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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 أعىدائم  على  الدائمى  واللعنى  األرضىني، يف اهلل خليفى  سىيما الطىارين  الطيبىني وآلى  حممىد على  والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 العظي  العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني،

 (وغيرهما والترجيح التعادل: )التعارض مباحث

(858) 

 الورود

 والغىي،، الغانى  بلحىا  عليى  نكىون ان ننبغىي انى  نىي  مىا على  املعىيف  مى  أخى  رىو ذكينىا  ومىا القىوم ذكىي  مبا الورود تعينف إن -ج
 .وأقسام  الورود أنواع ع  الكالم بعد ذلك توضيح تعاىل اهلل باذن وسيأيت

 : العراقي المحقق حسب والورود التخصص بين الفرق

 حسىبما عليى  ونعلىق نوضىح  مث ننقلى  والظنيى ، القطعيى  األدلى  وبني والتخصُّ  الورود بني الفيق ع  راما   كالما   العياقي للمحقق إن مث
 :قال القاصي، بالبال خيطي

 ناحيى  مى  تصىي  عى  وناشىاا   عيضىيا   وأخىي  ذاتيىا ، لى  مشولى  وعىدم آخىي دليى  حتت ع  املورد خيوج نكون: تارة أخي ، وبعبارة أقول)
 وحيناىا   الىورود  يف والثىاي التخصى  اصىطال  يف داخى  فىاألول لى ، شىامال   املىورود دليى  لكىان التصىي  رىاا لىوال حبيى  ،البىني يف احلاك 
  1.(بالورود الثاي ويف بالتخص  األول يف األصول ع  املورد خبيوج والتعبدن  القطعي  األدل  بني نفيق

يِج سببو  عل  إىل حاج  غري م  اخليوج نكون قد: أخي  وبعبارة  ، ُمىيج إىل حيتىاج فىال حىدواا   بااتى  خارجىا   لكونى  التخصى  فمو وُمخ
يِج سبب و عل  عل  متوقفا   نكون وقد  .فأكثي أكثي األمثل  م  سيأيت مما وسيتضح مض  مما ذلك اتضح وقد الورود، فماا وُمخ

 اجلارىى  عىى  خىىارج( العىىام) ان لبدارىى  القىى كمىىا بالتخصىى  األصىىول موضىىوع عىى  موردرىىا خيىىيج القطعيىى  األدلىى  أن رىىو األصىىح ولكىى 
 والشىىىك اجلمىى  ضىىد العلىى  وان موضىىىوعا   عليىى ، اشىىتب  أو فيىى  شىىك او جملىىى  مىىا عىى  خىىارج( علمىىى ) مىىا وان ، موضىىوعا   واملشىىتب ، والشىىا 
 نقى  بعىد ذلىك وسنوضح فقط بالورود وليس باحلكوم  وأخي  بالورود تارة األصول ع  موردرا خييج الظني  األدل  لك  هلا ومبان  والشبم 
 .للمقام النائيين املريزا ومثال كالم

 االصول موضوع هي( الشبهة) وكون بينهما الفرق عن النائيني المحقق وكالم

 :الفوائد يف قال

                                                           
1
 اهلامش 195-191ص 4فوائد األ صول: ج - 



 (288) هـ 8342ذو القعدة  82............... اإلثنين ................................ )االصول: مباحث التعارض(
 

 بالتعبىد ىى ريوالتخيى واالشتغال الرباءة م  ى العقلي  األصول موضوع ع  الشبم  كخيوج التعبد، بعنان  نكون إمنا في  فاخليوج: الورود وأما)
 بعى  عى  املىممن  وحيصى  بيىان، بىال العقىاب بقىبح العقى  حلكى  موضىوع نبقى  فىال البيىان نىت  هبا بالتعبد فإن  الشيعي ، واألصول باألمارات
 .بالتخيري العق  حلك  موضوع نبق  فال احلرية وتيتفع باالحتياط العق  حلك  موضوع نبق  فال الشبم  أطيا 

 وجىى  علىى  كىىان وإن والتخيىىري واالحتيىىاط بىىالرباءة العقىى  حكىى  موضىىوع عىى  عليمىىا الشىىيعي األصىى  أو األمىىارة مقيىىا عنىىد الشىىبم  فخىىيوج
 .العقلي  األصول موضوع يف داخل  الشبم  كانت هبا التعبد لوال فإن  واألصول، باألمارات التعبند بربك  نكون إمنا ذلك أنن  إال احلقيق ،

 العقلىىىىي األصىىى  موضىىىوع عىىىى  الشىىىبم  ختىىىيج األصىىىىول يف فإنىىى ( عليىىى  األصىىىى  أو األمىىىارة قيىىىام) وبىىىىني( الشىىىبم  حبكىىى  العلىىىى ) بىىىني ففىىىيق
 باألمىىارات التعبىىد بعنانىى  بىالورود العقلىىي األصىى  موضىىوع عى  الشىىبم  ختىىيج الثىاي ويف الشىىيعي، التعبىىد نىىد تنالى  ال ممىىا العلىى  ألن بالتخصى 
   5.(االصطال  خال  ل ع نكون وبالعكس التخص  مكان الورود فاستعمال واألصول،

 (  الشبهة) معنى حسب اخرى والحكومة تارة الورود النسبة: المناقشة

 موضىىوعا   أخىىات أهنىىا كمىىا( نىىأيت ولعلىى  جمىىال ذلىىك يف للنقىىا  إذ) الىىثال  العقليىى  األصىىول موضىىوع كوهنىىا فىىي، إن( الشىىبم : )أقــول
 املعىى حسىب على  التفصىي  فينبغىي  4(اهللكىات يف الوقىوع مى  ريخى الشىبمات عنىد الوقىو  فإن)  3قول  مث  يف الشيعي االحتياط ألص 
 هبىىا نىياد واخىي  الشىيعي  احلقيقى  مى  ليكىون تعينىين أو تعييىين وضىع علىى  املتوقىف  1(الشىيعي  الشىبم ) هبىا نىياد تىارة فإنى ( الشىبم ) مى  املىياد
 (.العيفي  الشبم ) هبا نياد واالث ( الواقعي  الشبم )

 بعضىىما موضىىوع كىىان لىىو وكىىاا الشىىبم  موضىىوعما أن علىى  بنىاء) والنقلىىي العقلىىي األصىى  علىى  واردة األمىىارات كانىىت لاألو  هبىىا أرنىىد فىإن
 .فتدبي( العيفي  الشبم ) القس  هباا تلحق وقد( الشبم 

 كحالىى  الىىواقعي كىى احل يف شىىبم  واقعىىا   رىىي مىىا أي الواقعيىى ) الشىىبم  تيتفىىع ال إذ واردة، ال حاكمىى  األمىىارات كانىىت الثىىاي هبىىا أرنىىد وإن
 كليممىا وعلى  الكشىف، بتتمىي  التنزنى  أو ىى الشىي  رأي على  ىى اخلىال  احتمىال الغىاء أمىا األمىارة تفيىد  ما غان  ب  األمارة بورود 6(نفسي 
 .ظاري احلكوم  فوج 

   العقلية لالصول كموضوع عنها النقلية، لالصول كموضوع الشبهة بين الفرق: الرد

 حسىىب الشىىيعي  احلقيقى  فيمىىا حيتمى  إذ هلىىا  موضىوعا   أخىىات( الشىبم ) أن فىىي، لىىو النقليى  األصىىول يف تىام نىى بأ: ذكـر مــا يجــا  وقـد
 ألنىى  نظىىيا    7(حكمىى  شىىيعا   اشىىتب  مىىا أي الشىىيعي  الشىىبم  هبىىا نىىياد" الشىىبمات عنىىد الوقىىو  فىىأن" يف" الشىىبم " أن السىىتظمار األول  املعىىى
 .الشارع نظي حمط يف املدار
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3
 -عل  اليأنني  –بناء عل  ان املياد م  الشبم  ما كان يف اطيا  العل  االمجايل، أو مطلقا   - 

4
 (6ص :  1الكايف )ج :  - 

5
 أو م  وج  )العيفي ( م  وج  ومع )الواقعي ( عموم مطلقای ما اعتربرا الشارع شبم  ، ونسبتما مع  - 

6
 او ال هباا القيد )كحال  نفسي ( فتدبي - 

7
 فتأم  - 
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 (.الثبوتي  ملسمياهتا موضوع  األمساء أن الستظمار) الثاي عىامل وحيتم 

 بِِلَسىىىانِ :)تعىىىاىل قولىىى  إىل اسىىىتنادا   الشىىىارع لسىىىان يف الىىىواردة األلفىىىا  يف امليجىىىع رىىىي العيفيىىى  املعىىىاي أن السىىىتظمار الثالىىى   املعىىىى وحيتمىىى 
    8(قَىْوِم ِ 

ى ُّ :)تعىاىل قولى  يف نظريرىا عى  الكىالم فصىلنا كما سبع  تبلغ ولعلما االحتماالت وسائي ب  الوجو  را  مناقش  يف الكالم وليس  هَلخى خ  َوحيِخ
 الظنيى  األدلى  نسىب  حىال حتقيىق أن يف الكىالم بى  فياجىع، واخلبيى ، الطيىب مى  املىياد للمعى التطيق عند 9(اخْلََبآِئ َ  َعَلْيِم خ  َوحيخَيِّمخ  الطفيَِّباتِ 
 .فتدبي القسم  ختتلف املستظمي املعى حسب عل  وإن  النسب ، يف احملتمل  املعاي كاف  بحس الشبم ، موضوعما كان إذا لألصول

 رىىو كمىىا ىىى العقليىى  لألصىىول موضىىوعا   أخىىات إذا مىىا دون النقليىى ، لألصىىول موضىىوعا   أخىىات إذا الشىىبم  يف لكنىى  صىىحن، وإن كلىى  ورىىاا
 .العقلي  األصول يف لفظ ال إذ ى املريزا كالم مورد

 متعددة ومعانيها العقلية، لالصول موضوع الشبهة معنى اذ فرق ال:  الجوا 

 البحى  فيجىيي املىريزا فيضى  كمىا العقليى  لألصىول املوضىوع رو أن  في، إذا أن  إال العقلي  األ صول يف نيد م وإن الشبم  لفظ إن: وفي 
 معى؟ بأي الشبم  رو املوضوع أن ع 

 قىد انى  اىل اضىاف  املىياد؟ فأنمىا ُمتلفى ، املىدار، وعليمىا املسىي  هلىا الىي املعىاي أن إال رنالىك  مسىي  ل  نك  م إن اللفظ،: أخرى وبعبارة
 فتأم  حلكم ، ميآة   اللفظَ  العق خ  نتخا

 الورود أقسام

   أقسام أربع  إىل الوارد الدلي  أنواع تقسي  ميك 

 (كلما عل  أو بعضما عل  بعضما أي) األ صول عل  األمارات ورود: األول

 (بعضما عل  بعضما أي) األمارات عل  األمارات ورود: الثاي

 األصول عل  األصول ورود: الثال 

 األمارات عل  األصول ورود: اليابع

 .فانتظي ووقوع  ب  إمكان  سيأيت لك  معقول غري أن  نتور  قد واألخري

 األصول على األمارات ورود: األول القسم

 :مجيعا   ربع األ لألصول بالنسب  تصوني  وميك 

                                                           
8
 (4سورة إبياري  : اآلن  ) - 

9
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  ؟ الرجحان عدم او التحّير وموضوعه التخيير، اصل على األمارة ورود

 أن بىدعو  الىرباءة أصى  إىل راجعىا   ولىيس مسىتقال   أصىال   كوهنىا مى  املنصىور على  بناء) التخيري أصال  عل  الثق ، كخرب األمارة، ورود  أى
 (التعيني ع  الرباءة إىل التخيري ميجع

 موضىىع يف العدنىىد  ذكىىي  كمىىا( اليجحىىان عىىدم) وأمىىا موضىىع، يف وغىىري  الشىىي  ذكىىي  كمىىا( التحىىري) إمىىا رىىو التخيىىري موضىىوع ألن وذلىىك
  11 قالوا كما االمارة حبجي  التعبد بربك  تكوننا ، حقيق  نيتفع فان  كان منمما واي.  10آخي

 :  تنبيهان

 .حملل  موكول املدار علي  انمما وان ذلك يف  الكالم وتفصي  اليجحان، عدم معلول التحري إن: األول

 كمىا مطلقىا   احلجتىان بى  اخلىربان،) رىو 15سىابقا   ذكينىا  كمىا رىو املوضىوع بى  التخيىري أصىال  موضىوع بوحىد  لىيس منممىا أننا إن: الثاني
 موضىوع رىو رىاا فىإن( اآلخىي على  ألحىداا رجحان ال مما املتكافاان املتعارِضان احلجتان، ب  اخلربان،) أو( فيمما املتحرين  املتعارضان ني ،

 أجىىزاء سىىائي حتقىىق علىى  مبىىين التخيىىري بىىاب يف الكىىالم أن رىىو( الرتجىىيح عىىدم) أو( التحىىري) علىى  األعىىالم اقتصىىار وجىى  أن والظىىاري التخيىىري،
 األربعىىى ، لألصىىول كاجلىىامع( التحىىري) ليكىىون او بىىالتخيري، العقلىىي للحكىى  املنشىىأ رىىىو كىىان مىىا علىى  او اجلىىوري علىى  فيىى  فاقتصىىي التعينىىف
 .فتأم 

 ختصنصي؟ اخليوج أو التخيري أص  عل  واردة أو حاكم  األمارة فم  وحيناا  

 التحّير معنى محتمالت

 احلجى  يف التحىري) او( الوظيفى  يف التحىري) او( الىواقعي احلكى  يف التحىري) بى  نياد قد إذ   وتفسري ( التحرين ) م  املياد عل  نبتين واجلواب
 .¬¬¬¬الثال  االحتماالت ضوء عل  النسب  لتستخيج جيدا   فتدبي ظري ،ن سبق وقد( والدلي 

 على ) والصىحيح مطبعىي خطىأ ورىو( اليفىع حىدن  م  املستفادة العقلي  الرباءة عل  األمارات ورود ومثال ) السابق الدرس يف ورد: تنبي 
 فيىى  جىي  املىىن لكى  رنالىك( العنىىوان رىو كمىا) العقليىى  رباءةالى على  تىىيد كانىت وإن واألمىارات( اليفىىع حىدن  مى  املسىىتفادة النبقليى  الىرباءة
 .النقلي  الرباءة عل  ورودرا ع  البح 

 الطاهرين وآله محمد على اهلل وصلى

 

   13(الصفَدَق  َكثْىيَةخ  وَ  اجْلَاِنبِ  َخْف خ  وَ  ااِلْسِتْغَفارِ  َكثْىيَةخ : اللف ِ  رِْضَوانَ  بِاْلَعْبدِ  نىخبَىلِّْغ َ  َااَل   (: )السالم علي ) اجلواد االمام قال
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11
 سيأيت بعد قلي  ان االمي مبين عل  تفسري التحرين  - 

12
 ر رمنا مع بع  التطوني ملا رنالكواملاكو  551الدرس  يف - 

13
 (8ص :  71)ج : : األنوار  حبار - 


