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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(061) 
 الموافق للكتاب على المخالف له رابعاً: ورود

 ورود اخلرب املوافق للكتاب على اخلرب املخالف له.ومنها: 
 :ال خيلو اخلرب املخالف من أن يكون خمالفاً بالتباين أو بكونه أخص مطلقاً أو من وجه احلق لزوم التفصيل فانه: ولكن

 أما األخري فسيأيت مستقاًل.
 صورة المخالفة بالتباين

الكتاااب ماان وااري لوقااف علااى وجااود خاارب معااارد لااه فااان اخلاارب   اارد هااو والااوارد  ،ان خمالفاااً بالتباااين فهااو مطااروو ساااقي مااورود عليااهأمااا إ ا  ااو 
وال يزيد وجود خرب موافق للكتاب شيئاً على  لا،، فتكاون املساألة مان التميياز باني  – ما سبق   –معارضته للكتاب يسقي عن احل ية لعدم املقتضي 

 ال من لرجيح إحدى احل تني على األخرى. ووريه مما سبق، (1)((ما خالف قول ربنا لم نقله)): عليه السالملصريح قوله  ح ةاحل ة والال
 صورة المخالفة باالخصية

خااالف   عرفاااً وال  للعااام القاارآي وأمااا إن  ااان خمالفاااً باالخصااية، فانااه،  مااا حقااق يف  ااب العااام واخلااا، وساابق يف أوائاال املب ااب، لااي   عااارد
اماا لاو عارضاه  ،املخالف )باملعىن األعم، أي املخالفة البدوياة واري املساتقرة( متقادماً علاى الكتااب لاو انفارد األخص ع الداليل العريف، فيكون اخلربلل م

خاص املخاالف ملاا الضاح مان ان األ  ، ولاي  مرجعااً ومقويااً لاه مضاموناً   ااً لالخاص املوافاق لاهبالتباين خرب آخر، أخص مثله، فاان الكتااب بكاون مرج  
أد ت إىل لقاادم املوافااق للكتاااب عليااه فهااو لقاادم باالقوائيااة  للكتاااب (2)ضااده موافقااةثلااه مااع  خمصااص للكتاااب فهااو ح ااة يف حااد  الااه لكاان معارضااته 

 فتدبر.إ  ال ناظرية ، ال بالورود وال باحلكومة ةواألظهري املضمويواالعتضاد 
 خامساً: ورود العام على المطلق، على المبنى

اسااق، أمااا علااى مبااىن امللااهور فمطلقااا وأمااا علااى مبااىن ا ماان وجااه  ااأ رم العلمااام وال لكاارم الفمورود العااام علااى املطلااق فيمااا  اناا  نساابتهنهااا: وم
ا إن قلنااآلخوند ففيما إ ا ورد العام يف مقام التخاطب، ولوضي ه: ان انعقااد اططاالل للمطلاق موقاو ، يف مرحلاة املقتضاي، علاى املقادمات الاثال  فا

إ ا ورد يف إمناا يكاون ورود العاام علاى املطلاق ان بان عدم وجود قرينة على اخلال  يف مقاام التخاطاب فقاي هاي إحادى املقادمات فتكاون النتي اة هاي 
ل حينئاقط حساب ، أماا إ ا انتهاى املقاام ر ورد مان املاوىل عاام فاناه يتعاارد ماع املطلاق النعقااد اططااللكاون إطالقاه لعليقيااً حينئاقط فقاي مقام التخاطب
 ا بالقات حينئقط متكافئان.مفيتعارضان فر ا قدم هقا أو  اك حسب املناسبات العرفية لكنهفيكون إطالل  ليهما لن يزياً  رأي اآلخوند

 عاادم ورود القرينااة علااى اخلااال  إىل األبااد )اي إىل قباال حضااور وقاا  العماال وإن انتهااى مقااام مقدمااة احلكمااة هااي أمااا حسااب رأي امللااهور فااان
عاان عاادم اقااق اططااالل  –إثبالاااً  –علااى عاادم ورود معااارد يف أي وقاا   ااان فماا  ورود  لااف  معل ااق( فااإطالل املطلااق (3) اً التخاطااب، أو مطلقاا

 فهو وارد عليه مطلقاً. إ   ان مراعىً  دون اققه -ثبولاً  –  ما انه حال  وعدم إرادله باطرادة اجلدية، للمطلق
 نظيرهى علمن وجه سادساً: ورود العام 

فقاد  هاب املاري ا  :لو لعارد العامان من وجه فان األمر من حيب لقادم أحاد ا علاى اآلخار ووجهاه، أو عدماه، مبامل علاى املبااي يف املساألةواما 
 امللهور إىل رأي ثالب، وصرنا إىل لفصيل رابع.ما لعله النائيمل إىل رأي وخالفه احملقق العراقي بينما  هب 

 يرأي المحقق النائين
جايح األقاوى أما املري ا النائيمل فقد  هب إىل عدم الرتجيح يف العامني من وجه باملرج ات السندية، بل باملضمونية واجلهتياة فقاي  ألناه إن أرياد برت 

د فاال وجاه طارو اآلخار مان رأا فاناه ال وجاه لاه إ  ماادة االجتمااد هاي ماوطن التعاار  ما لاو  اان راوي أحاد ا أعادل وأوثاق وأورد وأصادل،   منهما،
                                                           

 .101، ،22الوسائل: ج (1)
 وهو )املثل( نفسه، بل اظني. (2)
 عد حضور وق  العمل  ملا فصلناه يف )املعاريض والتورية(.أي ح  ب (3)
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السااند إ  الصاادور و  ال يصااح التفكياا، يف ياارد عليااه انااه يف مااادة افرتاقااه، وإن أريااد طاارو اآلخاار يف مااادة االجتماااد فقااي فانااه املرجااوو ساانداً لغااام العااام ط
فارتال وواري صاادرة مان صادره فكلها ح ة أو ال فاال شايم منهاا   اة فاال يعقال التفكيا، يف الصادور باان لكاون صاادرة مان جهاة ماادة اال إماالرواية 

 جهة مادة االفرتال.
إن  ان سند أحد ا أقوى، ف يب انعدم املرجح السندي لعادم لعقلاه يف متكافئان دائماً من حيب السند و  ، برأي املري ا،وعليه: فالعامان من وجه

و لا،  لاه هاو املساتفاد،  (1)((رإذن فتخي ا))املقام، وال مرجح مضمونياً أو جهويااً، فاالال م احلكام باالتخيري يف ماادة االجتمااد لكوواا ملامولة الخباار 
 .(2)بتصر ، من آخر فوائد األصول
 رأي المحقق العراقي

إ  ميكان األخاق بكاال  فليسااا مصاباً للتعاارد الاقي هاو موضاود االخباار العالجياة  عراقاي فاقهب: ان العاامني مان وجاه واري متكاا بني سانداً وأماا ال
ا مفال وجه للطرو السندي وإن  اان أحاد ا أقاوى إ  حاال العاامني وجاه يف عادم إمكاان األخاق بابعض مضاموو ،يف مادة االفرتال، أي منها يف اجلملة

 باً للعااام مطلقاااً باال يف بعااض داللتااها إ  لااي  اخلااا، مكااق  ماادة االجتماااد(   ااال العااام املبتلااى  خصااص فانااه ال يقااال بااالرتجيح السااندي بينه)وهااو مااا
 ردفاوحياب ال لارجيح الحادى الاداللتني، ل ،خاصاة بالسند )سند العام( ص ة التعبد به يف اجلملة، وعليه فهماا متكا باان داللاةً ويكفي للتعبد  فقي،
متامااً، و لا،  لاه حساب املساتفاد   مقطاوعي الصادورالتسااقي، و لا،  لاه  ا من وجه عك  العام واخلا،، حيكم فيهما باالمجال ونتي ته نتي ة ماو

 .(3)من حاشية العراقي على الفوائد
لكان بوجاه  ،عادم الرتجايح الساندي أيضااً أماا العراقاي فاقهب إىل  ،فالنائيمل  هب إىل عدم الرتجايح الساندي و هاب ماإاًل إىل التخياري بينهمااإذن: 

املتكا باان  هاو  ما ظهر ان العراقاي يارى خاروج العاامني مان وجاه عان اخباار )التعاارد( ألن مصاب اخباار التعاارد  ،ر  هب مإاًل إىل اطمجال ،آخر
 التكا ب يف الداللة فقي ال السند.وجه ويف العامني من  سنداً أو جهةً 

 ورالرأي المشهور والرأي المنص
رجااح طاارو اآلخاار يف مااورد االجتماااد فقااي، وأخااق بااه يف مااورد أالتمساا، باملرج ااات السااندية أواًل فااان  ااان أحااد ا  :فهااو (4)لعلااة امللااهورمااا امااا 

بان أدلة التخياري وأشكل عليهم النائيمل  ،إىل التساقي يف مادة االجتماد  هبواوأما ان لكافئا فقد  ،االفرتال إ  التفكي، يف األحكام الظاهرية وري عزيز
 للمل العامني من وجه فكان مقتضى القاعدة التخيري ال التساقي. مطلقة  

 ماا سايأيت واداً باإ ن اهلل لعااىل   –يف صاورة دون أخارى  ان أدلاة التعاارد للامل املتعارضاني باالعموم مان وجاهلفصايل آخار وهاو القاول باواملنصور هو 
 .، وأما وريها فخارج عن املقام داخل يف باب التزاحم،  ما سيظهرأواًل فان لكافئا فالتخيري الرتجيح السندي يف هقه الصورة فقي الال م، ف-

 الثمرة:
علاى األضااعف حساب النااائيمل لعادم إمكانااه والعراقااي باالرتجيح السااندي ان العاام األقااوى سانداً وااري متقاادم  هااي:املبااي  وخالصاة الثماارة علاى للاا،

فهاال يتقاادم  -ولاادينا  ااقل، يف إحاادى الصااورلني  – د أو احلكومااة أمااا علااى مبااىن امللااهور فاااألرجح مقاادم ساانداً لعاادم لكا ،ااا، فااال وااال لتااوهم الااورو 
 باحلكومة أو الورود؟

ال  باالقوائيااة واجلمااع العااريفإال يتقاادم ال ن فانااه عنااوِ عنوِناااً لقاادم بااالورود و ااقا إ ا  ااان متصاااًل، وامااا إ ا  ااان منفصاااًل وااري م  م   (1)الظاااهر انااه إن  ااان
فتدبر جيداً ولفصيل النقاش يف األقاوال الساابقة  وحيب ال اقوائية فالتخيري أو التساقي على اخلال  بيننا وبينهم على التفصيل اآليت الورود وال احلكومة

 .وللب ب بعض التتمة وداً فانتظر يو ل ملظانه
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 فقال: يا رسول اهلل! .. أوصني، فقال:  صلى اهلل عليه واله وسلمى النبي إن  رجاًل أت)): عليه السالمقال اطمام الصادل 
 وإن ُحر قت بالنار وُعذ بت، إال وقلبك مطمانٌّ باإليمان،  ييااً ال تشرك باهلل

 .111، 2الكايف: ج ((ين كانا أو ميتينهما حي  ر  فأطعهما وب   ،ووالديك  
                                                           

 .304، 12الليخ حسني النوري، مستدرك الوسائل، الناشر: مؤسسة آل البي  طحيام الرتا ، قم، ج (1)
 .292، 4الليخ حممد علي الكاظمي اخلراساي، فوائد األصول، مؤسسة النلر اطسالمي، ج (2)
 .293، 4خلراساي، فوائد األصول، مؤسسة النلر اطسالمي، جالليخ حممد علي الكاظمي ا (3)
 فتأمل. (4)
 أي العام  و السند األقوى. (1)


