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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(124) 

ا ومبحث الترت  الفرق بين مب  بحث
انه قد يتووهم ا  ببثو خو خل البيوا  عون وقوة احلالوة يف العموبواا واملطلاواا وملهوا، هوو بون رتوبرياا وو ال خو ، بودعو  أنوه ثم 

ص    ودِعأ  صها لد  الالحاني وكا  إبالمه بعد وقوة احلالوة، حكموا حل احلكوم الوواقعي الو   يولد يف بطلق بوارد خدرلية األحكام مما أودّع 
أو امبوووام  نش  زبووون الرسوووول م  وواحلكوووم الظووواهر  الووو   هوووو باتموووى عمووووم العوووام الووو ،لووود  امبوووام الالحوووق وهوووو بووودلول ا وووا  أو املايووود

كم الظوواهر  ب خبووا  علووى عوودم العلووم بوواحلكم الووواقعي نظوورا  لعوودم إبووال  الشووارع لووه وإ   احلفياووا البثوو يف أنووه هووم يصوو  األبوور بوو السووابق 
لوووم  (1)عليوهوإال مل يصو  فكيوخي ّورّ   األبور الظواهر  بالعواملد  امبام الالحق، فإ  قيوم بال خو  رتو   قد أودعه الرسول  نش   كا  ب  

 االبتثال ألوابر الشارع الظاهرية؟
صصوه عون وقوة احلالوةبالعام ولكن ه ا التوهم فاسد فا  باب ال خ  ألنيب عن باب األبر   ،(2)ياخهولوي  هو ا بون رتوبر  وخو خل بيوا  

 وخوضيثه يف أبورحل 
 الترتب من فروع الضد

وهووم نكوون ايفمووا يف  ؟انووه هووم ياتمووي األبوور بالشووي  النهووي عوون ضوود  ا ووا هووي األولحل ا  بوواب ال خوو  هووو بوون فووروع بسوو لة الموود و 
 .؟قدرة العبد على االبتثال عدمالطل  بني المدين ب   ي بر بالمدين الولوديني يف وقة واحد رمم 

 بين المضيقينفي الواج
إذ ال خواحم بني الوالبني وال خنوايف بوني األبورين بوا دابوا بوسوعني إذ أبا املوسعني فال  ،يف الوالبني املمياني ببث ال خ  لار  الثاينحل ا  

 ، على خفصيم لي  ههنا بوضا وثه.ففيهما خالف وكالم املوسا واملميق ا امخيا  باملهم، األهم وابافو  ال ي  
 (1)الضدان في المالك فالتخيير وإال فالترتب إذا تساوى

حل ا  الموودين قوود يكونووا  بتسوواويني يف املووالح وقوود يكووو  أحوود ا أهووم، واألول خووار  عوون ووو ال خوو  فانووه لووو خسوواو  أبوورا  يف  الثالوو
املوووام بووا خر، فانووه حينووو   يكووو   ملصوولثةاملووالح وكووا  العبوود موول قووادر ايفمووا بينهمووا أو كووا  قووادرا  لكوون كووا  أحوود ا بتثايووق بالكووه رافعووا  

بووون أبوووواب مووول الاوووادر  (4)رياني املتسووواويني بووون مجيوووا ايفهووواا والثووواينبوووباتموووى الااعووودة التنيووول بينهموووا كموووا يف خصوووال الكفوووارة وكموووا يف ال
 . فتدبر.(6)بن أبواب الاادر (5)واألول

 أنواع الترتب الثالث

                                                           

 على عدم الصثة. (1)
 ال خ . (2)
 أ  على الاول به. (3)

 رياا .بال (4)
 خصال الكفارة. (5)
 با كو  حتاق أحد ا رافعا  ملالح ا خر. (6)
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ةحلختصور فيه أ (1)الراباحل ا  خرخ  أبر على أبر ال  حنا  
 األمر بالمهم على تقدير عصيان األهم -2

حو األول: فياوول لوه بوثال   و   –علوى الاوولني  -أو على خاودير ا  يهوّم بوه  (2)األهماألبر باملهم على خادير عصيا  بالمد أ  ي بر  ال
 إ  عصوية فصوّم ، فهوم يصو  األبور الثواينأزل النجاسوة بون املسوجد فوورا  فوياوول لوه أو  ،عليك ال هاب للمدرسة فا  عصوية فواكن  البيوة

بوه وإال دخوم  با فرض باوا  الاودرة علوى األهوم حوني العصويا  أو حوني هومّ أ  األبر باألهم امل خ  على عصيا  األبر األول  أ  األبر باملهم
 .؟يف الصورة الثانية
بواملهم إلوابوا  كوا  حينوو   فلوو أبور  ،عون لوووم ابتثالوه عصيا بال ال يساطباألهم ن خ خر عنه إ ى االبتناع إذ األبر والكثل مم (3)ذه  الشيخ

العصويا  أو  وا أهوم  ألنوهاألبور بواألهم  بوني بن طل  احملال إذ كيوخي يو بر بالمودين يف وقوة واحود بوا عودم قودرة العبود عون االبتثوال بوايفما
 األبر باملهم أل  الفرض الاول ب   األبر باملهم حيدث عنه عصيا  األهم.وبني اهلم به ال يساطه 

وانووه بوون ايفمووا بووني  دليووم علووى الشووي  وقوعووه أدلإ ى امبكووا  بوودعو  فطريووة ذلووك وعرفيتووه وا   وأكثوور خالب خووهذهوو  املوولزا الكبوول بينمووا 
لها.احملاكو املستظهر الثاين ، ومل ذلك. و الطلبني ال بن طل  ايفما بينهما  مة بني األدلة لي  ه ا 

 األمر بالمهم على تقدير العجز عن األهم -1
حو الثاني: عون األهوم، وال  وك يف إبكوا  ذلوك ورتوثته بوم وقوعوه فوا  الاودرة بون الشورائط العابوة  العجووا  ي بر باملهم علوى خاودير  ال

عون خعجيوو  نفسوه عمودا  كوا  عارتويا  إ  كوا  نا ووا  و كوا  العجوو نعوم لو ،السواحة لمبور بواملهم فتفر للتكليخي فإذا عجو عن األهم ساط أبر  
 قبم أ هر احلج أو أول السنة أو مل ذلك على األقوال.عك  بثم االستطاعة قبم حصوهلا أو بعد   (4)الوال  بالنسبة للادرة بطلاا  

 األمر بالمهم على تقدير الجهل باألهم -1
حوو الثالووث: عوودم العلوم بواألهم بوو   يولو  عليووه األهوم فووا  مل يعلوم بوه، عوون قصوور وإال كووا  آئموا ، سوواط ا  يو بر بواملهم علووى خاودير  ال

 ال   يعلم به لريا  األرتول العملية. (5)عن التنجو وأول  عليه املهم، وه ا ممكن واقا وهو
إمنووا كووا  علووى خاوودير عوودم علووم املكلووخي  ع لوود  امبووام الالحووقملووورد ا ووا  املووود  الشووابم واملاووام بوون هوو ا الابيووم فووا  األبوور بالعووام بعموبووه 

ال بن رتوورة التوواحم وكوو  املصولثة املوا وة  (6)با ا ، ال   فرض انه األهم، وذلك بنا  على انه بن الصورة الثانية ا نفة يف الدرس السابق
 سبق. فرالا با ،(7)ربط األبة بامبابةاألهم كاملصلثة السلوكية كو  املواحم هو أو   ال بيةهي بصلثة 

األبور بواملهم عون عن و ال خ  إذ ال خو  هوو األبور بواملهم علوى خاودير عصويا  األهوم والكوالم ههنوا ألنبيا  املاام  كو وهب ا البيا  ظهر  
مل يكوون  وال إمث إذ انووه (8)وبووا العصوويا  خباووى الاوودرة ويعوود آ ووا  بووه ابووا بووا عوودم العلووم فووال قوودرة يف بثووم املاووام ،علووى خاوودير عوودم العلووم بوواألهم

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين ملصلثة با. العبد بم كا  بنهم بن بتسبي  
َما بَاُل اْلُمتَوَهجِِّديَن بِاللَّْيِل ِمْن َأْحَسِن الَّاِس َوْجهاً، قَاَل: أِلَنوَُّهْم َخَلْوا بِاللَِّه َفَكَساُهُم عن علي بن احلسني )عليهما السالم( انه س ومحل 
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 ة ا خية.واملراد بن ال خ  باملعىن األعم ال خصو  ال خ  األرتويل فانه املعىن األول بن املعاين الثال (1)

 أو على خادير خركه. (2)
 يف بطارح االنظار. (3)

 أو فامحل ا  كا  مما حيرم خفوية الادرة عليه. (4)

 أو نظل ، إذ ال أبر يف بعض األرتول بم الربا ة بثال . (5)
 ( حتة عنوا  )حكم با لو كا  خ خل البيا  لوله خا (.213الدرس ) (6)

 ( فما بعد.206لو كا  خ خل البيا  للتواحم والدرس ) ( عنوا  حكم با213يف الدرس ) (7)
صصاهتا خدر ا  أيما . (8)  مما نولة فيه األحكام خدر ا  مث لا ا 


