
 (798ه)3418شعبان  6األربعاء  ........................................ )االصول: مباحث التعارض(

1 

 

 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(

(818) 
 تمريني: –بحث تطبيقي 

الطالالالالالب األ اضالالالالت علالالالالى اسالالالالاألراة النسالالالالبة بالالالالني األللالالالالة واأل الالالالول أو األللالالالالة واألللالالالالة أو األ الالالالول ولتمرررررين 
 واأل ول نطرح السؤال الاايل وهو: 

 حجية مطلق الظن مع الظنون الخاصةالنسبة بين أدلة 
ا الالةف   الالد  الالاب مالالا هالالي النسالالبة بالالني األللالالة الدالالالة علالالى حويالالة مطلالال  الظالالن والدالالالة علالالى حويالالة الظنالالو  اخ

الال  لنحالالدل السالالؤال بالالال: مالالا هالالي النسالالبة بالالني مالالا لل علالالى  ،دةبالالاخاالل لسالالايا  يوالالة مالحظالالة عالالت منهالالا علالالى ح 
ُ ْم َِاةَِفرة  و (1)فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَرْعَلُمونَ حوية خرب الث ة عالال فَرَلْوال نَرَفَر ِمرْن ُكرلِّ ِفْرةَرِة ِمرنرْ

يِن َولِيُنرررِذُروا ةَررررْوَمُ ْم ِإَ ا رََجُعررروا ِإلَرررْيِ ْم َلَعلَُّ رررْم َيْحرررَذُرونَ  لَِيتَرَفقَُّ ررروا ِإْن َجررراءَُكْم فَاِسرررق  بَِنبَرررِ   و (2)ِفررري الررروِّ
وبالالني لليالالت حسالالن االالرجي  الالالراج  بالالت وجوبالاله وقالالب  االالرجي  املرجالالوح بالالت حرماالاله الالالدال علالالى حويالالة  (3)فَرَتبَريرَّنُرروا

مرابالة عالا  إي يالدور األمالر بالني إاباعاله أو الالوهم ألناله رر اله الالال م لاله وال مطل  الظن مالن أ  رريال  حصالت وب يالة 
ا مثباالا  وال مالبايعن يلك   د  اب  ،رية يف اعني الراج  لدى الدورا   يما عا  املاعل  الوجوب أو احلرمة

ر ال يفالالالي يلالالالك بالالالايواب عالالالن آيالالالة السالالالؤال والنبالالال  إي  الالالاهولكالالالن  –علالالالى مبالالالف معالالالرول  –ي يالالالد أحالالالدرا ا خالالالر 
مال  مالا  ا ياني ا  الغاية أو املالك هو العلم أو الابني  ما ايوابف مث ما نسبة لليت حوية الظالن املطلال  ا نال 

ُِْم أَْلَحررُن ِبُحجَّتِررِ  ِمررْن  :قالالول الرسالالول  يالاله احلصالالر مثالالت  َِ َواأْلَْيَمرراِن َوبَرْعُيرر ُِْم بِاْلبَريرِّنَررا ررَن ِإنََّمررا َأْةِيرري بَريرْ
وهالت  الد  ايالواب  (4)َةَطْعُت َلُ  ِمْن َماِل َأِخيِ  َشْيئًا فَِ نََّما َةَطْعُت َلُ  ِبِ  ِةْطَعرًة ِمرَن النَّرارِ  بَرْعِض فَأَيَُّما رَُجلِ 
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 بدليت ال ضاء باإلقرار واليد مثاًل أو ال بد من جواب آخرفبا  احلصر إضايف 
 (ممن ِمن شأن  البيانبحث تطبيقي آخر: ةاعوة )ةبح العقاب بال بيان 

البحالالع عالالن قاعالالدة قالالب  الع الالاب بالالال بيالالا  ونسالالباها مالال  أ الالت احلظالالر أو اإلباحالالة، وهنالالا نضالالي   ثالالاً  سرربق
هالالي الالالورول أو احلكومالالة أو الاألصالالي  أو  الال   وهالالت اطبي يالالاً آخالالر  الالة الاالالدبر  يالاله لاحديالالد النسالالبة بالالني الطالالر ني

 وهو: ،يلك
 ةواعو البراءة الثالث

الن ليالالة، ولكالالن  (ر الال  مالالا ال يعلمالالو )الع ليالالة وقاعالالدة  (يالالا قالالب  الع الالاب بالالال ب)ا  املعالالرول قاعالالداا : قاعالالدة 
هنالك قاعدة ثالثة ماوسطة بينهما وهي من املسا الت الع لية    احملضة أو   ت من  ال  املسالا الت الع ليالة 

وهالالي مالالا اكننالالا الاعبالال  عنالاله  (1)وليسال  عالالاألون مالالن املسالالا الت الع ليالالة احملضالالة وال عالثانيالالة مالالن الن ليالالات احملضالالة
م ن ش نه البيا ( ولنعرب عنها ب اعدة الرباءة الثالثالة يف م ابالت الع ليالة الالا لنالا ب اعدة )قب  الع اب بال بيا  ممن 

 بالثانية.الا نعرب عنها أ  نعرب عنها باألون والن لية 
 الفرق بين ةاعوة البراءة العقلية وةاعوة البراءة الثالثة

 اب بال بيالا  الع ليالة احملضالة، أعالم مالن البيالا  الع لالي والن لالي إي ال قاعدة قب  العالبيا  يف واوضيحها: ا  
نالة للحكالم بالني عويالا ع ليالة أو ن ليالة  ي الب  الع الاب مال  عالدمهما معالاً )عالدم  رق يف حوج املون إيا عانال  مبي  

وة البيا  الع لي والن لي( وحيسن م  وجول أحدرا  انه بيا  والفرض ا  الع ت حوة من بارن عما الشرع ح
 من  اهر.

ن لياً  لنا وأما لو جرى لأب املون وليدنه على البيا  الن لي لكت حكم ع لياً عا  أم ال ب   الازم با  يبني 
عما لعلاله  الري  عالدل مالن الروايالات    ،  ال يكافي باسا الل الع ت به وحكمه به بم  الر منه و عت حكم ملز  
ُِْم ِمرَن اْلَجنَّرِة َويُرَباِعروُُكْم  النَّاُس َواللَِّ  َما ِمْن َشيْ  يَا أَيرَُّ ايف حوة الولاع   ال:  ع ول الرسول  ِء يُرَقررُِّب

ُِْم ِبِ  َوَما ِمْن َشيْ  ُِْم َعْنرُ  َأاَل  ِمَن النَّاِر ِإالَّ َوَةْو َأَمْرُت ُِْم ِمَن النَّاِر َويُرَباِعوُُكْم ِمَن اْلَجنَّرِة ِإالَّ َوةَرْو نَرَ ْيرُت ِء يُرَقرُِّب
ِمَل ِرْلةَرَ ررا فَرراترَُّقوا اللَّررَ  َوَأْجِملُررَوِإنَّ  ِْ ِ  َحتَّرر  َتْسررَت ََ نَرْفرر وا ِفرري الرررُّوَ  اأْلَِمرريَن نَرَفررَث ِفرري ُروِعرري أَنَّررُ  لَررْن َتُمررو

ُك َمررا ِعْنررَو اللَّررِ  ِإالَّ ِء ِمررَن الرررِّْلِق َأْن َيْطلُبَررُ  ِبَ ْيررِر ِحلِّررِ  فَِ نَّررُ  اَل يُررْورَ  الطَّلَررِ  َواَل َيْحِمررْل َأَحرروَُكْم اْسررِتْبطَاُء َشرريْ 
                                                           

  ا مت. (1)
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َعرَث َرُسروالً وعما لعله  اهر قوله اعان:  (1)ِبطَاَعِت ِ  بِيَن َحتَّر  نَربرْ علالى مبالًف  – الا   الاهر   (2)َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
لظهالور ا يالالة يف االمانالا  واالمانالا  هالالو يف  (3)هالو ر ال  اهلل اعالان الع الالاب حالا عالن ملالفالالة املسالا الت الع ليالة –

إال إيا أو الله ن الاًل بالرسالول، أمالا  –افصالياًل أو إمجالااًل  –عدم عذاباله اعالان النالال علالى ملالفالة مالا و الت ع الاًل 
  علينا بانه ال يعاقة عليه إال إيا بعع الرسولفتن ما مل يصت ع اًل  كي  يع ت ا  يعاقة عليه اهلل اعان ليم

َعَث َرُسوالً ا  واحلا ت:  بِيَن َحتَّ  نَربرْ هبالذ  ال رينالة الع ليالة وبظهالور عوناله يف م الام االمانالا   َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 .بالرسول والن تلليت على ا  العذاب مر وع عن األحكام الع لية مالام مل اصت 

بيالا  ممالن م الن شال نه  إيا ثب  يلك وقلنا باله عانال  هالي الالدليت علالى ال اعالدة الثالثالة وهالي )قالب  الع الاب بالال 
البيالالالا   –بالازامالالاله  – الالالإيا عالالالا  شالالال نه   هالالالي أخالالال  مطل الالالاً مالالالن قاعالالالدة الالالالرباءة األون، البيالالالا ( أ  البيالالالا  الن لالالالي

حالالالا املسالالالا الت، عمالالالا نشالالالاهد يلالالالك خارجالالالاً حيالالالع ورلت آيالالالات أو روايالالالات يف   واجالالالة أو حمالالالرمالن لالالالي لكالالالت 
علالالالى انالالاله اعالالالان ر الالال   يلالالالك اً يف مسالالالا ت ع لالالالي للن ل منالالاله بيالالالا  ن لالالالي  رضالالالعا الالالة املسالالالا الت الع ليالالالة،  لالالالو مل يالالالر 

 مالالا  –واالالدبروا وافكالالروا يف  الالحاه مالالن عالالدمها  –الع الالاب عنالاله وإ  عالالا  حمظالالوراً ع الالاًل،  بنالالاء علالالى  اميالالة يلالالك 
هالالالي نسالالالبة قاعالالالدة الالالالرباءة الثالثالالالة إن أ الالالالة احلظالالالر الع ليالالالة األوليالالالة املسالالالاندة إن حالالال  اململكالالالة أو حالالال  اململوعيالالالة 

 يلكفالذااية أو شبه 
 لكن هت للورول أو للحكومة أو للاألصي . (4)وايواب: هو انه ال شك يف ا دمها عليها

 هل الورود والحِومة بين أدلة القواعو أو بين ا بأنفس ا؟
  د ي ال با  الال م الرجوع إن لليت قاعدة قب  الع اب بال بيا  الثالثة لنحدل نسباه مال  أ الالة احلظالر ال 

األمالارة  بنييلك الح اً من ا  الورول واحلكومة وشبههما هت هو  ، ولعله  يء  ع علين نفس ال اعدة الثالثة
 واألمارة األخرى أو األ ت ا خر أو بني لليت األمارة األون واألمارة الثانية أو األ ت الثاين.

َعررَث َوَمرا ُكنَّرا مُ وعلالى أ   لالو ن لنالا البحالع إن لليالت قاعالدة الالرباءة الثالالالع ولنفرضاله ا    بِيَن َحتَّر  نَربرْ َعرذِّ
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ويساثف منه ما قط  عدم ر عه بالوجدا  مثت قات اإلنسا   انه حا إيا مل يرست اهلل الرسول ومل يصالله الالبالف  اناله حالرام معاقالة علياله  (3)

 السا الل الع ت البنين به وحكم وجدانه وضرورة  طراه.
 الة احلظر املساندة.أ  أ الة الرباءة الثالثة على أ  (4)

(818) 



 (798ه)3418شعبان  6األربعاء  ........................................ )االصول: مباحث التعارض(

4 

 

املسالاندة إن مثالت حال  اململكالة أو حال  اململوعيالة الذاايالة أو حال  الطاعالة،   هت نسباه م  أ الة احلظالر َرُسوالً 
احلكومالة أو الالورول أو الاألصالي  أو  ال   وما نسباه إن أ الة احلظر املساندة إن وجوب ل   الضالرر احملامالتف

 يلكف
 في األحِام الولوية والناسخة وشب  ا؟ هل تجري الحِومة والورود

يعامد على ان ي   ع مبنو  آخر وهو ا  احلكومة والورول وأشباهها هالت رالر  يف األللالة  ايوابوحت ي  
اخمالس يف سالنة مالراني علالى شاليعاه وإ الاب   الدالة على األحكام الولويالة )الوالئيالة( عإ الاب اإلمالام ايالوال

ت العااق لينالارين والالربايين لينالاراً وشالبه يلالكف وهالت رالر  يف األللالة الناسالألة الزعاة على اخي  اإلمام علي
 لدليت آخرف 

 ف  راأو باحلاعم أو الوارل أو الناسخ  الوالئيهت يعرب عن احلكم وبعبارة أخرى: 
 ا يالالة افيالالد بظاهرهالالا ر الال  الع الالاب ال ر الال  احلكالالم  هالالت ينالالدرة يلالالك يف لائالالرة احلكومالالة أو الالا  و يمالالا  الالن  يالاله 

أم ا  هالالالذ  العنالالالاوين خا الالالة حلالالالا ير الالال  احلكالالالم ولالالالو بلسالالالا  النا ريالالالة أو شالالالبه  فالالالالورول أو الاألصالالالي  أو مالالالا أشالالالبه
  فيلك

ما هو إرار وحدن هذ  العناوين وهالت هالي خا الة  :بعبارة أخرىوهو  هذا  ع عام هام ينبغي حت ي  حاله 
ثف حكمالاً ولل علالى ا  املوضالوع من سالم حلا اساثف حكماً أو أ ال موضوعاً عال)ال شك لكث  الشك(  انه اسالا

إن قسالالمني حالالدوثاً: الشالالك مالالن اإلنسالالا  العالالال  وحكمالاله عالالذا ومالالن عثالال  الشالالك وحكمالاله عالالذا وإ  عالالا  الالالدال 
امل الالام منالالهف  االالدبروا و كالالروا  ممالالاا إثبااالالاً للالاليال  بلسالالانني وقالالد ورلا ماالالدرجني، أو ايالالا اعالالم  الال  يلالالك أيضالالاً مالالعليه

 حا البحع ال الم.
 عل  محمو وآل  الطاهرين وصل  اهلل

 
َعُث الرَُّجُل لَيذَه  ِإنَّ اْلَعَمَل الصَّاِلَح  :قال اإلمام الصالق  ِإَل  اْلَجنَِّة فَرُيَم ُِّو ِلَصاِحِبِ  َكَما يَربرْ

 (3)  َوَمْن َعِمَل َصاِلحاً َفألَنُفِسِ ْم َيْمَ ُوونَ ُغاَلَمُ  فَريُرْفِرُش َلُ  ثُمَّ ةَرَرَأ 
 .191لمفيد(: صاألمايل )ل
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