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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(

(364) 
 في العامين من وجه وفي حكمهماموجز اآلراء 

 هل العامان من وجه، متعارضان أم ال؟وبعبارة أخرى: 
يأتيي نأمكم ))موضيوعها املتعارضيان ؛ إذ ا متعارضني فال يندرجان يف أخبار الرتجيي  فيالتييرمذهب احملقق العراقي إىل عدم كوهن

إذ ليسي  داللية أحيدعا عليى ميادة االجتميا  أقيو   ا  دالليي وحيث انه ال مجع (1)((الخبران أو الحديثان المتعارضان فبتيهما آخذ؟
 ، لذلك حنكم باإلمجال، كما ارتأ .(2)من اآلخر

عناوين التيصيص والتيصص والتيريج واحلكومية، بيل  التعارض والتكاذب وعن موضوعا  عن وعليه: فالعامان من وجه خارجان
التييحاحم( دون أخيير  )هييي امل ييرية(، إضييافة إىل إمكييان تصييوير الييورود  سيييأو وجهييه ميين ا ييرو) يف  ييورة)هي والييورود أيًييا . فتأمييل

 فيهما يف املعنِون واملتصل. فتدبر
ا بيييل يدخيييذ بيييذيلها أل ال كيييال للتمسيييك ميييا متعارضيييني لكييين ال يدخيييذ بصيييدر املقبولييية فيهميييبينميييا ذهيييب امليييرينا النيييائي  إىل كوهن
 ا حيكم بالتيير.مباملرجحات السندية بل لد  تعارضه

 .(3)وعليه: فال كال للعناوين ا مسة السابقة
أل يلجيأ إىل املرجحيات  –عكي  النيائي   –ا متعارضيني ويدخيذ بصيدر املقبولية دون ذيلهيا مياما ما لعله امل هور فذهبوا إىل كوهن

 السندية فان عدم  فالتساقط ال التيير.
يف  ورة التعارض يدخيذ وانه أخر ،  ومتحامحان يف  ورة    ورة  أما املنصور فهو تفصيل جديد وهو ان العامني وجه متعارضان يف 

 بصدر املقبولة وذيلها مجيعا  أل يلجأ للمرجحات السندية فإن عدم  فالتيير.
 األصل في العامين من وجه انهما متزاحمان

)أكييرم  أكثرهييا دورانييا  مثليية ، ومثلييوا لييه بأذكييروا ميين أنييوا  التعييارض تعييارض العييامني ميين وجييه (4)األعييالمعييددا  ميين  توضيييحه: ان
 العلماء( و)ال تكرم الفساق( لكن اإلدرا)، على إطالقه، كاألمثلة، حمل تأمل.

ا هييو الفييرض األنييدر أو النييادر أو القليييل جييدا  ما متييحامحني ال متعارضييني، وتعارضييهمييوذلييك ألن األ ييل يف العييامني ميين وجييه كوهن
 .(5)ام من وجه وأمثلتهفكان الالينم التنبيه على ذلك عند التطرق للعامني

                                                           

 .133ص 4م، )1895، قم، عليه السالميل اللئايل، مطبعة سيد ال هداء ابن ايب مجهور االحسائي، عوا (1)
 إال ألمر خار)، كمناسبات احلكم واملوضو ، وهو خار) عن مقتًى املقام. (2)
 التيصيص... اخل. (3)
 كاملرينا النائي  يف الفوائد واحملقق العراقي يف حاشيته والسيد ا وئي يف مصباح األ ول.  (4)
، أما بعد فرضهم التعارض بني العامني من وجه، فيالكالم ريرل كميا قيالوا وإن كيان الفيرض نيادرا ، لكين هيذا اإلشيكال الفي  هيام جيدا  فاإلشكال عليهم فّ   (5)

 ألن األ ول مقدمة للفقه واحلديث وغالب الروايات املتعارضة )حسب تعبرهم( بالعموم من وجه هي يف الواقع متحامحة، فتدبر جيدا .
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دليلنا: ان األحكام تابعة ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات فقوله )أكرم العلماء( ظياهر يف انيه ملصيلحة فييه وقوليه: )ال تكيرم الفسياق( 
الو يف األمر والنهي كاشف إثباو عن املصلحة واملفسدة الثبوتيية، إضيافة إىل )ان تعلييق احلكيم عليى فكل من ظاهر انه ملفسدة فيه 

  عرا  بالعلية هذا إن مل نقل بانه ظاهر عرفا  يف الِعّلية.مبانه ظاهر عرفا  يف االقتًاء وان كان  :وأقول ،ية( كما قالوام عر بالِعلّ 
احملبوبييية  ميين املصييلحة واملفسييدة وميين َ م فيييه ا ملييال  مييفكلمييا ورد أميير وهنييي تعلييق بعييامني ميين وجييه فالظيياهر ان كييال  منه :وعليييه

اللجييوء إىل مرجحييات بيياب التييحاحم وجامعهييا تييرجي  األهييم علييى املهييم فييان تسيياويا فييالتيير لكوهنييا  علييى ذلييكفييالالينم  ،غوضيييةواملب
 متكافئني. مهّمني

التعارض هو  ( بعد ظهورعا يف كون كل منهما ذا مال ، إذامل رية احملًة، كما سيأوا )إال يف  ورة موال وجه للحكم بتعارضه
مين ناحيية املكليف مين  إمنيا هيو التكاذب بان يكذب أحدعا اآلخر من حيث الصيدور، وال شييء مين املتيحامحني ذتكياذبني إذ العجيح

 من حيث الصدور إذ ال مانعة مجع بينهما لصحة  دور كليهما.، وال تكاذب القدرة على االمتثال عدم حيث
 مي واالمتزاجيالتفريق بين التركيب االيحادي واالنضما

كيان الرتكيييب   فييإذاالتفرييق بيني الرتكيييب اال يادل ميين جهية والرتكييب االنًييمامي واالمتحاجيي ميين جهية أخير :  وقيد يقيال: بلييحوم
 متعارضان، واما إذا كان من األخرين فهما متحامحان. فهماا اديا  

ملتحدان يف اإلنسان أو ا ادل خارجي كالصورة واملادة، وإمجاله: ان الرتكيب اما ا ادل وهو اما ا ادل عقلي كاجلن  والفصل ا
ركة، واما اعتبارل كأنوا  ال    ،جني وهيدروجنييواما انًمامي كرتكب اجلسم من اجلوهر والعرض، واما امتحاجي كرتكب املاء من أوكس

وقيد فصيلنا ذليك يف  يث  ،كالعيدد والحوجييةا  ميح  منيه فانيه ال تركييب بينهنتيويقع يف مقابل ذلك ما ال تركيب بينها كاالنتحاعي مين امل
 .(1)ا لو والسرقفلية فراجع

كيان معنوِنيا ...( إن  بإذن اهلل تعاىل، كما سيأو تعقيب على ما ذكرناه آخر اليدر  املاضيي )الظياهر انيه بيان املطلب سيأو غدا  و 
 وتفصيل فيه فانتظر.

 وصلى اهلل نلى محمد وآله الطاهرين
 

نليه أما يذكر ما صمع به يعمي بالحسين )) لك قال: قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم )يف حديث:(عن مسمع بن عبد امل
، فامتمع من الطعام حتى قلت: بلى، قال: أيجزع؟ قلت: أي واهلل، وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك نلي   ؟السالم

 يستبين ذلك في وجهي، 
ل الجزع لما، والذين يفرحون لفرحما، ويحزنون لحزنما، أما إنك سترى فقال: رحم اهلل دمعتك أما إنك من الذين يعدون من أه

الموت ارق نليك وأشد  ك  ل  م  نمد مويك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة أفضل، ول  
 رحمة لك من االم الشفيقة نلى ولدها )إلى أن قال:(

اهلل قبل أن يخرج الدمعة من نيمه، فإذا سال دمونه نلى خده، فلو أن قطرة من  ما بكى أحد رحمة لما ولما لقيما إال رحمه
وما من نين بكت لما إال نعمت بالمظر إلى الكوثر،  ...حرها حتى ال يوجد لها حر ألطفتتدمونه سقطت في جهمم 
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