ألحدمها ،عليهم
 .)١(< األخذ به وترك املرجوحّتعنيأو غريها 

بعد -اعلم أن حاصل ما يستفاد من جمموع األخبار > :وقال الشيخ األنصاري• 
باألعدلية الرتجيح الفراغ عن تقديم اجلمع املقبول عىل الطرح، وبعد ما ذكرنا من أن 

 .)٢(< إنام هو بني احلكمني مع قطع النظر عن مالحظة مستندمها-وأخواهتا
 من مجيع ما ذكرناه يف املقام أن التخيري بني ّتحصلف> :وقال السيد اخلوئي •

 بـل عمـل .ح ألحـدمها ممـا ال دليـل عليـهّاخلربين املتعارضني عند فقد املـرج
 أفتـى فيـه بـالتخيري واحـد ًا مل نجـد مـوردانإاألصحاب يف الفقه عىل خالفه، ف

 .)٣(<فراجع. منهم
ّ 

وهـي أخبـار العـالج وأخبـار الرتجـيح : روايات العالج عىل طوائـف •
 السيد الـشهيد يف احللقـة الثالثـة ّتعرض وأخبار اإلرجاء، وقد ّتوقفوأخبار ال

 . طائفتني، ومها روايات التخيري والرتجيحّهمأل
مـن اخلـربين املتعارضـني  ً كالهي الروايات التي جتعل: التخيريروايات  •
ًحجة  . عىل سبيل التخيريّ
ً التخيرييـة ثبوتـا، وذلـكّجية قد يقال بعدم إمكان جعل احل•  ّجيـة احلّ ألنَّ

                                                 
 .٤٤٣ص: الفصول الغروية) ١(
 .٧٣ص ،٤ج: فرائد األصول) ٢(
: ؛ فوائـد األصـول٤٤٣ص: وانظـر الفـصول الغرويـة .٤٢٦ص ،٣ج: مصباح األصول) ٣(

 .١٨٥ص، القسم الثاين، ٤ج: ار؛ هناية األفك٧٦٥ص ،٤ج
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تـني ّ واحدة، أو ترجـع إىل جعـل حجّحجيةالتخيريية إن كانت ترجع إىل جعل 
  .كالمها باطلفمرشوطتني، 

ل إىل ّالشارع أن يتوصـ د الشهيد عن اإلشكال الثبويت بإمكانأجاب السي •
جعـل : ّاألولاجلعـل :  وذلـك بـأن جيعـل جعلـني،جعل التخيري بني اخلـربين

:  مفاده وجوب االلتزام بأحد اخلربين بنحو التخيري، واجلعـل الثـاينّ آيلّطريقي
 .مفاده إذا تركت االلتزام بأحد اخلربين، فعليك باآلخر

 ّدالـة ّعـددةً التخيريية إثباتا، حيث توجد روايـات متّجيةل احلمكان جعإ •
 :  ثالثة منهاصنّفعىل التخيري، استعرض امل

 عليك ّموسع> :× الشاهد قوله ّالتوقيع الرشيف وحمل: الرواية األوىل •
 وهـي ظـاهرة يف التخيـري وهـو التخيـري األصـويل أي التخيـري يف <بأية عملت

 .ّجيةاحل
 عجل اهللا فرجـه الـرشيف، ّاحلجةأن اإلمام ّتدل حيث اس: يةالرواية الثان •
ُتوجد روايتني وبأهيام أخذت من جهة التسليم كان صوابا، فيستـشعر مـن : قال ً
 بأحد اخلربين، وهو التخيـري ّتعبد والّجيةاألخذ يف مقام احل) بأهيام أخذت( فقرة

 .الظاهري، ال التخيري الواقعي بني اخلربين
 الـسائل مل يـسأل عـن ّ ألن االستدالل؛ّصحةشهيد بعدم أجاب السيد ال •

 .عالج التعارض بني خربين متعارضني، بل سأل عن احلكم
 ّجيـةهي أوضح الروايات يف الداللة عىل التخيـري يف احلو:  الرواية الثالثة•

ً لعـدم ورود اإلشـكاالت الـسابقة عليهـا، إال أهنـا سـاقطة سـندا ؛بني اخلربين ّ
 . باإلرسال
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 داليلالالبحث  •
 البحث السندي •

ü  استبعاد نسبة الكتاب إىل الراوندي: ّاألولاإلشكال 
ü طريق صاحب الوسائل إىل الكتاب غري معلوم: اإلشكال الثاين 
ü مل نجد هلذا الكتاب أثر يف كلامت العالمة: اإلشكال الثالث 

 قهيةتطبيقات ف •
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 هذا البحث حـول صنّفبعد أن انتهى الكالم عن روايات التخيري، عقد امل
 . يمكن تصنيفها إىل أربعة أصناف خمتلفة، وهي عديدةو روايات الرتجيح،

ًأي ترجيحـا ، ةّالعامـخمالفـة  وعـىل الرتجـيح بموافقـة الكتـابّيدل  ما .١
ر، وإن كـان  للكتاب، فخـذه واطـرح اآلخـًاًمضمونيا، فام كان مضموهنا موافق

كـان  فـإن ة،ّالعامـ للكتاب، فريجع إىل ًا للكتاب، أو كالمها خمالفًاكالمها موافق
، فخذ باملخـالف، فهـذا الرتجـيح تـرجيح ًا واآلخر خمالفّعامةًفقا للاحدمها موأ

 . املوافقة واملخالفة من صفات مضمون الروايةّ ألنملضمون الرواية،
كالرتجيح باألعدليـة واألوثقيـة ، يعىل الرتجيح بصفات الراوّيدل  ما .٢

 .واألفقهية ونحوها
والرتجيح بالشهرة من صـفات الروايـة،  ،عىل الرتجيح بالشهرةّيدل  ما .٣

 . ة ونحو ذلكّفقد تكون الرواية مشهورة أو شاذ
واملراد باألحدثية صدور اخلرب يف زمـن ، عىل الرتجيح باألحدثيةّيدل  ما .٤

 . عن زمن صدور اآلخرّخرأتم
ات ومهـا ّرجحـ يف احللقة الثالثة إال لصنفني من املّتعرضالسيد الشهيد مل ي

 والرتجيح بصفات الراوي من خـالل ،ةّالعامالرتجيح بموافقة الكتاب وخمالفة 
 :ثالث روايات وهي

 

ّإال أن ة كثـرية، ّالعامـخمالفة  و عىل الرتجيح بموافقة الكتابّدالةاألخبار ال
ها ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة اهللا الراوندي يف رسالته التـي ّأصح وهاّأمه
عيل ابني عيل بن عبد الصمد عـن  وفها يف أحوال أحاديث أصحابنا عن حممدّأل

أبيهام عن أيب الربكات عيل بن احلسني عن أيب جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد 
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مد بن أيب عمري عن عبد الرمحن بن أيب عبد بن عبد اهللا عن أيوب بن نوح عن حم
ُقال الـصادق> :اهللا قال َِ ّ َإذا ورد علـي م حـديثان  تلفـان فاعرضـوهما   : ×َ َ َُ ُ

ِ
َ َ
ِ ِ
َ َِ َِ َُ ُ َ َ َ َ

ِكتاب اهللا ِ َ ُ  ما وا ق كتاب اهللا فخذوه،ِ ُ ُ َ ِ َ َ ََ ِ َ ُما خالف كتاب اهللا فردوه و،ََ ّ ُ َ َِ َ َ ِ َ َ َ فإن  ـم  ـدوهما .َ ُ ُ ِ
َ َ َ

َ  كتا ِب ا  فاعرضوهما   أخبار العامةِ ّ َ َ
ِ ِ

َ َ ُ ُ َ ُ  ما وا ـق أخبـارهم فـذروه،ِ  ُ َ َ ُ َ َ َ ََ َمـا خـالف  و،ََ َ َ َ

ُأخبارهم فخذوه ُ ُ َ ُ َ َ>. 
يف داللتهـا، أمـا : أخـرى ويف سندها،: والكالم حول هذه الرواية يقع تارة

 .)١ ( له السيد الشهيد يف احللقاتّتعرضالبحث يف سندها فلم ي
 

 : نيّتبني مرتّرجحهذه الرواية تشتمل عىل م
 .ترجيح ما وافق الكتاب عىل ما خالفه :ّاألول
 .ة عىل ما وافقهمّالعامالرتجيح بام خالف  :الثاين

، فـاذا وجـدنا أحـد ّاألول ّرجحد املـو الثاين يف حالة عدم وجّرجحويأيت امل
 مـن تقـديم اخلـرب املوافـق عـىل ّالبد له، ًا للكتاب واآلخر خمالفًااخلربين موافق

املخالف، وإن كان اخلـربان مل يوجـدا يف الكتـاب الكـريم، بـأن كـان الكتـاب 
ّونفيا، نأخذ باملرجًتا ًالكريم ساكتا عن مضموهنام إثبا  الثاين، فنأخذ بام خـالف حً

ن  ـم يوجـدا   كتـاب اهللا إفـ> :طرح ما وافقهم، حيـث قالـت الروايـةنة وّالعام
 .<ةّالعامما   أخبار فاعرضوه

 من تقديم اخلرب املوافـق للكتـاب عـىل مـا خالفـه ّالبدوعىل هذه األساس 
 .ً أيضاّعامةلا ألخبار ًاحتى لو كان اخلرب املوافق للكتاب موافق

 ترجيح ما وافق الكتاب عىل ما خالفه : ّاألول ّرجحامل
 :  يرتبط بصفتنيّاألول ّرجحامل

                                                 
 .بعد االنتهاء من البحث الداليل للبحث السندي ّتعرضنوس) ١(
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 .جوح للكتاب الكريمخمالفة اخلرب املر: أحدمها
 . موافقة اخلرب الراجح له: خرواآل
فمن الواضـح أن املخالفـة  - وهي خمالفة اخلرب للكتاب- ا الصفة األوىلّأم

 : عىل قسمني
، كمخالفـة ّستقراملخالفة واملعارضة يف حاالت التعارض غـري املـ: أحدمها

اعدة اجلمع العريف ً اللذين جيمع بينهام وفقا لقّعام، للّاصاحلاكم للمحكوم واخل
 . ةّقدماملت

، كاملخالفـة بـني ّستقراملخالفة واملعارضة يف حاالت التعارض املـ: واآلخر
 .ني كذلكّخاصني متساويني أو ّعام

 وهـو التعـارض - ّاألولواملقصود من خمالفة الكتاب يف الرواية يف القسم 
 :  له حالتان-ّستقرغري امل

ف للكتاب لو تـرك مـن دون أن يعارضـه  أن اخلرب املخاليه: احلالة األوىل
 عىل تفسري املراد من الكتاب، إما يكـون ًاخلرب اآلخر، لكان اخلرب املخالف قرينة

 .ّعامًا للّخمصصًا للمطلق أو ّمقيد
،  آخـر معـارض لـهٌأن يكون للخرب املخـالف للكتـاب خـرب: احلالة الثانية

 . املوافق للكتاب الكريم من تقديم اخلرب ّالبدواخلرب اآلخر موافق للكتاب، ف
 -ّستقروهـو التعـارض املـ -للكتاب من القسم الثاين ف خالاملأما إذا كان 

 يف ّقـدم ملـا ت؛ يف نفـسه، حتـى إذا مل يعارضـه خـرب آخـرّجيةفهو ساقط عن احل
 خـرب الواحـد مـرشوطة بعـدم معارضـته ّحجيةمباحث الدليل اللفظي من أن 

 باملخالفة هناك املخالفة عىل نحـو التعـارض ا نقصد، وكنّّ قطعيٍوخمالفته لدليل
 .ّستقرامل

 يف نفـسه، ّاحلجـة يف هذه الرواية ليس بصدد بيان اخلـرب غـري ×واإلمام 
 يف نفـسيهام نية يف ترجيح أحد اخلربين اللذين يكوناّوإنام بصدد بيان ضابطة كل
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 . لوال التعارضّحجة
فـال يبعـد أن يـراد ، ابالصفة الثانية وهي موافقة اخلـرب الـراجح للكتـّأما 

 مجيـع يءبقرينـة وضـوح عـدم جمـ؛  عدم املخالفة ال أكثرّجمردبموافقة الكتاب 
 .التفاصيل وجزئيات األحكام الرشعية يف الكتاب الكريم

 ّعامةاملوافقة مع ال واملخالفة:  الثاينّرجحامل
 . ّيرجح ما خالف أخبارهم عىل ما وافقهاإذ 

 بـام إذا كانـت املخالفـة واملوافقـة مـع  باختصاص هـذا الرتجـيح:قد يقال
 .ّأخبارهم ألنه الذي نص عليه احلديث

 ي إىل املوافقـةّالـصحيح التعـد> أنبـ :عـىل ذلـكوأجاب الشهيد الصدر 
 ّأدلةإن كانت عىل أساس غري األخبار من  وًضاآرائهم أي واملخالفة مع فتاواهمو

مـع أخبـارهم يف الرتجـيح بـني املوافقـة  وه ال فرق بينـهَّ فإن،االستنباط عندهم
 . ديةّالقائم عىل أساس نكتة طريقية ال تعب

 يف مقـام ّقـدمل مـنهام مّأن األو وو املستفاد من الرواية طوليـة الرتجيحـني
 .  كام هو واضح،عالج التعارض عىل الثاين

ّتـم و أما احلديث عن نسبتها إىل سائر األخبار فبلحاظ أخبـار التخيـري لـو 
باعتبارهـا ؛ ًمطلقـاّأخص ] رواية عبد الرمحن[اية الراوندي ء منها تكون رو يش

هـو مـا إذا كـان أحـد  ومـن حـاالت التعـارضّخاص تثبت الرتجيح يف قسم 
ًاملتعارضني موافقا مع الكتاب أو خمالفا مع ال أما بلحاظ أخبار الرتجـيح  و،ّعامةً

يـة  إىل نـسبتها مـع رواّتعـرضاإلرجـاء، فـسوف ن وّتوقفاألخرى أو أخبار ال
 .)١(<واحد منهاّ كل الراوندي لدى التعليق عىل
ــىض هــذه > : يف تعليقــة عــىل هــذه الروايــة+قــال الــسيد اخلــوئي بمقت

                                                 
 .٣٥٨، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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وطـرح ، ّعامـةللًقا وإن كان مواف، الصحيحة حيكم بتقديم اخلرب املوافق للكتاب
ل ممـا ذكرنـاه يف ّفالـذي حتـص .ّعامـةللًفـا اخلرب املخالف للكتاب وإن كان خمال

 يف مقام الرتجيح من مالحظـة موافقـة ّه البدّنأو، ّعامةلكتاب وخمالفة الموافقة ا
ولـو مل يكـن يف أحـد ، ّعامة ومع عدمها يعترب الرتجيح بمخالفة الً.الّأو الكتاب

خبـار ألـو متـت داللـة ًا ني يؤخـذ بأحـدمها ختيـريّرجحمن امليشء املتعارضني 
 فـيحكم بتـساقطهام ويرجـع َّوإال ، فيها إن شاء اهللا تعاىلّكلمالتخيري عىل ما سنت

 .)١(<ّإىل دليل آخر أو أصل عميل
 مـن ّعامـة وخمالفـة السنّةن موافقـة الكتـاب والـإ> :ويف املحارضات قـال

 .)٢(<ّحجة عن الالّجةتا يف مقام متييز احلوليس، اتّرجحامل
ات ّرجحـهـذه الروايـة عرضـت للم> :+قال السيد حممد تقي احلكـيم

 بعـد تـساوي الـروايتني املتعارضـتني مـن َّإال ًةرتض عاداملضمونية وهي ال تف
 .)٣(<حيث السند وليس يف إحدامها ما يوجب االطمئنان بالصدور

 

 . إشكاالتّبعدة نوقش يف سند هذه الرواية 
 استبعاد نسبة الكتاب إىل قطب الدين الراوندي: ّاألولاإلشكال 

د لقطـب الـدين الراونـدي كتـاب يف أحـوال الرجـال، من البعيد أن يوج
والدليل عىل ذلك هو أن اثنني مـن تالمـذة الـشيخ الراونـدي ترمجـا أسـتاذمها 

ابـن شـهر آشـوب يف كتـاب معـامل   ومها،فاتّ ومؤلٍواستعرضا ما له من كتب
                                                 

 .٤١٦، ص٣ج: مصباح األصول) ١(
 .٢٢٩، ص٣ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٢(
 .٣٦٨ص: ّاألصول العامة للفقه املقارن) ٣(



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٣٠٢

ومل يـذكرا هـذا الكتـاب  )٢(فهرست منتجب الدين ومنتجب الدين يف )١(العلامء
 .فاته، وهذا بنفسه يبعد ثبوت هذا الكتاب لهّليف عداد مؤ
الراوندي ما أبداه مجلـة مـن  د عدم نسبة هذا الكتاب لقطب الدينّومما يؤك

كون هذا الكتاب للـسيد ي من احتامل أن +العلامء كالشيخ أسد اهللا التسرتي 
ًالراوندي الذي كان معارصا    .)٣(ًالشيخ الراوندي املعروف، فنسب إليه اشتباهلّ

لو فرضنا أن صاحب الوسائل له طريـق صـحيح  ّبأنه: ّفيه املصنفقش ونا
ينتهي إىل تلميذ من تالمذة الرواندي، وهـذا التلميـذ ينقـل هـذا الكتـاب عـن 

 سكوت ابن شهر آشوب ومنتخب الـدين ال يكفـي يف ّجمردالراوندي، فعندئذ 
وصـل إىل  هذا الكتـاب ّاستبعاد ثبوت الكتاب لقطب الدين الراوندي، إذ لعل

ّج التلميـذين األولـني وتـركهام للتتلمـذ، وفـرض أن ّ ثالث له بعـد ختـرٍتلميذ
ًالراوندي كتب الكتاب بعد انفصال التلميذين عنه، مضافا إىل أنه مل يعلم مـنهام 

 .فاتهّحرص مؤل
 طريق صاحب الوسائل إىل هذا الكتاب غري معلوم: اإلشكال الثاين

ه مل يذكر طريقه ّ ألنكتاب غري معلوم،إن طريق صاحب الوسائل إىل هذا ال
 فإن غاية ما نجده فيه ما يذكره يف فوائـده يف اخلامتـة مـن ؛إليه يف كتاب الوسائل

الطريق املعتمـد لديـه إىل كتـاب قـصص األنبيـاء وكتـاب اخلـرائج واجلـرائح 
 . مل يذكر طريقه إىل هذا الكتاب وللراوندي،

ه يمكـن إثبـات طريـق ّ ألنـ؛ّم هذا اإلشـكال غـري تـاّن أ:ّوناقش املصنف
كالمني له أحدمها إىل اآلخر، فقد ذكـر ّضم لصاحب الوسائل إىل هذا الكتاب ب

                                                 
 .٥٠٧٠:  رقم التسلسل،رمجة سعيد بن هبة اهللا، ت٩٣ص ،٨ ج:انظر معجم الرجال) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٣٥٠ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٣(
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نروي كتاب اخلرائج واجلرائح وكتاب قصص األنبياء لسعيد «يف فوائده اخلامتة 
ب ّبن هبة اهللا الراوندي باإلسناد السابق عن العالمة عن والده عـن الـشيخ مهـذ

ّده عن القايض أمحد بن عيل بن عبد اجلبار الطويس عن سـعيد الدين احلسني بن ر
 .)٢(»السابقة وروي باقي الكتب بالطرق«ثم يقول  )١(»بن هبة اهللا الراوندي

ّفإنا ومن جمموع كالميه نستظهر أنه ينقل سائر الكتب التي ذكرهـا يف مـتن 
  .ًضاور أيفها باإلسناد املذكّ هبا يف املشيخة عن مؤلّرصحالوسائل والتي مل ي

  يف كلامت العالمةًامل نجد هلذا الكتاب أثر: اإلشكال الثالث
 ّقدمن هذا الكتاب لو كان ينقله صاحب الوسائل عن العالمة بالطريق املتإ

 يف كلـامت العالمـة ومـشاخيه، فـإن مـن يراجـع ًاًفكيف ال نجد له عينا وال أثر
ّكتاب التهذيب الذي ألفه العال  أو ّحقـق كتاب املعترب للممة يف علم األصول أوّ

وا هبـذه الروايـة عـىل ّني ال يـرى أهنـم اسـتدلّقـدماملراجع األخرى ملشاخينا املت
 عليها العالمة ًالعّطمًالرتجيح أصال، مما يوجب الوثوق بأن هذه الرسالة مل يكن 

 . ٍ وقتئذّحققأو امل
ألصـولية  ا يف كتـبهامّحققمة أو املّ عدم استدالل العالّأن :ّوناقش املصنف

ام مل يـذكرا أكثـر ّ ألهنـ،عـىل عـدم وجـود الرسـالة بأيـدهيامّيدل هبذه الرواية ال 
 .)٣( سند رواية عبد الرمحنّصحة عىل شهيدوهبذا ينتهي السيد ال .روايات الباب

؛ ألن عيل بن  سند هذه الروايةّصحةإشكال يف   الرواية فال رجال سندوأما
هم من الثقات، قد شهد بوثـاقتهم ّحممد كله عيل ويبناعبد الصمد النيسابوري و

لـشيخ ركـن ا> : آشـوبرقال ابن شـه ؛شهرآشوب والشيخ منتجب الدينابن 
                                                 

 .١٨٤، ص٣٠ج: )طبعة آل البيت(وسائل الشيعة ) ١(
 .١٧٩ص : املصدر السابق) ٢(
 .٣٥٢ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٣(
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الدين أبو احلسن عىل بن عيل بن عبد الصمد السبزواري النيـسابوري التميمـي 
 ×وهو الذي تنتهي إليه روايـة حـرز اإلمـام اجلـواد ، ثّالفاضل العامل املحد

الشيخ أبو احلسن عىل بن عبد الـصمد >: ً يف أمل اآلمل قائالّذكره احلر، املشهور
خوه اجلليل حممد بن عيل بـن عبـد الـصمد أ ...فاضل عامل ، النيسابور التميمي

 .)١(< فاضل جليل:ًيل يف أمل اآلمل قائال العامّ ترمجه احلر،النيسابوري
مهـا و - عبد الصمد اابنومها عيل  وحممده يوجد أن  الشهيد الصدروقد ذكر

ن ملحمـد أو عـيل أو حـسني امها حفيـدو -املشايخ املعروفني البن شهرآشوب 
 األعـىل ّل اجلدّفهناك عيل بن عبد الصمد األو> ل،ّأبناء عيل بن عبد الصمد األو

 لألرسة وهو ذلك العامل اجلليـل الفقيـه الـذي كـان يف طبقـة الـشيخ الطـويس
ًاسطة واحـدة غالبـا فـيام  بو+ ويروي عن الصدوق -اهللاهام مح ر-املرتىض و
هذا الـشخص ال يمكـن  و أنه قد روى عنه بال واسطة،ّادعىلعنا عليه، وإن ّطا

 قد كان لـه ثالثـة أبنـاء حممـدو. ً أصالٍأن يكون هو شيخ ابن شهرآشوب بوجه
الن منهام مها اللذان يـروي ّاألوحسني وهم الطبقة األوىل من أوالده، وعيل وو

 بـن عبـد ّهنـاك حفيـد لعـيل و،كانا من مـشاخيه و،يةعنهام الراوندي هذه الروا
 وال نـدري هـل هـو ابـن عـيل أو ، اسمه عبـد الـصمد-ل ّ األوّاجلد -الصمد 

حسني ابني عيل بن عبد الصمد، ولكنـه مل يكـن ابـن حممـد بـن عـيل بـن عبـد 
ه ا كان فهذا عبد الصمد الثاين لّ مًاّأيو.  أبيهّ بقرينة تعبري ابنه عنه بأنه عم؛الصمد

هـذا و. حممد ومهـا اللـذان مـن مـشايخ ابـن شهرآشـوب وولدان اسمهام عيل
كلامت العلامء يف ترمجة بعـض أفـراد  من عدة روايات وّتضحلسل النسبي يالتس

، حيـث سومهج الـدعوات البـن طـاو  نقترص منها عىل ما جاء يفهذه األرسة
 ؛اخيههو الذي يروي عنه ابن شهرآشوب ومن مـشو( عيل بن عبد الصمد :قال

                                                 
 .٧٧ص ،١٣ج:  للخوئيث؛ وانظر معجم رجال احلدي١٣ص : معامل العلامء) ١(
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ابن شهرآشوب يف طبقة مشايخ العالمة أو أعىل  وألن ابن طاوس شيخ العالمة
ل ّهو أحد األوالد الصلبيني لعيل بن عبـد الـصمد األوو( ّجدي أخربين )بقليل
 ّيعني عيل بن عبد الصمد جد( قال حدثنا والدي الفقيه أبو احلسن ) األرسةّجد

ـاألرسة الذي كان من طبقة السيد املرتىض وا ى بـأيب لـشيخ الطـويس فإنـه املكنّ
ّهـو الـذي و( قال حدثنا مجاعة من أصحابنا منهم السيد أبـو الربكـات )احلسن

عـىل مـا ًضا أيـّيـدل هـذا  و. عن الصدوق)ًضاوقع يف طريق رواية الراوندي أي
 .<ذكرناه من أنه يروي عن الصدوق بواسطة واحدة

عـىل أن عـيل بـن ّيـدل >الطريق  يف هذا ذي وقعهذا التسلسل الثم قال إن 
عبد الصمد الذي هو يف طبقة مشايخ ابن شهرآشوب غري عيل بن عبد الـصمد 

 ّقدمفام ت. ه األعىلّإنام هو جد وى بأيب احلسن الذي يروي عن أيب الربكات،املكنّ
اد الشيخ أيب احلسن عيل بـن عبـد الـصمد ّيف أمل اآلمل من احت ّمن الشيخ احلر

يروي عنه ابن شهرآشوب مع عيل بن عبـد الـصمد النيسابوري التميمي الذي 
ٌالتميمي السبزواري الذي نقل الشيخ احلر عن منتجب الدين أنه فقيه  ٌ ثقـةٌنِّ ديـّ

 .)١(<قرأ عىل الشيخ أيب جعفر الصدوق غري صحيح
الرواية صحيحة السند من هـذه الناحيـة، ألن  أن ّتضح يّقدم ضوء ما تيفو
هـو ذلـك  و، الصمد يـنقالن الروايـة عـن أبـيهامًعليا ابني عيل بن عبد وًحممدا

  .الشيخ الفقيه اجلليل الذي قرأ عىل أيب جعفر 
عـيل بـن احلـسني العلـوي اخلـوزي فقد قيل فيه أنه : الربكات أيبحال أما 

 ال يوجد دليـل عـىل توثيقـه عـدا شـهادة صـاحب ،الذي يروي عنه الراوندي
ألهنا ال حيتمل فيها أن تكون عن هي ال تفيد يف التوثيق، بوثاقته و +الوسائل 
 فلـو فـرض . بينهام وهـو قرابـة سـبعامئة عـامّ مع هذا البعد الزمني املمتدٍّحس

                                                 
 .٣٥٤، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 يف حـق الـرواة غــري +ّوجـود احـتامل احلــسية لـشهادات الـشيخ الطــويس 
 فذلك من جهة عدم وجود هذا املقدار مـن -لذلك يؤخذ هبا  و-املعارصين له 

 . ٍد راو يفرض من أولئك الرواةبني أبع والبعد الزمني بينه
 مناقشة السيد الشهيد

  يف مقابــل احلــدسّن املقيــاس يف نــشوء احــتامل االســتناد إىل احلــسإ>
ًضا م فيـه أيـّإنـام تـتحك وقرصه فحسب، واالجتهاد ليس هو طول الزمانو

لكنـه  وًظروفه، فقد يكون الفاصل قـصريا ومالبسات ذلك الفاصل الزمني
ر للباحـث مـا حيتاجـه مـن املـدارك الواضـحة التـي ّ ال يـوفٍقد مىض بنحو
طول الفاصل الزمني دون يقد  وية شهادته بالتوثيق أو اجلرح،ّتستوجب حس

 تـرى أن :ًمـستندات، فمـثال وية الشهادة مـن مـداركّ بام تطلبه حسّأن يرض
 فيستطيع ،ًالتسلسل النسبي ألرسة علوية قد يكون حمفوظا عرب مئات السنني

هكذا إىل أزمنة  و،هّ جدّجد وهّ أن ينسب نفسه إىل أبيه ثم إىل جدفرد منهاّأي 
 نتيجة االهتامم املوجود جتـاه هـذا النـسب ،أجداده وسحيقة من تاريخ آبائه

لو ألزمنة قصرية مـن  و األنساب األخرىّى ذلك يف حقّاملبارك، بينام ال يتأت
 . األجداد وتاريخ اآلباء

 +ني التي تفصل بني الشيخ الطويسوعىل هذا األساس، لو الحظنا السن
التي هي أقرص بكثري من الفاصل الزمني بني  وبني الرواة الذين شهد بوثاقتهمو

 -ً كأيب الربكـات مـثال -العلامء الذين يشهد بوثاقتهم  و+صاحب الوسائل 
ّنرى فارقا كيفيا كبريا بني الزمانني يمي ً ً  ز الفاصل الزمني بـني صـاحب الوسـائلً

ية للـشهادة ّت من ناحيـة إمكانيـة احلـصول فيـه عـىل مـدارك حـسأيب الربكاو
ة االهـتامم ّشـد ور الضبط يف النقـلّل يف توفّذلك الفارق الكيفي يتمث و.بوثاقته

اإلسـناد  واإلجازات وشيوع كتب الرجال والتعديل واجلرح وبمدارك التوثيق
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ًالع الباحث عىل معرفة أحوال الرجال عادةّالتي هي منفذ اط ر مثـل ّم توفعد و،ّ
 االطالع يف الفرتة الزمنية بني الـشيخ الطـويس وإمكانات البحث وهذه املدارك

 حتى أنه مل ينقل فهرست ألحد من األصحاب يف هذه الفرتة ،ّئمةأصحاب األو
  .)١(<+غري الربقي 
ترمجـة  ما جاء يف كتاب رياض العلامء يفًضا وثاقة أيب الربكات أيد ّؤكو مما ي

ب بـن حممـد بـن أيب طالـب التميمـي  بن أيب طالّء اسمه عيلشخص من العلام
 يوجـد + للـصدوق ×نه يف عدد من نسخ عيون أخبار الرضاإ «حيث قال

هـو  وفيه إسناد هلذا الكتاب يرجع إىل عيل بن أيب طالب بن حممد بن أيب طالـب
رضوان اهللا علـيهم  ثم يتسلسل يف ذكر علامئنا[... يرويه عن اإلمام الفقيه فالن

ثنا ّ حـد:قـال: ]ًواحدا بعد آخر إىل أن يصل إىل الواسطة قبل الصدوق، فيقـول
 .)٢(<اإلمام الزاهد أبو الربكات اخلوزي عن الصدوق

د وثاقة أبو الربكـات ّأمثاله كام يؤيإن هذا الكالم و> :ثم قال الشهيد الصدر
ّ هبـا إال بّ مـن التوثيـق ال يلقـٌ عاليـةٌهي رتبـة و عنه باإلمام الزاهدِّحيث يعرب

املدارك التـي  وًت ما قلناه آنفا من انتشار األسنادّ كذلك يثب،ء علامء الطائفةّأجال
ف عىل أحوال الرجال يف الفرتة الزمنية ّيتيح إمكانية التعويل عليها يف جمال التعر

ية شـهادته بتوثيـق أبـو ّ فـاحتامل حـس.+التي عاش فيها صاحب الوسـائل 
 .)٣(< معتربة ال حمالةالربكات موجود فتكون شهادته

 . ً أن رواية الراوندي صحيحة سنداّتضحو هكذا ي
                                                 

 .٣٥٦، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٦٥، ص٣ج: ً، نقال عن خامتة املستدرك٤٢٣ص ،٣ج: رياض العلامء) ٢(
 .٣٥٧، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ٣(
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 بطالن الوضوء بجفاف أعضاء الوضوء بالتأخري: ّولالتطبيق األ
اختلفت أقوال الفقهاء فيه؛ لتعارض ما ورد فيها من النصوص، وملـا وقـع 

 .االختالف يف إمكان اجلمع وعدم إمكانه
بعد مناقشة القائلني بإمكـان اجلمـع بـاإلطالق  -وئيوقد ذهب السيد اخل

 اىل القـول بإسـتقرار التعـارض بـني نـصوص املقـام ولـزوم الرتجـيح -والتقييد
: ، قـالّيف الوضوء جيف: ه ورد يف صحيحة حريزّثم إن> :حيث قال؛ ّعامةبمخالفة ال

ل ِغـسا ّ أو  م  فّجف: ×  قبل أن أغسل الذي يليه؟ قالّول األّ فإن جف:قلت
 ّهو بتلـك ا  لـة وابـدأ بـا رأس ثـم: × وكذلك غسل اجلنابة؟ قال:  قلتما ب ،

 .)١(<نعم: × قال. وإن كان بعض يوم: قلت. أفض   ساير جسدك
ة أيب بصري عـن أيب ّموثقومها > تنيّقدمة والصحيحة املتّوثقوهي تعارض امل

حـ  يـ س ت بعـض وضـوئك وعرضـت  ـك حاجـة ّتوضأإذا ( :، قال× عبد اهللا
 . )٢()ضّك؛ فإن ا وضوء ال يبعءك، فأعد وضوؤوضو

ت فنفـد ّتوضـأربـام ( :× وية بن عامر، قلت أليب عبد اهللااوصحيحة مع
 .)٣(<)أعد: ×  وضوئي؟ فقالّ باملاء فيجفّاملاء، فدعوت اجلارية فأبطأت عيل

ومن هنا مجع . ةّقدملداللتهام عىل عدم بطالن الوضوء بجفاف األعضاء املت
ًبينها وبني الروايتني مجعا دالليا بحمل مطلقهام عىل شيخ ال مها؛ بـدعوى أن ّمقيدً

صحيحة حريز مطلقة لداللتها عىل عـدم بطـالن الوضـوء بجفـاف األعـضاء 
ًة مطلقا، سواء استند إىل التأخري أم إىل يش آخر من حرارة اهلواء أو الريح ّقدماملت

                                                 
 . ٤حديث: ، من أبواب الوضوء٣٣باب:  الوسائل)١(
 . ١حديث: ب الوضوء، من أبوا٣٣باب:  الوسائل)٢(
 . ٣حديث:  املصدر السابق)٣(
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ن الوضـوء مـن جهـة خـصوص ا عـىل بطـالّدلتة والصحيحة ّوثقوامل. الشديد
  .من صحيحة حريزّأخص اجلفاف املستند إىل التأخري فهام 

وتقييـد ّخـص  األّقيـدومقتىض قانون اإلطالق والتقييد تقـديم الـدليل امل
ونتيجة ذلك يف املقام هو احلكم ببطالن الوضـوء بجفـاف األعـضاء . املطلق به

 . التأخري  املستند إىل اجلفاف غري إىل التأخري بخالفدةتناملسة ّقدماملت
 أخرى بحمل الصحيحة عـىل التقيـة؛ ألن مـذهب ًةّ بينهام مر+وقد مجع

 عدم اعتبـار املـواالة يف الوضـوء وعـدم بطالنـه بجفـاف ّعامةكثري من علامء ال
 . ةّقدماألعضاء املت

 مـن أن األمـر ٍةّناه غـري مـرّقـدمًوالصحيح هو ما أفاده أخريا، وذلـك ملـا 
ا عـىل بطـالن ّدلتـة والـصحيحة ّوثقـإىل الـبطالن، وعليـه فاملباإلعادة إرشـاد 

 عـىل ّدلـتة بالتأخري، وهـذه الـصحيحة ّقدمالوضوء عند جفاف األعضاء املت
ات ّرجحـمـن الرجـوع إىل مّالبـد عدم الـبطالن بـذلك، فهـام متعارضـتان، و
 ومهـا خمالفتـان معهـم، فـال ّعامـةاملتعارضني، وحيث إن الصحيحة موافقـة لل

 . ن طرح املوافق واألخذ بام خالفهممناص م
ًأوالوأما ما صنع  أن الـصحيحة إنـام : مها، ففيـهّمقيـد من محل مطلقهام عىل ّ

ة عند استناده إىل التـأخري ّقدم عىل عدم بطالن الوضوء بجفاف األعضاء املتّدلت
 × وهذا يظهر بمالحظة قولـه،نا عىل عدم بطالن الوضوء بمطلق اجلفافّومل تدل
حـدان ّام متّنا عىل أهنّ حيث يدل، أي بمنزلة الوضوءبتلك ا  لـة -لغسل أي ا-هو

ر بعض ّح بعد ذلك بعدم بطالن الغسل وإن أخّ رص× هّ وبام أن،بحسب احلكم
كـذلك وأن مـراده باجلفـاف ًضا  فيعلم من ذلك أن الوضوء أي،أجزائه بعض يوم

 وعليـه ،تهّيف صـحيف الوضوء هو اجلفاف املـستند إىل التـأخري وأنـه غـري قـادح 
   .)١(<ء يف يشّقيد واملفالصحيحة والروايتان متعارضتان وليستا من املطلق

                                                 
 . ٤٦٣، ص٤ج:  كتاب الطهارة، السيد اخلوئي)١(
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 استحباب الزكاة يف مال التجارة:  الثاينالتطبيق
 اليـزدي يف العـروة، وأورد ُ باستحباب الزكاة يف مال التجـارة الـسيدَحكم

ن اجلمع بينها،  فيه متعارضة، وال يمكةعليه السيد اخلوئي بأن النصوص الوارد
 أو تتـساقطان؛ لعـدم إمكـان ّعامـةً النايف منها؛ نظرا إىل خمالفته للّرجحما أن يإف

 . محل األمر منها عىل االستحباب
 لتعارض النصوص عىل وجه ال تقبـل ؛عدم االستحبابّصح بل األ> :قال
 فقد ورد يف مجلة منها ثبوت الزكاة فيام لـو أمـسك لكـي جيـد الـربح يف اجلمع،

كصحيحة إسامعيل بن ، املال ألنه ال جيد من يشرتيه برأس ؛ص بهّابل من تربمق
إنـا نكـبس الزيـت : فقـالسأله سعيد األعـرج وأنـا أسـمع ( :قالعبد اخلالق 

 والسنتني هـل عليـه زكـاة ؟ سنةوالسمن نطلب به التجارة فربام مكث عندنا ال
ص بـه ّ و ن كنت إنما تر ،ه أو  د رأس ما ك فعليك ز تً إن كنت تر ح فيه ش ئا:قال

أو ًبـا  فإذا صـار ذه،أو فضةًبا ألنك ال  د إال وضيعة فل س عليك ز ة ح  يص  ذه
 ال  ا سنةه  لّة فز ّفض

ّ
 :قـال ونحوهـا صـحيحة حممـد بـن مـسلم ،)رت فيهـا

ى ّ وقـد زكـمتاعه،فكسد عليه ًعا  عن رجل اشرتى متا× سألت أبا عبد اهللا(
إن  ن أ سك متاعه ي ت  بـه رأس : ى يزكيه ؟ فقالّ متملتاع،اماله قبل أن يشرتي 
و ن  ن ح سه بعد ما  د رأس ما  فعليه ا ز ة بعد ما أ سكه ، ما  فل س عليه ز ة
 .)من بعد رأس ا ال
عىل عدم الزكاة وإن قوبل بـرأس املـال أو أكثـر مـا مل يبعـه ّدل وبإزائها ما 

عن رجل كان لـه مـال  (:سليامن بن خالدكصحيحة ؛ وحيول احلول عىل الثمن
هـذا متـاع موضـوع فـإذا أحببـت بعتـه : ثم وضعه فقالًعا كثري فاشرتى به متا

ال حـ  :  قـال؟ رأس مايل وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متـاعّفريجع إيل
  .)ال:  قال؟ًعاي عنه إن باعه ملا مىض إذا كان متاّفهل يؤد:  قال.ت يعه
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 فقال ’عىل عهد رسول اهللا عا ن أبا ذر وعثامن تنازإ (:وصحيحة زرارة
 إذا جـر بـه ففيـه الزكـاةّة يدار به ويعمل به ويتّمال من ذهب أو فضّ كل :عثامن

 ،جر به أو دير وعمل به فليس فيـه زكـاةّا ما يتّأم:  فقال أبو ذر.حال عليه احلول
 .يه احلول ففيه الزكـاةفإذا حال علًعا موضوًزا أو كنًزا إنام الزكاة فيه إذا كان ركا

 .)القول ما قال أبو ذر: فقال: قال ،’فاختصام يف ذلك إىل رسول اهللا 
 :وقوله )فيه الزكاة( :×  ألن قوله؛وهاتان الطائفتان كام ترى متعارضتان

 باحلمـل عـىل ّتـرصف متهافتان يف نظر العرف وغري قابلني لل)ليس فيه الزكاة(
عـىل الزكـاة عـىل ّدل ا أن حيمـل مـا ّ فإم.ضة هنا املعارّ تستقرًإذا. ..االستحباب

 وعـىل التقـديرين فلـم يثبـت االسـتحباب ، أو تـسقطان- كام ال يبعد -التقية 
 . )١(<الرشعي بعنوان الزكاة

خـار املـال املـشرتى لطلـب الـربح ّموضع تعارض الطائفتني ما إذا كان اد
يـه، والثانيـة عـىل  األوىل عـىل ثبـوت الزكـاة فّدلت فـ،والزيادة عن رأس املال

ليس فيه ( و)فيه الزكاة (-فظاهر كالم السيد اخلوئي أن نفس التعبريين . عدمها
 عــىل غــري قابــل للجمــع واحلمــل، نييرامهــا أهــل العــرف متهــافت -)الزكــاة

 . االستحباب
 ًس نسياناّالصالة يف الثوب املتنج:  الثالثالتطبيق

 وجـوب إعـادة عـىلّيـدل حيث وردت فيها نصوص متعارضة، فبعـضها 
 .عىل عدم وجوب اإلعادةّيدل الصالة، وبعضها 

طائفـة مـنهام عـىل حمامـل، كـام أشـار إليهـا الـسيد ّ كـل وقد محل األعالم
 بعد أن ناقش هذه املحامل حكـم باسـتقرار التعـارض بـني ّحيث إنهاخلميني، 
ً عىل وجوب اإلعادة؛ ترجيحـا لـه أو لقـصور ّدالة النصوص الّقدمالطائفتني و

                                                 
 . ١٤٦-١٤٤، ص١ج:  كتاب الزكاة)١(
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 أن الروايات متعارضة، والرتجيح لروايـات واإلنصاف> :حيث قال؛ عارضةامل
ي أصحابنا بروايـات نفـي اإلعـادة ّقدم اإلعادة، بل الظاهر عدم عمل متإجياب

ملا ذكرنا أن العمل باألخبار لبنـاء العقـالء ، ّحجيةفال تصلح لل، وأعرضوا عنها
كـل ّ هبـا رواهتـا ال يتوإمضاء الشارع، ويف مثل تلـك الروايـات التـي مل يعمـل

. يتهـاّال مرجوحة بعد الفراغ عـن حج، ّجيةفهي ساقطة عن احل، العقالء عليها
 كـأيب ّعامـة عنه فالرتجيح مع أخبـار اإلعـادة، ملوافقـة مقابالهتـا للّومع الغض

حيث ذهبوا عـىل مـا حكـي عـنهم إىل ، حنيفة والشافعي يف القديم واألوزاعي
 . )١(<هوغريعدم وجوب اإلعادة يف النايس 

 مسألة نجاسة اخلمر: رابعالتطبيق ال
قال الـسيد ؛ بعد التسامل عىل حرمة رشبه فقد اختلفت الروايات يف نجاسته

ين ومل ينقل ّتأخرني واملّقدمنجاسة اخلمر هي املعروفة بني أصحابنا املت> :اخلوئي
 ني كالـصدوق ووالـده يف الرسـالةّقـدماخلالف يف ذلك إال من مجاعـة مـن املت

كـام أن الكتـاب  ...ين كـاألردبييل وغـريهّتـأخرواجلعفي والعامين ومجلة مـن امل
َإ مـا {:  من قائـلّعىل نجاستها؛ حيث إن الرجس يف قوله عزله العزيز ال داللة   ِ

ُا مر وا م   واألنصاب واألزالم رجس من  مل ا شيطان فاجت بوه ُ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ََ
ِ َ ْ  ِ

َ َ َْ ِ ٌ َ
ِ
ُ َُ ََ َ َُ ْ ُ  ، ليس بمعنى}ْ

 يف اآليـة ةة األمـور املـذكورّه ال معنـى لنجاسـة بقيـّالنجس بوجه؛ لوضوح أن
بل . ًصف الفعل بالنجاسة أبداّاملباركة، فإن منها امليرس وهو من األفعال، وال يت

هـو ّهم وعليه فامل) زشت بليد و (ـبالفارسية  عنه يف َّالرجس معناه القبيح املعرب
 :ة كثرية من الرواياتّ عداألخبار، ولقد ورد نجاسة اخلمر يف

ففي مجلة منها ورد األمر بغسل الثوب إذا أصابته مخر أو نبيذ، ويف بعـضها 
  ال واهللا وال تقطـر قطـرة منـه: أمر بإراقة ما قطرت فيه قطرة من مخر، ويف ثالث

                                                 
 . ٥٨٢، ص٣ج:  كتاب الطهارة، السيد اإلمام اخلميني)١(
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، ويف رابع غري ذلـك، ممـا ورد ّهريق ذلك احلبأ َّ إالّ يف حب-أي من املسكر -
 االستفاضة، بـل يمكـن دعـوى القطـع بـصدور ّة البالغة حديف األخبار الكثري
 فال جمال للمناقشة فيها بحسب الـسند كـام أن داللتهـا ،^ّئمةبعضها عن األ

 . وظهورها يف نجاسة اخلمر مما ال كالم فيه
 عـىل طهـارة ّدلـت وقد -اتّموثقفيها صحاح و -ويف مقابلها روايات كثرية 

 . أكثـر مـن األخبـار الـواردة يف نجاسـتهااخلمر برصاحتها وهي من حيث العـدد
ً أيضا غري بعيدة، كام أهنا من حيث ̂ ّئمةودعوى العلم بصدور مجلة منها عن األ
 أصابه مخر ٍ البأس عن الصالة يف ثوب̂ الداللة رصحية أو كالرصيح؛ حيث نفوا

كارها  مبغوضية اخلمر إنام هي يف إسّ الثوب ال يسكر، فكأنّبأن - يف بعضها-ًال َّمعل
 .  فمام ال بأس به-ً كام إذا أصاب منها الثوب مثال-وأما عينها .  برشهباّحققاملت

 اتّرجحـمـن عالجهـام باملّالبـد وهاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتـان، ف
وكـال . ّحملـهناه يف ّقـدم عـىل مـا ّعامةوهي تنحرص يف موافقة الكتاب وخمالفة ال

 مـن أنـه لـيس يف الكتـاب ّوافقة الكتاب فلام مرأما م: ني مفقود يف املقامّرجحامل
ً كـال مـن ّ فـألنّعامة وأما خمالفة ال،عىل نجاسة اخلمر أو طهارهتاّيدل العزيز ما 

 .)١(< من جهة وخمالفة هلم من جهةّعامةالطائفتني موافقة لل
عى تقديم أخبار النجاسة بحمل أخبار الطهارة عـىل ّيد> :وقال الشهيد الصدر

 : عى بأحد وجهنيّ والتقية تدالتعارض، العالجي يف مقام ّرجح للمًال إعامالتقية،
، كـام أشـار الـشيخ ّعامـةأن أخبار الطهارة موافقة ملـذهب بعـض ال: امّأوهل
 .+الطويس 

 .ي بمختلف مذاهبه هو احلكم بالنجاسةأن املشهور يف الفقه السنّ: والتحقيق
أن تكون روايـات الطهـارة هو : التقيةالذي ذكر يف تصوير : الثاينوالوجه 

                                                 
 . ٩١-٨٩، ص٢ج:  كتاب الطهارة، السيد اخلوئي)١(
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ــرشبون اخلمــور وال يتجنّّ مــن احلكــًتقيــة بــون ام والــسالطني الــذين كــانوا ي
 وهذا الوجه يف غايـة الغرابـة واالنحـراف عـن التفكـري الـسليم إىل مساورهتا،

 . )١(<ه به فقيهّ مل أكن أرىض بأن يتفوٍدرجة
تقيـة عـىل ال وهو محل روايات الطهارة -ومن اجلدير بالذكر أن هذا الوجه

محل الـشيخ >:  نقله يف الوسائل عن شيخ الطائفة بقوله-ام والسالطنيّمن احلك
 . )٢(<ّعامةهذه األخبار عىل التقية من سالطني ذلك الوقت ومجع من علامء ال

 ّرجحبعد افرتاض عـدم عـدم وجـود املـ> :وبعد ذلك قال الشهيد الصدر
 يف مالقيـه إىل أصـالة الطهـارة العالجي يبنى عىل التساقط، ويرجع يف اخلمر أو

 .)٣(<نةّونحوها من األصول املؤم
ع وفوقاين يف نصوص املقام يصلح للرجّعام د ذلك بعدم وجود َّولكنه قي

إليه، ال للمعارضة وجعل طائفة من أخبار النجاسة من هذا القبيل، حيث قال 
 النجاسـة تنتهي النوبة إىل املرتبة الرابعة من مراتب أخبـار> :بعد بحث طويل

 بوصفها بمثابة املرجع الفوقاين لعدم سقوطها باملعارضة مـع أخبـار الطهـارة
 . )٤(<وبذلك تثبت نجاسة اخلمر، بسبب عدم صالحيتها ملعارضة أخبار الطهارة

 مسألة إرث الزوجة عن زوجها امليت إذا مل يكن له وارث غريها:  اخلامسالتطبيق
 ربـع الرتكـة، وإنـام اخلـالف يف فمن الواضح أنه ال خالف يف أن للزوجـة

 : الباقي وفيه أربعة أقوال
 . عىل الزوج الوارث هلاّكام يرد ، عليهاّيرد :ّولالقول األ

                                                 
 . ٣٥٤ ص،٣ج:  رشح العروة الوثقى، الشهيد الصدر)١(
 . ١٢ من أبواب النجاسات ذيل احلديث٣٨باب:  الوسائل)٢(
 . ٣٥٤، ص٣ج:  رشح العروة الوثقى، الشهيد الصدر)٣(
 .  املصدر السابق)٤(
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 . عليها يشءّال يرد :القول الثاين
 . عليها مع غيبة اإلمام، ال مع حضورهّيرد :القول الثالث
 .  غريها يف الزوجة إذا كانت من أقرباء الزوج دونّيرد :القول الرابع

 . ومنشأ اختالفهم يف الفتوى تعارض النصوص
ّ مطلقا، كام رصّواملشهور عدم جواز الرد  أحـدمها> :ح به يف املسالك بقولـهً

 . وخالفهم املفيد يف املقنعة. )١(<ً عدمه مطلقا:- وهو املشهور-
 فقد ذهـب - عليها مع غيبة اإلمام، ال مع حضورهّ بأنه يرد-وأما التفصيل

 ّ منهـا عـىل الـردّدالةين؛ حيث محلوا الروايات الّتأخرة من القدماء واملإليه مجاع
 ّ عـىل الـردّدالـةالشيخ هذه الروايات ال ً، وأيضا محل× عىل حال غيبة اإلمام

دريـس عـىل الـشيخ إبن اواعرتض . عىل ما إذا كانت الزوجة من أقرباء الزوج
قـال ابـن > :سالكحيث قال صاحب املـ. واجلمع كليهامبإنكار أصل التعارض 

ألن اجلمـع إنـام ،  يف ذلك أبعد مما بني املـرشق واملغـرببه الشيخّما قر: إدريس
ألن فتـوى األصـحاب ال ،  هنـاّوهو منفي، يكون مع التعارض وإمكان اجلمع

 . بغيبتهّيعارضها خرب الواحد، ومال الغري ال حيل
بن إدريـس مـن عاه اّعىل صدق ما ادّستدل لك أن ت ،ًسابقارنا نحن ّومما قر

 ّ وهـو حـي×عىل الـسؤال للبـاقر ّدل البعد والزيادة عنه بأن اخلرب الصحيح 
 عـىل حـال ×فكيف حيمل اجلـواب منـه ،  مات وترك امرأتهٍظاهر عن رجل
هـذا هـو الـذي ! ة عن اجلواب بأزيد من مائة ومخسني سنة؟ّتأخرغيبة اإلمام امل
 .املذكوريقتيض البعد 

 خمتلفة، ألن فتوى األصحاب د،ّبجيعارض فليس وأما ما ذكره من عدم الت
 الواحـد،من مراعـاة اجلمـع بينهـا ملـن يعتـرب خـرب ّالبد  فمتعارضة،واألخبار 

                                                 
 . ١٧، ص١٣ج:  مسالك األفهام)١(
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 للـزوج،عـىل أن الزوجـة قريبـة ًضا  اخلرب أيته، والشيخ محلّصحمع ًصا خصو
 واستشهد عليه برواية حممد بن القاسم بـن الفـضيل بـن ،فرتث الباقي بالقرابة

 عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس لـه قرابـة ×سألت الرضا > :يسار قال
 .)١(<اه إ هّيدفع ا ال  : قال، غريها

  والعبدّ رشب اخلمر بني احلرّ حديمسألة تساو: سادس الالتطبيق
عىل خـالف املـشهور معتـربة أيب ّيدل فقد ذهب املشهور اىل التساوي، وما 

 ّرجـح العبـد، وقـد ّ اخلمـر يف حـقّعىل ثبوت نصف حد ةّدالبكر احلرضمي ال
السيد اخلوئي الطائفـة املوافقـة للمـشهور بـدليل شـهرهتا الروائيـة والفتوائيـة 

 :-املقـام وحتقيـق مفادهـايف  بعد ذكر النصوص - ، حيث قالّعامةوخمالفتها لل
 ّدالـةفالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة، والتقديم مع الروايـات ال>

ة وموافقـة ّ وفتـوى، وروايـة أيب بكـر شـاذًفإهنا مشهورة روايـةعىل التساوي، 
 .)٢(< عىل ما ذكره الشيخّعامةلل

 مسألة السجود عىل القطن: بعا السالتطبيق
ّدل ًذهب الفقهاء اىل عدم جواز السجود عىل القطن؛ نظـرا إىل تـرجيح مـا 

، كـام ّمةعازة؛ ألجل خمالفة النصوص املانعة مع الّعىل منعه عىل النصوص املجو
ان وإن ّو عرفـت أن األخبـار يف القطـن والكتـ> :أشار إليه السيد اخلوئي بقوله

فاألقوى عدم جواز . زة حممولة عىل التقيةّ أن األخبار املجوَّكانت متعارضة، إال
 . )٣(<السجود عليهام، نعم ال بأس بالسجود عىل اخلشب والورق، ووجهه ظاهر

                                                 
مـن مـرياث  ٥ بـاب،الوسـائل: ومـصدر الروايـة. ٧٥ – ٧٤، ص١٣ج:  مسالك اإلفهام)١(

 .١ حديث: األزواج
 .٢٧٤ص ،١ج:  تكملة املنهاجباينم) ٢(
 . ٢٧٤، ص١ج:  مباين تكملة املنهاج،١٨٣، ص٢ج:  كتاب الصالة للسيد اخلوئي)٣(
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 االعرتاضات عىل الرتجيح بصفات الرواية والشهرة •
ü  بزمان احلضور ال الغيبةّتصةاملقبولة خم: ّاألولاالعرتاض  
ü ترجيح حكم األعدل بام هو حاكم ال بام هو : االعرتاض الثاين

 ٍورا
 عدم متامية االعرتاض بالنسبة للشهرة •
 اإلشكال عىل الرتجيح بالشهرة •
 ّصار عىل املرجحات املنصوصة وعدمه االقتيف األقوال •

ü  ّالتعدي إىل غري املرجحات املنصوصة: ّاألولالقول ّ 
ü إىل غري املرجحات املنصوصةّ التعديعدم: القول الثاين ّ 

 البحث يف سند املقبولة •
 الشهرة يف االصطالح وأقسامها •
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 :الكالم يف هذه املقبولة يف مقامني
 يف احللقـة صنّف لـه املـّتعرضوهذا البحث مل ي. البحث يف سندها: لّاألو
 .صفحات الالحقة هلذه املقبولة يف اله سنذكر كيفية تصحيحاالثالثة، لكنّ
 : البحث اآليتوهو. يف داللتهاالبحث : الثاين

 

ني الـسابقني يف ّرجحًني آخرين مضافا إىل املـّرجح متذكرإن هذه الرواية 
ني ّرجح واملـ-ةّالعامـ ومها الرتجيح بموافقة الكتاب وخمالفة -ة ّقدمالرواية املت

 : اللذين ذكرهتام املقبولة مها
 .ألفقهيةكاألوثقية واألعدلية وا الرتجيح بصفات الراوي. ١
ــة : الرتجــيح بالــشهرة، أي.٢ ــة غــري ّقــدمُشهورة تاملــ الرواي  عــىل الرواي

 .املشهورة
 .ةّالعاموبعد ذلك ذكرت الرتجيح بموافقة الكتاب وخمالفة 

ة وهـي ّقدمـ وعىل هذا األساس قد يقال بحصول التعارض بني الرواية املت
 الكتـاب وخمالفـة رواية عبد الرمحن التي ذكرت أن الرتجيح يدور مدار موافقة

ًة مطلقا سواء كان هناك ترجيح بالشهرة أم ال، وبـني املقبولـة التـي تقـول ّالعام
ًأوالوي االرتجيح بصفات الر بموافقة ف الشهرة، وإن مل يكن الرواية ثم بصفات ّ

 .ةّالعاممل يكن فبمخالفة فإن  الكتاب
ًملقبولـة، وفقـا  من تقييد إطالق الرواية السابقة باّالبد هذا التعارض ّوحلل

 : لقواعد اجلمع العريف، فتكون النتيجة كالتايل
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ة فـيام ّالعامـوخمالفة  يكون ترجيح أحد اخلربين عىل اآلخر بموافقة الكتاب
ًإذا مل يكن اخلرب اآلخر مشتمال عىل أوثقية أو أفقهيـة الـراوي وشـهرة الروايـة، 

ًدالة تكون املقبولة :وبعبارة أخرى  عـىل ًاّتوقفـني السابقني مّرجح عىل العمل باملّ
ية وصفات الرواية قني اآلخرين ومها صفات الراوي كاألوثّرجحعدم وجود امل

 .كالشهرة
 

  بزمان احلضور ال الغيبةّتصةاملقبولة خم: ّاألولاالعرتاض 
ه تكـون وعليـ) أرجئه حتـى تلقـى إمامـك( بقرينة ما ذكر يف ذيلهاوذلك 

 الكالم يف عالج املتعارضني يف عرص الغيبة ّ ألنكالمنا،ّحمل الرواية خارجة عن 
 : أجيب عىل هذا االعرتاض بجوابنيو .ال عرص احلضور

 ات السابقةّرجح األخري ال ينفي إطالق املّرجحتقييد امل: ّاألولاجلواب 
من  األخـري بـزّرجح، واختصاص املـّعددةات متّرجحإن الرواية ذكرت م

ة بـزمن ّمقيـدات املذكورة يف الرواية ّرجحاحلضور، ال يستلزم أن تكون مجيع امل
 ترجـع بـه إىل إمامـك، وإنـام ّرجحمـّ كل  مل يقل أن×ن اإلمام إاحلضور، إذ 

 فـإن ترجئـه إىل إمامـك، وعليـه:  األخري قـالّرجح ملا وصل إىل امل×اإلمام 
 .ات السابقةّرجحالق امل األخري بزمن احلضور ال ينفي إطّرجحاختصاص امل

 مدخلية له يف الرتجيح بالصفات  من لقاء اإلمام الّتمكنال: اجلواب الثاين
 من لقاء اإلمام ليس من اخلصوصيات العرفية التي هلـا ّتمكنال خيفى أن ال

ننا نقطع إية صفات الراوي كاألوثقية واألعدلية ونحوها، إذ ّرجحمدخلية يف م
ضوع أن التوثيق باألوثقية ونحوها ال خيتلف حاهلا بحكم مناسبات احلكم واملو

ة كـشف األوثقيـة عـن الواقـع عـىل ّ قـوّنإبني زمان احلضور وزمان الغيبة، إذ 
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 .درجة واحدة سواء كانت يف عرص احلضور أم عرص الغيبة
  وهكذا األمر بالنسبة للـشهرة، فإهنـا توجـب الرتجـيح عـىل أسـاس أهنـا

 .نت يف عرص احلضور أم يف عرص الغيبة الرواية، سواء كاّصحةتكشف عن 
لو فرض عـدم انعقـاد إطـالق > :ىل هذا املعنى أشار السيد الشهيد بقولهإو

 مع ذلـك أمكننـا إثبـات تعمـيم ،لفظي لفقرات الرتجيح بالصفات من املقبولة
إن كانـت فقـرة الـذيل منهـا  واسـتظهار عـدم الفـرق ومفادها بالفهم العـريف

ً هناك فرقا عرفيا واضحا بني مـا جـاء يف الـذيل ّن ألخمصوصة بزمان احلضور، ً ً
 الـذي ال يناسـب أن يكـون ×اإلرجاء إىل حني لقـاء اإلمـام  ومن االحتياط

ًحكام عاما لزمان احلضور  × من لقاء اإلمـامّتمكن فيمكن أن يكون ال،الغيبة وً
ًالذي كان ميسورا للسائل دخيال فيه، ي بني الرتجيح بالشهرة أو بالصفات التـ وً

 من رؤية ّتمكنات موضوعية يف أحد املتعارضني ال دخل خلصوصية الّيزهي مم
املوضـوع وّيتها، فبمناسـبات احلكـم ّرجح منها يف مّتمكنعدم ال و×اإلمام 
ات ّرجحـاملبالعقالئية يفهم عدم دخل هذه اخلـصوصية يف الرتجـيح  والعرفية

 .)١(<الواردة يف املقبولة
 ٍاألعدل بام هو حاكم ال بام هو راوترجيح حكم : االعرتاض الثاين

 حكم األعـدل واألفقـه واألصـدق واألورع يف ّرجح وإن ×إن اإلمام 
 ّرجح ×، أي أن اإلمام ٍاملقبولة، لكن هذا الرتجيح بام هو حاكم ال بام هو راو

 عىل تقديم روايـة أحـد الـراوينيّيدل حكم أحد القاضيني عىل اآلخر، وهو ال 
ِّ القـضاء رشع ّ ألنق بني باب القضاء وبني باب اإلفتاء،عىل اآلخر، وذلك للفر ُ

ـ ة النـزاع لرفع املنازعة وفـض اخلـصومة، وهـو ال يقبـل التـأخري، إذ فيـه مظنّ
 .ن اإلفتاء ليس كذلكإالنقاش، يف حني و

                                                 
 .٣٧٣، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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أي املرفوعـة [واالحتجـاج هبـام > : اخلراساين بقولـهّحققىل هذا يشري املإو
ة ّ لقـو؛ن إشـكالمـ مقـام الفتـوى ال خيلـو عىل وجوب الرتجيح يف ]واملقبولة

احتامل اختصاص الرتجيح هبا بمورد احلكومة لرفع املنازعة وفـصل اخلـصومة 
 .)١(<كام ال خيفى ي منه إىل غريه،ّكام هو موردمها، وال وجه معه للتعد

 وإن وأما املقبولة، فالرتجيح بالصفات> :وهذا ما ذكره السيد اخلوئي بقوله
ات ّرجحـات احلكمني ال مـن مّرجحا، إال أهنا قد جعلت من مكان قد ذكر فيه

 )...احلكم ما حكم به أعدهلام وأفقههام وأصـدقهام( :× الروايتني، حيث قال
 .)٢(<اتّرجحيف مجلة امل &نيالكليولذا مل يذكرها 

ني لصفات الراوي لكوهنـا مـن الكليومقصود السيد اخلوئي من عدم ذكر 
ات الرواية هـو مـا كتبـه الكلينـي يف ديباجـة حّرجات احلكمني ال من مّرجحم

ممـا يشء متييز ًدا  أنه ال يسع أح-أرشدك اهللا -فاعلم يا أخي > :الكايف حيث قال
 :× برأيه، إال عىل ما أطلقـه العـامل بقولـه ^اختلف الرواية فيه عن العلامء 

تـاب اهللا  فخذوه، وما خـالف كّ وجلّ كتاب اهللا عزقاعرضوها   كتاب اهللا فما واف(
خـذوا ( × وقوله ) ا رشد   خالفهمّدعوا ما وافق القوم فإن( :×قوله  و)وهّفرد

ونحن ال نعرف مـن مجيـع ذلـك إال ) با جمع عليه، فإن ا جمع عليه ال ر ب فيه
 وقبول ×ه إىل العامل ّ علم ذلك كلّأحوط وال أوسع من رد ه وال نجد شيئاّأقل

 .)٣(<)أيهما أخذتم من باب ال سليم وسع مب (:×ما وسع من األمر فيه بقوله 
 بالنـسبة ّوتام وجيه  هذا االعرتاضّنأ السيد الشهيد  يرىيف مقام اجلوابو

 واألعدلية ونحوها، وغري وجيه بالنسبة كاألوثقيةإىل الرتجيح بصفات الراوي 
يمكـن بيـان وجاهـة ومتاميـة االعـرتاض بالنـسبة إىل و إىل الرتجيح بالـشهرة،

                                                 
 .٤٤٣ص: كفاية األصول) ١(
 .٤١٤، ص٣ج: مصباح األصول) ٢(
 .٩ص ،١ج: الكايف) ٣(
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 : فات الراوي بوجهنيالرتجيح بص
  أضاف الـصفات يف املقبولـة إىل احلـاكمني ال×أن اإلمام  :ّاألولالوجه 

ا  ـم مـا ح ـم بـه أعـد ما وأفقههمـا   ا ـديث > :إىل الراويني، حيث قـال
، وهذا يعني أن اجلـواب يـدور مـدار حكـم احلكمـني املتفـاوتني يف <وأورعهما

 .وينيالعدالة والفقاهة والورع، ال عىل الرا
مـن ال  األوثقية واألعدلية لو كانت مـن صـفات الـراوي ّنأ :الوجه الثاين

 عـىل مجيـع ×اإلمـام ّيطـبقهام ات حكم احلـاكم، لكـان املناسـب أن ّرجحم
 عىل خصوص الراوي املبـارش عـن اإلمـام كـزرارة ّقلسلسلة السند، وعىل األ

كـزرارة - املبـارشين  الراوينيّ ألنًمثال، كام هو عمل املشهور ومقتىض القاعدة،
 إذا كـان أحـدمها أعـدل أو أفقـه، وفـرض الرتجـيح -ًوحممد بن مـسلم مـثال

ًحجةبالصفات، فهذا يعني أن رواية املفضول من الراويني تكون   يف حالة عـدم ّ
الناقل لرواية الراوي املبارش  فإن معارضتها برواية األفضل، وعىل هذا األساس

 يف روايـة الـراوي املبـارش ّجيةالل رشط احل بذلك عن اختًااألفضل يكون خمرب
املفضول التي ينقلها الناقل اآلخر، وهذا يعني أن الناقل لرواية الـراوي املبـارش 

عىل نقل الناقل اآلخر املفضول، وعىل هذا خيـرج منقولـه ًاكام األفضل يكون ح
 . ّحجيةًعن كونه موضوعا للٍحينئذ 

 بالـصفات عـىل احلـاكمني  للرتجـيح× أن تطبيـق اإلمـام ّتضحوهبذا ي
 سلــسلة الــسند ال ينــسجم إال مــع افــرتاض كــون الرتجــيح ّأولالكــائنني يف 

 .بالصفات ألحد احلاكمني
حدى الـروايتني عـىل األخـرى إإن النظر لو كان إىل ترجيح > :آخروبتعبري 

 كان ينبغي أن تالحظ الصفات املذكورة يف الـراوي للحـديث ،ًسندا بالصفات
 -إذا كان مـع واسـطة -  املبارش عن املعصوم أو جمموع السندالذي هو الراوي

 سلسلة الـسند ّأول هذا مقتىض الصناعة وهو املعمول به يف الفقه، فلو كان ّألن
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حدى الروايتني أعدل من اآلخر إال أن حـال الـراويني املبـارشين فـيهام عـىل إل
 الناقل عنه ّاألول الراوي ّ ألنالعكس، كان الالزم تقديم رواية املبارش األعدل،

ًوإن كان مفضوال بالنسبة للناقل عن املبارش غري األعدل، إال أنه بنقلـه للروايـة 
 لروايـة الـراوي املبـارش ّجيـةًعن األعدل يكـون خمـربا عـن اخـتالل رشط احل

، ّجيـةة عليهـا يف احلّقدمـه خيرب عن وجود رواية معارضة معها متّ ألناملفضول؛
 الفعليـة يف املـروي مـن قبـل الناقـل اآلخـر، ّجيةحلعىل ارتفاع موضوع اّيدل ف

ًفيكون حاكام عىل نقل الناقل اآلخر ال معارضا معه ً>)١( . 
 داللـة صـدر املقبولـة عـىل الرتجـيح بـصفات يف> : العراقيّحققوقال امل

إذ ظاهره كونه يف مقـام تـرجيح ، الراوي من األعدلية واألفقهية واألوثقية نظر
وإن ، مة وغري مرتبط برتجيح الـراوي مـن حيـث روايتـهاحلاكم يف مقام احلكو

 ًضا،أيـ] رواية [ّولالشبهات احلكمية يف الصدر األ] يف [ كان احلكم من احلاكم 
] إحـدى[وظاهره كونه يف مقام تـرجيح ، لكن احليثية يف مقام الرتجيح حمفوظة

يف الـوارد  كام هو مفـاد خـرب داود بـن حـصني، ًالروايتني من حيث كونه حاكام
وإن ] ذيلهـا[أما  يف باب املرافعاتًضا وهو معمول به أي، مقام ترجيح احلكمني

ولكـن ، يف ترجيح الرواية من حيث حكايتها من األشهرية وأمثاهلـاًرا كان ظاه
ظاهره كونه من جهة رجوع املرتافعني عند تعارض احلكمـني إىل تـرجيح أحـد 

إذ ليس بنـاؤهم ، صحابخالف ديدن األًضا وهو أي، احلكمني برتجيح مستنده
بـل بنـاؤهم عـىل كـون ، عند تعارض احلكمني عىل الرجوع إىل مستند احلكـم

 عىل كون تعيني احلاكم بيده عىل ما ّولكام هو الشأن من األ، ّدعياالختيار بيد امل
أن يقـال إن ّصح فـٍحينئـذ و. مجاع أصحابنا عليه إ] بأن[حكاه صاحب املستند 

فمـن أيـن ، غري معمـول بـه لـدى األصـحابًضا أيمثل تلك الفقرة من الذيل 
                                                 

 ).٩٧(، تعليقة رقم ٤٤٨احللقة الثالثة، القسم الثاين، ص) ١(



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٣٢٨

 .)١(<؟البحثّحمل  يف ّحجةاملقبولة 
 . أن الرتجيح بالصفات إنام يكون ألحد احلاكمني عىل اآلخرّتضحوهبذا ي
إال أن مالحظـة ، موردها وإن كان يف احلـاكمني> نصاري ذكر أنيخ األشلكن ال

 .)٢(<وايتني اللتني استند إليهام احلاكامن للرّرجح املراد بيان املّبأن: مجيع الرواية تشهد
 عدم متامية االعرتاض بالنسبة للشهرة

 ×فـألن اإلمـام  وغريهـا؛ أما عدم متامية االعرتاض بالنسبة إىل الـشهرة
 انتقل من احلديث عن صفات احلاكمني إىل مالحظة الرواية التـي يـستند إليهـا

ا   ذ ك ا ي حكمنـا بـه ّ عنينظر ما  ن من روايتهما> :×منهام، حيث قال ّكل 
 ا ي لـ س بمـشهور عنـد ّا جمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به حكمنا و  ك ا شاذ

 أمر السائل أن ينظر إىل الرواية املجمع عليهـا، فيأخـذ × فاإلمام <...أصحابك
ً الذي ليس مشهورا، وهو ظاهر عرفا يف ّبه ويرتك الشاذ  املشهور يف مقـام ّحجيةً
 .  ال يف مقام فصل اخلصومة فقط،ً مطلقااألخذ والعمل

 اإلشكال عىل الرتجيح بالشهرة
أشكل عىل ترجيح الرواية بالشهرة بدعوى أن املراد بالـشهرة هـي الروايـة 
التي ينقلها مجع كثري، وهذا بدوره يوجب حـصول االطمئنـان بـصدورها بـل 

 سـوف  التواتر والقطع بالصدور، وإذا حصل القطـع بـصدور الروايـة،ّحققيت
 ّقـدم يف نفسها ملعارضتها مع دليل قطعي، ملـا تّجيةة عن احلّتسقط الرواية الشاذ

ة هـو أن ال تعارضـها روايـة أخـرى ظنّيـ الرواية إذا كانـت ّحجيةمن أن رشط 
يكون األخذ باملشهور من بـاب تـرجيح  قطعية الصدور، وعىل هذا األساس ال

، ومـن الواضـح أن ّحجة بالالةّاحلج، وإنام يكون من باب متييز ّحجة عىل ّحجة
                                                 

 .٤٧٣ص ،٢ج: مقاالت األصول) ١(
 .٢٩٧ص ،١ج: فرائد األصول) ٢(
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 كالمنـا يف التعـارض بـني ّ ألنكالمنـا،ّحمـل  خارج عـن ّحجة بالالّاحلجةمتييز 
 ة الـسند مـع القطعيـة الـسند؛ظنّيتي السند، ال يف تعارض الرواية الظنّيروايتني 

 من أن الدليل القطعي إذا تعارض مع الـدليل ّقدم ملا ت؛ ذلك أمر مفروغ منهّألن
 . الدليل القطعيمّقد ظنّيال

نعم إذا فرضنا أن املراد من الشهرة هي الشهرة الفتوائية، أي كـون الفتـوى 
ني، ال الشهرة يف نقل الرواية، ّقدممشهورة، كام هو الظاهر من سرية األعالم املت

 . االطمئنان أو القطع بصدور الرواية، كام هو واضحبيوج فهذا ال
ن املراد من الشهرة هي الشهرة الروائية،  الظاهر من سياق املقبولة هو أّلكن

 صـفة الـشهرة نـسبت إىل ّ ألنال الشهرة يف الفتوى والعمل عىل طبقها، وذلك
 .نفس الرواية ال إىل العمل عىل طبقها

إذا كان املراد من الـشهرة هـي الـشهرة يف الروايـة وهـي توجـب : إن قيل
ات، مـع ّرجحـ املّأولم من االطمئنان أو القطع بصدورها، فلامذا مل جيعلها اإلما

 ذكر الرتجيح بالشهرة بعد الرتجيح بصفات الراوي من ×ّأنا نجد أن اإلمام 
األعدلية واألوثقية، وهذا ال يتناسب مع ما فرض من كون الرتجـيح بالـشهرة 

 × جعـل اإلمـام ّ ألن،ّجيـةحدى الروايتني عـن احلإبكوهنا موجبة إلسقاط 
 قـد ×ات يكشف عـن أن اإلمـام ّرجحمل اّأولالرتجيح بصفات الراوي من 

 الـروايتني عـىل ىحـدإ ّرجح يف نفسهام، ومن ثم ّحجةفرض أن كلتا الروايتني 
األخرى بصفات الراوي من األعدلية واألورعيـة ونحوهـا، وفـرض أن كلتـا 

 يتناىف مع قولكم أن الرواية املشهورة توجب االطمئنان والقطـع ّحجةالروايتني 
 ؟ّجية إىل سقوط الرواية األخرى عن احلّؤديبصدورها، الذي ي

ًإن الرتجيح بالصفات خيتلف موضـوعا عـن الرتجـيح بـصفات  :اجلواب
 برتجيح أحد احلـاكمني عـىل ّتص خم- الرتجيح بالصفات-ّاألول ّ ألنالرواية،

 .اآلخر، وهو أمر خيتلف عن الرتجيح بصفات الرواية
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ًفات والشهرة مضافا إىل  أن املقبولة وإن ذكرت الرتجيح بالصّتضحوهبذا ي
ة، لكــن عرفــت أن الرتجــيح بالــصفات مــن ّالعامــموافقــة الكتــاب وخمالفــة 

 اآلخـر ّرجحات الرواية، وأمـا املـّرجحات احلكم واحلاكم، وليس من مّرجحم
، ومـن مـسقطات ّحجـة عـن الالّاحلجـة أنه يف مقام متييز ّتبنيوهو الشهرة فقد 

يبقـى الرتجـيح بموافقـة الكتـاب وخمالفـة ، فّجيـةالرواية غري املشهورة عن احل
 ًئا مل تذكر شـي  أن املقبولةّتضحة ومها ما ذكرهتام الرواية السابقة، ومن هنا يّالعام

 .ةّالعامًزائدا عىل ما يف رواية الراوندي من الرتجيح بموافقة الكتاب وخمالفة 
 

ات املنصوصة كاألوثقيـة ّرجحح، فهل يقترص عىل املبناء عىل ثبوت الرتجي
ات ّرجحـواألعدلية التي ذكرت يف تلك الروايات أم يتعدى إىل غري ذلك من امل

 : يف املقام قوالن املنصوصة؟
 ات املنصوصةّرجحي إىل غري املّالتعد: ّاألولالقول 
 : لذلك بعدد من الوجوه، منهاّتدل واس

 وحدة املناط: ّاألولالوجه 
ن املناط يف صفات الرتجيح كاألوثقيـة واألعدليـة، هـو االقربيـة ملطابقـة إ

 .ًضاالواقع، وهذا املناط موجود يف غري هذه الصفات أي
ذهب مجهور املجتهـدين إىل عـدم االقتـصار عـىل >: قال الشيخ األنصاري

 بعضهم ظهور اإلمجاع وعدم ظهور اخلالف عـىل ّادعىة، بل ّاصات اخلّرجحامل
 .ل بالراجح من الدليلني، بعد أن حكى اإلمجاع عليه عن مجاعةوجوب العم

 : وكيف كان، فام يمكن استفادة هذا املطلب منه فقرات من الروايات
الرتجيح باألصدقية يف املقبولة وباألوثقيـة يف املرفوعـة، فـإن اعتبـار : منها

اظر يف  يف نظـر النـ-هاتني الصفتني ليس إال لرتجيح األقرب إىل مطابقة الواقع 
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ه أقرب، من غري مدخلية خـصوصية سـبب، وليـستا ّحيث إن من -املتعارضني 
 .ّاصكاألعدلية واألفقهية حتتمالن اعتبار األقربيـة احلاصـلة مـن الـسبب اخلـ

إذا كان أحد الراويني أضبط من اآلخر أو أعرف بنقل احلـديث : وحينئذ فنقول
ى مـن ّاآلخـر، ونتعـدباملعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق وأوثق مـن الـراوي 

 ّ ألنإىل صـفات الروايـة املوجبـة ألقربيـة صـدورها، ةّرجحصفات الراوي امل
أصدقية الراوي وأوثقيته مل تعترب يف الراوي إال من حيث حصول صفة الصدق 

 باملعنى ً باللفظ واآلخر منقوالًوالوثاقة يف الرواية، فإذا كان أحد اخلربين منقوال
 .)١(<دق وأوىل بالوثوق أقرب إىل الصّاألولكان 

مل أن الراوي بعد سامع الرتجيح بمجموع الـصفات : ًثم ذكر مؤيدا لذلك هو
يسأل عن صورة وجود بعضها وختالفهـا يف الـراويني، وإنـام سـأل عـن حكـم 

ال يفـضل >: صورة تساوي الراويني يف الصفات املذكورة وغريهـا، حتـى قـال
  أن×ائل فهم مـن كـالم اإلمـام عىل أن السّيدل  وهذا .<أحدمها عىل صاحبه

 .)٢( توجب الرتجيحّستقلةة مّواحد من هذه الصفات وما يشبهها مزيّكل 
 )٣(ًوممن ذهب إىل هذا القول أيـضا الوحيـد البهبهـاين يف الفوائـد احلائريـة

ــة ــوانني واملــريزا القمــي )٤(وحممــد حــسني احلــائري يف الفــصول الغروي  يف ق
 .)٦(األصول فاتيحوالسيد املجاهد يف م )٥(األصول

ات كاألصدقية واألوثقية ّرجحن امل أ:ّلوجه األولاصاحب الكفاية وناقش 
                                                 

 .٧٦، ص٤ج: فرائد األصول) ١(
 .٧٦،ص ٤ج: انظر فرائد األصول) ٢(
 .٢١٤-٢٠٧ص: الفوائد احلائرية) ٣(
 .٤٤٢ص: الفصول الغروية) ٤(
 .٢٩٣ص ،٢ج: قوانني األصول) ٥(
 .٦٨٨ص: مفاتيح األصول) ٦(
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ّا ملا فيه من الكشف عن الواقـع، إال أنـه مل يعلـم كـون متـام ّرجحوإن جعلت م ً
املالك يف جعله هو الكشف عن الواقع، بل حيتمل دخالة خـصوصية يف جعلـه، 

ه ممـا ال حيتمـل ّنـإًا، فّرجحـمًضا ة أيـه جعـل مثـل األفقهيـَّالسيام بمالحظة أنـ
 .)١ ( لعدم وجود جهة الطريقية يف األفقهية؛ًاّتعبدّالرتجيح به إال 
 التعليل الوارد يف الرواية: الوجه الثاين

 .<فإن املجمع عليه ال ريب فيه>:  األخذ باملشهور بقوله×أي تعليل اإلمام 
 الروايـة معروفـة عنـد املراد من كون الرواية مشهورة هو كـون: بيان ذلك

 مـا ال يعرفـه ّعليه فرض السائل كليهام مشهورين، واملراد بالشاذّيدل ، كام ّالكل
 لـيس -ّاملعـروف عنـد الكـل - إال القليل، ومن الواضح أن املشهور هبذا املعنى

َّ املتن والداللة معا، حتى يصري مما ال ريب فيه، وإالّقطعي  َّأي لـو كـان قطعـي - ً
 مل يمكن فرضهام مشهورين، وال الرجوع إىل صفات الراوي قبـل -لةاملتن والدال

خـر، فـاملراد ّمالحظة الشهرة، وال احلكم بالرجوع مع شهرهتام إىل املرجحات األ
 غري ّأن الريب املحتمل يف الشاذ: ، وهذا يعنيّبنفي الريب نفيه باإلضافة إىل الشاذ

 ّ يف الشاذّ بأنّملشهور عىل الشاذحمتمل يف املشهور، فيصري حاصل التعليل ترجيح ا
ّي عن مورد النص يف العلـة وجـوب ّ ال يوجد يف املشهور، ومقتىض التعدًاحتامال ّ

ً ما يوجب كون أحد اخلربين أقل احتامالّالرتجيح بكل  .)٢( ملخالفة الواقعّ
ًنا نسلم أن معنى كـون الروايـة مـشهورة أ: صاحب الكفايةهاقشون  كوهنـا ّ
 من مجيع اجلهات، ولكن ًوأن املشهور هبذا املعنى ليس قطعياّل لك عند اًمعروفة

ال نسلم أن املراد من كوهنا مما ال ريب فيه هو نفي الريب فيها باإلضافة إىل اخلرب 
بـني ًرا اخلرب إذا كـان مـشهو فإن ، بل املراد كوهنا مما ال ريب فيه يف نفسها،ّالشاذ

                                                 
 .٤٤٧ص: انظر كفاية األصول) ١(
 .٧٧، ص٤ج: انظر فرائد األصول) ٢(
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 بـصدوره عـىل ُّنَأَطمـُ عندهم فهو مما يعليهًمعا  وكان جمّاألولالرواة يف الصدر 
ّفا أنهأن يقال عرّصح نحو ي ي عـن مثـل هـذه ّ وال بأس بالتعـد، مما ال ريب فيهً

 .ًنامزية توجب ذلك عيّ كل املزية إىل
 لو كان املراد من كوهنا مما ال ريب فيه هو كوهنا كذلك باإلضـافة :وباجلملة
 وجوب الرتجـيح ّعلةيف الّنص ورد الي عن مّ التعد لكان مقتىضّإىل اخلرب الشاذ

 مزية يف اخلرب توجب نفي الريب فيه باإلضافة إىل اخلـرب املعـارض لـه كـام ّبكل
من كوهنا مما ال ريب فيه هو كوهنا ممـا ال ريـب  عاه الشيخ، وأما إذا كان املرادّاد

و  هّعلةيف الّنص ي عن مورد الّ التعد فمقتىضًعا،فيه يف نفسها كام هو كذلك واق
 مزية توجب نفي الريب يف نفـسها ال وجـوب الرتجـيح ّوجوب الرتجيح بكل

 .)١( ذهيا إىل الواقع باإلضافة إىل اخلرب املعارض لهّية مزية توجب أقربّبكل
 التعليل بالرشد يف خالفهم: الوجه الثالث

، ومن الواضح أن مثل هـذه األمـور هـي أمـور <أن ما وافقهم فيه التقية>و
ما كان معـه ّ كل  عىل وجوب ترجيح- بحكم التعليل -ّيدل ية، فغالبية ال دائم

 .ّة خالف احلقأمارة احلق والرشد، وترك ما فيه مظنّ
ًقال الشيخ األنصاري معلقا عىل هذا الوجه أن مقتـىض هـذا : اإلنـصاف>: ّ

التعليل كسابقه وجوب الرتجيح بام هو أبعد عن الباطل من اآلخر، وإن مل يكن 
ا مـن حـدي   ّمـا جـاء م عنـ>: ×ّطابقة، كام يـدل عليـه قولـه عليه أمارة امل

ّ تلف ، فقسهما   كتاب اهللا وأحادي نا، فإن أشبهها فهو حق، و ن  ـم  ـشبهها فهـو 

مـن إرادة األبعديـة عـن :  مـا ذكرنـاَّ، فإنه ال توجيه هلـاتني القـضيتني إال<باطل
 .)٢(<الباطل واألقربية إليه

                                                 
 .٤٤٧ص: انظر كفاية األصول) ١(
 .٧٧، ص ٤ج: فرائد األصول) ٢(
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فهـم هـو حيتمل أن يكون حديث الرشد يف خاله ّأن: الوجه الثالثونوقش 
ًاإلشعار بأن يف نفس خمالفتهم مصلحة أقوى من مصلحة الواقع، فيكون الرشد 
يف خمالفتهم من جهة حسن املخالفة يف نفسها، وليس مـن جهـة أن يف املخالفـة 

 .)١(أقربية إىل الواقع
 ات املنصوصةّرجحي إىل غري املّعدم التعد: القول الثاين

ات املنـصوصة، وقـد ّرجحي عن املّا القول يذهب إىل عدم جواز التعدهذ
ذكر علامء األصول من >: قال صاحب احلدائق، خبارينينسب هذا القول إىل األ

وجوه الرتجيحات يف هذا املقام بام ال يرجع أكثره إىل حمصول، واملعتمـد عنـدنا 
 وجــوه عــىل مــا ورد مــن أهــل بيــت الرســول، مــن األخبــار املــشتملة عــىل

 .)٢(<الرتجيحات، إال أهنا بعد ال ختلو من شوب اإلشكال
 ات املنصوصةّرجحي عن املّد القول بعدم التعدّالقرائن التي تؤي

ات ّرجحـي عـن املّد القـول بعـدم التعـدّ اخلراساين قرائن تؤيّحققذكر امل
 : املنصوصة، ومن هذه القرائن

ي هو كـون املنـاط ّثالثة للتعد الزم ما ذكر من الوجوه الّنأ: األوىلالقرينة 
القرب إىل الواقـع، وال خـصوصية للمزايـا املنـصوص عليهـا يف  للرتجيح هو

 أن ينتقـل مـن ×لإلمـام  ٍأخبار الرتجيح، ولو كان األمر كام ذكر مل يكـن داع
 حيـنام ×ذكر خصوصية إىل ذكر خصوصية أخرى، بل كان األنسب أن يقول

أن احلكم يف املتعارضني هو تقديم اخلرب : ضنييسأله السائل عن احلال يف املتعار
الواجد ملزية توجب القرب إىل الواقع، وال داعي لذكر هذه املزايـا واحـدة بعـد 

بفرض كـوهنام متـساويني ًرا واحدة حتى ال حيتاج السائل إىل تكرير السؤال مرا
                                                 

 .٤٤٨ص: كفاية األصول) ١(
 .٩٠ص ،١ج: احلدائق النارضة) ٢(
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باألعدلية وغريها مـن صـفات الـراوي، فيجيـب اإلمـام بـالرتجيح بالـشهرة 
املدار يف الرتجيح عـىل املزيـة :  أن يقول اإلمامّاألول بل كان ينبغي من وغريها،

ال حيتـاج ٍحينئـذ ة كـضابط للرتجـيح، وّالكليـاملوجبة للقرب إىل الواقع بنحـو 
ة وذكـره للمزايـا ّالكليـ عـن ×السائل للتكرير، وهذا يعني أن عدول اإلمام 

عـىل ّيـدل  منهـا واحـدةّ كـل واحدة بعد واحدة لفرض السائل التـساوي بعـد
 .)١(اخلصوصية للمزايا املنصوصة

 اإلمام بعد ذكر املزايا املذكورة واحدة بعد واحدة وفرض ّنأ: القرينة الثانية
 باإلرجاء حتى يلقـاه، ولـو كـان ×السائل تساوي املتعارضني يف مجيعها أمره

 مزية توجب القـرب إىل الواقـع غـري املزايـا املنـصوصةّ كل املناط للرتجيح هو
 بالرتجيح بام يوجب القرب - بعد فرض التساوي يف تلك املزايا -ألمره اإلمام 

ال ينبغـي ًضا إىل الواقع من غري تلك املزايا، فإذا فرض السائل التساوي فيها أيـ
  باإلرجاء، بل يأمره بالرتجيح بام يوجب القرب إىل الواقع، فـأمره×أن يأمره

املنـصوصة دليـل عـىل أن للمزايـا باإلرجاء بمحض فرض التساوي يف املزايـا 
مزيـة ّ كـل املنصوصة خصوصية يف مقام الرتجيح، وليس املناط يف الرتجيح هو

 .توجب القرب إىل الواقع
يـة كـي ّ للكل×هذا مع ما يف عدم بيان اإلمام >:  وهذا ما أشار إليه بقوله

 فـرض  باإلرجاء بعد× وما يف أمره ًرا،ال حيتاج السائل إىل إعادة السؤال مرا
التساوي فيام ذكره من املزايا املنصوصة، مـن الظهـور يف أن املـدار يف الرتجـيح 

 .)٢(<عىل املزايا املخصوصة، كام ال خيفى
 

 لعدم ورود توثيق بشأن عمـر بـن ّجيةقد يقال بسقوط سند املقبولة عن احل
                                                 

 .٤٤٨ص: انظر كفاية األصول) ١(
 .٤٤٨ص: كفاية األصول) ٢(
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 .قبولةيت باملّلة، وإن كان األصحاب قد عملوا بمفادها، فسمظحن
 ،هالقاعدة الرجالية املختارة عند عىل ًح سندها بناءّلكن السيد الشهيد صح

َ ما ورد يف رواية ليزيد بن اخلليفة أنـه ّ ألن؛وهي توثيق من ينقل عنه أحد الثالثة
َإذن ال  (:× فأجـاب <جاءنا عمر بن حنظلـة بوقـت عنـك> ×قال لإلمام  َ

َي ذب علينا َ ََ ُ ر بن حنظلة كان ثقـة بطبعـه عنـد اإلمـام هو ظاهر يف أن عم و)١()ِ
إنـام يمكـن  وّ، إال أن يزيد بن اخلليفة نفسه ممـن ال توجـد شـهادة بتوثيقـه×

هـو أحـد  و-توثيقه بالقاعدة املذكورة، حيث قد روى عنه صـفوان بـن حييـى 
فنثبـت بـذلك وثاقتـه،  )٢ (ة الصوم من الكايفّكفار بسند معترب يف باب -الثالثة 

 .)٣ (ً فاملقبولة صحيحة سنداًضا،ت وثاقة عمر بن حنظلة أيوبروايته نثب
،  املـشايخ العظـامارواهـ، بولة عمر بـن حنظلـةمق> :وقال السيد اخلميني

 كام هو ظـاهر ملـن ، بل عليها املدار يف باب القضاء،اها األصحاب بالقبولّوتلق
 .)٤(<أمعن النظر فيه

، وثيق الـشهيد الثـاين إيـاه لت؛األظهر وثاقة الرجل> :وقال السيد الروحاين
ولغـري ذلـك ، تني عليهاّ ولورود روايتني دال،آخرّحمل نا توثيقه من ّحققإنا : قال

 .)٥(<يت باملقبولةّوها بالقبول ولذلك سمّ مع أن األصحاب تلق،من الشواهد
 لعـدم ؛ الروايـة ضـعيفة الـسندّنإ> :فها السيد اخلوئي حيث قـالّنعم ضع

 .)٦(<ضعيفًضا ما ورد يف توثيقه أيو. توثيق عمر بن حنظلة 
                                                 

 .٢٧٦، ص٣ الكايف، ج)١(
 .١٤٤، ص٤ج: الكايف) ٢(
 .٣٧٠ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٣(
 .١٤٦ص ،٣ج: هتذيب األصول) ٤(
 .٢٩٣ص ،١٣ج: فقه الصادق )٥(
 .٢٣٢ص: لتنقيحا )٦(
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 .)١(سحاق الفياضإالشيخ ًضا فها أيّوضع
 مـن ناحيـة عمـر بـن َّ اعتبار سـند املقبولـة إال أن األكثر ذهبوا اىلفالظاهر

 عن حممد بن حييى عـن حممـد بـن احلـسني +فقد رواها ثقة االسالم، حنظلة
ن عمـر بـن عن حممد بن عيسى عن صفوان بن حييى عن داود بـن احلـصني عـ

لعـدم ،  عمـر بـن حنظلـة من جهـةَّإاليف هذا السند توجد مشكلة وال ، حنظلة
 :ه، وفيام ييل إليك األقوال فيتوثيقه يف األصول الرجالية

 له قـدماء األصـحاب يف كتـبهم عـدا الـشيخ يف ّتعرضعمر بن حنظلة مل ي
ر عمـ: ّولفقـال يف األ. ‘يف باب أصحاب موالنا البـاقر والـصادق، الرجال
 .)٢(عجليان، انّكوفي،  ابنا حنظلةّى أبا صخر وعيليكنّ

وعمـر بـن > :هو الشهيد الثـاين حيـث قـال ذكر عمر بن حنظلة من ّأولو
، لكـن أمـره عنـدي سـهل، األصحاب عليه بجرح وال تعديلّنص مل ي، حنظلة

 : قـال حـول املقبولـةّثـم <وإن كان قد أمهلوه، آخرّحمل ت توثيقه من ّحققألين 
وعملــوا ،  متنــه- األصــحاب -قــد قبلــوا ، ســنادا تــرى يف هــذا اإلومــع مــ>

: وهّوسـم، هـاّواسـتنبطوا منـه رشائطـه كل، هّتفقجعلوه عمدة ال بل ،بمضمونه
 .)٣(<كثري: ومثله يف تضاعيف أحاديث الفقه ً،مقبوال

وأمـا عمـر بـن > :وقريب منه ما ذكره يف حاشية الروضة يف كتاب الوكالـة
،  عنـدي ثقـةهلكنـ،  وال تعـديلٍوا عليه بجرحّ مل ينصفاألصحاب وإن، حنظلة

 .)٤(<×ه من الصادق ّملدح رأيته يف حق
                                                 

 .١٩٠ص ،٥ج: ىتعاليق مبسوطة عىل العروة الوثق )١(
 .١٤٢ص: جال الطويس انظر ر)٢(
 .١٣٠ص: قالرعاية يف علم الدراية) ٣(
 .١٧ -١٢ص ،٢ج :لروضة البهيةا: انظر )٤(
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والـده :  يعنـي- لـه ّتفقواعرتض عليه نجله يف املنتقى بأن من عجيب ما ا
األصـحاب ّنص إن عمر بن حنظلة مل ي> : أنه قال يف رشح بداية الدراية-الشهيد

ه يف بعـض ّووجدت بخطـ، آخرّحمل ن  توثيقه مّحققولكنه ، بجرح وال تعديل
ولكـن ، عمـر بـن حنظلـة غـري مـذكور بجـرح وال تعـديل: فوائده ما صورته

إذن ال ي ـذب  (: يف حديث الوقـت×لقول الصادق  ؛األقوى عندي أنه ثقة
ه بـه يف هـذا ّتعلقـف، واحلال أن احلديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق. )علينا
مل ، ولـوال الوقـوف عـىل هـذا الكـالم.  غريبمع ما علم من انفراده به، احلكم

  .)١(<ّجةخيتلج يف اخلاطر أن االعتامد يف ذلك عىل هذه احل
.  الـشيخ حممـد يف االستقـصاء يف مواضـع منـه ّحققوقد سلك مسلكه امل

، وأما عمـر بـن حنظلـة> :ما ذكره يف باب نوافل الصالة يف السفر بالنهار: منها
من أن : + ّجديوما قاله ،  بهّيعتدًحا وال مدًقا يفلم يعلم من حاله ما يفيد توث

، وأنه عرف توثيقه هو أعلم بمأخذه، وا عليه بتوثيق وال مدحّاألصحاب مل ينص
، وهـو ضـعيف، أن وجهه قوله يف حديث املواقيت وقد رأينا يف أوائل اخلالصة

أن :  حاصـلهًووجـدت لـه كالمـا: قال.  فالتوثيق أمر آخر ّصحةوعىل تقدير ال
، آخـرّحمـل ثم رضب عىل ذلـك وجعـل عوضـه لفـظ مـن ، لتوثيق من اخلربا

، ألنه ال خيتلج يف بـال آحـاد النـاس، وذلك غري بعيد، والظاهر أنه ليس مأخذه
 الـسيد وقـال، )٢(<ح بإمهاله يف باب حكم الوذي واملذي منـهّورص، فكيف مثله

هـذا احلـديث : وثيـق للشهيد يف الداللة عىل التًالسند اجلزائري يف موافقته نقال
 .)٣(وال ريبّشك يستفاد منه توثيق ابن حنظلة من غري 

عىل حـسن ّيدل وربام > :حيث قال، إىل وثاقتهفقد مال  العالمة البهبهاين أما
                                                 

 .١٩، ص١ج: منتقى اجلامنانظر ) ١(
 .١٦٣ص ،١ج: لرسائل الرجاليةانظر ا )٢(
 .١٦٣ص ،١ج :غاية املرام) ٣(
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، ما رواه يف الكايف والتهذيبني باألسناد عن عمـر بـن حنظلـة )١( حاله بل وثاقته
أنت رسو  إ هم  (:فقال . ) ؟القنوت يوم اجلمعة (:×قلت أليب عبد اهللا : قال

 )٢()ف  ا ر عة ا انيـةًدانا يتم وحّو ذا صل، يتم  اعة و  ا ر عة األو ّإذا صل،   هذا
 :×قلت أليب جعفر : قال، باألسناد عن عمر بن حنظلة: وما رواه يف البصائر

ومـا  :فإن كـان يل حاجـة؟ قـال :قلت. أجل :أن يل عندك منزلة ؟ فقالّظن إين أ
 فادخل ا يت :قال. نعم : قلتوتطيقه؟ :قال. مني االسم األعظمّفعل : قلت؟ 
 يده عـىل األرض فـأظلم البيـت ×فوضع أبو جعفر ، فدخلت البيت :قال. 

 فرفـع يـده .فقلـت ال :قـال. مـك؟ّما تقـول؟ أعل :فقال. فأرعدت فرائص عمر
 أيب عبـد خر روضة الكايف عن عمر بن حنظلة عـنآو. )٣(<نفرجع البيت كام كا

وارفقوا بهم؛ فإن ا ـاس ال  تملـون مـا ، يا عمر ال  ملوا   شيعتنا> : قال× اهللا
 . )٤(< ملون
 

إن الرتجيح بالصفات وبالـشهرة يف املقبولـة تـرجيح ألحـد >: +قوله  •
 .<احلكمني عىل اآلخر

، ال أهنـام األحاديثّنص  يقعان بّاألولاحلكم والفتوى يف الصدر  :قد يقال
ًطا ة اسـتنباّتـاخر كام هو احلال يف العصور امل-يقعان بتعبري من احلاكم أو املفتي 

ة للروايـة والـراوي الرتبـاط الروايـة ّتعرضـتكون املقبولة مو -من األحاديث
 .هبا البعض عىل الرتجيح للروايات املتعارضةّتدل  ومن هنا اس،باحلكم

                                                 
 .، ضمن منهج املقال٢٤٩ص: تعليقة الوحيد البهبهاين) ١(
 .٥٧، احلديث ١٦ص ،٣ج: ، هتذيب األحكام٤٢٧، ص ٣ج: الكايف) ٢(
 .٢٣٠ص: بصائر الدرجات) ٣(
 .٣٣٤ص ،٨ج: الكايف) ٤(
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نـه عـىل الـرغم مـن ارتبـاط الروايـة ر مـن أّما ذكره الشيخ املظف :اجلواب
 .عىل ما نحـن فيـهًدا ني إال أن ذلك ال يصلح أن يكون شاهّقدمباحلكم عند املت

 غـري اعتبـاره ،يف الراوي بام هو حاكميشء  اعتبار ّ ألن يف ذلك واضح،ّوالرس>
واملفهـوم مـن املقبولـة أن تـرجيح األعـدل واألورع . ثّ وحمـدٍفيه بام هـو راو
.  هو بام هو حاكم يف مقـام نفـوذ حكمـه، ال يف مقـام قبـول روايتـهواألفقه إنام

  يف عـرض كونـه)أفقـه(ات كونـه ّرجحـويشهد لذلك أهنا جعلت من مجلـة امل
وال ربط لألفقهيـة برتجـيح الروايـة مـن جهـة ) أصدق يف احلديث( و)أعدل(

 .)١(<كوهنا رواية
 

 ّعـدة اشتهار أمر ديني بني املسلمني ولو بـني عبارة عن: ًالشهرة اصطالحا
 : منهم وتنقسم إىل أقسام ثالثة

وهي اشـتهار نقـل الروايـة بـني أربـاب احلـديث : الشهرة الروائية :ّاألول
 سواء عمل هبا ناقلهـا أم مل ،ين عنهّتاخر ال امل،ورواته القريبني من عهد احلضور

منها، وهذا القسم هو الـذي  رجحيعمل؛ لوجود قصور فيها، أو وجود رواية أ
خذ بام > :×اإلمام ات ومحلوا عليه قولّرجحجعلوه يف باب والرتاجيح من امل

حـدمها أشـهر روايـة أ فاذا ورد خربان متعارضان وكان .<اشتهر بني أصحابك
 .ية الشهرةّرجحمن اآلخر أوجبوا أخذه وطرح اآلخر مل

 بــني األصــحاب وهــي اشــتهار العمــل بروايــة: الــشهرة العمليــة :الثــاين
لـوا نقلهـا بـرشائط ّاملذكورين وكثرة املستند إليها يف مقام الفتـوى ولـو مل يتحم

ذا مل يكن إً وهي التي توجب جرب سند الرواية إن كان ضعيفا، ف،ل والنقلّالتحم
 انجـرب ، رواية واحدة ضعيفة السند، ولكن األصحاب عملوا هبـاَّالإ يف املسألة

                                                 
 .٢٥١، ص٣أصول املظفر، ج) ١(
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 .ا عند البعض وجاز االستدالل هب،ضعفها
 هلا ولـو كـان الـسند ًلك موهناذ كان ٍعرضوا عن روايةأكام أن املشهور لو 

ًصحيحا سليام، ومن هنا قيل ًصحة ازداد اخلرب ّكلام: ً عـراض عنـه  ازداد عند اإلّ
 .ًفاضع

لة أوهي عبارة عن اشتهار الفتوى بحكـم يف مـس: الشهرة الفتوائية :الثالث
ا لعــدم وجودهــا أو ّمــإ ؛فتــني هبــا إىل روايــةمــن املــسائل مــع عــدم اســتناد امل

 .)١(إلعراضهم عنها
 

                                                 
 .١٥٥ص:  اصطالحات األصولانظر) ١(
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 االعرتاض عىل الرتجيح بالشهرة •
 سقوط املرفوعة باإلرسال •
 تطبيقات فقهية •
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 .٢ ح،الباب التاسع من ابواب مرياث املجوس: مستدرك الوسائل) ١(
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هذه الرواية واضحة الداللة يف الرتجـيح بـني األخبـار املتعارضـة، حيـث 
 : ات بالرتتيب التايلّرجحذكرت أربعة م

 . الرتجيح بالشهرة.١
 .فات الراوي الرتجيح بص.٢
 .ةّالعام الرتجيح بمخالفة .٣
 .الرتجيح بموافقة االحتياط. ٤

 . بالتخيري×ات حكم اإلمام ّرجحويف حالة التساوي بني امل
 

اعرتض عـىل تـرجيح الروايـة بالـشهرة بـنفس االعـرتاض عـىل املقبولـة 
 بقرينـة مـا ورد يف -لـشهرة االعـرتاض هـو أن املـراد بااة، وحاصل هذّقدماملت

 هي الرواية التي ينقلها مجع كثري، الـذي يوجـب حـصول االطمئنـان -املقبولة
 وإذا حـصل القطـع بـصدور . التواتر والقطـع بالـصدورّحققبصدورها بل يت

 ملعارضتها مع دليـل ؛ يف نفسهاّجيةة عن احلّالرواية، سوف تسقط الرواية الشاذ
ة هـو أن ال تعارضـها ظنّيـ الرواية إذا كانت ّجيةح من أن رشط ّقدم ملا ت؛ّقطعي

يكون األخذ باملشهور مـن  رواية أخرى قطعية الصدور، وعىل هذا األساس ال
، ّحجـةالالعـن  ّاحلجـة، وإنام يكون من باب متييز ّحجة عىل ّحجةباب ترجيح 

 مـورد البحـث يف ّ ألنكالمنـا،ّحمـل  خـارج عـن ّحجـةعـن الال ّاحلجةومتييز 
ة الـسند مـع ظنّيـتي السند، ال يف تعـارض الروايـة الظنّيني روايتني التعارض ب

 .القطعية السند
ات، ّرجحـ أن الشهرة يف املرفوعة ليـست مـن املّتضحوعىل هذا األساس ي
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 .ّجيةوإنام من مسقطات الرواية غري املشهورة عن احل
 ّصـحةعـدم > :وقد أشار إىل هذا االعرتاض الـسيد اخلـوئي، حيـث قـال

 عـىل )خـذ بمـا اشـتهر بـ  أصـحابك (:×ل بام يف املرفوعة من قوله االستدال
الرتجيح بالشهرة االصطالحية، إذ فرض الشهرة يف إحـدى الـروايتني بـاملعنى 

 سنّةيوجب دخوهلـا حتـت عنـوان الـ] أي اخلرب املقطوع الصدور[ الذي ذكرناه
 بمقتـىض ،ًعا طبّجيةالقطعية، فتكون الرواية األخرى خارجة عن دائرة دليل احل

  .)١(<ّقدم عىل ما تسنّةعىل طرح اخلرب املخالف للكتاب والّدل ما 
ًأوال: اجلواب  الشهرة العملية عـىل وإن املقصود من الشهرة يف املرفوعة ه :ّ

 وهي ال توجب القطـع بـصدوره، والـسبب يف كـون هـذه ،طبق أحد اخلربين
كلتـا الـروايتني الشهرة هـي الـشهرة العمليـة هـو أن زرارة بعـد أن فـرض أن 

ات األخرى مـن األعدليـة ّرجح انتقل إىل ذكر امل×مشهورة، نجد أن اإلمام 
واألوثقية ونحوها، ومن الواضح أنـه لـو كـان املقـصود مـن الـشهرة يف هـذه 

 التي توجب القطع بالصدور، -الشهرة الروائية -املرفوعة هي الشهرة يف النقل
ن فرض قطعية الـروايتني إة، إذ ّ قطعيأن يفرض زرارة أن كلتا الروايتنيّصح ملا 

 .)٢( وهو حمال،يعني القطع باملتنافيني
                                                 

 .٤١٣ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
ّيف املقام يذكر السيد الشهيد مطلبا مل يذكره يف البحوث املتقدم) ٢( ّة، إذ ما تقدم يف مقدمة بحث ً ّ

قـول أن الالـسيد الـشهيد يـرفض التعارض أن الدليلني القطعيني ال يتعارضان، ويف املقـام 
 السند والداللة ومهـا ي روايتني قطعيتويرى إمكان وجود يتعارضان، الالدليلني القطعيني 

تني القطعيتي الـسند  الروايىحدإمتعارضتان، وال يلزم القطع باملتنافيني، إلمكان أن تكون 
ّأن الـشهرة الروائيـة حيـنام : دعـوى>: ، وهذا ما يشري إليـه بقولـهًةّوالداللة قد صدرت تقي

فـيام ّصح بأن هذا إنـام يـ: ًتوجد يف املتعارضني معا ال حيصل القطع بالصدور منها، مدفوعة
عـنهم ، وال استبعاد يف صـدورها ^ّإذا كان يستبعد صدور أحاديث متعارضة من األئمة 
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عمـل ُتا الـصدور، فـال معنـى أن يّلو فرضنا أن كلتا الروايتني قطعي :ًوثانيا
ات األخرى من األعدلية واألوثقية ونحوها التي هـي مـن ّرجح امل×اإلمام 

ات لكوهنـا تكـشف ّرجح األعدلية واألوثقية تكون من املّ ألنصفات الراوي،
ة احتامل صدور الرواية، ومع القطع بـصدور الروايـة ال معنـى لألخـذ ّعن قو

 . باألوثقية لتقوية صدروها
 

 ّحيـث إنا مرفوعـة ومرسـلة، ّ ألهنـًال إشكال يف سقوط املرفوعـة سـندا،
د يف كتب العالمة التي ن هذه الرواية مل توجإقالوا > مة رفعها إىل زرارة، بلّالعال

 .)١(<ًبأيدينا أصال
وقد قدح بسندها الـشيخ يوسـف البحـراين الـذي ال عـادة لـه بتـضعيف 

فإنـا مل نقـف عليهـا يف غـري > :ف، حيث قـالّإذ طعن بالتأليف واملؤل ؛األخبار
يل، مع ما هي عليه من الرفـع واإلرسـال، ومـا عليـه الكتـاب كتاب غوايل الآل

هـا ّبه إىل التساهل يف نقل األخبـار واإلمهـال وخلـط غثاملذكور من نسبة صاح
 كــام ال خيفــى عــىل مــن وقــف عــىل الكتــاب ،بــسمينها وصــحيحها بــسقيمها

 .)٢(<املذكور
ات، لكنهـا سـاقطة ّرجحـ من املًا أن املرفوعة وإن ذكرت عددّتضحوهبذا ي

                                                                                                                   
هم ّبعد ما عرف من حاهلم االبتالء بظروف التقية وغريها من املالبسات التي كانت تـضطر

 وقـد رشحنـا ،ظ واالحتياط، كام تشهد بذلك مجلة من األحاديـث الـواردة عـنهمّإىل التحف
ّجانبا منها يف البحث املتقدم عن مناشئ وجود االختالف والتعـارض فـيام بـني الروايـات ً، 

ّرد تعارض اخلربين املشهورين بحسب الظهور يف حصول القطـع أو االطمئنـان ر جمّفال يؤث
ّبصدورمها معا أثرا معتد ً  .٣٧١ص ،٧ج:  بحوث يف علم األصول<ًا بهً

 .٣٧٠ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٩٩ص ،١ ج:احلدائق النارضة) ٢(
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ًبضعف سندها، واملقبولة وإن ذكرت الرتجيح بالـصفات والـشهرة مـضافا إىل 
ة، لكــن عرفــت أن الرتجــيح بالــصفات مــن ّالعامــفقــة الكتــاب وخمالفــة موا
 اآلخـر ّرجحات الرواية، وأمـا املـّرجحات احلكم واحلاكم، وليس من مّرجحم

، ومـن مـسقطات ّحجـة عـن الالّاحلجـة أنه يف مقام متييز ّتبنيوهو الشهرة فقد 
ب وخمالفـة ، فيبقـى الرتجـيح بموافقـة الكتـاّجيـةالرواية غري املشهورة عن احل

 .ة ومها ما ذكرهتام رواية عبد الرمحنّالعام
وجـد  فـإن ة،ّالعامـ مها موافقة الكتاب وخمالفـة نيّرجح أن املّتضحومن هنا ي

ــارض اخلــربان ومل يوجــد  - ّان أخــذنا هبــام، وإالّرجحــهــذان امل ــن ّأي أي تع م
 . املشهور نرجع إىل مقتىض القاعدة وهو التساقط، كام عليه-ني املذكورين ّرجحامل

 نصاري عىل االستدالل باملرفوعةإشكال الشيخ األ
ها من ليس ّحتى أنه رد>  املرفوعةإىل ضعفًفا مضا: قال الشيخ األنصاري

 أن املـراد باملوصـول هـو ،ث البحـراينّ سند الروايـات كاملحـددأبه اخلدشة يف
 أال تـرى .خصوص الرواية املشهورة من الروايتني دون مطلق احلكـم املـشهور

مـا كـان االجـتامع فيـه : فقلت،  إليكّاملسجدين أحبّأي أنك لو سئلت عن أن 
مكان يكـون االجـتامع فيـه ّ كل مل حيسن للمخاطب أن ينسب إليك حمبوبية، أكثر
 ألحد الرمـانني ّرجحوكذا لو أجبت عن سؤال امل ًقا،كان أو خانا أو سوًتا بي، أكثر
ّظن وم يف املقام لغري الرواية مما ال يأن دعوى العم: واحلاصل. ما كان أكرب: فقلت

،  طـريف املـسألةمع أن الشهرة الفتوائيـة ممـا ال يقبـل أن يكـون يف. بأدنى التفات
 أوضـح شـاهد عـىل أن املـراد )مشهوران مـأثورانًمعا إهنام ، ديّيا سي(: فقوله

ايته عىل روّلكل  اّتفق بأن يكون الرواية مما ا،بالشهرة الشهرة يف الرواية احلاصلة
 .)١(<وهذا مما يمكن اتصاف الروايتني املتعارضتني به، أو تدوينه

                                                 
 .٢٣٥ص ،١ج: فرائد األصول) ١(
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 ألن ؛مـا أفـاده نظـريف > : بقولـهوأورد عليه الشيخ عبـد الكـريم احلـائري
 حيث ؛ن ضعفها جمبور بعمل األصحابأ َّالإكانت ضعيفة السند  وإن املرفوعة
 يف موضـع +ه  كام اعرتف ب،ت سريهتم يف باب الرتجيح عىل العمل هباّاستقر

نـام إن األخذ بام يوافق االحتياط يف املرفوعة إن يقال أوىل َ فاأل،خر من الرسالةآ
ات ّرجح عىل األخذ باملّدالة الّألدلةان محلنا اٍحينئذ  و،اتّرجحجعل يف عداد امل

 ؛ محل تلك الفقرة عىل االسـتحبابّتعني فاملَّالإ و،مر سهلعىل االستحباب فاأل
فـإهنم بـني قائـل  ،ًراالرتجـيح باملوافقـة لالحتيـاط ظـاهلعدم قائـل بوجـوب 

 وال ينايف ، بني املوارد املذكورةّمفصل و،وقائل بالتخيري كذلك ،ًقا مطلّتوقفبال
 .)١(< كام ال خيفى،ذلك كون املراد يف باقي الفقرات الوجوب

  العراقي عىل املرفوعةّحققإشكال امل
يف ترجيح الروايـة مـن ًرا ن ظاهوأما خرب املرفوعة فهو وإن كا> :حيث قال

عـىل الرتجـيح ] اشتامله[ ولكن من جهة ٍحيث صفاهتا أو صفات الراوي بام هو راو
مـع أن يف . لّ فتأمـ،عـىل وفقـه] موهون بعدم عمـل املـشهور[بموافقة االحتياط 

حتـى تلقـى ] فأرجه[ويف رواية أخرى : ]قال[عوايل الآليل بعد نقل تلك الرواية 
ٍحينئـذ و، اشرتاك الروايتني من مجيع اجلهات إال يف هـذه الفقـرةوظاهره . إمامك

والزمـه احـتامل اختـصاص ، فمن املحتمل كون ذلك من باب االختالل يف املتن
كام هو ظـاهر املقبولـة ،  الرواية ووجوب الرتجيح هبذه األمور بزمان احلضورمورد

 .)٢()؟يرييةفمن أين يصلح مثل تلك الرواية لتقييد املطلقات التخ ًضا،أي
  األصفهاين عىل املرفوعةّحققإشكال امل
 عـىل الرتجـيح بالـصفات يف ّدالـةأما املرفوعـة ال> : األصفهاينّحقققال امل

                                                 
 .٦٥٤ص ،٢ج: درر الفوائد) ١(
 .٤٧٤ص ،٢ج: ت األصولمقاال) ٢(
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ودعـوى جـرب ضـعفها بـشهرة .  ضعيفة الـسند - كام عرفت -فهي ، الراويني
مـن ، ّرجـح عـىل األًن املشهور عىل تقديم املشهور روايـةأل، العمل عىل طبقها

 بعـد إرجـاع -بأن املقبولة : مدفوعة، كام هو مضمون املرفوعة، صفاتحيث ال
ات ّرجحـ املّأول فـإن ، لعمل املشهورٌ موافقة-الرتجيح بالصفات إىل احلكمني 

إىل املقبولـة دون ًمـال  اسـتناد املـشهور عّفلعـل ًضا،اخلربية فيها هي الشهرة أيـ
من َّإال ليس ، لشهرة ابتداءكيف؟ وما يف ديباجة الكايف من الرتجيح با، املرفوعة

ثـر هلـا يف أجـل املرفوعـة التـي ال أال مـن ، أجل املقبولة التي رواها يف الكـايف
 وممـا ذكرنـا تبـني أنـه ال خمالفـة بـني ؟خبـاروال يف غريه من جوامع األ، الكايف

وأمـا عـدم . ات اخلربيـة هـي الـشهرة ّرجحـ املّأوليف كـون  املقبولة واملرفوعة
 كـام - يف املقبولـة -ح بالـصفات بعـد ذكـر الـشهرة وغريهـا  للرتجيّالتعرض
فألجل فرض التساوي يف الصفات يف احلكمني اللـذين ،  له يف املرفوعةّتعرض

كان ، ّولصدر األالفتاء يف  من أن احلكومة واإلّما مر، نيمها الراويان للمتعارض
 .)١(<إىل الروايةًدا بالرواية ال استنا

هذه الرواية وإن كانت ضعيفة رواها ابن أيب مجهور > : النائينيّحققوقال امل
وقـد طعـن ، إىل زرارةًعـا  عن العالمة مرفو)غوايل الآليل(األحسائي يف كتاب 
مـع عـدم وجـود الروايـة يف كتـب ، فه يف الكتاب ومـصنّ&صاحب احلدائق

إىل ًفا  مضا،دة ملقبولة عمر بن حنظلةّ تكون مؤيّن أهنا تصلح ألَّ إال+العالمة 
شكال يف وجوب الرتجـيح بـني ل واإلّوبعد هذا ال ينبغي التأم، ائر الرواياتس

 .)٢(<الروايات املتعارضة

                                                 
 .٣٦٨ص ،٣ج: هناية الدراية) ١(
 .٧٧٤ص ،٤ج: فوائد األصول) ٢(
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اختلفت أقوال األعالم يف تقديم الرتجيح عىل التخيري وبالعكس، بل يف 
أصل الرتجيح؛ الختالفهم يف مالكات الرتجيح، وهذا االخـتالف ظهـر يف 

بواب الفقه، وإليـك بعـض التطبيقـات الفقهيـة يف فروع كثرية من خمتلف أ
 :املقام

مـسألة وجـوب اجلهـر بـالقراءة عـىل الرجـال يف الـصبح : ّولالتطبيق األ
فقـد ذهـب . واألوليني من املغرب والعشاء، فقد اختلف األصحاب يف املسألة

 منهم السيد املرتـىض وابـن اجلنيـد مـن ،ىل الوجوب، وخالفهم مجاعةإاملشهور 
 . ينّتأخر وصاحب املدارك والسبزواري من امل،القدماء

 طائفـة عـىل رأي ّدلـتفقـد . ووجه االختالف معارضـة نـصوص املقـام
يف > :× عـن أيب جعفـر: ففـي إحـدامها ؛املشهور من قبيل صـحيحتي زرارة

: جهار فيه، وأخفى فيام ال ينبغي اإلخفاء فيـه، فقـالرجل جهر فيام ال ينبغي اإل
ًفقد نقض صالته وعليه اإل دة، فإن فعل ذ ك ناسيا أو ساهيا أو ًدا ّذ ك متعمفعل  إن ً

 .)١(<ت صالتهّال يدري، فال  ء عله وقد تم
رجل جهر بالقراءة فـيام : قلت له> :، قال× عن أيب جعفر: ويف األخرى

 وترك القراءة فـيام ينبغـي ،ال ينبغي اجلهر فيه أو أخفى فيام ال ينبغي اإلخفاء فيه
ًناسيا أو ساهيا، فـال ذ ك  فعل إن:  فقال؟و قرأ فيام ال ينبغي القراءة فيهالقراءة فيه أ ً

 .)٢(< ء عليه
سـألته > :، قـال× ويف مقابلهام صحيحة عيل بن جعفر، عن أخيه موسى

:  من الفريضة ما جيهر فيه بالقراءة، هل عليه أن ال جيهر؟ قـالّعن الرجل يصيل
                                                 

 .١ حديث،، من أبواب القراءة٢٦باب:  الوسائل)١(
 .٢حديث:  السابق املصدر)٢(
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 .)١(< و ن شاء  م يفعل،إن شاء جهر
محلـه الـشيخ عـىل : أقول> : صاحب الوسائل يف ذيل هذه الصحيحةوقال

، ومحله بعض علامئنـا عـىل اجلهـر العـايل بمعنـى رفـع ّعامةة ألنه موافق للّالتقي
 . )٢(< اجلهرّالصوت وزيادة عىل أقل

وقد ذكروا للطائفتني حمامل من اجلمع واحلمل، وناقش الـسيد اخلـوئي يف 
الحظة الرتجيح بعـد اسـتقرار املعارضـة وامتنـاع من مّالبد ف> :مجيعها، ثم قال
 ألهنم ال يـرون ّعامة بن جعفر موافقة للّ وحيث إن صحيحة عيل،اجلمع الداليل

 فتطـرح ، الـشيخه كام صنع،ةّفال مناص من محلها عىل التقي ،ًداوجوب اجلهر أب
 ، العمـل هبـامّتعـنيفي، ّعامةويكون الرتجيح مع تينك الصحيحتني املخالفتني لل

 . )٣(<كام عليه املشهور
بني االثنتني وبني األربـع بعـد إكـامل الـسجدتني؛ ّشك من  : الثاينالتطبيق

 واحلكـم ّصحةهب املـشهور اىل الـذته، فّومبطليّشك  الّصحةحيث اختلفوا يف 
ىل الـبطالن إهـب مجاعـة ذبالتامم والبناء عـىل األربـع واالحتيـاط بـركعتني، و

 . ووجوب اإلعادة
 طائفة منهـا عـىل ّدلتالف تعارض النصوص الواردة؛ حيث ومنشأ االخت

القــول املــشهور، وهــي صــحاح حممــد بــن مــسلم وزرارة واحللبــي وأبــن أيب 
 .)٤(يعفور

من مل يدر يف أربع هو : قلت له> :، قال‘ففي صحيحة زرارة عن أحدمها
ير ع بر عت  وأر ع سـجدات وهـو قـائم : × أم يف ثنتني وقد أحرز الثنتني؟ قال
                                                 

 .٦  حديث،، من أبواب القراءة٢٥باب: صدر السابق امل)١(
 . ذيل احلديث املزبور:  املصدر)٢(
 .٤٠٢، ص٣ج: اخلوئي كتاب الصالة للسيد )٣(
 .٦و٥و٤و٣و٢و١حديث: ، من اخللل١١باب:  الوسائل)٤(
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 .)١(<د، وال  ء عليهّفا ة ا كتاب و  شهب
 صـحيحة أخـرى عـن حممـد بـن مـسلم عـىل الـبطالن ّدلتويف مقابلها 
 ركعتـني أم ّسألته عـن الرجـل ال يـدري صـىل> :حيث قال ؛ووجوب اإلعادة

 . )٢(<يعيد ا صالة: × ًأربعا، قال
ــة  ــة الفتوائي ــشهرهتا الروائي ــة األوىل ل فاملــشهور حكمــوا برتجــيح الطائف

، وهذا عىل فرض عدم إمكان اجلمع بينهام بحمل الـصحيحة عـىل مـا ةالقدمائي
 بعـد حتقيـق –قبل إكامل السجدتني، كام أشار إليه الـسيد اخلـوئي؛ حيـث إنـه 

 :  قال–نصوص املقام واإلشارة إىل احلمل املزبور 
 كـام اسـتبعده - َّ اجلمـع فـال إشـكال، وإالهنـاأمكـن  فـإن وكيفام كـان> 

ل يف تـرجيح تلـك النـصوص؛ لكثرهتـا وشـهرهتا، ّفال ينبغي التأمـ -اهلمداين
 عـن ذلـك وتـسليم اسـتقرار ّوشذوذ هذه، فال تنهض ملقاومتها، ومع الغـض

إطالق نصوص البناء عـىل األكثـر وهـي ٍحينئذ املعارضة فتتساقطان، واملرجع 
 .)٣(<ةّموثقر التي إحداها ّالروايات الثالث لعام

 الرتخص، فهل هـو اجلمـع بـني تـواري ّتعيني حدمسألة : لثالتطبيق الثا
 :اجلدران وخفاء األذان، أو االكتفاء بأحدمها، ويف املقام أقوال أربعة

 . وهو اجلمع بينهام،املشهور: ّولالقول األ
حـد أني، بـل إىل مـشهورهم اعتبـار ّقـدمنـسب إىل أكثـر املت: القول الثاين

 .األمرين
 . همغريإىل نسب : القول الثالث والرابع

                                                 
 . ٣ حديث:  املصدر السابق)١(
 .٧ حديث:  املصدر السابق)٢(
 .١٨٥، ص٦ج: السيد اخلوئي  كتاب الصالة،)٣(
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 ّولبعـضها عـىل األّدل ومنشأ االختالف تعارض نصوص املقـام؛ حيـث 
وآخر منها عىل الثاين، فوقع االختالف يف تقييد إطالق أحدمها باآلخر والقـول 
باجلمع، أو بني البناء عىل تعارضهام وتساقطهام والقول بالتخيري الفقهي، أو بني 

 . إعامل قواعد الرتجيح
 : نصوص املقام ومقتىض القاعدة؛ حيـث قـال+ح السيد احلكيمّوقد نق

، ّولإذ هـي بـني مـا يـشري إىل األ، ومنشأ االختالف املذكور اختالف األخبار>
متى ، الرجل يريد السفر فيخرج: × قلت أليب عبد اهللا(: كصحيح ابن مسلم

كـصحيح ابـن ، عىل الثاينّيدل  وبني ما )إذا توارى عن ا يـوت: × يقرص؟ قال
إذا كنت   ا وضع ا ي  سمع فيه األذان : × عن التقصري قال(: × سنان عنه
 و ذا قدمت من سفرك فمثل ،ّفق  و ذا كنت   ا وضع ا ي ال  سمع فيه األذان ،فأتم
إذا سـمع األذان (: × اد بن عثامن املروي عن املحاسن عنـهّ وصحيح مح،)ذ ك

قـد بلغـوا ا وضـع ا ي ال ألـ س (:  يف خرب إسحاق بن عامرّقدم وما ت)ا سافرّتم أ
 . ) سمعون فيه أذان   هم ا ي خرجوا منه؟

تقييـد منطـوق إحـدى الطـائفتني : املـتن املـذكور يف ّول القـول األىفمبن
خر أو رفـع إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتني بمنطوق اآل:  ومبنى الثاين.باآلخر

مـنهام ّ كـل لـرشط يفأو رفع اليد عـن خـصوصية ا، ةّاليد عن املفهوم فيهام باملر
أو البنـاء عـىل التعـارض فيكـون احلكـم ، وجعل املوضوع هـو اجلـامع بيـنهام

 التعـارض، ومبنـى األخـريين ،بناء عىل أنه ختيـري يف املـسألة الفرعيـة، التخيري
 . )١(< أو لألخريةلألوىل، إما والرتجيح،

 وطنه يف ىلإ يف سفره حتى رجع ِّمسألة املسافر الذي مل يصل: رابعالتطبيق ال
 جيـب م أ، الوجـوبّتعلـقداخل الوقت، فهل جيب عليه القرص؛ رعاية لزمـان 

 :  التخيري بينهام؟ يف املقام ثالثة أقوالمعليه اإلمتام؛ رعاية حلال األداء؟ أ
                                                 

 . ٩٠-٨٩، ص٨ج:  مستمسك العروة)١(
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 . رعاية حال األداء ووجوب اإلمتاممن ماذهب إليه املشهور  :ّولالقول األ
 املقنـع والعـامين، وهـو وجـوب سب إىل الـصدوق يفُمـا نـ :والقول الثاين

 .  الوجوبّتعلقالقرص؛ رعاية لزمان 
 . ذهب إليه الشيخ يف النهاية ومن تبعه وهو التخيري بينهام :القول الثالث

 ّدلـتومنشأ االختالف يف ذلك تعارض النصوص الواردة يف املقام؛ حيث 
ل بـن طائفة منها عىل رعاية حال األداء ووجوب اإلمتام، مثل صـحيح إسـامعي

سـألت أبـا عبـد اهللا > : بن القاسم، قالصجابر، ومعتربة زرارة، وصحيح العي
يها، ّعن الرجل يدخل عليه وقت الصالة يف السفر، ثم يدخل بيته قبـل أن يـصل

 . )١(< ح  يدخل ب تهّال يزال يق  :×  وقالً.يصليها أر عا :× قال
 الوجـوب ّتعلـق  عىل وجوب القرص؛ رعاية لزمانّدلتويف مقابلها طائفة 

 × سألت أبـا عبـد اهللا> :ووجوب القرص، مثل صحيح حممد بن مسلم، قال
 :×عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصالة وهو يف الطريـق؟ فقـال

 . )٢(ً  أر عاّ ر عت ، و ن خرج إ  سفره وقد دخل وقت ا صالة، فيص ّيص 
صحيحة منصور بـن كإلمتام،  عىل التخيري بني القرص اّدلتوهناك طائفة ثالثة 

إذا  ن   سـفر فـدخل عليـه وقـت : يقـول × سمعت أبا عبـد اهللا> :حازم، قال
واإلتمـام  ،ّتـم و ن شـاء أّا صالة قبل أن يدخل أهله فسار ح  يدخل أهله، فإن شاء قـ 

 . )٣(<ّ إ ّأحب
 والـتامم لـو صـرب ،مة الطائفة الثالثة عىل القرص حال الـسفرّوقد محل العال
يف ذيل الصحيح  ة، حيث قالّواحتمل صاحب الوسائل التقي. حتى دخل وطنه

                                                 
 . ٤و٣و٢حديث : ، من أبواب الصالة املسافر٢١باب:  الوسائل)١(
 . ١١و٥حديث: ملصدر السابق ا)٢(
 . ٩ حديث: ، من أبواب صالة املسافر٢١باب : الوسائل) ٣(
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، وإن شـاء ّإن شاء صىل يف الـسفر قـرص: حيتمل أن يكون املراد: أقول> :ّقدماملت
ذكـره العالمـة يف املنتهـى، ومحـل احلـديث . ً متاماّصرب حتى يدخل أهله وصىل

 . )١(<ةّوحيتمل احلمل عىل التقي. عليه
 نإذ> :مـن احلمـل وناقـشها، ثـم قـالًهـا وئي فقد ذكر وجوأما السيد اخل

 وعليـه بوجـه،فالصحيح أن الروايات متعارضة وال سـبيل إىل اجلمـع العـريف 
 كـام ال التقية، عىل التامم يف السفر حممولة عىل ّدالةفيحتمل أن تكون الروايات ال

ل فقـد فإن  ـم تفعـ> :جابر يف صحيحة إسامعيل بن ×يبعد استفادته من قوله 
 .)٢(<’ خالفت واهللا رسول اهللا

 .لّفتأم ، هبذا التعبريّ وألجله عرب، يف السفرًون متاماّ كانوا يصلّعامة الّفكأن
ٍحينئـذ  فينتهي األمر إىل التساقط، واملرجع َّ وإال،فإن أمكن هذا احلمل فهو

 يثبـت  إذ مل؛ّ كام مر، عىل لزوم التقصري يف السفرّدالة السنّةعمومات الكتاب وال
 .عىل خالفهايشء 

 ،ة لنـصوص االعتبـار بـاألداءّرجح إن تلك العمومات م:وإن شئت قلت
ــالوجوب ســاقطة ــك النــصوص املوافقــة ؛ٌفأخبــار االعتبــار ب  ملعارضــتها بتل

 االعتبار ّين من أنّتأخر ما عليه مجهور املّل أنّفتحص، سنّةلعمومات الكتاب وال
 . )٣(<الصحيح الوجوب هو ّتعلقبحال األداء ال حال 

                                                 
 . ٩ ذيل احلديث:  املصدر السابق)١(
 ّيـدخل عـيل: ×قلت بـأيب عبـد اهللا : عن إسامعيل بن جابر، قال: ( وهذه الصحيحة هي)٢(

: ، قلـت ا ـصالةّ وأتـمّصـل:  فقال؟ حتى أدخل أهيلّوقت الصالة وأنا يف السفر، فال أصيل
 ّفـصل: × وقت الصالة وأنا يف أهيل أريد السفر، فال أصيل حتى أخرج؟ فقال ّفدخل عيل

، مـن أبـواب ٢١بـاب : الوسـائل. ’ ، و ن  م تفعل فقد خالفـت واهللا رسـول اهللاّوق 
 . ٢حديث: صالة املسافر

 . ٣٩٥-٣٩٤، ص٨ج:  كتاب الصالة، السيد اخلوئي)٣(
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 حيـث اختلفـوا يف ،مـةّمسألة حكم خـرء الطيـور املحر: مساالتطبيق اخل
 . ومنشأ االختالف تعارض النصوص الواردة. طهارته
 .  من قبيل صحيح أيب بصري ومرسل املقنع؛ طائفة منها عىل طهارتهّدلتف

 ء يطـ ، فـال بـأس ّ  > : قال× ففي صحيح أيب بصري عن أيب عبد اهللا
 . )١(< وخرئهببو 
 ء يطـ  ّ   خـرء> : قـال×  عن أيب بصري عـن أيب عبـد اهللاريف البحاو

 . )٢(<و و  ال بأس به
بـن سـنان، عـن أيب ا عىل نجاسته كصحيح ّدلتويف مقابلها طائفة أخرى 

 .)٣ (<ؤ   مهُإغسل ثو ك من أبوال ما ال ي> : × عبد اهللا
ًهـارة؛ ترجيحـا هلـا بالـشهرة  عـىل الطّدالةوقد عمل املشهور بالنصوص ال

 .ًالروائية، أو محال للمعارض عىل الكراهة
 : عىل الطهـارة، حيـث قـالّدالةه السيد احلكيم ترجيح الطائفة الّ وقد وج

 داللتهـا عـىل ّ ألنأظهـر، إال أهنـا سـنان، برواية ابن ًألهنا وإن كانت معارضة>
 وداللـة بـاملفهوم،ة  وداللة روايـة ابـن سـنان عـىل النجاسـباملنطوق،الطهارة 
 ولكنـه ال يقـدح يف ة،ّققـحمنعـم خمالفـة الروايـة للمـشهور .. . أقـوىاملنطوق 
ًدا  الحتامل كون الوجه يف عدم اعتامدهم عليها ترجيح غريها عليها سن؛يتهاّحج

 .)٤(<فالحظ كلامهتم ،ذلكأو داللة أو نحو 
هم وغرضه أن عدم اعتامدهم عىل صحيحة ابن سنان ليس ألجـل إعراضـ

 . عىل الطهارةّدال حتى يوجب وهن سنده، بل ألجل ترجيح اخلرب ال
                                                 

 .١ حديث،النجاسات من ١٠باب:  الوسائل)١(
 . ١٤، حديث١١٠، ص٨٠ج:  بحار األنوار)٢(
 . ٣و٢حديث :  من أبواب النجاسات٨باب:  الوسائل)٣(
 . ٢٧٧، ص١ج:  مستمسك العروة)٤(
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ً تقـصريا أو -مسألة إفطار الـصائم عـن جهـل بـاحلكم : سداس الالتطبيق
ّ فاملشهور بطالن الصوم ووجوب القضاء؛ خالفا جلامعة، منهم احلـيل-ًقصورا ً 

 . والشيخ يف التهذيب وصاحب احلدائق وغريهم
 بعمـوم النكـرة يف سـياق -ّدل املعارضـة بـني مـا ومنشأ االختالف وقوع 

 الصوم، وبني عمومات بطالن الصوم بتنـاول ّصحة عىل عدم القضاء و-النفي
املفطرات ووجوب القضاء؛ حيث إن الطائفتني تتعارضان بالعموم مـن وجـه، 

ً املفطرية والقـضاء؛ نظـرا إىل شـموهلا بـاإلطالق للجاهـل ّأدلة املشهور ّرجحو
 . ظهور بعضها يف اجلاهلباحلكم، بل 

 : ملا ييل؛أما السيد احلكيم فقد منع ذلك
ًأوال  .ني من وجهّامل قواعد الرتجيح يف تعارض العامععدم إ :ّ
وعـن ظـاهر > :حيـث قـال؛ عدم صالحية الشهرة الفتوائية للرتجيح :ًثانيا
عـن ظـاهر ًضا وحكي أي ًقا،العدم مطل: والشيخ يف موضع من التهذيب، ّاحليل
: ًقـاال مجيعـا،  أيب بـصري وزرارةّموثـق إلطـالق ،واختاره يف احلـدائق، معاجلا

 وهـو هأو أتـى أهلـ،  عن رجل أتى أهله يف شهر رمـضان× سألنا أبا جعفر(
 املعتـضد ) ءلـ س عليـه : ×  قـال،حمرم وهو ال يرى إال أن ذلك حالل له

رجل ّأي (: اإلحرامحال ًصا الوارد فيمن لبس قمي،  صحيح عبد الصمدبإطالق
 . عىل اجلاهل القارص غري ظاهرّوثقومحل امل، )عليه ء  هالة فال ًرا ر ب أ 

 .إطالقه فإنه خالف ة،ّكفارالمحله عىل نفي خصوص : ومثله 
والرتجـيح هلـا مـن ،  مـن وجـهً املفطرية عموماّأدلةأن بينه وبني  :ودعوى

 . اجلاهل القضاء يفّأدلةظهور مجلة من : ومنها. الشهرة : منها: وجوه
 مع أن إعامل الرتجـيح ،إذ الشهرة الفتوائية ال تصلح للرتجيح ؛غري ظاهرة
 . )١(<ني من وجه خالف التحقيقّيف تعارض العام

                                                 
 .٣١٨ – ٣١٧، ص٨ج:  مستمسك العروة)١(
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ّ 

  :يمكن تصنيف روايات الرتجيح إىل أربعة أصناف •
عىل الرتجيح ّيدل ما  وةّالعامخمالفة  وعىل الرتجيح بموافقة الكتابّيدل ما 

عـىل الرتجـيح ّيـدل مـا ، وي، كـالرتجيح باألعدليـة واألوثقيـةصفات الـراوب
 .عىل الرتجيح باألحدثيةّيدل ما ، وبالشهرة
ــة األوىل • ــدين الراونــدي وهــي تــشتمل عــىل : الرواي مــا رواه قطــب ال

: ترجيح مـا وافـق الكتـاب عـىل مـا خالفـه، الثـاين: ّاألول: نيّتبني مرتّرجحم
 الثـاين يف حالـة عـدم ّرجحة عىل ما وافقهم، ويـأيت املـّالعامالرتجيح بام خالف 

 .ّاألول ّرجحتواجد امل
وإن ًضا ي إىل املخالفة واملوافقـة مـع الفتـاوى واآلراء أيـّ الصحيح التعد•

 الرتجـيح لـيس ّ ألن االستنباط عندهم،ّدلةكانت عىل أساس غري األخبار من أ
ًبديا تعًحكام   .ًفارصّ
: ني آخـرين مهـاّرجحلـة، حيـث ذكـرت مـظة حنمقبولـ: الرواية الثانية •

 الرتجيح بالشهرة، و واألفقهية ،كاألوثقية واألعدلية الرتجيح بصفات الراوي
 : اعرتض عىل الرتجيح بصفات الراوي والشهرة باعرتاضني •
 . بزمان احلضور ال الغيبةّتصةاملقبولة خم: ّاألول االعرتاض •
 اتّرجحـن الرواية ذكرت مأ: ّولاأل: أجيب عىل هذا االعرتاض بجوابني •

 األخري بزمن احلضور، ال يستلزم أن تكـون مجيـع ّرجح، واختصاص املّعددةمت
 .ة بزمن احلضورّمقيدات املذكورة يف الرواية ّرجحامل

 جـيحأننا نقطع بحكم مناسبات احلكم واملوضوع أن الرت: اجلواب الثاين •
 .ضور وزمان الغيبةباألوثقية ونحوها ال خيتلف حاهلا بني زمان احل

 حكـم األعـدل واألفقـه ّرجـح وإن × اإلمـام ّنأ: االعرتاض الثـاين •
 .ٍواألصدق واألورع يف املقبولة، لكن هذا الرتجيح بام هو حاكم ال بام هو راو
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 بالنـسبة إىل الرتجـيح ٌّوتام ن هذا االعرتاض وجيهأ السيد الشهيد أجاب •
 بالنسبة إىل الرتجيح ، وغري وجيهوهابصفات الراوي كاألوثقية واألعدلية ونح

 .بالشهرة
أشكل عىل ترجيح الرواية بالشهرة بدعوى أن املراد بالشهرة هي الروايـة  •

التي ينقلها مجع كثري، وهذا بدوره يوجب حـصول االطمئنـان بـصدورها بـل 
 القطع بالصدور، وإذا حـصل القطـع بـصدور الروايـة، سـوف تـسقط ّحققيت

 ملعارضتها مع دليل قطعي، فتكون املقبولـة ؛ يف نفسهاّجيةحلالرواية الشاذة عن ا
 .كالمناّحمل ، وهو خارج عن ّحجة عن الالّاحلجةيف مقام متييز 

الرواية الرابعة مرفوعة زرارة، وهـي واضـحة الداللـة يف الرتجـيح بـني  •
 .مرفوعة ومرسلة لكنها ساقطة عن االعتبار لكوهنااملتعارضة،  االخبار
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ية روايات التخيري عندهم، وقع اخلالف بينهم لذين ذهبوا إىل التخيري لتامما
 فقهي؟م أصويل أهو يف أن التخيري هل 

 . من الوقوف عىل الفرق بني التخيري األصويل والفقهيّالبدولبيان املطلب 
 

ال خيفى أن احلكم بالتخيري يف حاالت التعارض هو حكم رشعي ظـاهري 
ًيا، لكن البحث يـدور حـول تـشخيص كونـه حكـام تكليفيـا ًوليس حكام واقع ًً

ًفرعيا فيكون التخيري يف املسألة الفقهية، أم حكام وضعيا أصوليا فيكون التخيـري  ً ًً
 . يف املسألة األصولية

ــالتخيري الفقهــي  هــو الرتخــيص العمــيل  -احلكــم التكليفــي -واملــراد ب
تعارضني، كـام هـو احلـال يف ني يف تطبيق سلوكهم وفق أحد الدليلني املّكلفللم

 .ة اإلفطار العمديّكفارالتخيري بني اخلصال الثالث يف 
 أحـد ّحجيـةهـو  - احلكم الوضعي األصـويل -واملراد بالتخيري األصويل 

 : املتعارضني، وإليك بيان الفرق بينهام
 يمكـن أن يقـال -ّجيـةالتخيري يف احل -أن التخيري األصويل : ّاألولالفرق 
 هي حكـم أصـويل، كـام هـو ّجية احلّ ألني؛ّالعام باملجتهد وال يشمل ّبأنه خمتص

 ّالبدي، فّالعام باملجتهد وال تشمل ّختتص واضح، فلو قلنا أن األحكام األصولية
 فلـو ،)١(أن يكون التخيري بااللتزام بأحد اخلربين املتعارضني من وظائف املجتهـد

                                                 
ّم من أن األحكام األصولية خمتصة باملجتهد وال تثبـت بحـقّ ما توهّ إن:قال السيد الشهيد) ١( ّ 

ّ كام تقدم مفصال يف مبحث حجية القطع،م باطلّدين، هو توهّاملقل ًّ انظـر بحـوث يف علـم . ّ
 .٣٩٦، ص٧ج: األصول



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٣٦٤

 ،ة اجلمعة يف زمن الغيبـةعىل وجوب صالّيدل وجد خربان متعارضان أحدمها 
 أن يفتـي ّالبدعىل احلرمة، فّدال واآلخر يقول بحرمتها، واختار املجتهد اخلرب ال

 . ديه بحرمة اإلتيان بصالة اجلمعةّمقل
ي، ّالعـام ّكلـف باملجتهـد، بـل يـشمل املّنه ال خيتصإأما التخيري الفقهي ف
 ّكلـفربين، فلو اختار املديه بالتخيري يف العمل بأحد اخلّوللمجتهد أن يفتي مقل

عىل الوجـوب، فعليـه أن يلتـزم بـأداء صـالة اجلمعـة، وإذا ّدال ي اخلرب الّالعام
 .يهاّصالة مجعة حيرم عليه أن يصلّ كل اختار احلرمة فتكون

 ّاألولأن التخيري األصويل يمكن للمجتهد الذي اختار اخلـرب : الفرق الثاين
وينسب هذه احلرمة إىل الشارع، ويقول  -ًوهو احلرمة مثال -أن يثبت مضمونه 

ن حكم الشارع هـو احلرمـة، وهـذا بخالفـه يف التخيـري الفقهـي، إذ ال جيـوز إ
 لعـدم ثبـوت ؛ًي الذي اختار احلرمة مثال أن ينـسبها إىل الـشارعّالعام ّكلفللم

ا إىل الشارع، نعم يمكن أن يقول ّمؤداهه لكي ينسب ّ حق أحد اخلربين يفّحجية
 الـسيد ّحيـث إنحـال، فّأي وعـىل  .تخيري بني احلكمني من الشارع أصل الّنإ

 .ًاأم فقهيًا يالشهيد ال يقول بالتخيري، فال موجب للبحث يف كون التخيري أصول
 

ال إشكال > : اخلراساين حيث قالّحققممن ذهب اىل التخيري األصويل املو •
فتاء وال وجه لإل، ديهّعمل نفسه وعمل مقليف ، فتاء بام اختاره من اخلربينيف اإل

فتاء به يف املسألة  له اإل،نعم. لعدم الدليل عليه فيها ؛بالتخيري يف املسألة الفرعية
فيعمل بام يفهم ، د غري ما اختاره املفتيّباختيار املقلٍحينئذ فال بأس ، األصولية
 .)١(<حيه أو بظهوره الذي ال شبهة فيهمنه برص

يف ًا ان هـذا التخيـري لـيس ختيـري> : العراقي حيـث قـالقّحقوكذلك امل •
                                                 

 .٤٤٦ص: كفاية األصول) ١(



 ٣٦٥ .......................................................................................  ّتعارض األدلة

إذ بعـد انتهـاء  ؛متام يف املواطن األربعةكالتخيري بني القرص واإل، املسألة الفقهية
مر يف املتعارضني ولو بمقتىض املـدلول االلتزامـي هلـام يف أغلـب املـوارد إىل األ

اخلربين لكونه مـن ى ّثبات يمتنع الوجوب التخيريي يف العمل بمؤدالنفي واإل
لإلباحـة الظاهريـة ًجـا منتًليـا  عمًبـل وال ختيـريا ،جياب التخيري بني النقيضنيإ

  ذلكّنإف ؛بمقتىض الالحرجية بني الفعل والرتك كام يف الدوران بني املحذورين
بل هو ختيـري يف املـسألة  ، التخيريّأدلةولكنه ال يساعده ،  يف نفسهًكان ممكناوإن 

خذ بأحدمها يف مقـام االسـتطراق إىل الواقـع املنـتج لكـون  األي يفأاألصولية 
ن الظاهر من قوله إف .خذ به العمل بمضمونه بعد األّتعني تعيينية يّحجةاملأخوذ 

خذ بأحدمها هو أن طرف التخيري هو األ، بأيهما اخذت من باب ال سليم وسعك.. 
 . العمل بمضمونهّنيتعللواقع الذي الزمه ًزا حمرًقا  وطريّحجةليكون املأخوذ 

 واحـد مـن اخلـربين ّمر التعيينـي بالعمـل بكـلومرجعه يف احلقيقة إىل األ
ة ّقدمـ باألخذ بأحـدمها مّكلفن ذلك مما يستتبع ختيري املإف ،باألخذ بهًطا مرشو

 . الرشعيةّجةلتحصيل احل
 ّرتتـب يًمولويـاًحكـام ومن هنا ال يكون احلكم بالتخيري يف االخذ بأحدمها 

رشـاد إىل حكـم العقـل بوجوبـه إنـام هـو إو، ة عىل تركه من حيث نفسهالعقوب
كـام هـو الـشأن يف حكمـه يف ،  الرشعية مع القدرة عليهّجةة لتحصيل احلّقدمم

 .)١(< الرشعيةّجةالشبهة قبل الفحص للقادر عىل حتصيل احل
ألقوى كون التخيري يف املـسألة األصـولية أي يف ا> : النائينيّحققوقال امل •
ال يف املسألة الفقهية أي التخيـري يف ، إىل الواقعًقا  حمرزة وطريّحجةذ أحدمها أخ

متـام يف املـواطن  نظـري التخيـري بـني القـرص واإل،ى أحد اخلـربينّالعمل بمؤد
 هـو )هما أخذت من باب ال ـسليم وسـعكّبأي( ×الظاهر من قوله  فإن ؛األربعة

                                                 
 .٢١٠، ص٢، ق٤ج: هناية االفكار) ١(
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خـذ يف مقـام  األّجمـرد ال ،اقـعللوًتـا مثبًقـا  وطريّحجـةخذ بأحدمها ليكون األ
 فـإن ، كام يف خرب غوايل الـآليل)ّفتخ ( × وال ينايف ذلك إطالق قوله .العمل

بأيهما ( :×فال يعارض ظهور قوله ،  صالح لكال الوجهني)ّفتخ ( ×قوله 
 .)١(<ّحجةيف أخذ أحدمها   )أخذت
خلـربين خـذ بأحـد ان التخيـري باألأال إشكال يف > :وقال السيد اخلميني •

ن أرضورة ، ليس من قبيل التخيري يف املسألة الفرعيـة بـل يف املـسألة األصـولية
 ووجـوب األخـذ بأحـد اخلـربين ، يف الفقهّحجة بام هو ٌاألخذ بخرب الثقة أخذ

ًحجةجيعله  ن أام الكـالم يف ّنـإ، يف املـسألة األصـوليةًا  عىل الواقع فيكون ختيـريّ
وأمـارة إىل ًقـا ة هل هو جعل أحد اخلربين طريمعنى التخيري يف املسألة األصولي

أو ال ، يف الوظيفـةّشك ل عليـه لـدى الـّأو يكون من قبيل األصل املعو، الواقع
 .)٢(<كلذذاك وال 

ّشك ل عليه عنـد الـّثم استظهر كون التخيري يف املقام من قبيل األصل املعو
ربين واحـد مـن اخلـّأي  األخـذ بـز وقـال برجـوع ذلـك إىل جـوا؛يف الوظيفة

، ال أمارة، لكن ال بمقتىض القاعدة، بل بداللة النصوص ّحجةاملتكافئني بام هو 
 ،ً الواقـع ال طريقـا عىلّحجةتكافئني ة للجاهل بجعل أحد املعالظاهرة يف التوس

 ةفادة نصوص التخيـري مـرشوعيطاف إيف هناية املولكنه جعل مقتىض التحقيق 
 مجيـع ّترتـبوالزم ذلـك . قالئي بذاتـهاألخذ بأحد املتعارضني بام أنه طريق ع
ون التخيـري مـن قبيـل وال ينـايف ذلـك كـ. آثاره، رشعية كانت أو غري رشعيـة
 ّأدلـةن املتفاهم مـن إ: ن يقالأوالتحقيق > :األصل العميل، وهذا ما ذكره بقوله

 إجياب العمل عىل طبق اخلرب ذي املزيـة أو ّنأالرتجيح والتخيري لدى التعارض 
                                                 

 .٧٦٧ص ،٤ج: فوائد األصول) ١(
 .٥٧ص ،٢ج: الرسائل، السيد اخلميني) ٢(
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ًا من حيث كونـه خـربَّإال  أو التوسعة يف األخذ بأحدمها ليس آ، تكافأحدمها إذا
، تساقطا بنظر العرف لكن مل يتساقطا بنظر الـشارع وإن هنامأعن الواقع وًفا كاش

، يف حـال التعـارض كوجوبـه قبلـهًا ّ أو خمـريًنـاّبل وجوب األخذ بأحدمها معي
وإجياب العمـل ، إىل الواقعًقا طريًتا وباجلملة أوجب الشارع العمل به لكونه ذا

 . وليس كجعل الطريقية الفعلية إىل املتناقضني،هبذا اللحاظ ال حمذور فيه
 عليـك بأيهمـا ّموسـعإذا  ـم تعلـم ف(: ن العرف يفهم مـن قولـهأ :احلاصلو
فكام كان يأخـذ ، ن له األخذ بأحدمها يف حال التعارض كأخذه به قبلهأ )أخـذت

 ّألن ؛ّشكوهذا ال ينايف جعل الوظيفة يف حـال الـ ،به وبلوازمه قبله فكذا احلال
يف صدق أحد اخلربين هـو األخـذ بأحـدمها ّشك ن الوظيفة يف حال الأحاصله 

 األخـذ بأحـد الطـريقني بـام هـو ي فالوظيفة ه،ًبام هلام من املفاد مطلقة والتزاما
  يف حكم ختيـري القـايض واملفتـي يف عملـه وعمـل،ًداّر جيّ فتدب،ّطريق عقالئي

 .)١(<ديهّمقل

                                                 
 .٥٨، ص٢ج:  الرسائل، السيد اخلميني)١(



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٣٦٨

 



 ٣٦٩ .......................................................................................  ّتعارض األدلة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 األقوال يف املسألة •
 ّالتخيري استمراري: ّاألولالقول  •
  ّالتخيري ابتدائي: القول الثاين •
 تعليقات األعالم •



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٣٧٠

 
 
 




 






 



 ٣٧١ .......................................................................................  ّتعارض األدلة

 
 

إن العاملني بروايات التخيري اختلفوا يف أن التخيري هل هـو ختيـري ابتـدائي 
ربين فليس لـه العـدول عنـه يف ق العمل عىل مضمون أحد اخلّبمعنى أنه إذا طب

الواقعة الثانية، أم أنه ختيري استمراري، بمعنى ثبوت التخيري طيلـة عمـره، فلـو 
  صالة الظهر يف يومها اآلخر؟ّ صالة اجلمعة يف يومها، فله أن يصيلّصىل

 أحد اخلربين، فـال ّحجيةفعىل القول بأن التخيري ابتدائي، لو اختار املجتهد 
 ّكلـف اخلـرب اآلخـر، وكـذلك احلـال يف املّحجيـةىل اختيار يسوغ له العدول إ

ًلـو كـان التخيـري ختيـريا يف  - ي الذي خيتار العمل عىل طبق أحد اخلربينّالعام
 . فال يسوغ له العدول إىل اختيار العمل عىل طبق اخلرب اآلخر-املسألة الفقهية 

 

 التخيري استمراري: ّاألولالقول 
 عىل ذلك باستصحاب بقاء التخيري الثابت قبل األخذ بأحـدمها،ّتدل وقد اس

ه يف ّ حقـ يف بقـاءّكلـفاملّشـك  فلـو .)١( اخلراسـاينّحقـقوهذا ما ذهب إليه امل
 العـدول إىل اخلـرب ّ حـقالعدول واختيار اخلرب اآلخر أمكنـه استـصحاب بقـاء

 .اآلخر
 ّدلـةات أإطالقـ بّتمسكوهو الًضا به اآلخوند أيّتدل خر اسآوهنالك وجه 

 :مقتضاها ثبوت التخيري ولـو بعـد األخـذ بأحـدمها، حيـث قـال فإن التخيري،
 أم استمراري؟ قضية االستصحاب لو مل نقـل بأنـه قـضية ّوهل التخيري بدوي>
 .)٢(<ًرياكونه استمراًضا ات أيطالقاإل

                                                 
 . ٤٤٦ص: انظر كفاية األصول) ١(
 . ٤٤٦ص: كفاية األصول) ٢(
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 ّاألولمناقشة القول 
لتخيـري يف ا -شكل عـىل هـذا االستـصحاب إلثبـات التخيـري األصـويل ُأ
 .ً ومل يستشكلوا فيام لو كان استصحابا للتخيري الفقهي-ّجيةاحل

ًاإلشكال فـيام لـو كـان التخيـري ختيـريا أصـوليا، فحاصـلهّأما  بـأن هـذا : ً
 بـأن يقـال أن ؛ّعلـقاالستصحاب يرجع يف حقيقتـه إىل استـصحاب احلكـم امل

 وله ٍ االختيار باقّحقه هل ّيف أنّشك ، وبعد ذلك ّاألولاخلرب  املجتهد إذا اختار
 ّاألولاختياراخلربالثاين أم ال؟ فهذا يعني أن اخلرب الثـاين لـو اختـاره يف الـزمن 

 اخلرب الثاين يف الزمن الثاين عىل تقـدير ّحجية عليه، فيستصحب بقاء ّحجةلكان 
ّشك  عليه، ففي الزمن الثاين يـّحجة لكان ّاألولأنه لو كان قد اختاره يف الزمن 

 اختيـاره يف الـزمن ّ حق اخلرب الثاين عىل هذا التقدير، فيستصحبّحجيةيف بقاء 
  .ّاألول يف الزمن - االختيارّحق- الثاين الثابت

ًا عىل تقدير أنـه لـو كـان قـد اختـاره ّمعلقوعليه يكون هذا االستصحاب 
 فيستصحب، ّاألول، وهو اآلن كام لو فرض أنه كان يف الزمن ّحجةًسابقا لكان 

 .ّالتخيري استمراريفيثبت أن 
أن رى  االستصحاب التعليقي، بل الـسيد الـشهيد يـّحجية عدم ّقدموقد ت

 يف العـصري ّعلـقً إشكاال من استـصحاب احلكـم املّاالستصحاب يف املقام أشد
ً إشـكاال مـن ّبـل هـذا االستـصحاب أشـد> :العنبي، وهذا أما أشار إليه بقوله

 +ّ اخلراسـاينّحقـق الذي بنـى املاستصحاب احلرمة التعليقية للعصري العنبي
 التنجيزيـة كـان ّليةبني استصحاب احل و إشكال التعارض بينهّ ألنعىل جريانه،
 املغيـاة ّليةاحل و،اة بعدم الغليانّ مغيّليةأن احل: ب عليه هناك بدعوىّيمكن التغل

 فكيـف يتعارضـان ،مع احلرمة التعليقية متواملتان بوجودمها الوجداين الواقعي
 ّليـةاة ينفـي احلّ املغيـّليـةاستـصحاب احل ومها االستصحايب الظـاهري،بوجود

 ؟الفعلية بعد حصول الغاية ال قبلها
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ــ ــامّوأم ــصحاب ،ا يف املق ــذا االست ــني ه ــذكور ب ــارض امل ــدعوى التع  ف
 ً بقـاءّجية احلّ ألن الفعلية ملا أخذ به ابتداء ال جواب عليها،ّجيةواستصحاب احل
 ليكـون ،اة هنالكّ مغيّلية كام كانت احل،باآلخر  األخذاة بعدمّال يعلم كوهنا مغي

 . )١(< فقطّجيةًعدم األخذ باآلخر رشطا يف حدوث احل
وأما عدم اإلشكال يف جريان استـصحاب التخيـري فـيام لـو كـان التخيـري 

ّفقهيا؛ فألن التخيري يف العمل بأحد اخلربين هو حكم فرعي ً ثابـت حـدوثا مـن ً
 فلـو كـان . بأحدمها، فيجري استصحاب بقاء التخيـريدون تعليق عىل االلتزام

 عىل يقني بـالتخيري بـني وجـوب صـالة اجلمعـة وحرمتهـا يف اجلمعـة ّكلفامل
يف بقـاء ذلـك التخيـري، فيستـصحب بقـاء ّشك املاضية، ويف اجلمعة احلاليـة يـ
  .التخيري، وال إشكال يف ذلك

 التخيري ابتدائي: القول الثاين
شيخ األنصاري، وقد أجاب عىل من قـال بـالتخيري وهو الذي ذهب إليه ال

أي جواز العـدول إىل [ يشكل اجلواز> :بقوله )٢(ّوهو العالمة احليلاالستمراري 
 دليـل التخيـري إن كـان ّ ألنلعدم الدليل عليـه،] ّاألولاخلرب اآلخر بعد اختيار 

بتـداء األمـر،  يف اّتحـري عليه، فالظاهر أهنا مسوقة لبيان وظيفة املّدالةاألخبار ال
وأمـا العقـل .  بعـد االلتـزام بأحـدمهاّتحـريفال إطالق فيها بالنسبة إىل حال امل

 واألصل عـدم ًضا،احلاكم بعدم جواز طرح كليهام فهو ساكت من هذه اجلهة أي
ر يف دليل عدم جواز العدول عـن ّ اآلخر له بعد االلتزام بأحدمها، كام تقرّحجية

 .)٣(<فتوى جمتهد إىل مثله
                                                 

 .٣٩٩، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
مـة يف النهايـة ّتمراري، حكـاه الـسيد املجاهـد عـن العالسـقال العالمة احليل أن التخيري ا) ٢(

 .٤٣ص ،٤ج: والتهذيب، انظر فرائد األصول
 .٤٣، ص٤ج: فرائد األصول) ٣(
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، حاجة للبحث أكثر من ذلك ينكر القول بالتخيري، فال صنّف املّث إنحيو
 : ألقوال العلامء يف املقامّتعرضنلو

 

الـذي ذهـب  -نصاري  عىل ما ذهب إليه الشيخ األ العراقيّحققأورد امل •
 ًر رشعيـامر باالختيا كذلك إذا كان األّ أنه:وفيه> :بقوله - ّبدوي ىل أن التخيريإ

رشادي إىل حكم العقل به بمناط وجـوب إبل هو  ،مر كذلكوليس األ ًيا،مولو
نام هـو إ ٌّوما هو رشعي .كام ذكرناه،  الرشعية للقادر عىل حتصيلهاّجةحتصيل احل

 فيكـون ،خذ به واختيـاره منهام يف ظرف األّ بكلّلتعبدمر باملزومه الذي هو األ
  . ملزومهإطالق َه تابعإطالق

 هـذا النحـو مـن القـضايا الـرشطية هـو كـون إطالق كان الظاهر من فإذا
مر بالتخيري ولـو  األإطالق فال حمالة يتبعه ،زمانّ كل الرشط الطبيعة السارية يف

املطلـوب ّتم فيـ، زمـانّ كل يف كون املطلوب طبيعة االختيار الساري يفًدا رشاإ
 .)١(<من استمرار التخيري بال احتياج إىل استصحابه

ومـا يقـال مـن أن > :نـصاري بقولـه عىل الـشيخ األأورد السيد اليزديو •
فـال إطـالق فيهـا   يف ابتـداء األمـر،ّتحـرييفة حـال املظاألخبار مسوقة لبيان و

بمنع ذلك بعدما عرفـت : مدفوع،  بأحدمها بعد االلتزامّتحريبة إىل حال املبالنس
ان القـائم كونـه ىل زمـإمقتـىض التوسـعة  فـإن ،ح  ترى القـائم: ×من قوله 

َّاستمراريا، وإال أحدمها مـن بًقا؛ حيث إنه إذا أخذ ّفهو مثل التعيني يف كونه ضي ً
ّلكـل  األمـر ّأول جواز أخـذه مـن ّجمرد األخذ باآلخر، وه فال جيوز لٍ وهلةّأول

 .)٢(<منهام ال يستلزم التوسعة املذكورة، ولعمري إنه واضح
                                                 

 .٢١٤ص ،٢ق ،٤ج: كارهناية األف) ١(
 .٢٨٩ ص:كتاب التعارض) ٢(
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ستمراري أو بدوي ؟ اختـار الـشيخ ل التخيري اه> :قال السيد اخلمينيو •
 هـو ّواحلـق،  التخيـري واستـصحابهّأدلـة واستشكل يف إطالق ،األعظم ثانيهام

ن يقـال يف أ ألن غاية ما يمكـن ؛ إلطالق الدليل وجريان االستصحاب؛ّولاأل
يف وظيفته عند جميء اخلـربين ّشك  ال:أحدمها: نيّ شكّمكلفن للأ: بيان إمهاهلا
يف خصوصياهتا بعد تعيني أصل الوظيفـة مـن كـون ّشك  ال:هاموثاني، املتعادلني

ًشـاكا التخيري كـان ّأدلة السائل يف ّنأوال إشكال يف  ،ًريا أو استمراًاألخذ بدويا ّ 
 يف ّنه لدى تعادل اخلربين ما يصنع ؟ فـإذا أجيـب بأنـه خمـريأيف أصل الوظيفة و

وهـذا ، ال أو ٌّه دائمـيّنـأآخـر يف كيفيـة التخيـري وّشك األخذ بأحدمها ينشأ له 
 .ًبا وجواً التخيري سؤاالّأدلة عنه يف ٌآخر مسكوت ٌّشكموضوع آخر و

 .وباجلملة تكون روايات التخيري يف مقام بيان أصل الوظيفة ال كيفيتها
ل عليهـا يف البـاب َّن رواية ابن اجلهم التي هي املعـوأ اإلنصاف ّلكن، هذا

ق فيها التوسعة عـىل ّفعل، ام أخذّ عليه بأهيّسعمو ما مل يعلم فّكلف املّنأعىل ّدل ت
ن غاية التوسعة والتخيري هـو حـصول أة أحدمها والظاهر منها ّعدم العلم بحقي

شـئت  وإن ،ية أحدمها ال األخذ بأحـدمها مـع بقـاء اجلهـل بـالواقعّالعلم بحق
ًشاكاكان  وإن ن ابن اجلهمإ: قلت  أجاب بـام × اإلمام ّكنليف أصل الوظيفة  ّ
ية ّلتعليقه التوسعة عىل عدم العلم بالواقع وحقًعا هم منه الوظيفة وكيفيتها مجييف

 .)١(<أحدمها
قبـل االختيـار ّشك  الـّتعلـق مّنأالتحقيـق > :وقال السيد حممد الروحاين •

مـن ّ كـل ّحجيـةقبل االختيار هـو ّشك  الّتعلقم ّ فإن،خيتلف عنه بعد االختيار
ّ كـل ّحجيةخبار التخيري تثبت أ ف، أحدمهاّحجيةعدم أو ًا  أو ختيريًاخلربين تعيينا

 عليـه وال ّحجـة ّ أنـهوبعد اختيـار أحـدمها يعلـم. منهام بنحو التخيري والبدلية 
                                                 

 .٦١ص ،٢ج: الرسائل) ١(
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ه ّيف أنـّشك نام يإو. ًا أو ختيريًما تعييناإ ّحجةخذ به أن ما أحيتمل زواهلا بل يقطع ب
ه أو ال؟ ومن الواضح خذ بغريخذ به واألخذ به برتك األأ ما ّحجيةهل له إلغاء 

 بل هو يف طول احلكم بـالتخيري الثابـت ّولاألّشك خيتلف عن الّشك ن هذا الأ
 ،ّولاألّشك  موضوعها الـّن أل؛اتطالق باإلّتمسك فال يمكن ال،ّولاألّشك لل

 ... ّول احلكـم املـشكوك غـري األّن أل؛ باالستـصحابّتمـسككام ال معنـى لل
 .)١(<ّ ال استمراريّيالتخيري عىل هذا بدو: وباجلملة

                                                 
 .٤٣١ص ،٧ج: منتقى األصول) ١(
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 بحمل أخبار الرتجيح عىل االستحباب: عالج التعارض •
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 تعليقات األعالم •
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بناء عىل متامية أخبار التخيري عىل التخيري وأخبار الرتجيح عىل لزوم إعـامل 
بني ة، سوف يقع التعارض ّالعامة من موافقة الكتاب وخمالفة ّقدمات املتّرجحامل

توجب تقديم أخبار التخيـري،   أخبار التخيريّنإهاتني الطائفتني من األخبار، إذ 
ات ّرجحـبلـزوم الرتجـيح عـىل أسـاس املن أخبـار الرتجـيح حتكـم إيف حني 

طائفة ترفض داللة الطائفة ّ كل ة، مما يلزم حصول التعارض بينهام، إذ أنّقدماملت
األخــرى، ويف مقــام العــالج ذهــب الــبعض إىل محــل أخبــار الرتجــيح عــىل 

 . من البحث الالحقّتضحاالستحباب، كام سي
 

هب أصحاب هذا الوجـه إىل محـل أخبـار الرتجـيح عـىل االسـتحباب، ذ
ًات اليكون أمرا الزما، وإنام هو أمر مستحسن، وعـىل ّرجحبدعوى أن إعامل امل ً

 .هذا األساس يلزم احلكم بالتخيري بني األخبار املتعارضة ويزول التعارض
  أن:الرتجـيح عـىل االسـتحباب ومن القرائن التي ذكروهـا حلمـل أخبـار

ن بعض الروايات ذكـرت إة، إذ ّوالقل روايات الرتجيح خمتلفة من ناحية الكثرة
 من ذلك، ومنها ما اختلـف يف كيفيـة ّأقلات وبعضها اآلخر ذكر ّرجحأربعة م

ات والـبعض ّرجحـ مـن املً قسامّقدم بعضها يّحيث إنات، ّرجحترتيب تلك امل
، وهـذا االخـتالف ّاألوله ّقدمّات ويؤخر ما ّرجحً قسام آخر من املّقدماآلخر ي

تها ومـن حيـث ترتيـب هـذه ّات وقلّرجح كثرة امل حيثيف أخبار الرتجيح من
 ّدلـة وقعـت املعارضـة بـني أَّات يشهد بأن األمر فيهـا اسـتحبايب، وإالّرجحامل

الرتجيح بأنفسها، وملا كان يف محلها عىل االستحباب يرتفـع التنـايف بينهـا وبـني 
عـىل أن األمـر فيهـا ًدا  لذا كـان هـذا االخـتالف شـاهًضا،ات التخيري أيإطالق



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٣٨٠

 .لالستحباب ال للوجوب
وممن ذهب إىل هذا الوجه السيد الصدر صـاحب الوافيـة، كـام نقـل ذلـك 

 الرجـوع - الشارح للوافية -يظهر من السيد الصدر > :الشيخ األنصاري بقوله
 ومحـل أخبـار  واالحتيـاط،ّتوقـفيف املتعارضني من األخبـار إىل التخيـري أو ال

 بعد إيراد إشكاالت عىل العمل بظـاهر -الرتجيح عىل االستحباب، حيث قال 
 يف ّتوقـفمـن أن األصـل ال: مـا أرشنـا إليـهّلكـل إن اجلواب عن ا :-األخبار 

الفتوى والتخيري يف العمل إن مل حيصل من دليل آخر العلم بعـدم مطابقـة أحـد 
 .)١(<ألوىلاو اخلربين للواقع، وأن الرتجيح هو الفضل

بعـد  - اخلراساين، حيث ذكر ذلـك ّحققاملًضا وممن ذهب إىل هذا القول أي
عـىل عـدم داللـة أخبـار الرتجـيح عـىل لـزوم ّيـدل أن رفض داللة وجه آخر 

ات الواردة يف مقام اجلواب عـن سـؤال طالقمع أن تقييد اإل> :قالو -الرتجيح
 أو متفاضلني، مـع نـدرة  بال استفصال عن كوهنام متعادلني-حكم املتعارضني 
 بحيـث لـو مل يكـن ظهـور املقبولـة يف ذاك ًعـا، بعيـد قط-ًدا كوهنام متساويني ج

 االختصاص لوجب محلها عليه أو عىل ما ال ينافيها من احلمل عىل االسـتحباب،
عىل الرتجيح ّدل كام فعله بعض األصحاب، ويشهد به االختالف الكثري بني ما 

 .)٢(<دح حال سائر أخبارهنقا ومنه قد .من األخبار
 ّقدممناقشة السيد الشهيد للوجه املت

 مـن محـل أخبـار الرتجـيح عـىل ّاألولإن ما ذهب إليه أصـحاب الوجـه 
 اخلرب املوافـق للكتـاب، ّرجح روايات الرتجيح التي تّ ألن؛ّاالستحباب غري تام

لكتـاب أو  اخلـرب املوافـق لّحجيـةإرشادية ترشد إىل وامر ة هي أّالعامأو خمالفة 
                                                 

 .٥٥، ص٤ج: ً، نقال عن فرائد األصول٥٠٠ص: رشح الوافية خمطوط) ١(
 .٤٤٤ص: كفاية األصول) ٢(
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 محل أخبار الرتجـيح ّصحة، ويف مثل هذه احلالة ال يرى العرف ّعامةلل املخالف
ّ اخلرب املوافق للكتاب أمرا مستحبّحجيةعىل االستحباب؛ إذ ال معنى لكون   .ًاً

ًنعم لو كان احلكم حكام تكليفيا ففي هذه احلالة يمكن اجلمع العريف ومحـل  ً
ن احلكم الذي تشري إليـه أخبـار الرتجـيح أخبار الرتجيح عىل االستحباب، لك

 اخلرب املوافـق للكتـاب واخلـرب واملخـالف ّحجيةهو حكم وضعي إرشادي إىل 
 .ّعامةلل

وعىل هذا األساس فالصحيح يف عالج املعارضة بني أخبار التخيري وأخبار 
 أخبـار ّ ألنالرتجيح هو تقييد أخبـار التخيـري بحالـة عـدم وجـود املعـارض،

ْ وعدمه، فتقيـد أخبـار التخيـري بحالـة فقـّرجحة حلالة وجود املالتخيري مطلق د ّ
 .ّرجحامل

 

محــل إىل  الــذي ذهــب  االصــفهاين عــىل صــاحب الكفايــةّحقــقأورد امل •
ًأوالوفيه > :روايات الرتجيح عىل االستحباب بقوله أن محلها عىل االستحباب : ّ

أن محلها عـىل َّإال ، ذا مراتبّستحب مكان كون املإل، وإن كان ال يقتيض التقييد
اال أنـه ، وإن كان يوجب خروجها عـن مـورد البحـث، دون الرتجيح، التمييز
 لتمييز ّتكفل امل- مقتىض اخلرب ّن أل؛ من التقييد يف مرحلة التمييز كالرتجيحّالبد
دون ،  الفعليـة يف املـشهورّجيـةن مالك احلأ -ًقا  عن غريها بالشهرة مطلّجةاحل
 ّجـة لتمييـز احلّتكفـل امل-ومقتىض اخلرب ، للكتابًقا وإن كان النادر مواف، هغري

 الفعليـة يف املوافــق ّجيـةأن مـالك احل -ًقـابموافقـة الكتـاب مطل، عـن غريهـا
 .فيقع التعارض يف مرحلة التمييز ًرا،وإن كان املخالف مشهو، للكتاب

 فـيام ًوباطالًفا ر لكون املخالف للكتاب زخّتضمنأن ما : قد عرفت: ًوثانيا
 الرتجـيح ّجـرد ملّتـضمنوما ، وال تقييد يف مورده، الكتابّنص لًفا إذا كان خمال

: قولـه. كاملقبولة اخلالية عن ذلك التعبري ال يأبى عن التقييـد ، بموافقة الكتاب
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 خيفـى عليـك أن مـا ذكـره ثقـة ال... مجاع مع مـصري مثـل الكلينـي دعوى اإل
ًتـا ثباإوال  ًقـا،للرتجيح مطلًرا نكاإباجة الكايف ليس  يف دي+االسالم الكليني 

 الرتجـيح بموافقـة الكتـاب وبمخالفـة القـوم +بل ظـاهره  ًقا،للتخيري مطل
 .وبالشهرة

، ات ال يفي بام اختلفـت فيـه الروايـاتّرجحن املعلوم من هذه املإوحيث 
وقبـول  ، علم ذلك إىل العاملّوال أوسع من رد  أحوطً ال نجد شيئا+فلذا قال 

 .)٢(<)١(بأيهما أخذتم من باب ال سليم وسع م :×مر فيه بقوله ما وسع من األ
وذهب السيد اخلوئي بعد مناقشات طويلة للقـائلني باسـتحباب الرتجـيح 

ل ّفتحص> :ات، حيث قالّرجح اىل التخيري عند فقد املَّمُ جيب الرتجيح وثّ أنهاىل
 .)٣(<فقدها ات والتخيري معحّرججيح باملمما ذكرناه يف املقام لزوم الرت

وقـد نـوقش يف > :وأورد السيد الروحاين عىل صـاحب الكفايـة بـالقول •
ما ما ذكره يف كون املقبولة واردة يف مورد التحاكم فال تشمل أ. . كالمه بجهاته 

كـان  وإن ن صـدر الروايـة يف املقبولـةأ: فوجه املناقشة فيـه. . غريه من املوارد 
 ما بعده ظاهر يف كون الرتجيح ّنَّإال أ، جيح يف مقام احلكومةيف كون الرتًرا ظاه

ما ما ذكره من ظهورهـا يف مـورد أو. ًقابني الروايتني بال حلاظ هذا املقام بل مطل
 ّ أنـه:فوجـه املناقـشة فيـه..  احلكم بذلك ّ فيختص×  من لقاء اإلمامّتمكنال

بـني زمـان احلـضور بمناسبة احلكم واملوضوع يعلم بعدم الفـرق يف الرتجـيح 
يف زمـان دون ًا ّرجحـه ال وجه لكون الشهرة أو غريها مَّإذ من املعلوم أن، وغريه

ا من باب متييـز ّهنأخبار الرتجيح وأما ما ذكره يف غريها من أو. خر كام ال خيفىآ
كانـت ظـاهرة يف  وإن بأن بعض االخبـار:  فقد نوقش فيه،ّحجة عن الالّجةاحل

                                                 
 .، مقدمة الكتاب٧ص ،١ ج:الكايف) ١(
 .٣٧٩ص ،٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٢(
 .٤١٢ص ،٣ج: مصباح األصول) ٣(
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ال ، ّجـة عـىل احلّجـةاحلناك غريها مما هو ظاهر يف مقام ترجيح  هَّنَّإال أ، التمييز
الكتـاب ّنص ن حتمل هذه األخبار عىل إرادة املخالفة لـأّالبد ف. يف مقام التمييز 

ختصيص كثري من عمومات ًدانا إذ من املعلوم وج، ّكاملخالفة بنحو التباين الكيل
خبـار مـل األُ وحت،احلمـل عـىل هـذا ًفيكون هذا العلم قرينة، خبارالكتاب باأل

كاملخالفـة ،  عـىل إرادة املخالفـة لظـاهر الكتـاب،األخرى الظاهرة يف الرتجيح
بعـد اجلمـع ، ّتامـةفداللـة هـذه األخبـار  .بنحو العموم واخلـصوص ونحـوه

 .)١(<املذكور

                                                 
 .٤٠٥،ص٧ج: منتقى األصول) ١(
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وهـو أن :  يف هذه النقطة يتمحور البحث حول اجلواب عن السؤال التـايل
ارد اجلمع العريف، كـام يف مـوارد التعـارض شاملة ملوهي األخبار العالجية هل 

، كام لو كان بني املتعارضني عموم وخصوص مطلـق، أو أن أخبـار ّستقرغري امل
 بموارد عدم إمكان اجلمع العريف، التي يكـون التعـارض فيهـا ّتصةالرتجيح خم

 : يف املسألة قوالن ؟ًاّستقرم
 لعريفشمول األخبار العالجية ملوارد اجلمع ا: ّاألولالقول 

 ّحقـقوقد نسب هذا القـول إىل الـشيخ الطـويس، وكـذلك ذهـب إليـه امل
 .ّتضح، كام سي)١(القمي

 عدم شمول األخبار العالجية ملوارد اجلمع العريف: القول الثاين
 : ّتضحًا اإلمجاع عليه، كام سيّمدعيوهو الذي ذهب إليه الشيخ األنصاري 

 جية التي تعالج التعارضإطالق لسان األخبار العال: األولالقول حسب 
بني اخلربين تشمل موارد اجلمع العريف، التي يكون التعارض بني اخلربين فيهـا 

تهام، بل ّحجي أخبار الرتجيح بحالة التنايف بينهام يف دليل ّ، وال ختتصّستقرغري م
ًتهام أيضا، وعىل هذا األساس يكون ّحجي يف دليل ٍيشمل حالة عدم وجود تناف

ّايات عالج حاالت التعارض غـري مقيـد بحالـة عـدم إمكـان إطالق لسان رو
 عام تقتـضيه القاعـدة العقالئيـة ًاجلمع العريف، وهبذا تكون أخبار العالج رادعة

 .وهي قاعدة اجلمع العريف
أما األخبار إذا تعارضـت وتقابلـت، فإنـه حيتـاج يف > :قال الشيخ الطويس

أن يكـون أحـد : منهـا ؛ءالعمل ببعضها إىل تـرجيح، والرتجـيح يكـون بأشـيا
                                                 

 .٣١٥، ص١ج:  قوانني األصول:انظر) ١(
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هلام، فإنه جيب العمل ًفا  املقطوع هبا واآلخر خمالسنّةللكتاب أو الًقا اخلربين مواف
 وكـذلك إن وافـق أحـدمها إمجـاع الفرقـة .بام وافقهام وترك العمل بام خـالفهام

 .ة، واآلخر خيالفه، وجب العمل بام يوافق إمجاعهم ويرتك العمل بام خيالفهّاملحق
من ذلك، وكانت فتيا الطائفة خمتلفـة، نظـر يف يشء كن مع أحد اخلربين مل يفإن 

 وجـب العمـل بـه وتـرك العمـل بـام مل يـروه ًحال رواهتام، فام كان راويه عدال
كان رواهتام متساويني يف العدد والعدالة، عمل بأبعدمها من قـول  فإن ...العدل
 .)١(<...ة ويرتك العمل بام يوافقهمّالعام

 يف ّرصح +لكنـه  .ّاص مـع اخلـّالعـام شموله لتعـارض وهو واضح يف
بأن الرجـوع إىل الرتجـيح والتخيـري > :- ّاص عىل اخلّالعام يف باب بناء - ّعدةال

، بل مل جيعلهـام مـن املتعارضـني ّاص واخلّالعامني دون ّالعامإنام هو يف تعارض 
ًحا  ليس طرّاصأن العمل باخل:  بام حاصلهّاصعىل العمل باخلّتدل  واس.ًالأص
 بل محل له عىل ما يمكن أن يريده احلكيم، وأن العمل بالرتجيح والتخيري ّعام،لل

 .)٢(<فرع التعارض الذي ال جيري فيه اجلمع
من : وهو مناقض رصيح ملا ذكره هنا> :ّوعلق عليه الشيخ األنصاري بقوله

 .)٣(< أحدمها عىل اآلخرّرجحأن اجلمع من جهة عدم ما ي
 .)٤( اخلراساينّحققًيضا املأ القول وذهب إىل هذا

 ّاألولمناقشة القول 
 مـن شـمول أخبـار الرتجـيح ملـوارد ّاألولما ذهب إليه أصحاب القـول 

، ذكـر الـسيد الـشهيد يف احللقـة الثالثـة ّعـددة؛ لوجوه متّاجلمع العريف غري تام
                                                 

 .٤ص ،١ج: ؛ وانظر االستبصار١٤٧ص ،١ج: العدة يف أصول الفقه) ١(
 .١٩٣ص ،١ج: ّعدة األصول) ٢(
 .٨٥ص ،٤ج: فرائد األصول) ٣(
 .٤٤٤ص: انظر كفاية األصول) ٤(
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 : وجهني منها، وهي كام ييل
ن السائل حينام يسأل اإلمـام  أن األخبار العالجية كوهحاصل: ّاألولالوجه 

 : بقولـه× ملواجهته خربين متعارضني، كـام يف سـؤاله لإلمـام ؛ًاّتحريميكون 
 .ّتحري وهو واضح يف حالة ال<؟يأيت عنكم اخلربان املتعارضان، فبأهيام آخذ>

 يف املـوارد التـي ّتحـريومن الواضح أن اإلنسان العريف يستبعد أن يقع يف ال
 أن هـذا ّتـضحً مثال، وهبـذا يّاص عىل اخلّالعامريف، بحمل يمكن فيها اجلمع الع

ّالتحري قرينة واضحة عىل اختصاص أخبار العـالج بحـاالت التعـارض التـي 
 اجلمع العريف بيـنهام، وعليـه ال يمكن بتعارضهام، حيث ّتحريللعرف أن يّصح ي

 كـام يف ،ّستقريكون إال يف موارد التعارض امل ّفالتعارض الذي يكون فيه حتري ال
 . حالة التعارض بني املتباينني أو التعارض بالعموم واخلصوص من وجه

ًا ّمـدعي الـشيخ األنـصاري، -أي القول الثـاين - وقد ذهب إىل هذا القول
إذا أمكن فرض صـدور الكالمـني عـىل غـري جهـة > :اإلمجاع عليه، حيث قال

 ّتعبـد وجـوب ال عىل ما هو مقتىض دليل-التقية، وصريورهتام كالكالم الواحد 
أنــتم أفقــه ا ــاس إذا عــرفتم معــا  : ×  فيــدخل يف قولــه-بــصدور اخلــربين 

وا ّ فردًوم شابهاًكما إن    منا  : × ة، وقولهّقدم إىل آخر الرواية املت... منا
، وال يدخل ذلك يف مورد السؤال عن عـالج املتعارضـني، م شابهها إ   كمها

 بام إذا كان املتعارضان لو فرض صدورمها، ّخمتصبل مورد السؤال عن العالج 
 السائل فيهام، ومل يظهر املراد منهام إال ببيـان آخـر ألحـدمها أو ّحتريبل اقرتاهنام، 

 نعم، قد يقع الكالم يف تـرجيح بعـض الظـواهر عـىل بعـض وتعيـني .لكليهام
ام  كـ، ومـا ذكرنـاه كأنـه ممـا ال خـالف فيـه. نحن فيهّاألظهر، وهذا خارج عام

 .)١(<استظهره بعض مشاخينا املعارصين
وقصارى ما يقال يف > : اخلراساين بالبيان التايلّحققر هذا االستدالل املّوقر

                                                 
 .٨٢، ص٤ج: فرائد األصول) ١(
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 هـو التخيـري أو -ًبـا  وجواً سـؤاال-ن الظاهر من األخبـار العالجيـة أ: وجهه
اد  ال فـيام يـستفًفـا،، مما ال يكاد يستفاد املراد هنـاك عرّتحريالرتجيح يف موارد ال

 .)١(<املحاورة ولو بالتوفيق، فإنه من أنحاء طرق االستفادة عند أبناء
 ّدالـةأي أن غاية ما يمكن أن يقال يف وجه اختصاص األخبار العالجيـة ال

ًبا  وجواً املنرصف منها سؤاالّهو أن: عىل التخيري أو الرتجيح بغري اجلمع العريف
ظاهر من أن الداعي لسؤال السائل  الّنفأل: ً أما سؤاال.غري موارد اجلمع العريف

 ّحتـريه ال ّحيـث إنـه فيام يستفاد مـنهام، وّحتريعن حكم اخلربين املتعارضني هو 
للسائل فيام يستفاد يف موارد اجلمع العريف، فالزم ذلك أن يكون الظاهر منه هو 

 لـه يف ّحتـريالسؤال عن املتعارضني غري املتالئمني يف الداللـة، لوضـوح أنـه ال 
 وملـا كانـت مـوارد . يف غـري املتالئمـني يف الداللـةّتحريالئمني داللة، وإنام ياملت

 له فيهـا فـال داعـي لـه للـسؤال ّحترياجلمع العريف من املتالئمني يف الداللة فال 
 . سؤاله بغري موارد اجلمع العريفّعنها، فال حمالة خيتص

 يسأل عنه  عام× الظاهر من اجلواب هو جواب اإلمام ّنفأل: ًما جواباأو
 .)٢(العريف بغري موارد اجلمعًضا  ظاهر اجلواب أيّالسائل، فلذا خيتص

                                                 
 .٤٤٩ص: كفاية األصول) ١(
 : ناقش السيد الشهيد هذا الوجه بمناقشتني) ٢(

ّ إن التحري يف احلج:املناقشة األوىل ًة وإن مل يكـن موجـودا لـدى اإلنـسان العـريف يف مـوارد ّ
ً سؤاال عـن مطلـق ×ّاجلمع العريف، إال أن هذا ال ينايف أن يكون سؤال السائل من اإلمام 

 إلمكـان أن يـسأل عـن احـتامل - كام هو مقتىض اإلطالق -لتعارض موارد االختالف وا
ّوجود طريقة خاصة مت  . بعة لدى الشارع يف موارد التنايف بني أحاديثهّ

 مـن دون سـؤال ً ابتـداء×ن بعض أخبار العالج ورد احلكم فيها مـن اإلمـام إ :املناقشة الثانية
 قـد ورد العـالج -ي صحيحة الراوندي  وه-ّوحتري من قبل الراوي، بل عمدة روايات العالج 

، فلو فرض عدم وجود اإلطالق يف غريها مـن الروايـات، كفـى مـا يف ×فيها من قبل اإلمام 
 .٤٠٠، ص٧ج: انظر بحوث يف علم األصول. هذه الرواية من اإلطالق
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عـىل ّيـدل إن أخبار العالج يمكن أن يستفاد من بعـضها مـا : الوجه الثاين
عدم شمول أحكام العالج الوارد فيها ملوارد اجلمـع العـريف، كـام يف صـحيحة 

 ورد علــي م حــديثان إذا> : هـذه األخبــار، حيــث تقـولّأهــمالراونـدي التــي 
متعارضان  تلفان فاعرضوهما   كتاب اهللا، فما وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف 

 : حيث تفرض هذه الرواية نوعني من املخالفة <...وهّكتاب اهللا فرد
 اخلـرب ّحجيـةاملخالفة بني اخلـرب والكتـاب، حيـث يـستفاد منهـا  :أحدمها

 عن معارضته بحـديث آخـر، أي أن رلنظبقطع ا واملخالف مع الكتاب يف نفسه
 خمالفته للكتاب الكريم، فلـوال وجـود خـرب ّمجرد بّجيةاخلرب ال يسقط عن احل

ًآخر معارض له، لوجب األخذ هبذا اخلرب وإن كان خمالفا للكتاب، لكـن لـيس 
املراد باملخالفة مع الكتاب هي املخالفة بنحو التباين أو العموم من وجـه، وإنـام 

 مـن أخبـار العـرض التـي تفيـد أن مـا ّقدم يوجد مجع عريف، ملا تٍواملخالفة بنح
 .نا فهو زخرفّخالف قول رب

املخالفة بني اخلرب واخلرب، فلو كانت املخالفتان عـىل شـكل واحـد،  :الثانية
بأن كانت خمالفة اخلـرب للكتـاب الكـريم بنحـو العمـوم واخلـصوص املطلـق، 

ًو العموم واخلصوص املطلق أيضا، فـال وكانت خمالفة اخلرب مع اخلرب الثاين بنح
ه كام ال يستشكل يف ّ ألن اخلرب من جهة معارضته مع اخلرب اآلخر،ّحجيةيف ّشك 
 اخلرب حال خمالفته مع الكتاب الكريم بنحو العموم واخلصوص املطلـق، ّحجية

 .كذلك احلال يف معارضة اخلربين اللذين بينهام عموم وخصوص مطلق
فة اخلرب للكتاب ختتلـف مـع خمالفـة اخلـرب مـع اخلـرب  أن خمالّتضحوهبذا ي

الثاين، وبام أن خمالفة اخلرب للكتاب الكريم مع اخلرب بنحو العمـوم واخلـصوص 
 من أن املخالفة مع الكتاب لو كانت بنحـو التبـاين أو العمـوم ّقدمملا ت - املطلق

 مع اخلـرب أن تكون خمالفة اخلرب ّالبد ف-ّجيةمن وجه فيلزم سقوط اخلرب عن احل
الثاين بنحو آخر وهو املخالفة بنحو التباين أو العموم مـن وجـه، أي املعارضـة 
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 باملعارضـة بـني ّتـصة أن أخبار العـالج خمّتضح، وهبذا يّستقربنحو التعارض امل
 . ةّستقراخلربين اللذين تكون املعارضة بينهام م

 

 للجواب عام قيل من شمول األخبار العالجية ملوارد ّعددةجوه متهنالك و
اجلمع العريف، وقد ذكرنا يف مطاوي البحـث وجهـني مـن تلـك الوجـوه، أمـا 

 : الوجوه األخرى فهي
  الرشيعة ّأول يف ةاستصحاب السرية الثابت: ّاألولالوجه 

ة ملـوارد  عىل شـمول األخبـار العالجيـّقدمن غاية ما يثبت االستدالل املتإ
اجلمع العريف هو داللة أخبار العالج باإلطالق عىل ما خيـالف مقتـىض الـسرية 

، فيدور األمـر بـني ختـصيص ّستقروالبناء العقالئي يف حاالت التعارض غري امل
ــار  ــك األخب ــإطالق تل ــة بالــسرية أو ردع الــسرية ب ــار العالجي إطــالق األخب

مـع انعقـاد الـسرية ّظن  العمل بالالعالجية، نظري ما يقال يف اآليات الناهية عن
 أحدمها يتساقطان ويرجـع إىل ّتعنيالعقالئية عىل العمل بخرب الثقة، وبعد عدم 

 . لو باإلمضاء و الرشيعةّأول يف ةاستصحاب مقتىض السرية الثابت
 ّحجيـة يف أبحـاث ٍةّقدمـ متٍ وخـصوصياتٍلنكات> ّاجلواب غري تاموهذا 
أن السرية إذا ما تعارضت : ىل ذكر نكتة منها هي نقترص يف املقام ع،خرب الواحد

ًه أن يكـون رادعـا ّ حقًا فيه واحتمل يفّ تامّجية احل يكون مقتىضٍّمع دليل لفظي
 بالدليل اللفظي، لتامميـة ّتمسكعن السرية املعارضة، كان مقتىض القاعدة هو ال

.  اللفظيـةّدلـة وهو ال يعتنى به يف باب األ،يف املانعّشك  وال، فيهّجية احلمقتىض
يف ثبـوت مقتـيض ّشك يف إمضائها يـساوق الـّشك وهذا بخالف السرية فإن ال

 .)١(< فيهاّجيةاحل
                                                 

 .٤٠١ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 قيام السرية العقالئية عىل اجلمع العريف: الوجه الثاين
ن السرية العقالئية القائمة عىل اجلمع العريف يف املوارد التي يمكـن اجلمـع إ
 تفريق القرائن وذكرها منفصلة كالشارع  من كان ديدنهّ حقًخصوصا يف - بينها

خة يف أذهان العرف إىل درجة أنه ال يصلح الـردع ّ مستحكمة ومرتس-األقدس
ً إطالق يف بعض أخبار العالج، بـل األمـر عـىل العكـس متامـا، إذ ّمجردعنها ب

 ورسوخها يف أذهان العقالء -قاعدة اجلمع العريف- يكون وضوح هذه الكربى
 . ة عن انعقاد اإلطالق يف تلك األخباربنفسه قرينة مانع
  ^ يف زمن األئمةةّستقر املّترشعة بسرية املّتمسكال: الوجه الثالث

 .  هبذه السرية إطالق أخبار العالجّخصصفي
  لوال دعوى اختصاصه بموارد اجلمع العـريف الواضـحة،ّهذا الوجه تام>و
رد التعـارض غـري  يف متام مـوا^ ّئمةعية ألصحاب األّ ثبوت سرية مترشّألن
ّ كـل ونّقدمعىل أهنم كانوا يّتدل  غري واضح، إذ مل نظفر بشواهد تارخيية ّستقرامل

ًما هو أظهر عىل الظاهر مثال، وإن كان يوجد بعض الشواهد عىل تقديمهم مثل 
املطلق، وكذلك اجلمع العريف بحمل دليل األمر عىل  وّالعام عىل ّقيدّاخلاص وامل

 قـدمالرتخيص، حيث ورد هذا اللون مـن اجلمـع يف أاالستصحاب عند ورود 
ة، بـل قـد ورد التأكيـد عـىل اجلمـع بنحـو ّاصة واخلّالعاماآلثار األصولية عند 

هت أحـاديثهم بـالقرآن الكـريم مـن ّالتخصيص والتقييد يف الروايات التي شب
  .)١(<املنسوخ والناسخ وّاخلاص وّالعام فيه ّحيث إن

 

ــت وتن ــتالفهم يف ّواختلف ــاس اخ ــىل أس ــاء ع ــاوى الفقه ــت آراء وفت ع
 : استظهارهم من األخبار العالجية، وفيام ييل بعض التطبيقات الفقهية يف املقام

                                                 
 .٤٠٢ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 مسألة مفطرية االرمتاس يف املاء: ّولالتطبيق األ
 ّحقـقالشهيد الثاين واملوفاملشهور عىل مفطريته، وخالفهم الشيخ والعالمة 

 عـىل حرمتـه التكليفيـة للـصائم واقتـرصحيـث ادارك يف الرشايع وصاحب امل
 .ةّكفار وال ًوحكموا بعدم مفطريته وأنه ال يوجب قضاء
عـىل النهـي ّيدل فمن الروايات ما . ومنشأ ذلك اختالف الروايات الواردة

 . عن ارمتاس الصائم وعىل مفطريته، وهذه الطائفة عدة روايات صحاح
رجـل > :× قلـت أليب عبـد اهللا : قـالة إسحاق بن عامرّموثقويف املقابل 

 لـ س عليـه :× ًدا، عليه قضاء ذلـك اليـوم؟ قـالّصائم ارمتس يف املاء متعم
 .)١()قضاؤه وال يعودن

وذهب السيد اخلوئي إىل استقرار التعارض بني الطائفتني، وناقش مـا ذكـر 
من وجوه احلمل، كحمـل النـصوص الناهيـة عـىل احلرمـة التكليفيـة أو عـىل 

 . ه للمقامّتعرضً الوضعية، وناقش أيضا الرتجيح بالكتاب؛ لعدم الكراهة
 عـىل مفطريـة االرمتـاس إمـا ّدالـةولكنه حكم برتجـيح الطائفـة األوىل ال

ة ّوثقـ فهـذه املنذإ> :، وهذا ما ذكره بقولـهّعامةلشهرهتا الروائية، أو ملخالفتها لل
ى ّوقد تصد، ةّدمق بل الرصحية يف عدم البطالن تعارض النصوص املت،الظاهرة

 :غري واحد للجمع بينهام بأحد وجهني
 ما ذهب إليه مجاعة ونسب إىل بعض األكابر من محل الطائفة األوىل :ّولاأل

 - احلرمـة ّجمرد بقرينة نفي القضاء يف هذه الرواية والنهي عن العود الظاهر يف -
 .عىل احلرمة التكليفية 

يام صحيحة ابـن مـسلم التـي هـي  وال س- ولكنه كام ترى إلباء مجلة منها 
 . عن ذلك كام ال خيفي-ّكالرصحية يف البطالن كام مر

                                                 
 . ١حديث: ، من أبواب ما يمسكه الصائم٦باب:  الوسائل)١(
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 اإلرضارفـإن ، محل النهي يف تلك الطائفـة عـىل الكراهـة الوضـعية :الثاين
 كأنـه يبطـل بـه ً كاألكل والـرشب، وأخـرى مـساحمياًبالصوم قد يكون حقيقيا
لـبطالن كمرتبـة عـدم إىل أنـه يـستوجب مرتبـة مـن اًرا الصوم كاالرمتاس، نظ

 ببعض مراتبه وإن كان اإلرضار يف االرمتاس عىل اإلرضارفيحمل  ،ًمثالالقبول 
 .ًحاأصل الصوم صحي

ل هلـا ّإذ الكراهـة الوضـعية ال نتعقـ، ّولولكن هذا أضعف من الوجـه األ
أو ،  العرف أن جيمع بني قوله صحيح وقوله باطلبإمكانوهل  ًحا، صحيًمعنى

 االرمتـاس بالـصوم أن صـومه إرضارفإن معنى ، قوله ال يعيدو، بني قوله يعيد
 ّإن: ة إسـحاقّموثقـومعنى ليس عليه قضاؤه كام يف ، باطل كام لو أكل أو رشب

 وعىل اجلملة فكراهة الـبطالن ؟ومعه كيف يمكن اجلمع بينهام، صومه صحيح
 ال ن إذ،ل وال يساعده الفهم العريف بوجهّكاستحباب البطالن ال يرجع إىل حمص

. ةّقدمة وبني النصوص املتّوثق باستقرار املعارضة بني هذه املاإلذعانحميص عن 
فإن قلنا بأن الطائفة املانعة روايات مستفيضة مشهورة بحيـث يعلـم أو ٍحينئذ و

ة ال تـنهض ّ وهذه رواية شاذًمجاال،إ ولو × بصدور بعضها عن اإلمام ّيطمأن
 .للمقاومة معها فتطرح بطبيعة احلال

إن أغمضنا عن ذلك فال حمالة تصل النوبة إىل الرتجيح الذي هو منحرص  و
 .ّعامةاليف الرتجيح بموافقة الكتاب أو خمالفة 

 ّعامةأما ال...  منهاميشء لًدا أما الكتاب فلدى عرضهام عليه مل نجد فيه شاه
ة موافقة هلم فتحمل عىل التقية وتطرح ألن الرشد يف خالفهم، ّوثقفتكون امل... 

ان للطائفة املانعة، فظهر مما ذكر أن األقوى ما هـو املـشهور مـن رجحويكون ال
ة السليمة عن املعـارض ّقدم للنصوص املت؛مفطرية االرمتاس وبطالن الصوم به

 .)١(<املكافئ حسبام عرفت
                                                 

 .١٥٦-١٥٥، ص١ج:  كتاب الصوم للسيد اخلوئي)١(
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 ة إفطار صوم االعتكاف باجلامع ّكفار: التطبيق الثاين
 بة أم ال؟ّ مرتة الظهارّكفارفقد اختلفوا يف أهنا من قبيل 

ومنشأ االختالف يف ذلك اختالف األخبـار، واسـتقرار تعارضـها؛ لعـدم 
ولكن السيد اخلـوئي حكـم برتجـيح الطائفـة . إمكان اجلمع العريف بينها بوجه

، أو للحكم بتساقط ّعامةفتها لللا لرتجيحها بمخاّة؛ إمّة املخريّكفار عىل الّدالةال
 والرجوع إىل أصـل الـرباءة عـن ّرجحقد املالطائفتني بعد استقرار التعارض وف

 بعد حتقيق طويل يف مفاد نـصوص -+ ّحيث إنهالتعيني الالزم من الرتتيب، 
 أن فاإلنــصاف> :الطــائفتني ومناقــشة الوجــوه املحتملــة يف اجلمــع بينهــا قــال

ومع ذلك فـاألقوى ، الطائفتني متعارضتان وال يمكن اجلمع العريف بينهام بوجه
 . يف شهر رمضان دون الظهاراإلفطارة ّكفارور من أهنا ما ذكره املشه

 ّعامـةإىل خمالفتهـا للًرا  نظـ؛)١ (ة سامعة عىل الصحيحتنيّموثقإما لرتجيح  •
 فعـن مجاعـة مـنهم إنكـار ،حيث إهنم اختلفوا يف هـذه املـسألة، ولو يف اجلملة

                                                 
 مـا رواه الـصدوق، حيـث :ة شـهر رمـضان، األوىلّكفارة كّتني لسامعة أهنا خمريّموثقففي ) ١(

ًهو بم لة مـن أفطـر يومـا مـن :  أهله، فقالَ واقعٍ عن معتكف×سألت أبا عبد اهللا : قال

سـألته عـن :  قـال× ما رواه الشيخ بإسناده عنـه عـن أيب عبـد اهللا :ثانية وال.شهر ر ضان
ًعليه ما   ا ي أفطر يوما من شهر ر ضان متعمدا عتق رقبـة أو :  واقع أهله، قالٍمعتكف ً

 . ً   سكيناّصيام شهر ن متتابع  أو إطعام س 
ّويف مقابل ذلك توجد صحيحتان دلتا عىل أهنا مرتبة كام يف كفـارة ّ صـحيحة : إحـدامها:  الظهـارّ

 . إذا فعل فعليه ما   ا ظاهر:  عن املعتكف بجامع أهله، قال×سألت أبا جعفر : زرارة قال
ًاط عن امرأة كان زوجها غائبا فقـدم وهـي معتكفـة بـإذن د احلنّّواألخرى صحيحة أيب وال

 واقعهـا، أت لزوجهـا حتـىّ فخرجت حني بلغها قدومه من املسجد إىل بيتها فتهيـ،زوجها
 ثالثة أيام و م ت ن اشـ طت   اعت فهـا إن  نت خرجت من ا سجد قبل أن تق : فقال

 . ٢٣٧-٢٣٦، ص٢ج: مستند العروة. فإن عليها ما   ا ظاهر
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وال ، اآليـةّص ن عىل مجاع املعتكف عدا احلرمة الثابتة بـّرتتبفال تًسا ة رأّكفارال
 . مالزمة بني التحريم والتكفري كام هو ظاهر

 ومن يقـول بأهنـا يمني،ة ّكفار وهم بني من يقول بأهنا ،وعن آخرين ثبوهتا
 وألجلـه ،ة شهر رمضان فلم يذهب إليه أحد مـنهمّكفاروأما أهنا ، ة ظهارّكفار

 .ة أبعد منهم فكانت أقرب إىل الصوابّوثقكانت امل
د التعارض والتساقط يرجـع إىل األصـل العمـيل ومقتـضاه  وإما ألنه بع•

وقـد ، الرباءة عن التعيني فإن املقام من مصاديق الدوران بني التعيـني والتخيـري
 فمنهم من ذهب إىل .ناه يف األصولّاختلف يف هذه الكربى عىل قولني حسبام بي

تكليف املعلوم  إذ ال حيرز اخلروج عن عهدة ال؛إىل قاعدة االشتغالًرا التعيني نظ
 وهـو - ومـنهم مـن ذهـب إىل التخيـري ، بام حيتمل تعيينـهباإلتيان إال باإلمجال

 وأمــا خــصوصية الفــرد ، باجلــامعّ التكليــف إالّتعلــق إذ مل يعلــم -الــصحيح 
 التكليف به مشكوك من أصله، وهي كلفة ّتعلقه كالعتق يف املقام فّتعيناملحتمل 

ًعـا أو رش، كام هو الصحيحًعا ورشًعقال ءة إما زائدة جمهولة فيدفع بأصالة الربا
فقط بناء عىل ما سلكه صاحب الكفاية من إنكار جريان الرباءة العقلية يف بـاب 

 . )١(<األجزاء والرشائط
  قبل االستنجاءّتوضأمن : التطبيق الثالث

فـذهب الـسيد . فقد اختلفت الفتـاوى يف وجـوب إعـادة الوضـوء عليـه
 . اإلعادةّستحب عادة الوضوء، نعم تاليزدي إىل عدم وجوب إ

ومنشأ االختالف هو تعارض النصوص الـواردة، فبعـضها أمـر باإلعـادة 
 .  الوضوء وعدم وجوب اإلعادةّصحةبعضها عىل ّدل و

وال خيفى عدم إمكانية اجلمـع بـني الطـائفتني املتعارضـتني يف املقـام؛ ألن 
                                                 

 . ٢٤٠-٢٣٩، ص٢ج:  كتاب الصوم)١(
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 فـال يمكـن محلـه عـىل ًاألمر باإلعادة حيث كـان إرشـادا إىل فـساد الوضـوء،
االستحباب؛ ألن االستحباب إنام هو الرتخيص يف الرتك مـع رجحـان الفعـل 

ر يف اإلرشاد إىل الفساد، وعليه فال جتري قاعـدة رفـع اليـد عـن ّتصوُوهذا ال ي
 .ّالظاهر بقرينة النص

 ولذا محل بعضهم الطائفة اآلمرة بإعادة الوضوء عىل التقية وخالف مجاعة 
 لـو ال الرتجـيح -أما السيد اخلوئي فقد حكم بتـساقط الطـائفتني هذا احلمل، 
ــةىل مطلقــات إ والرجــوع -ّعامــةبمخالفــة ال ــة الشــرتاط ّأدل  الوضــوء النافي

واجلمـع بيـنهام > :، وهذا مـا ذكـره بقولـهّصحةاالستنجاء، ومقتضاه احلكم بال
 ؛حبحمل األمر بإعادة الوضوء يف الطائفة األوىل عىل االسـتحباب غـري صـحي

 ألن ؛ وليس األمر كذلك،ًفيام إذا كان األمر يف املتعارضني مولوياّصح ألنه إنام ي
ــة األوىل  ــادة يف الطائف ــر باإلع ــاداألم ــرتاطه إرش ــوء واش ــالن الوض  إىل بط

وعليه فالصحيح يف اجلمع بينهام محل الطائفة اآلمرة باإلعادة عـىل ، باالستنجاء
ات إطالقـن احلكم بتساقطها والرجوع إىل مّالبد  وإال فهام متعارضتان و،التقية
 الوضوء كام يف اآلية املباركة والروايـات لعـدم تقييـد األمـر بالغـسل فيهـا ّأدلة

 .)١(< عدم اشرتاط االستنجاء يف الوضوءطالقات فمقتىض اإل،باالستنجاء

                                                 
 . ٣٦٠، ص٤ج:  كتاب الطهارة)١(
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ّ 

خبـار  هـل األ:وهـو ،جابة عىل السؤال التـايللإلقد البحث يف هذه النقطة ُع
  غري املستوعب؟ّستقر شاملة ملوارد التعارض املّستقرالعالجية ملوارد التعارض امل

 :  ينقسم اىل قسمنيّستقرإن التعارض امل: بيان ذلك
قرار املستوعب، وهو ما لو كان استقرار التعارض بـني االست :ّاألول القسم

املتعارضني بتامم مدلوهلام، بحيث مل يكن موضـع افـرتاق لواحـد مـنهام، كـام يف 
 . املتباينني

االستقرار غري املستوعب، وهـو مـا إذا مل يـرس التعـارض إىل  :القسم الثاين
اق ال تعارض فيه واحد منهام موضع افرتّلكل ام مدلول املتعارضني؛ بأن كان مت

بينهام بوجه، وإنام كان استقرار التعـارض بيـنهام يف موضـع اجـتامعهام، كـام يف 
 .ني من وجهّالعام

 

 من األخبار العالجية هو اخلربان املتعارضان بنحو التبـاين، ّتيقنوالقدر امل
 .ًعت موردا للبحثأما موارد التعارض بنحو العموم من وجه فقد وق

حات ّ النائيني القول بالتفصيل بني املرجّحققوقد نقل السيد اخلوئي عن امل
 .حات الدالليةّ ونحوها وبني املرجالسندية كالرتجيح باألوثقية واألورعية

ح الـسندي لـو ّ املرجّ ألنني من وجه؛ّالعامحات السندية ال تأيت يف ّاملرجف
 أوثـق مـن رواي اخلـرب ّاألول رواي اخلرب شمل أحد اخلربين، كام لو فرض أن

 من حيث الصدور، وحيكم بعدم صدور اخلـرب ّاألول اخلرب ّقدميٍحينئذ الثاين، ف
وهـو أن : ، وعىل هذا ينبثق السؤال التايلّاألول ليس بأوثق من هويا رّ ألنالثاين؛
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ض  التعـارّمـادة االجتامع أي ّمادةاخلرب غري األوثق هل حيكم بعدم صدوره يف 
 فقط، أم حيكم بعدم صدوره يف ماديت االجتامع واالفرتاق؟

حــات الــسندية ّل بــني املرجّ فــص-قــل عنــهُعــىل مــا ن -  النــائينيّحقــقامل
حات السندية كالرتجيح باألوثقية ونحوها ذهـب إىل أهنـا ّوالداللية، ففي املرج

 ةّمـادأي  - االجـتامع ّمـادة طـرح اخلـرب يف ّ ألنني مـن وجـه،ّالعـامتشمل  ال
 االفرتاق بـال ّمادة طرح اخلرب يف ّ ألن االفرتاق، غري صحيح؛ّمادة و-التعارض
 ّمـادة غاية ما يقتضيه التعارض هو أن اخلرب غري األوثق يـسقط يف ّ ألنموجب،

 . االفرتاق فهو بال موجبّمادةاالجتامع فقط، أما سقوطه يف 
 غـري صـحيح  االجـتامع فقـط، فهـوّمادةوأما سقوط اخلرب غري األوثق يف 

ً اخلرب إن كان صادرا فهو صـادر ّ ألن؛ للزوم التفكيك يف الصدور الواحد،ًأيضا
 ّمـادة فهـو غـري صـادر يف ٍ االجتامع واالفـرتاق، وإن كـان غـري صـادرّمادةيف 

 االفـرتاق، وعـدم ّمـادةره يف وًاالجتامع واالفرتاق معا، وعىل هذا فالقول بصد
 .ل االجتامع غري معقوّمادةصدوره يف 

حات املضمونية كالرتجيح بموافقة الكتـاب أو خمالفـة ّوهذا بخالف املرج
 داللة اخلـرب ّ ألن الدالالت،ّتعدد االجتامع فقط لّمادةة، إذ يمكن إعامله يف ّالعام

ن داللة اخلـرب إاملخالف للكتاب ال يؤخذ هبا يف موردي االجتامع واالفرتاق؛ إذ 
 االفرتاق، ّمادة االجتامع وداللة أخرى يف ّدةما للخرب داللة يف ّحيث إن، ّعددةمت

 .)١(فيمكن األخذ بإحدى الداللتني وطرح األخرى، إذ ال حمذور يف ذلك
، ّعـددةًوإن كان واحدا والداللـة متّدال وقد أورد عليه السيد اخلوئي بأن ال

ّإال أن األحكام املرتت ّدال  عـىل الـّتـببـة يف بـاب النقـل واألخبـار بعـضها يرتّ
ّ عىل الداللة، فحرمة الكذب مثال موضوعها الـدالّتبا يرتبعضهو  ، فـإذا قـالً

                                                 
 .٤٩٨، ص١ج: انظر مباين االستنباط) ١(
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ًكان كذبا واحدا وبالتايل ) من يف البلد قد خرجّكل ( ًحرامـا واحـدا رغـم كـان ً ً
ن حرمـة الغيبـة موضـوعها إ الدالالت بعدد أفراد من يف البلـد، يف حـني ّتعدد

ارتكـب خمالفـة ) ّفـساقالء هـؤّكـل (  أفرادها، فإذا قـالّتعدد بّتعددالداللة، فت
، ّ عـىل الداللـة ال عـىل الـدالّتب حكم مرتّجيةواحل. حتريم الغيبة بعدد األفراد

ً من وجه وإن كان داال واحدا، لكن داللته يف ّالعامف  االجتامع غري داللته يف ّمادةً
 بناء عـىل عـدم التبعيـة بـني - ّستقلة مّجيةمنهام موضوع حلّ وكل  االفرتاقّمادة
 يف خصوص ّجية فال حمذور يف سقوطه عن احل- ّجيةية يف احلّتضمنالت الالدال
 . )١( االجتامع لوجود ترجيح يف معارضهّمادة

 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي
لـه ّدال ، وهـذا الـّأولّدال ن، فنقـل الـراوي ان وداللتـّاليف املقام يوجد دا

ّدال  × اإلمـام ، وحديث×مدلول واحد وهو صدور احلديث عن اإلمام 
ح ّليس املقصود يف املـرج وه من أحكام،ّتضمن وله دالالت عديدة بعدد ما يٍثان

ح، ليقال أن ّ عىل كالمه اآلخر بمرج×السندي ترجيح أحد كالمي املعصوم 
ني ّ، وإنام املقصود ترجيح أحـد الـدالّعددة تكون بلحاظ الداللة وهي متّجيةاحل
مـن ّ وكـل قل أحد الراويني عىل نقـل اآلخـر،ني عىل اآلخر، أي ترجيح نّولاأل

 .)٢(مدلول واحد والنقلني له داللة واحدة
  النائينيّحققمناقشة السيد الشهيد للم

ه عىل هنج البحث، ّ النائيني متوجّحققإشكال السيد الشهيد عىل ما أفاده امل
  االفرتاق بـال موجـب،ّمادة يف ّالعامبأن إسقاط : إذ ليس من الصحيح أن يقال

 إىل األخبـار لنظـر مـن اّالبـدحات الـسندية عليـه، بـل ّفال يمكن تطبيق املرج
                                                 

 .٤٩٨ص ،١ج: ستنباطانظر مباين اال) ١(
 .٤٠٣ص، ٧ج: بحوث يف عالم األصول) ٢(
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ني من وجـه أم ال، فلـو فـرض ّالعامالعالجية لريى هل تشمل بحسب مدلوهلا 
 االفـرتاق ّمـادة و االجـتامعّمـادةشموهلا هلام وفرض عدم إمكان التفكيك بـني 

 بموجـب أخبـار  حتى يف مـورد افرتاقـه ومل يكـن بـال موجـب بـلّالعامسقط 
 .)١(العالج

 

يف خامتة البحث ال بأس باإلشارة إىل أخبـار الرتجـيح باألحدثيـة وأخبـار 
 عـن ّخرأتـصدور اخلرب يف زمـن مهو  ةمن باألحدثياملراد و  واإلرجاء،ّتوقفال

ح ألحـد ّ ما ورد يف لسان هـذا الرتجـيح كمـرجّأهم، ومن زمن صدور اآلخر
 .  اآلخر روايتاناملتعارضني عىل

ُقـال أبـو «: رواية هشام بن سامل عن أيب عمرو الكنـاين قـال: الرواية األوىل
ِعبد اهللاِ  َ أرأيت  و حدثتك  ديث أو أفت تك بفتيا  ـم جئ ـ  بعـد وَيا أبا عمر: ×َ َ َ ََ َ َ َِ ّ

ُ ُ
ِ ُ ٍُ ِ َ ِ ّ َ َ َ

ُذ ِك فسأ   عنه فأخ تك  الف ذ ِك بأيهما كنت ُ َ َ َ َّ
ِ

َ َ َِ ِ ِ ُ ْ َ
َ َُ َ َ ُ تأخذ؟َ ُ ُ قلـتَ ُبأحـدثهام وأدع : ُ َ َ َ ِ ِ َ ِ

َاآلخر َفقال، . َ َ ًقد أصبت يا أبا عمـرو، أ  اهللا إال أن يعبـد  اَ ّ ِ َ ََ َ َ َُ ّ ُ َ ِأمـا واهللا. َ ُ  علـتم ّ ألنَ َ َ

ّذ ِك إنه      ول م، وأ  اهللا عز َ َُ ُ َُ َ ٌ َ َ ّ َ ُجل  ا ول م   دينه إال ا قية وَ ّ ِ ِّ ّ ِ ِ ُ َ َ َ َ ّ َ«)٢(. 
رواية احلسني بن خمتـار عـن بعـض أصـحابنا عـن أيب عبـد : لثانيةالرواية ا

ِأ رأيتك  و حدثتك  ديث العام  م جئ   من قابل فحـدثتك  الفـه «:  قال×اهللا ِ َ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ُّ َّ َ
ِ َ َِ ّ

ُ
ٍ ِ َ َ

ُبأيهما كنت تأخذ؟ ُ َ َ ُ َ ِ ِ
َ قالّ ُقلت: َ ِكنت آخذ باألخري. ُ ِ ُ ُ ُ َفقال. ُ َ ُر ك اهللا: َ َ َ ِ َ«)٣(. 

 : اجلهات التالية عن هذه الطائفة من أخبار الرتجيح يقع يف والبحث
 .  سند الروايتنييف: اجلهة األوىل

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
 .١٧ من أبواب صفات القايض، ح١١وسائل الشيعة، باب ) ٢(
 .٧ح: املصدر السابق) ٣(
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 . ًالرواية الثانية ساقطة سندا باإلرسال الواقع فيهال خيفى أن 
 . أما الرواية األوىل فهي ضعيفة بأيب عمرو الكناين الذي مل يثبت توثيقه

ً سندا آخـر )١( أحاديث الشيعةيف جامع +نعم قد نقل السيد الربوجردي 
هلا عن صاحب الوسائل عن الربقي يف املحاسن عن أبيه عن حممد بن أيب عمـري 

 .  مثله×عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا 
 :  لكن يرد عليه،عىل أساسه احلديثّتم وهذا سند صحيح يمكن أن ي

ن سـامل هـشام بـ ّ ألن،ًن الظاهر سقوط أيب عمرو يف هذا السند سـهواأ. ١
ه اخلطـاب إىل ّ والقرينة عىل ذلك توجـًضا،ينقل الرواية عن أيب عمرو الكناين أي

 .تنيّ مر×أيب عمرو يف كالم اإلمام 
 وقع التهافت يف النقل بـني الـسندين بعـد اسـتبعاد ، عن ذلكّنزلنالو ت. ٢

 .)٢ (كوهنام روايتني
 م والرتجـيح أخبـار التخيـريهل أخبار األحدثية معارضـة أل: الثانيةاجلهة 
 ة؟ ّخمصص

  : الصحيح هو التفصيل بني تقديرينذهب السيد الشهيد إىل أن
عىل مـا اخرتنـاه يف أن حقيقـة األحكـام الظاهريـة أن نبني : ّاألولالتقدير 

متنافيـة يف ً ثبوهتـا واقعـا إذا كانـت ّمجـردكاألحكام الواقعية يف أهنا تتعارض ب
 التعارض بني روايات األخذ باألحدث  حمالة يقع فعىل هذا األساس الأنفسها،

 فرض التقارن بني اخلربين ّ ألنحات،ّمع أخبار التخيري أو الرتجيح بسائر املرج
ًصدورا وعدم كون أحدمها أحدث من اآلخر، نادر جدا ً)٣( . 

                                                 
 .ّ من أبواب املقدمات٦باب ، ٦٦ص، ١ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(
 .٣٦٢، ص٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٢(
 . السابقاملصدر) ٣(
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 عـىل مـا هـو املـشهور مـن أن احلكمـني الظـاهريني لو بنينا: التقدير الثاين
ال يظهر التعارض بني روايات ٍحينئذ  الوصول، واملتنافيني يتعارضان يف مرحلة

 .ّاألخذ باألحدث مع سائر أخبار الباب إال فيام إذا علمنا بام هو األحدث
 كام هو -يمكن ختصيص تلك األخبار بغري موارد العلم باألحدثية > وعليه

العلم اإلمجايل بأحدثية أحدمها  و-الغالب يف اخلربين الصادرين من إمام واحد 
فـإذا . ًاّمنجـزاإللزام فـال يكـون  و بني الرتخيصّمردده علم إمجايل ّ ألنثر لهال أ

 كـام -ًمطلقا من تلك األخبار ّأخص فرض أن روايات األخذ باألحدث كانت 
ت األخرية هبا وإن كانت النـسبة ّخصص -هو كذلك بالنسبة إىل أخبار التخيري 

 كـان حاهلـا حـال -جـيح  الرتّدلـة كام هو احلـال بالنـسبة أل-ًعموما من وجه 
 .)١(<حاتّالتعارض فيام بينهام بلحاظ بعض املرج

 .ذه الطائفة عىل الرتجيح باألحدثيةتقريب االستدالل هب:  الثالثةهةاجل
 لو فرض متامية داللتها  هذه الطائفةالشهيد اىل أن الصحيح أنذهب السيد 

رتجيح باألحدثية حكـم  الّ ألنالكالم،ّحمل عليه يف غري ّتدل عىل الرتجيح فإنام 
 فـال حمالـة ،ي بحت ال يطابق القواعد العقالئية املرتكزة يف باب الطريقيـةّتعبد

 كلـامت ّ ألن؛ّبعـد أن مل يكـن فيـه إطـالق لفظـيّنص يقترص فيه عىل مـورد الـ
ً تنظر مجيعـا إىل وقـت واحـد وتكـشف عـن حكـم رشع يف صـدر ^ّئمةاأل

ًين أحـدث مـن اآلخـر صـدورا يف  كـون أحـد اخلـربّجـرد فال أثـر مل،اإلسالم
 . االعتبار وّجيةالطريقية التي هي مالك احل والكاشفية

 الرتجيح ّدلةالتحقيق أن هذه الطائفة ليست من أ> :وهذا ما أشار اليه بقوله
 .ًأصال بل مفادها أمر آخر
 فيــه ×أن احلــديث األحــدث املــسموع مــن اإلمــام : و توضــيح ذلــك

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
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والثـاين . ّالعـامنه بصدد بيـان احلكـم الـواقعي أحدمها الظهور يف كو: ظهوران
ظهوره يف بيان وظيفة السامع الفعلية التي قد تكون واقعية وقد تكون لظـروف 

 والظـاهر - ×ّ كام يف قصة عيل بن يقطني مع اإلمام موسى بن جعفر -التقية 
 أن املقصود من األخذ باألحدث يف هذه الروايات مالحظـة الظهـور الثـاين يف

حال، ال ترجيح األحدث بلحاظ ّ كل سامع والتأكيد عىل لزوم اتباعه عىل الّحق
 .ّالعام الكاشف عن احلكم الواقعي ّاألولظهوره 

ّومما يشهد هلذا الفهم، مـضافا إىل كـون األحدثيـة ال تتـضم ن أيـة مناسـبة ً
ً فمن املستبعد جدا افـرتاض دخلهـا رشعـا يف ّجيةعقالئية للرتجيح يف باب احل ً

ب، التفات السائل هلذا الرتجيح بنفسه حيث أجاب عىل سـؤال اإلمـام هذا البا
ًبأنه يأخذ باألحدث، مما يعني أن هذا املعنى كان واضحا مركوزا لدى العـرف،  ً

 . ّوذلك ال يكون إال باالعتبار الذي أوضحناه
أ   ×ز هذا الفهم ما ورد يف ذيل رواية الكناين، مـن قولـه ّمما يعزًضا و أي
ّا، أما وا  ل  فعلتم ذ كّأن يعبد  اهللا إال  ّأ  ا  عز و،      ول مّ أنهً   ا ّجل وّ

عـىل تقـدير  - × وهـذا رصيـح يف أن نظـر اإلمـام ،ّول م   دينه إال ا قيـة
 .)١(< إىل ما هو وظيفة السامع بالفعل ولو من أجل التقية-صدور احلديث 

 

 وعـدم ّتوقـفال وجـوبهبا عىل ّتدل اسالروايات  من أخرىطائفة  توجد
ف هـذه الروايـات باإلمكـان أن نـصنّ و. اخلربين املتعارضـنيء من األخذ بيش

 : بحسب ألسنتها إىل صنفني
 من ^ ّئمة إىل األّبلسان األمر بالردالروايات التي جاءت : ّاألولاللسان 
سائل الرجال ملحمد بن عيل ًنقال من كتاب م ابن إدريس يف رسائرهقبيل ما نقله 

                                                 
 .٣٦٦، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ثنا حممد بن أمحد بن حممد بن زياد وموسى بن حممـد ّحد: قال، حيث بن عيسى
ُكتبت إىل الشيخ موسى الكاظم أعزه اهللاُ«: بن عيل بن عيسى قال ّ َ ُِ َ َ ُ ِ ّ ُأيده وََ ُأسأله: َّ ُ :

ِعن الصالة ّ ِ َسألته عن العلم املنقول إلينَا عنو: إىل أن قال... َ ََ َِ ُ ِ ِ ُ ُ ِأجـدادك  وِ آبائـكَ َ
ِقد اختلف علينَا فيه كيف نعمل به عىل اختالفه أو الرد إليك فيام اختلـف فيـه؟  ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُِ َ َُ ّ ََ َ ُ َّ َ َ َ

َفكتب  َ َ ُما علمتم أنه قو ا فا ز وه ×َ ُ ِ
َ ُ ََ ُ ّ ُ ِ َ َما  م تعلموه فردوه إ نا و،َ َ ُ ُّ ُ َ َ َُ َ وغري ذلك من  .)١(»َ

هـذه الروايـة ذاتـه، وقـد اخرتنـا منهـا الروايات التـي تـشاركها يف املـضمون 
ليـست واردة يف  وتعارضها وباخلصوص لورودها يف مورد اختالف األحاديث

 ، خرب الواحـدّحجية نفي - عىل تقدير متاميتها -طبيعي اخلرب كي يكون مفادها 
 . هباّختصصته خرب الثقة أو ّحجي ّدلةعارض بأفت

 تقريب االستدالل بالرواية
 بحـسب لـساهنا بـام إذا كـان اخلـربان املتعارضـان ّتقيدمل هذه الرواية وإن 

ّكالمها من ثقة، إال أنه ال يبعد أن يستظهر كون السؤال فيها عن حتديـد املوقـف 
بسبب االختالف يف مورد يفرغ فيه عن لزوم األخـذ بـاخلرب لـوال االخـتالف، 

  .فتكون واردة يف خصوص مورد التعارض بني دليلني معتربين يف أنفسهام
 مناقشة االستدالل بالرواية

 :ملا ييل ؛ّن االستدالل هبذه الرواية غري تامإ
ّلجهل بحال صاحب كتاب مسائل الرجال الذي ينقل لً سقوطها سندا، .١
 .  ابن إدريس هذه الروايةّحققعنه امل
ة بـام ّخمصـص تكون اّ ألهن داللة؛ّتامةً سندا، لكنها غري ّتامةمنا أهنا ّلو سل .٢

كام أهنا معارضة مع أخبار ، ةّالعام الرتجيح بموافقة الكتاب وخمالفة ّدلةمن أّتم 
 .ء منها يشّتم التخيري لو 

                                                 
 .٣٦ من أبواب صفات القايض، ح١٠٦وسائل الشيعة، الباب ) ١(
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 ما ورد بلـسان األمـر بـالوقوف عنـد الـشبهة وإرجـاء وهو: الثايناللسان 
يف ذيـل مقبولـة عمـر بـن حنظلـة كـام جـاء . ×الواقعة إىل حني لقاء اإلمام 

 افـرتض الـسائل بعـد أن ،× قـال اإلمـام ثحيـ. ة يف أخبار الرتجيحّقدماملت
إذا  ن ذ ك فأرجئه حـ  تلـ  «: حاتّتساوي اخلربين املتعارضني يف مجيع املرج

 . » فإن ا وقوف عند ا شبهات خ  من االقتحام   ا ل ت؛إما ك
 تقريب االستدالل بالرواية

 ّتوقف عىل الّدلتا ّ ألهن؛ ال ينايف أخبار الرتجيحقبولةاالستدالل هبذه املإن 
ًضا الصفات أي وة، بل الشهرةّالعام فقدان الرتجيح بموافقة الكتاب وخمالفة بعد
 .  عىل استفادة الرتجيح هبام من املقبولةًبناء

ّ 

الذين ذهبوا إىل التخيري لتاممية روايـات التخيـري عنـدهم، : النقطة األوىل •
 ّجيةلتخيري األصويل أي التخيري يف احلاهو وقع اخلالف بينهم يف أن التخيري هل 

 الـسيد الـشهيد ال ّحيث إنوالفقهي أي التخيري يف املـسألة الفقهيـة؟ أم التخيري
 .ًا أم فقهيًايقول بالتخيري، فال موجب للبحث يف كون التخيري أصولي

استمراري أم ابتدائي؟ يف  -عىل فرض ثبوته -هل التخيري : النقطة الثانية •
 : ناملسألة قوال
لـه باستـصحاب بقـاء التخيـري ّتدل التخيري استمراري، واس: ّاألولالقول 

 .الثابت قبل األخذ بأحدمها
 .التخيري ابتدائي: القول الثاين •
، يـة، يف عالج التعارض بني أخبار التخيري واألخبار العالجالنقطة الثالثة •

 اب، حيث ذهب أصحاب هذا الوجه إىل محل أخبار الرتجيح عىل االستحب
ر إرشـادية وامناقش السيد الشهيد هذا الوجه بأن روايات الرتجيح هي أ •
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 .ّعامةلل  اخلرب املوافق للكتاب أو املخالفّحجيةترشد إىل 
الصحيح يف عالج املعارضة بني أخبار التخيري وأخبار الرتجيح هو تقييد  •

ة حلالـة  أخبـار التخيـري مطلقـّ ألنأخبار التخيري بحالة عدم وجود املعـارض،
ّح وعدمه، فتقيد أخبار التخيري بحالة فقد املرجّوجود املرج  .حّ

 ا أهنـماألخبار العالجية هل شاملة ملوارد اجلمع العريف، أ: النقطة الرابعة •
 ؟ًاّستقر بموارد عدم إمكان اجلمع العريف، التي يكون التعارض فيها مّتصةخم

ار العالجيـة ملـوارد اجلمـع شمول األخب: ّاألولالقول : يف املسألة قوالن •
 :  بوجهنيّاألولنوقش القول ، والعريف

 السائل؛ ملواجهته خربين ّحتريأن األخبار العالجية ظاهرة يف : ّاألولالوجه 
 يف املوارد ّتحريمتعارضني، ومن الواضح أن اإلنسان العريف يستبعد أن يقع يف ال

 .التي يمكن فيها اجلمع العريف
عىل عـدم شـمول ّيدل خبار العالج يستفاد من بعضها ما  أّإن: الوجه الثاين

 .أحكام العالج الوارد فيها ملوارد اجلمع العريف
 ّستقرملـوارد التعـارض املـشـاملة هل األخبار العالجية : النقطة اخلامسة •

 غري املستوعب أم ال؟
هـو اخلـربان املتعارضـان بنحـو التبـاين، أمـا ها  منّتيقنالقدر املاجلواب  •
 .ًد التعارض بنحو العموم من وجه فقد وقعت موردا للبحثموار



 
 

 

 سـنة الثانيـة، الطبعـة اخلوئي، للسيد النائيني، بحث تقرير التقريرات، أجود .١
 .قم - مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨ : الطبع

 ،اخلرسـان بـاقر حممـد الـسيد ومالحظات تعليقات ،الطربيس ،حتجاجاال .٢
 .م١٩٦٦ األرشف النجف ،النعامن مطابع يف طبع

 .هـ ١٣٩٠ ،اإلسالمية الكتب دار ، الطويس لشيخا ،االستبصار .٣
 قـم فـرع ،+اخلمينـي اإلمـام آثـار ونـرش تنظـيم مؤسسة ،االستصحاب .٤
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 ^مؤسـسة آل البيـت، العامة يف الفقه املقارن، حممد تقي احلكيمول األص .٦

 .م١٩٧٩الطبعة الثانية، ، للطباعة والنرش
عـالم اإلسـالمي، الطبعـة أصول الفقه، الشيخ حممد رضا املظفر، مركـز اإل .٧

 . هـ١٤١٥الثانية، 
 رضـا حممـد الـسيد العظمـى اهللا آية ،الفوائد درر عىل تعليق ،العوائد إفاضة .٨

 .األوىل الطبعة ،الكريم القرآن دار: النارش پايگاين،الگل
 هــ١١١١ املتـوىف املجلـيس، تقي حممد بن باقر حممد لعالمةا األنوار، بحار .٩

 .هـ١٤٠٣بريوت، الوفاء، مؤسسة
 ،األوىلالطبعـة  بـاقر، حممـد الـسيد الـوثقى، العـروة رشح يف بحوث .١٠

 .األرشف النجف - اآلداب مطبعة
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 ، الـسيدباحث احلجج واألصـول العمليـةبحوث يف علم األصول، م .١١
  الـشهيد الـسعيد الـسيد حممـد بـاقربحـاثًحممود اهلاشمي، تقريرا أل

 .م١٩٩٧، ٢ مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ط،الصدر
 ،الـصفار فروخ بن احلسن بن حممد جعفر أبو ،الكربى الدرجات بصائر .١٢

 .ـه ١٤٠٤ ، طهران ،األمحدي مطبعة ،طهران ،األعلمي مؤسسة
التعارض، السيد حممد كاظم اليزدي، حتقيق وتعليق الشيخ حلمي عبد  .١٣

 .ّ هـ، قم املقدسة١٤٢٦الرؤوف، انتشارات مدين، الطبعة الثانية، 
 ، فيـاض إسـحاق حممـد الـشيخ الـوثقى، العروة عىل مبسوطة تعاليق .١٤

 .حماليت انتشارات
 معلــ يف دروس الثالثــة، احللقــة عــىل اهلاشــمي حممــود الــسيد تعليقــة .١٥

 . م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية الطبعة الصدر، باقر حممد السيد األصول
 املـوىل بـن بـاقر حممد لشيخا ، املقال منهج عىل البهبهاين الوحيد تعليقة .١٦

  . احلجرية الطبعة البهبهاين، بالوحيد املعروف أكمل حممد
 دّاملجــد بحــث تقريــر: املؤلــف ،الــشريازي دّاملجــد اهللا آيــة تقريــرات .١٧

 ^البيـت آل مؤسسة: حتقيق، هـ١٢٩٠:توىفامل، للروزدري زيالشريا
 .مهر: املطبعةـ، ه ١٤٠٩ ّاحلجة ذو، األوىل الطبعة، الرتاث إلحياء

 أبو السيد العظمى اهللا آية لبحث ًتقريرا ،الوثقى العروة رشح يف التنقيح .١٨
 دار: النـارش الغـروي، التربيـزي عـيل املـريزا تـأليف اخلوئي، القاسم
 .قم ،طبوعاتللم اهلادي

 تـأليف ،عليه اهللا رضوان املفيد للشيخ املقنعة رشح يف األحكام هتذيب .١٩
 حققـه ، ه ٤٦٠ املتوىف الطويس احلسن بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخ
 دار النـارش اخلرسـان، املوسـوي حسن السيد احلجة سيدنا عليه وعلق
 .هرانط ،االسالمية الكتب
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 جعفـر للـشيخ) اخلمينـي ماالمـا درس تقريـرات (األصـول، هتذيب .٢٠
 .هـ١٣٦٣ قم سالمي،اإل النرش مؤسسة السبحاين،

 املحقـق وموالنا سيدنا رشافإ حتت فّلُأ الذي الشيعة أحاديث جامع .٢١
 الربوجـردي، الطباطبائي حسني آقا احلاج العظمى اهللا آية ماماإل العالمة
  . ه ١٣٩٩ قم - العلمية املطبعة

 اإلسـالمية، الكتـب دار نجفـي،ال حـسن حممد لشيخا ،الكالم جواهر .٢٢
 .ش ١٣٦٧

 محـدأ بـن يوسـف لـشيخا الطـاهرة، العرتة حكامأ يف النارضة احلدائق .٢٣
 النـرش مؤسـسة يرواين،اإل تقي حممد حتقيق ،هـ١١٨٦ املتوىف البحراين

 .قم سالمي،اإل
دار الكتـاب، الطبعـة السيد الشهيد حممد بـاقر الـصدر، احللقة الثانية،  .٢٤

 .لبنان - بريوت ،  هـ١٤٠٦الثانية، 
 ^البيـت آل مؤسسة : حتقيق ، النوري،الوفاة املريزا املستدرك، خامتة .٢٥

 .- ١٤١٥ األوىل، الطبعة  الرتاث، إلحياء
 حممـد املوىل بن الكريم عبد الشيخ حلاجا ،الفقه أصول يف األصول درر .٢٦

 .اليزدي جعفر
ي، ّدرر الفوائد، العالمة آيـة اهللا العظمـى الـشيخ عبـد الكـريم احلـائر .٢٧

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف قم املقدسة، حتقيق 
 .الشيخ حممد مؤمن القمي، الطبعة اخلامسة

، الطـويس احلـسن بـن حممـد جعفـر أبى الطائفة شيخ ،الطويس رجال .٢٨
 التابعـة االسـالمي النـرش مؤسـسة ،األصـفهاين القيومي جواد حتقيق
 .هـ١٤١٥ ،املقدسة بقم املدرسني جلامعة

 حـسني حممـد: حتقيق، الكلبايس ابراهيم حممد بن حممد الرجالية، الرسائل . ٢٩
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 .احلديث دار، رسور: املطبعة، هـ١٤٢٢، األوىل الطبعة، الدرايتي
 مؤســسة هـــ١٤١٢ املتــوىف اخلمينــي، اهللا روح الــسيد الرســائل، .٣٠

 .ش١٣٦٨ قم اسامعيليان،
 عـيل حممـد احلـسني عبد: حتقيق ،الثاين شهيد، الالدراية علم يف الرعاية .٣١

 ،قـم ،هبمن مطبعة ،النجفي املرعيش العظمى اهللا آية مكتبة: نرش ،بقال
 .الثانية الطبعة ، ه ١٤٠٨

 الـدين زيـن الـسعيد لشهيد، االدمشقية اللمعة رشح يف البهية الروضة .٣٢
 ،األوىل الطبعــة )٩٦٥-٩١١() الثــاين الــشهيد (العــاميل اجلبعــي
 .ش١٣٩٨ - الثانية الطبعة ش،١٣٨٦

 داوري انتشارات الكالنرت، السيد حتقيق الثاين، لشهيدا ،البهية لروضةا .٣٣
 .هـ١٤١٠ -

 اإلصـبهاين األفندي اهللا عبد للمريزا الفضالء، وحياض العلامء رياض .٣٤
 . ه ١٤٠١ ، اخليام مطبعة ،)هـ١١٣٤ حوايل توىفامل( 

 حتقيـق الطـويس، احلـسن بن حممد الطائفة شيخ الفقه، أصول يف العدة .٣٥
 .هـ١٤١٧ قم ستارة، مطبعة القمي، نصارياأل ارض حممد

 القمـي، بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل بـن ملحمـد الرضا، أخبار عيون .٣٦
 مهــدي الـسيد تــصحيح ،)ـهـ ٣٨١ م ( الــصدوق بالـشيخ املعـروف

 .طهران جهان، انتشارات احلسيني، الالجوردي
 ،ّوالعـام ّاخلـاص طريـق من اإلمام تعيني يف اخلصام وحجة املرام غاية .٣٧

 .عاشور عيل السيد العالمة حتقيق ،البحراين هاشم السيد
 الـشيخ واملجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ األعظـم لـشيخا ،األصول فرائد .٣٨

 تـراث حتقيـق جلنـة إعـداد ،)ـه ١٢٨١ - ١٢١٤( األنصاري مرتىض
 .هـ١٤١٩ اإلسالمي، الفكر جممع ،قم أنصاري، األعظم الشيخ
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 احلجريـة،الطبعـة  ، فهايناإلصـ حسني حممد لشيخا ،الغروية الفصول .٣٩
 .ق ١٤٠٤ - اإلسالمية العلوم إحياء دار منشورات من

 الروحـاين، احلـسيني صـادق حممد السيد العظمى اهللا آية ،الصادق فقه .٤٠
 .هـ١٤١٢ رجب ،الثالثة الطبعة ،×الصادق اإلمام مدرسة

 حممـد عـيل الكـاظمي، الطبعـة : تقرير،فوائد األصول، املريزا النائيني .٤١
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني هـ، ١٤٠٩األوىل، 

 .قم املرشفةب
 األوىل الطبعـةهــ، ١٢٠٦: وىفتامل البهبهاين، الوحيد  احلائرية، الفوائد .٤٢

 .اإلسالمي الفكر جممع ،١٤١٥ قة،ّاملحق
 األول املجلــد احلجريــة،الطبعــة  ، القمــي ملحقــق، ااألصــول قــوانني .٤٣

 . هـ١٣٢٤ الثاين واملجلد ،هـ١٣٧٨
  .ش ١٣٦٣ - طهران اإلسالمية الكتب دار ، الكليني شيخال ،الكايف .٤٤
 العلميـة احلـوزة زعـيم حمارضات الوثقى، العروة مستند الزكاة، كتاب .٤٥

 االسـالم حجـة العالمـة ،اخلـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى اهللا آية
 اآلخـرة ىمجـاد األوىل، الطبعـة الربوجردي مرتىض الشيخ واملسلمني
 .قم - العلمية املطبعة ،١٤١٣

 حممـد جعفـر أيب الفقيه الشيخ ،الفتاوي لتحرير احلاوي الرسائر كتاب .٤٦
 النـرش مؤسسة ،)ـه ٥٩٨ املتوىف( احليل إدريس بن أمحد بن منصور بن

 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي
 ،نيالنائي حسني حممد املريزا العظمى اهللا آية درس تقرير ،الصالة كتاب .٤٧

 مؤسـسة: ونرش حتقيق الكاظمي، عيل حممد الشيخ املحقق اهللا آية املقرر
 . ه ١٤١١ ،األوىل الطبعة ، االسالمي النرش

 العلميـة احلوزة زعيم حمارضات الوثقى، العروة مستند الصالة، كتاب .٤٨



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٤١٦

 االسـالم حجـة العالمـة ،اخلـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى اهللا آية
 اآلخـرة ىمجاد ، األوىل الطبعة ،لربوجرديا مرتىض الشيخ واملسلمني
 .قم - العلمية املطبعة ،١٤١٣

 الشيخ تراث جلنة ،هـ ١٢٨١ األنصاري مرتىض لشيخا ، الصوم كتاب .٤٩
 .هـ١٤١٥ قم األنصاري،

 العلميـة احلـوزة زعـيم حمارضات ،الوثقى العروة مستند الصوم كتاب .٥٠
 مرتـىض الـشيخ اخلـوئي، املوسـوي القاسـم أبو السيد العظمى اهللا آية

 .١٣٦٤ : الطبع سنة الربوجردي
 جلنـة: حتقيـق ،األنصاري مرتىض الشيخ األعظم لشيخا ،الصوم كتاب .٥١

  .قم ،باقري : املطبعة ،هـ١٤١٣ ،األوىل الطبعة التحقيق
 اهللا آيـة لبحـث ًتقريـرا ،الوثقى العروة رشح يف التنقيح الطهارة، كتاب .٥٢

 الغـروي عىل املريزا العالمة ،اخلوئي املوسوي القاسم أبو السيد العظمى
 .ـه١٤١٠ ،الثالثة الطبعة ،قم ،للمطبوعات اهلادي دار: التربيزي

 موالنا العظمى اهللا آية األعظم واألستاذ األكرب العالمة ،الطهارة كتاب .٥٣
 .قم ،مهر مطبعة  اخلميني، املوسوي اهللا روح آقا احلاج اإلمام

، صاريان، قـم املقدسـة مؤسـسة أنـ، املحقق اخلراساين،كفاية األصول .٥٤
 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 

 ونـرش تنظـيم مؤسـسة ونـرش حتقيق، اخلميني اإلمام ،صولاأل ملحات .٥٥
  .االوىل الطبعة هـ،١٤٢١-ش١٣٧٩ هبار ،اخلميني اإلمام آثار

 ، النجـف، اخلـوئي القاسـم أيب السيد حمارضات من ، االستنباط مباين .٥٦
 . ه ١٣٧٧

 أبـو الـسيد العلميـة احلوزة زعيم سلمنيامل مرجع ،املنهاج تكملة مباين .٥٧
 .األرشف النجف - اآلداب مطبعة اخلوئي، املوسوي القاسم
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 هــ١٠٨٥ املتـوىف الطرحيي، الدين ريخل النريين، ومطلع البحرين جممع .٥٨
 .هـ١٤٠٨ االسالمية الثقافة نرش مكتب

الـشيخ إسـحاق : الـسيد اخلـوئي، تقريـرصول الفقـه، أرضات يف احم .٥٩
ة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم مؤســسّالفيــاض، 

 . هـ١٤١٩الطبعة األوىل، ، فةّاملرش
 العـاميل أمحـد حممـد بن عيل الدين زين الثاين للشهيد االفهام، مسالك .٦٠

 .احلجرية الطبعة قم بصرييت مكتبة ، هـ٩٦٦ املتوىف
 الطـربيس النـوري حـسني املريزا املسائل، ومستنبط الوسائل مستدرك .٦١

 الـرتاث، إلحيـاء ^البيـت آل مؤسسة حتقيق ، ه ١٣٢٠ سنة ىفاملتو
 .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٨ ،األوىل املحققة الطبعة

 املتـوىف احلكـيم، الطباطبـائي حمـسن لـسيد، االوثقى العروة مستمسك .٦٢
 .هـ ١٣٩١ األرشف، النجف اآلداب، مطبعة ،هـ ١٣٩٠

 : رشالنـا اخلـوئي، العظمـى اهللا آيـة حمـارضات الوثقى، العروة مستند .٦٣
 .هـ١٣٦٥ : الطبع سنة ،لطفي

 ١٤١٣ املتـوىف اخلـوئي، املوسـوي القاسم وأب لسيد، ااألصول مصباح .٦٤
 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، مطبعة. هـ

 الـسيد بحـاثأل ًتقريرا ، التوحيدي عىل حممد الشيخ الفقاهة، مصباح .٦٥
 .قةّاملحق األوىل الطبعة ، قم ،الداوري مكتبة اخلوئي،

 .قم ، هـ٥٨٨ : الوفاة  آشوب، شهر ابن العلامء، معامل .٦٦
 العظمى اهللا آية العلمية احلوزة زعيم حمارضات ،الوثقى العروة املعتمد .٦٧

 املطبعة ، اخللخايل رضا السيد بقلم اخلوئي، املوسوي القاسم أبو السيد
 .قم ،العلمية

 الزهـراء دار نـرش ،اخلـوئي القاسـم وأبـ لسيدا ،احلديث رجال معجم .٦٨
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   ه ١٤٠٣  ،وتبري ،والنرش للطباعة
 منـشورات مـن احلجريـة،الطبعـة  املجاهـد، لـسيدا ،األصول مفاتيح .٦٩

 .^البيت آل مؤسسة
الـشيخ جمتبـى املوحـدي، :  حتقيـق،صول، املحقق العراقيمقاالت األ .٧٠

هــ، جممـع الفكـر ١٤٢٠الطبعـة األوىل املحققـة، السيد منذر احلكيم،
 .م املقدسة، قاإلسالمي

 مؤسـسة ،+اخلميني االمام السيد ل،األصو علم اىل الوصول مناهج .٧١
 .هـ١٤١٤ قم اخلميني، االمام آثا ونرش تنظيم

  ،الطبعـة الثانيـة ،مطبعة اهلادي، حاينوصول، السيد حممد الرمنتقى األ .٧٢
 .هـ١٤١٦

 الـسعيد اجلليـل لشيخا ،واحلسان الصحاح األحاديث يف اجلامن منتقى .٧٣
 ، ه ١٠١١ املتوىف ،الشهيد الدين زين بن احلسن منصور وأب الدين مجال

 احلـوزة يف املدرسـني جامعـة ،الغفـاري أكرب عىل عليه قّوعل صححه
 .املرشفة بقم العلمية

هناية األفكار، املحقق العراقي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة  .٧٤
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم املرشباملدرسني 

 ،مهـدوي انتشارات نرش ،اإلصفهاين حسني حممد لشيخا ،الدراية هناية .٧٥
 .أصفهان

 . هـ١٣٢٩ : الوفاة اخلراساين، كاظم حممد املوىل النهاية، هناية .٧٦
 ّ إىل حتـصيل مـسائل الـرشيعة، حممـد بـن احلـسن احلـروسائل الشيعة .٧٧

 .ّ هـ ، قم املقدسة١٤١٤العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 



 
 

 

  ٥.........................................أحكام عامة للجمع العريف )١١٤(

  ٩........عدم إمكانية اجلمع العريف إال إذا توفر رشطان: لّاحلكم األو
  ١٠ريف يعالج التعارض الداليل بني اخلطابنيمورد اجلمع الع:   احلكم الثاين

  ١١...يف حاالت الكالمني الصادرين من متكلم واحد:  احلكم الثالث

  ١٤......ني عىل ظهور العام القطعيتقريبات لتقديم سند اخلاص الظ

ّسرية العقالء عىل ختصيص العام القطعي باخلاص :  ّالتقريب األول   ١٤الظنّيّ

ّق األدلة اللفظية حلجية السندّالتمسك بإطال: التقريب الثاين ّ....١٤  

  ١٥....ّالتمسك بإطالق الدليل الرشعي خلرب الثقة: التقريب الثالث

  ١٦..................................................مّخالصة ما تقد

  ١٩.................... نتائج اجلمع العريف بالنسبة إىل الدليل املغلوب )١١٥(

  ٢٣...................................الشك بلحاظ الشبهة املصداقية

ّجواز التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية ّ......................٢٤  

ّجواز التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية: ّاجلواب األول ّ.......٢٤  

ّعدم جواز التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية: اجلواب الثاين ّ٢٥  

ّأقوال األعالم يف جواز التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية ّ........٢٦  

ًعدم جواز التمسك بالعام مطلقا: ّالقول األول ّ ّ.................٢٦  

ًجواز التمسك بالعام مطلقا: القول الثاين ّ ّ.......................٢٨  

ّبني املخصص اللبي واملخصص اللفظيالتفصيل :  القول الثالث ّ٢٨  

ّالتفصيل بني املخصص اللفظي واللبي املتصل: القول الرابع ّ ّ....٢٨  



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٤٢٠

ّص اللفظي واللبي الذي ال يقيد ّالتفصيل بني املخص:   القول اخلامس   ٢٩احلكمّ

  ٣٠..................................................مّخالصة ما تقد

  ٣١.................................................الشبهة املفهومية )١١٦(

  ٣٤............................................أقسام الشبهة املفهومية

ّما إذا كان اخلاص متصال ومرددا بني األقل : ّالقسم األول ً ّ ًّ   ٣٤....وّ

ًما إذا كان اخلاص متصال وكان مرددا بني املتباينني: القسم الثاين ّ ًّ ّ٣٥  

ًما إذا كان اخلاص منفصال ومرددا بني املتباينني: القسم الثالث ّ ًّ..٣٦  

ّما إذا كان اخلاص منفصال ومرددا بني األقل و: القسم الرابع ً ّ ًّ...٣٧  

  ٤١..................................................تعليق عىل النص

  ٤٢..................................................مّخالصة ما تقد

  ٤٣......................................تطبيقات قاعدة اجلمع العريف )١١٧(

  ٤٥........................د الرشط واحتد اجلزاءّإذا تعد:  لّالتطبيق األو

  ٤٦...............................وجهان لتقديم املنطوق عىل املفهوم

  ٤٧........مناقشة السيد الشهيد لوجهي تقديم املنطوق عىل املفهوم

  ٥١..................................................تعليق عىل النص

  ٥١....................ّاألقوال يف مسألة تعدد الرشط واحتاد اجلزاء

  ٥٢..............ّختصيص كل مجلة بمنطوق األخرى: ّالقول األول

  ٥٢...........ّرفع اليد عن املفهوم يف كل من اجلملتني: القول الثاين

  ٥٢.................ّتقييد إطالق الرشط يف كل منهام: القول الثالث

  ٥٢...................الرشط هو اجلامع بني اجلملتني: القول الرابع

  ٥٣...............    رفع اليد عن إحدى اجلملتني و:القول اخلامس

  ٥٣....) ...املنطوق و(رفع اليد عن كال اإلطالقني : القول السادس

  ٥٣..................................................مّخالصة ما تقد



 ٤٢١ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٥٥...................أصالة عدم التداخل يف األسباب: بيق الثاينالتط )١١٨(

  ٥٧..............د احلكم؟ّدت األسباب هل يتعدّإذا تعد: لّاملقام األو

  ٥٧...................د االمتثالّء فهل يتعدد اجلزاّإذا تعد: املقام الثاين

  ٥٨.......................د احلكم واالمتثالّاإلشكال عىل القول بتعد

  ٦٠.....................األقوال يف مسألة تداخل األسباب واملسببات

  ٦٣..................................................مّخالصة ما تقد

  ٦٥....خييصتعارض الدليل اإللزامي مع الدليل الرت: التطبيق الثالث )١١٩(

  ٦٨..................................................ّتعليق عىل النص

  ٦٩..............تعارض اإلطالق الشمويل مع البديل: التطبيق الرابع )١٢٠(

  ٧١...............................املراد من اإلطالق الشمويل والبديل

  ٧٢..............م؟ّإذا تعارض اإلطالق الشمويل مع البديل فأهيام يقد

  ٧٤......................ً اإلطالق الشمويل أقوى ظهورا: لّجه األوالو

  ٧٥..................................................تعليق عىل النص

ّتعلق التكليف باجلامع باحلصة املقدورة وغري املقدورة :ثاينالوجه ال )١٢١( ّ٧٧  

  ٧٩.......ّعدم شمول التكليف للحصة غري املقدورة: ّالقول األول

  ٨٠.....ّشمول التكليف باجلامع للحصة غري املقدورة: القول الثاين

  ٨١...............................................مناقشة الوجه الثاين

  ٨٢................................نفي وجود تعارض: وجه الثالثال

  ٨٤.........تطبيقات فقهية لتعارض املطلق الشمويل مع املطلق البديل

  ٨٤............................اجتامع األمر والنهي:  ّالتطبيق األول

  ٨٦..........ّوجوب الصوم يف احلج مع عدم القدرة: التطبيق الثاين

  ٨٧......مسألة بطالن الصالة يف الساتر املغصوب: التطبيق الثالث

  ٨٨..................................................مّخالصة ما تقد



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٤٢٢

  ٩١........................م األمارة عىل األصلّتقد: التطبيق اخلامس )١٢٢(

  ٩٤.......................نظرية الورود وما يرد عليها: النظرية األوىل

  ٩٥......................نظرية احلكومة وما يرد عليها: النظرية الثانية

  ٩٩......ّتقديم األمارة عىل األصل باألخصية والنصية: النظرية الثالثة

ّتقدم األمارة عىل األصل باألخصية:  ّاملقام األول ّ...............٩٩  

  ١٠٠................ّتقديم األمارة عىل األصل بالنصية: املقام الثاين

  ١٠٠.......................األقوال يف وجه تقديم األمارة عىل األصل

  ١٠٠...............ّتقدم األمارة عىل األصل بالورود: ّالقول األول

  ١٠١...............ّتقدم األمارة عىل األصل باحلكومة: اينالقول الث

  ١٠٥.................................................مّخالصة ما تقد

  ١٠٧............تعارض األصل السببي مع املسببي: التطبيق السادس )١٢٣(

  ١١١........االستصحاب السببي قد يتوافق مع املسببي وقد ال يتوافق

  ١١٢....................االستصحاب السببي باحلكومةم ُّاملشهور تقد

  ١١٢..................................مناقشة السيد الشهيد للمشهور

  ١١٤..........م األصل السببيّالسبب الصحيح الذي عىل أساسه يقد

  ١١٥.................................................تعليق عىل النص

  ١٢٠.................................................مّخالصة ما تقد

  ١٢١.....تعارض االستصحاب مع األصول األخرى: لتطبيق السابعا )١٢٤(

  ١٢٣......................الدليل عىل تقديم االستصحاب عىل الرباءة

  ١٢٤...............................لّمناقشة السيد الشهيد الوجه األو

  ١٢٥.................................................تعليق عىل النص

  ١٢٨........................................يف تعارض االستصحابني

  ١٣٥..................................................تطبيقات فقهية



 ٤٢٣ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ١٣٩.................................................مّخالصة ما تقد

  ١٤١..........................ية يف ضوء دليل احلجّالتعارض املستقر )١٢٥(

  ١٤٦...لية يف املتعارضنيّالبحث عن مقتىض القاعدة األو:  املقام األول

  ١٤٨....)دليل حجية اخلرب للمتعارض(ل ّ  األوّالبحث يف بطالن الشق

  ١٤٩...........................ّتوهم مقابل كالم املشهور ومناقشته

  ١٥٣.) دليل احلجية الشامل ألحد الدليلني( الثاين ّيف بطالن الشقالبحث 

ّعدم وجود مالك احلجية يف كل من الدليلني: احلالة األوىل ّ.....١٥٤  

  ١٥٤.....ّأن يكون مالك احلجية يف أحد اخلربين أقوى: احلالة الثانية

  ١٥٥...... إثبات دم وجود دليل من اخلارج لنفي أوع: احلالة الثالثة

  ١٥٦.................................................تعليق عىل النص

  ١٥٩................................... الثالثّالبحث يف بطالن الشق )١٢٦(

  ١٦١............................... الثالثّمناقشة السيد الشهيد للشق

  ١٦٢............................إشكالية لغوية جعل احلجية املرشوطة

  ١٦٤.................................................تعليق عىل النص

  ١٦٦.........................األقوال يف األصل األويل بني املتعارضني

  ١٦٦........................................التساقط: ّالقول األول

  ١٧١.........................................التفصيل:  القول الثاين

  ١٧٤.................................................مّخالصة ما تقد

  ١٧٧........................تنبيهات النظرية العامة للتعارض املستقر )١٢٧(

  ١٨٠..................ًداّ  ومتعدًدليل احلجية يكون واحدا: لّلتنبيه األوا

  ١٨٣.................................................تعليق عىل النص

  ١٨٤.................................................مّخالصة ما تقد

  ١٨٥............................ّأقسام التعارض املستقر: التنبيه الثاين )١٢٨(



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٤٢٤

  ١٨٩................التعارض باألساس بني السندين ال بني الظهورين

  ١٩٠.................................................تعليق عىل النص

  ١٩٤.................................................مّخالصة ما تقد

  ١٩٧.....................يف إمكان نفي الثالث املخالف: التنبيه الثالث )١٢٩(

  ١٩٩.........................ّما ذكره املحقق النائيني: ّالوجه األول

  ٢٠٠...................ّما ذهب إليه املحقق اخلراساين: الوجه الثاين

  ٢٠٢.....................ما ذهب إليه السيد الشهيد: الوجه الثالث

  ٢٠٣............................األقوال يف التوجيه الفني لنفي الثالث

  ٢٠٣..................َّلثالث بأحدمها غري املعنينفي ا: ّالقول األول

  ٢٠٤....................ّنفي الثالث هبام بام مها حجتان: القول الثاين

  ٢٠٥.....ّ حجتاننفي الثالث بذات اخلربين ال بام مها: القول الثالث

  ٢٠٥...................ًعدم إمكان نفي الثالث مطلقا: القول الرابع

  ٢٠٥.................................................مّخالصة ما تقد

  ٢٠٧بعض النتائج التي انتهى إليها يف البحوث السالفةتغيري : التنبيه الرابع )١٣٠(

  ٢٠٩........................تعارضنيالقول بتساقط امل:  النتيجة األوىل

  ٢١٠..ع الظهور القرآيندم تعارض خرب الثقة الظني مع: النتيجة الثانية

  ٢١٠..................................................تطبيقات فقهية

  ٢١٣.................................................مّخالصة ما تقد

  ٢١٥........................ّحكم التعارض يف ضوء األخبار اخلاصة )١٣١(

  ٢١٩........................روايات العرض عىل الكتاب:  ملقام األولا

  ٢١٩............ما ورد بلسان االستنكار والتحايش: املجموعة األوىل

  ٢٢٠..ّ نفي الصدور ال نفي احلجيةّ الروايات تدل عىل:ّاإلشكال األول

  ٢٢٢..ّيلزم عدم حجية كثري من األخبار وهو باطل: اإلشكال الثاين



 ٤٢٥ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٢٢٣..ّخالفة بنحو التباين الكيلمحل الروايات عىل امل: اإلشكال الثالث

  ٢٢٥.................................................تعليق عىل النص

  ٢٢٧..............................روايات العرض ـ املجموعة الثانية )١٣٢(

  ٢٢٩..ً ّ إلغاء حجية اخلرب مطلقاً هذه األخبار تساوق عرفا: لّاإلشكال األو

  ٢٣٠.................... ال يلغي ما ثبت بالقطعّالظن:  اإلشكال الثاين

ّيلزم من حجيتها عدم حجيتها: اإلشكال الثالث ّ.................٢٣٠  

  ٢٣١.................................................تعليق عىل النص

  ٢٣٥..............................املجموعة الثالثة ـروايات العرض  )١٣٣(

  ٢٤٠..عدم اختصاص هذه املجموعة بأخبار اآلحاد:لّاالعرتاض األو

  ٢٤١.................................ّن عن االعرتاض األولجوابا

ّيلزم سلب احلجية عن األخبار املخصصة واملقيدة :  االعرتاض الثاين ّ ّ٢٤٢  

  ٢٤٣..................................جوابان عىل االعرتاض الثاين

  ٢٤٧...........جواب آخر للمصنّف عىل روايات املجموعة الثالثة

  ٢٥١.................................................مّخالصة ما تقد

  ٢٥٣.....................................روايات العالج: املقام الثاين )١٣٤(

  ٢٥٦................................روايات التخيري: املجموعة األوىل

  ٢٥٧...........ّإمكان احلجية التخيريية يف مقام الثبوت: البحث األول

  ٢٥٩.................................................تعليق عىل النص

  ٢٦١..................................................تطبيقات فقهية

  ٢٦٧...............ًإمكان جعل احلجية التخيريية إثباتا: البحث الثاين )١٣٥(

  ٢٧٠...................التخيري الفقهي واألصويلمة يف الفرق بني ّمقد

  ٢٧١.......................الروايات الدالة عىل التخيري: البحث الثاين

  ٢٧٢.......................................مناقشة االستدالل بالرواية



 ٦ ج-، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ..................................................................٤٢٦

  ٢٧٣................أقوال االعالم يف إرادة احلكم الواقعي من الرواية

  ٢٧٥...................................................الرواية الثانية )١٣٦(

  ٢٧٨..................مناقشة السيد الشهيد لالستدالل بالرواية الثانية

  ٢٨١.........................................أقوال األعالم يف الرواية

  ٢٨٥...................................................الرواية الثالثة  )١٣٧(

  ٢٨٨...................................................وايات أخرىر

  ٢٨٨...................................رواية سامعة: الرواية األوىل

  ٢٨٩...............مناقشة السيد اخلوئي لداللة الرواية عىل التخيري

  ٢٨٩.................................مناقشة املصنّف للسيد اخلوئي

  ٢٩٠....................................لطربيسرواية ا: الرواية الثانية

  ٢٩٠...........................مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٢٩١.................ّمناقشة املحقق األصفهاين لالستدالل بالرواية

  ٢٩١.............................× رواية فقه الرضا : الرواية الثالثة

  ٢٩٢................: × رواية عيون أخبار الرضا : الرواية الرابعة

  ٢٩٣.................................................مّقدخالصة ما ت

  ٢٩٥................................................روايات الرتجيح )١٣٨(

  ٢٩٧.................................رواية عبد الرمحن: الرواية األوىل

  ٢٩٨..........................................البحث يف داللة الرواية

ّاملرجح األول   ٢٩٨..........ترجيح ما وافق الكتاب عىل ما خالفه: ّ

  ٣٠١.............................السندي يف رواية عبد الرمحنالبحث 

  ٣٠١..استبعاد نسبة الكتاب إىل قطب الدين الراوندي: ّاإلشكال األول
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  ٣٨٧عدم شمول األخبار العالجية ملوارد اجلمع العريف: القول الثاين

  ٣٨٨..........................................ّمناقشة القول األول
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  ٣٩٣..................................................يةتطبيقات فقه

  ٣٩٤................مسألة مفطرية االرمتاس يف املاء: ّالتطبيق األول
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