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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(

(551) 
 ع أصل التخيير عدم الرجحانإذا كان موضو 

 ( بصبببورخم املهعلفببة، وألببا لبببو قلنببا بببب   سبببا الب بب  عبببن النسبببة بببني األلبببارة وأاببم العهيبببت لببو  ببا  لوضبببوعه  الع ببّت 
،  ؤبن  األلبارة ربارة ركبو  وارلة عليبه وأخبرة حا مبة ،لوضوع أاالة العهيت هو  عدم الرج ا  ( والذي يساوي العكباؤ 

 ع ى املرال لن  عدم الرج ا  ( اذ هنا  احعماال  على حتديد امل وذلك لبني 
 بني اخلربين.احلقيقي الثبويت ، أي العكاؤ   (الرج ا  الواقعي عدم  عدم الرج ا    أ  يكو  املرال لن األول
 ، أي ركاؤ مها شرعاً. (عدم الرج ا  الشرعي   أ  يكو  املرال لنه  الثاين

 ارة حاكمةفاألم (عدم الرجحان الواقعي)إذا أريد  -أ
 مبا اابا ال   البواقعي ركوينباً حقيقبة،ا  ج برثبب  الر ركو  األلارة حا مة، وذلبك أل  األلبارة الظنيبة ال   على األولف

ًيالً  بببالرج بببا  او العكببباؤ  أو رنفيهمبببا ال رثبببب  العكببباؤ  البببواقعي حقيقبببة، ببببم رثبببب   رنفيبببه حقيقبببة اي  اجلعبببم و  معمرنببب
 األوقبا األعبدل أو إابه اخلبرب ربلبى اخلبالف، ؤلبو للب  األلبارة علبى أ  هبذا هبو خبالكشف أو بنلغاء احعمال اخلالف، ع

مل يع ببول قبوربباً اخلببرب إأل خببرب األوقببا أو األشببهر واملشببهور ومل  ،او للبب  علببى ا  االوققيببة والشببهرة لرج ببة واقعبباً املشببهور 
 مبا لارة على  واا لرج ة واقعبا،  األعي بقيام لرجح  واق إأل وواقعاً ومل رع ول الشهرة واالوققيةيع ول إأل األرجح قبوراً 

مل يع وال ركويناً   ،أو ا  االوققية والشهرة غت لفيدة للرتجيحلو لل  على أاما يف الوقاقة سيا  أو يف الشهرة لعساويا  
ة األلبر أ  ببم غايب جب  االلبارةأل ألابا بيبا  (  ة  مبا  با  الالبيبا  يف قاعبدة قببح العقباب ببال بيبا ، يررفب  حقيقب بذلك 

البذي هبو لوضبوع  ظنيبة، ؤنابا رثبب  العكباؤ  األلارة أؤالت ذلك و شف  عنه وحي   با   شبفها ااقصباأل لفبرهن  وابا
ًيالً وهو لع ى احلكولة.الذي هو لوضوع الععيني  أو الرتجيح هيتالع  رن

 وإذا أريد عدم الرجحان الشرعي فاألمارة واردة -ب 
لة علبى أابم العهيبتأل لوضبوه أابه لبو أريبد ببه الشبرعي، بب    با  حقيقبة شبرعية، ؤبن  ركو  األلارة وار  وعلى الثاني:

لببدل  علببى ألببر شببرعي  اي ا   ببذا لببرجح او غببت لببرجح ( للبب  األلببارة علببى الرتجببيح أو العكبباؤ   ألببرخم بيببد الشببارع ؤلببو
ًيبم ، ليلني لوضبوع البدليم ارخبر حقيقبةً أحبد البد ؤيع قا ركويناً قهراً برب ة األلارة وهو لع ى الورول البذي سببا أابه  أ  ي

العهيت الذي هو عدم  ؤ  لوضوع أاالةاأي على عدم العكالشرعي بعناية الععبد ( وقد أزال  األلارة الدالة على الرتجيح 
 .الشرعي، حقيقةً  الرتجيح
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قالئيبة  شبف بم هي لرج ات واقعية ع ،واملسعظهر ااه ال حقيقة شرعية للرتجيح والعكاؤ  وليس  املرج ات شرعية
 .عنها والضاها الشارع

  وإن كان المرجح قطعياً، فالتخريج
ممبا يسبعقم ببه العقبم، أو  با  املبرجح   1لو  ا  املرجح لن املسعقالت العقلية  ما لو قيم ب   الرتجبيح باألوققيبة نعم،

عهريج ال ببالورول وال باحلكولبةأل قطعي  نٍص لعوارر ؤرضاً، ؤناه يكو  لعقدلاً على أاالة العهيت ببال مما قب  بدليم اقلي
ًيببم عببدم الرج ببا  حقيقببة ركوينبباً ال بعنايببة الععبببد لفببرهن أ  املسببعقم العقلببي حكببم عقلببي قطعببي ال  ببال جلعببم  ؟ألاببه ي

 حجيعه بم حجيعه ذارية ؤال  ال للععبد ؤيه.
 رالتحقيق: موضوع التخيير عدم الرجحان ال التحي  

لوضوع أاالة العهيت هو  عبدم الرج با  ( أي عبدم رج با  أحبد اخلبربين أو  إ  الع قيا يقعضي الذهاب إأل أ ثم 
ببني اخلبربين، وأ   الع بت ( لبي  هبو املوضبوع ببم هبو ظبرف،  العكباؤ لوضبوعها ، او ؤقبم   على ارخر لطلا املععارضني

 النقلية  لن غت ؤرق بني أاالة العهيت العقلية أو
هببو ركبباؤ  الببدليلني وعببدم رج ببا  أحببدمها علببى  أل احلكببم ببالعهيت، عقببالً ؤلوضببوه أ  السبببد الببداعي إ :أمااا العقليااة

وألبا اذا مل يبرجح احبدمها علبى   واه هو املععبني لل جيبة،  و ارخر  ا  الالزم رعينه للعمم به، ارخر، ؤناه إذا رجح على
صببور لببن ا  العقببم نهببو املاذا مل اقببم بالعسبباقم   مببا  بببالعهيت بببني اخلببربينلببذلك حكببم العقببم ارخببر ؤببال لنببا  لببن 

كببا  فاالا ولببذا لببو ؤببرهن ألالع ببتالجببم ال  هن والعكبباؤ  وااببه االاببم االوا، ال بالعسبباقم (ار عقم بببالعهيت لببدة الععببسببل
 بينهما وجداا حكم العقم بالعهيت يدور لدار وجول املرجح وعدله، ال لدار الع ت وعدله.

 رجيحالدليل على أن موضوع التخيير الشرعي هو عدم الت
سب ال السبائم  ، لثبمؤقد يعوهم يف بالئ النظر ابالحية روايبات العهيبت لالاطبباق علبى  بال االحعمبالني وأما النقلية:
اِليُ  عجنأُكمأ ُُمأعجِلفجةً    عليه السالم ( عن اإللام الرضا جحج يئُبنجا األأ نجبا     عليه السالم ( وس اله لن اإللام الصالق 2 ( َتِج يجرُِل عجلجيبأ

بِديثجا ااجببا عجنأبهُ حج ببُر يبجنبأهج خج بِذ بِببِه وج ارأ جخأ ببا ة  ج لببويف املقبو  3 (ِ  وجاِحببدي يج أُلرُاجببا بِاألأ أأيت عجببنأُكُم اخلأجببجبرجاِ  أجِو احلأجببِديثجاِ  الأُمعبجعجاِرضجبباِ  ؤجِب جي ِهمج
ا، إذ لببو  ببا  لعكاؤ مهببو عمببم أ  يكببو   ،ؤ يب  حتببّت  ببّت  ،لع ببت السببائم سبب الالوغتمهببا ؤناببه  عمببم أ  يكببو   4 (آُخبذُ 
 ال للس ال، ؤ جاب اإللام ب اه يعهت حينئٍذ، وإ   ا  ميكن اجلبواب بب   السبائم ببدواً لعلبه حتبت  ا أرجح ملا  ا أحدمه

ؤكبا  السب ال أعبم لبن ابورة العكباؤ   ؤعبال احبور للع بت ( أو أابه غفبم عبن وجبول  همباحكمحىت يف املرتاج ني ولا هبو 

                                                           

 والظاهر الرتجيح رعيينا ببعض لرجاهتا وررجي اً ببعضها ارخر. أو ببعض لرجاهتا - 1
ًريةت اور النسهة اااادار   (33323، حدي  رقم 121،      22الشيعة  ج     وسائم - 2  للي
ًريةااادار   (33323، حدي  رقم 122،      22الشيعة  ج     وسائم  - 3  ت اور النسهة اللي
ًريةا ( اادار 303     12الوسائم  ج     لسعدر   - 4  ت اور النسهة اللي
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  لم.االحعمالني ؤس ل، ؤع
أابه أاباا العهيبت سبلباً   عليبه السبالم (ؤبن  ظباهر أجوببة اإللبام  وعلى أية حال ؤن  يف جواب اإللام عليه السبالم غب ىً 

 ؤاملبببدار يف  اللبببه عليبببه السبببالم علبببى ،العمبببم ببببالراجح وإ  ااعفبببى  بببّت  ليبببهِ د ؤعج ِجبببوُ  وإجيابببباً بوجبببول املبببرجح وعدلبببه، ؤبببنذا
 ة لن أاه لع ت أو ال.يافة السال  النفس كاؤ  أو الرتاجح، ال علىلن الع والرواية 1الراوي خصوايات

با وج    عليبه السبالم (  قولبه أال ررة  اؤة لقاط  املقبولة وأابا بنيب  علبى ذلبك ُاُمجا وج أجؤبأقجُهُهمج بمج بِبِه أجعأبدج بُم لجبا حجكج كأ احلُأ
با، وج الج يُبلأعبجفجبُ   قُبُهمجا يف احلأجِديِ  وج أجوأرجُعُهمج برُ أجاأدج خج ؤمبا حلقبه لبن االرجباع ملبرجح آخبر   الشبهرة (  2 (ِإألج لجبا  جأُكبُم بِبِه ارأ

علبى  دارأ  املب  عليبه السبالم ( ؤنابه ؤهبم لبن جبواب اإللبام ،ببم حبىت السبائم ،عند ركاؤ  الروايعني يف املرج بات السبابقة
 دال  لرضببيا  عنببد اابب ابنا لببي  قلبب   ؤااببا عبب ولببذا سبب ل لببثالً أل حالعببه النفسببيةعلببى ال وخصواببيعها  اببفات الروايببة

عبنكم لشبهورين قبد روامهبا الثقبات عبنكم... ( أي لباذا لبو ركاؤئبا   ؤن   با  اخلبربا  واحد لنهما على ااحبه ( و يفضم
ؤاالرجاء  مبا يف املقبولبة املرج ات  لها  وهكذا واوالً إأل اورة ؤقد 3آخر ؤ جابه اإللام  رجح ؟ لن هذخم اجلهة أيضاً 

  املرؤوعة  إذاً ؤعهت احدمها ؤع خذ به وردع ارخر (والعهيت  ما يف
 ومتام حتقيا الكالم يف ذلك لو ول إأل لب   أاالة العهيت بنذ  اهلل رعاأل.

 .بنذ  اهلل رعاأل ولل دي  الة
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 

ََ َعلَااى َواَليَت نَااا ف اا    عليببه السببالم (قجببالج اإللببام السببجال  نَااا)َماانث ثَابَاا ثثاال   ،ي َغيثبَااة  قَام م  ااَر أَلثااد  َماال يد  م  َأعثطَااا ا اللُااها َأجث
ر  َو أاحاد (    .4ماَلَداء  َبدث

 

                                                           

 األ الرواية.السعنال احلا م بناء على ارجاع افات احلكم يف املقبولة األ افات الراوي  - 1
ًريةااادار   (302     6حكام  ج   األ هتذيد  - 2  ت اور النسهة اللي
 لواؤقة الكعاب وُمالفة العالة. - 3

ًرية123     32حباراألاوار  ج    - 4   ( اادارات اور النسهة اللي


