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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(707) 
 : تأخير البيان أو بيان العدم من باب التربية الولويةالوجه الثالث
الذي ميكن أن نعلل به تأخري البيان عن وقت احلاجة بل بياهنم للعدم على خالف احلكمم المواقعي أما الوجه الثالث 

 القممول بوجمموب ال كمماة الاممامل امما ول  ممناف طلق اإلمممام فمماكممما لممو كممان احلكممم الممواقعي اسمملتباب  كمماة الل ممارة )
أنمممه يف خصمممو  ممممال  أو اإلممممام الالحمممق  همممو امممم  بمممنّي عليمممه النممماً  منممماو طمممويالو أو قصمممرياو    ف مممر اللسمممعة 

مما اماهرأ أو نصمه الن اسمة   بعمد  فيصمدر عنمهالل ارة كمان مسملتباو، وكمما لمو كمان احلكمم المواقعي طهمارة أهمل الكلماب 
 فهو الرتبية الولوية. بيان ذلك: (طهارةفرتة من العمل )باالجلناب ل وماو( يأيت عنه ما يفيد ال

 مقامان للمعصومين: بيان األحكام ووالية أمر تربية الناس
مقاممممان: مقمممام املبمممني ل حكمممام ومقمممام امللمممو  لرتبيمممة النممماً، قمممال اهلل  وأهمممل بيلمممه املعصمممومني  أن للرسمممول 

يِهْم َويُ َعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ  تعاىل:  ِإنََّما َولِيُُّكْم  و (2)لُِتْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّورِ  و (1)َويُ زَكِّ
فقممد يكممون احلكممم يف حممد ذاتممه  (3)اللَّ  ُه َوَرُو  ولُُه َوالَّ  ِآيَن اَمنُ  وا الَّ  ِآيَن يُِقيُم  وَن الصَّ  نَة َويُ ْاتُ  وَن الزََّك  اَة َوُه  ْم رَاِكُع  ونَ 

املعلمم ان قلضاء ضرورات الرتبية ذلك؛ وعلى ذلك جرت سرية العقمالء أال تمر  يوجبه فرتة ما إلمسلتباو أو مباحاو إال أنه 
قمد يوجممل علممى الطمالب وايفممة ممما هلمما ال وجموب امما يف حممد ذاامما لكنمه بمما هممو و  اللعلمميم يوجمل ومممن  ّ يعاقممل علممى 

ألوامممر لل نممول باللممدريبات املخللفممة   املعاقبممة اإ ممدار فالحمما اشمميال ممم الو و   كممذلك اابمماء والر سمماءوأال تممر   املخالفممة  
 األمر أو النهي إل امياو يسلتق خمالفه العقوبة. يعلربونعلى خمالفلها الكاشفة عن أهنم 

 من وجوه الجمع بين الروايات: صدور بعضها في مقام التربية
احلكممم الممواقعي وبعضممها ااخممر  وبممذلك ينفمملب بمماب جديممد لل مممي بممني الروايممات امللعارضممة إذ قممد يكممون بعضممها لبيممان

 األوىل بنتو القضية احلقيقية وال انية بنتو القضية اخلارجية.لبيان احلكم الولوي فلكون 
 وجوه الجمع بين روايات نجاوة أهل الكتاب وطهارتهم

                                                           

 .2، سورة اشمعة: آية 161سورة آل عمران: آية  (1)
 .2سورة إبراهيم: آية  (2)
 .55سورة املائدة: آية  (3)
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 ن الروايات:وهلا ميكن أن مي ل له الروايات امللضالة، ااهراو، الوارلة يف جناسة أهل الكلاب: فقد ورلت طائفلان م
 ااهرة أو  رحية يف جناسلهم.الطائفة األولى: 
 ااهرة أو  رحية يف طهارام.الطائفة الثانية: 

، أَيُ اَْكُل  صحيحة وعيد األعرج: أنه وأل أبا عبد اهلل األولى: الطائفة فمن  َعْن ُوْاِر اْليَ ُهوِديِّ َوالنَّْصَراِنيِّ
  (1)َأْو ُيْشَرُب؟ قَاَل: اَل 

ُِْس  ُل يَ  َدُه، َواَل  ُمَحمَّ  ِد بْ  ِن ُمْس  ِلم  َع  ْن أَبِ  ي َجْعَف  ر   ص  حيحةو ِف  ي رَُج  ل  َص  اَفَح رَُج  ِن َمُجوِو  ي:اِ، قَ  اَل: يَ 
  .(2)يَ تَ َوضَّأُ 
؟ قَ  الَ و  : ِم  ْن َورَاِء َع  ْن أَبِ  ي َبِص  ير  َع  ْن َأَح  ِدِهَما )عليهم  ا الس  نم( ِف  ي ُمَص  اَفَحِة اْلُمْس  ِلِم اْليَ ُه  وِديَّ َوالنَّْص  َراِنيَّ

 .(3)الث َّْوِب، فَِإْن َصاَفَحَك بَِيِدِه فَاْغِسْل َيَدكَ 
َِ اْليَ ُه  وِديِّ َوالنَّْص  َراِنيِّ يُ نَ  اُم  َع  ْن َأِخي  ِه ُموَو  ى بْ  ِن َجْعَف  ر   و ممتيتة علممي بممن جعفممر قَ  اَل: َو  أَْلُتُه َع  ْن ِف  َرا

َواَل  ،اَل يَْأُك  ُل اْلُمْس  ِلُم َم  َع اْلَمُجوِو  يِّ ِف  ي َقْص  َعة  َواِح  َدة   - :َوقَ  الَ  –ِهَم  ا َعَلْي  ِه؟ قَ  اَل: اَل بَ  ْأَس، َواَل ُيَص  لَّى ِف  ي  َِيابِ 
 .يُ ْقِعُدُه َعَلى ِفَراِشِه َواَل َمْسِجِدِه َواَل ُيَصاِفُحهُ 

ِإِن  :قَ  الَ  ؟َه  ْل َيْص ُلُح الصَّ  َنُة ِفي هِ  ،اَل يَ ْدِري ِلَم  ْن َك انَ  ،َوَو أَْلُتُه َع  ْن رَُج ل  اْش  تَ َرى  َ ْوب اِ ِم  َن السُّ وِ  لِلُّ  ْب ِ  :قَ الَ 
ُِْس َلهُ  ،اْش تَ َراُه ِم ْن ُمْس  ِلم  فَ ْلُيَص لِّ ِفي  هِ  مم (1)َوِإِن اْش تَ َراُه ِم ْن َنْص  َراِنيَل فَ َن ُيَص  لِّي ِفي ِه َحتَّ  ى يَ  فيهما بمني احلكممم  ي  وقمد مجُ 

  .ةاالقلضائي والالاقلضائي احملمول على اللن يه هلا يعلم بسائر األلل
 ؟َع ْن ُمَااَكلَ ِة اْليَ ُه وِديِّ َوالنَّْص َراِنيِّ  :أنه سمأل أبما عبمد اهلل  :اْلق اُسمُ  ْبنُ  اْلُعيصُ  تيتة الثانية:  ومن الطائفة

 . (5)ْأسِإَذا تَ َوضَّأَ َفَن بَ  :فَ َقالَ  ؟َوَوأََلُه َعْن ُمَااَكَلِة اْلَمُجوِويِّ  ،اَل بَْأَس ِإَذا َكاَن ِمْن طََعاِمكَ  :فَ َقالَ 
:  وموثقة ع مَّاٍر ع ْن أ ِب ع ْبُد اللَُّه  َوأَْلُتُه َعِن الرَُّجِل َهْل يَ تَ َوضَّأُ ِمْن ُكوِز َأْو ِإنَاِء َغْيرِِه، ِإَذا َشِرَب َعَلى أَنَُّه ق ال 

 . (6)نَ َعمْ  يَ ُهوِديٌّ؟ فَ َقاَل: نَ َعْم، قُ ْلُت: َفِمْن َذاَك اْلَماِء الَِّآي َيْشَرُب ِمْنُه؟ قَاَل:
تكممون إمجاعمماو أن روايممات الطهممارة علممى اللقيممة، ولممذا كممان املاممهور شممهرة عظيمممة كممالت  حبممملمجممي الفقهمماء: أممما  وقممد

                                                           

 .313  3هم، ج1113الايخ الصدوق، من ال حيضرأ الفقيه، مؤسسة النار اإلسالمي، قم،  (1)
 .656  2، ج8إلسالم الكليين، الكايف، لار الكلل اإلسالمية، طهران، عدل األج اء ثقة ا (2)
 املصدر. (3)
 .263  1، ج16الايخ الطوسي، اللهذيل، لار الكلل اإلسالمية، طهران، عدل األج اء  (1)
 .318  3هم، ج1113الايخ الصدوق، من ال حيضرأ الفقيه، مؤسسة النار اإلسالمي، قم،  (5)
 .223  1، ج16يخ الطوسي، اللهذيل، لار الكلل اإلسالمية، طهران، عدل األج اء الا (6)
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والسمميد  (1)سممابقاو علممى جناسمملهم، وأممما حبمممل روايممات الن اسممة علممى اللن يممه أو الكراهممة وهممو ممما  ممار إليممه السمميد احلكمميم
 والك ري من  امللأخرين. (2)الوالد

ولكممن يوجممد وجممه ثالممو لل مممي وهممو طممل روايممات الطهممارة علممى بيممان احلكممم الممواقعي وروايممات الن اسممة علممى احلكممم 
مممن اللممأثر  أو قطاعممات واسممعة مممنهم يف تلممك الفممرتة للتصممني الامميعة الولمموي واهنمما كانممت أحكاممماو  ممدرت مممنهم 

فهمي قضمية ولويمة  ،وال يعاشمروهم فمال يلمأثروا  مم فتكمموا بن اسملهم كمي يل نبموهم (3)أو لغمري ذلمك باليهول أو النصار 
 تربوية خا ة بظروفها.

وال خيفى أن هذا جمرل إبداء وجه مجي احلما ، أما املصري إليه أو إىل غريأ فمران بقيام شاهد معلرب على اشمي وإال  
 كان مجعاو تربعياو ال ح ية فيه أبداو.

صحيحة ِإْوَماِعيَل بْ ِن َج اِبر  قَ اَل: قُ ْل ُت أِلَبِ ي َعْب ِد اللَّ ِه : با ورل يفوربا اسلدل على أن روايات الن اسة تن يهية 
 َرُْك ُه تَ ُق وُل ِإنَّ ُه اَل ت َ : َما تَ ُقوُل ِفي طََعاِم َأْهِل اْلِكَتاِب؟ فَ َقاَل: اَل تَْأُكْلُه،  ُ مَّ َو َكَت ُهنَ ْيةَ ِة  ُ مَّ قَ اَل: اَل تَْأُكْل ُه، و ت ْ

رُُكُه تَ تَ نَ زَُّه َعْنُه، ِإنَّ ِفي انَِيِتِهُم اْلَخْمَر َو َلْحَم اْلِخْنزِيرِ   . (1)َحَراٌم، َوَلِكْن تَ ت ْ
 لكنه غري تام إذ أن ااهرها أن األمر كله من حيو احلرمة ال من حيو الن اسة فلأمل وعلى أي فلنقيته يف حمله.

 البيان وإيداع األحكام لديهم لتكري  االرتباط باإلمامة واألئمة  الوجه الرابع: تأخير
وتممأخري بياهنمما إىل حممني بيمماهنم، بأنممه كممان  ك ممرياو مممن املخصصممات لممديهم   أن يعلممل إيممدار الرسممول ويمك  ن 

ر اهلل فهممو أهنممم إذا ارالوا شممر وهممو حتلمماج األمممة إلمميهم وال حتيممد عممنهم ولرتتممبا  ممم بربمما   مماوي حلكمممة عظيمممة وهممي أن 
ِإنِّي تَاِرٌك ِفيُكُم الث ََّقَلْيِن َم ا ِإْن  :ولذا قال  لديهم ال غري إذ اهنم ال قل ااخر املولر لديهم األحكام واحل ج كلها

َرِتي َأْهَل بَ ْيِتي  . (5)َتَمسَّْكُتْم ِبِهَما َلْن َتِضلُّوا ِكَتاَب اللَِّه َو ِعت ْ
 بالمراداتاالكتفاء بالكتب الوافية الحكمة الكبرى في إروال الرول بدل 

 فب دأ ع ز: و (6)ِإنِّ ي َجاِع ٌل ِف ي اأَلْرِض َخِليَف ةِ  قال تعاىل: أن ذلك هو نفس الوجه يف إرسال اخلليفةويوضحه: 
كمما كمان   لٍ س  فانه كان من املمكن أن يرسل اهلل تعاىل للناً كلباو من السماء من لون ر   (7)وجل بالخليفة قبل الخليقة

                                                           

 يف الطبعة السابعة عارة من رسالله. (1)
 )منلهى األمر أن الطائفلني من قبيل النص والظاهر، ... اخل(. 261  1الفقه ج (2)
 كدفي الابهة عنهم وااامهم باالرتبا   م.  (3)
 .83  9، ج16ل، لار الكلل اإلسالمية، طهران، عدل األج اء الايخ الطوسي، اللهذي (1)
 .33  23هم، ج1169، قم، حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائل الايعة، مؤسسة آل البيت  (5)
 .36سورة البقرة: آية  (6)
 .1  1هم، ج1395الايخ الصدوق، كمال الدين، لار الكلل اإلسالمية، قم،  (3)

(707) 



 (767ه)3418 اآلخرةجمادى  9األربعاء  .............................................. )االصول: مباحث التعارض(

4 
 

كمما قمال:   موقعمهإىل النماً لكنمه تعماىل قرنمه بالرسمول وجعمل  ب مرلأ ن املمكن أن يكلفي اهلل تعاىل بإن اله القمرآن الكمرمم
 َْوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك ال آِّْكَر لِتُبَ  يَِّن لِلنَّ اِس َم ا نُ  زَِّل ِإلَ ْيِهم(3)  ل اهلل السمؤال همو ملماذا  إذ ألميس كمان ممن املمكمن أن ينم ّ لكمن و

ل القرآن مي حديو قدسمي شمار  لمه فيغنينما بمذلك عمن أي أن ين ّ  (2)له لقيق واٍف بقا دأ شافٍ   القرآن مي شر تعاىل
 اخلالفات املفسرين وامللكلمني والفقهاء على مر اللاريخ  

يعله إىل إال أن اهلل تعاىل أرال تكريس حاجلنا للنم  واألنبيماء عمرب حتديمد و مول شمر  ،ال ريل أنه كان من املمكن ذلك
 به أيضاو. للقرآن )أو اللوراة أو اإلجنيل األ لي(   عرب حصر شرحه   لى اهلل عليه وآله )وعرب سائر الرسل( الناً عربأ

ُهمْ وكذلك فعل جل ا ه بالنسبة إىل األو ياء وإذا قال تعاىل:  َلَعِلَم ُه  َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّووِل َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِم ن ْ
ُهمْ    (3)الَِّآيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ
يف ذلممك ممما سممبق مممن حاجممة النمماً إىل األوليمماء يف الرتبيممة والل كيممة واللعلمميم فممإن النمماً ال تسمملقيم ومممن وجمموأ احلكمممة 

ال تعماىل: قم ولمذا أمورهم بالعلم وحدأ بل بالو  الذي بيدأ األمر والنهي والرلر وال جر وال يالة والنقصمان وامل وبمة والعقوبمة
 َأَنْ َزْلنَ ا اْلَحِدي َد ِفي ِه بَ ْأٌس َش ِديٌد َلَقْد َأْرَوْلَنا ُرُوَلَنا بِاْلبَ ي َِّناِت َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِمي َزاَن لِيَ ُق وَم النَّ اُس بِاْلِقْس ِ  و

حيمممو علمممم اهلل تعممماىل أن الطغممماة و  (1)َُْي   ِب ِإنَّ اللَّ   َه قَ   ِويٌّ َعزِي   زٌ َوَمنَ   اِفُع لِلنَّ   اِس َولِ   يَ ْعَلَم اللَّ   ُه َم   ْن يَ ْنُص   ُرُه َوُرُو   َلُه بِالْ 
والنفمي السم ن و املمال واإلعمالم واإلرهماب و سيسلأثرون باحلكم ويسلبدون باألمور ويكون بأيديهم كل شيء ممن السمال  

عممنهم خسممرت الاممريعة  ولمملعلم أهنمما إذا أعرضممتإلمميهم األمممة  للتلمماج لممذلك أولر العلممم والاممريعة لممديهم وغريهمما، 
. وللبتمو  ملة وااخرة معاو ولرتتبا  م على املدال األ مان فكان ذلك ممن ُحكمم إيمدار املخصصمات واملقيمدات لمديهم

 .بإذن اهلل تعاىل
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
 فَ تَ َعافَ ْوا يُِعزَُّكُم اللَّهُ  ،ِإالَّ ِعز:اِ  فَِإنَّ اْلَعْفَو اَل َيزِيُد اْلَعْبدَ  ،َعَلْيُكْم بِاْلَعْفوِ  :قال رسول اهلل 

 .168  2لكايف: جا

                                                           

 .11سورة النتل: آية  (1)
أي قدرته، أو يصر  باشواب الصمتيب يف املسمائل املخللم   َيُد اللَِّه فَ ْوَ  أَْيِديِهمْ وهي األطهار م الو أو يقول:  َ ن ََة قُ ُروء  فيقول  (2)

 فيها كأن يقول: )ال تعدل يف القراءات أو يقول بأهنا ملعدلة(.
 .83سورة النساء: آية  (3)
 .25سورة احلديد: آية  (1)

(707) 


