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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(

(762) 
 وجهالمطلقان من 

 من أمثلة ورود األمارة على األمارة، على بعض املباين، وتوضيحه:وهما 
على متامية مقددما  احلممدة مطلقدال ولدو بعدد مقدام التواطد  أو أن يقدال  ،ماان املطلقني من وجه اما ان يقال بتوقف انعقاد إطالقه

 بانعقاد إطالقهما بعد انتهائه.
 ما تأخر أحدمها عن اآلخر فالورود من الطرفني.فعلى األوىل: فمالمها وارد على اآلخر مه

وعلى الثاين: فإذا وردا معال يف مقام التواط  فمتواردان، وإذا وردا معدال بعددف فمتعارضدان ويف مدورد االجتمدان ومدالن واملدال التسداق  
 .ا بانتهاء مقام التواط مفيه؛ النعقاد إطالقه

، فهدد ا (1)وكدد ا لددو انتهددى مقددام مهاطدد  أحدددمها دون اآلخددر ،لدده وارد عليدده ال العمدد وإذا ورد أحدددمها بعددد مقددام التواطدد  فددالوارد قب
 .ا من دون حلاظ سبق زمان أحدمهاممقتضى الصناعة، لمن الظاهر ان املشهور يف الفقه جيرون أحمام التعارض عليه

 ،باملتبدداينني هم السددالم( أو خا ددةبددنمن حضددورهم )علددي وقددد جيدداب بااددا خا ددة وقددد يقددال ان روايددا  )األحددد ( تعدداك  مددا ذكرندداف
 وتفصيله يف بابه. ،فتأمل

 العام والمطلق، من وجه
فالعدام وارد عليده )أو حداكم(  إطالقده تعليقدي   ان حس  املباين أيضال واضح، فانده علدى مبدمل املشدهور فداملطلق مراعدى دائمدال أ وذلك 

فهمدا املطلدق تواطد  ورد عليده وامدا لدو جداء العدام بعدد انتهداء مقدام مهاطد  لدو جداء العدام واملطلدق يف مقدام ال :مطلقال وعلى مبدمل اآلخوندد
شدمول ريتده منده فدان داللدة العدام علدى الالظه مدا لعلده املشدهور يقددمون العدام علدى املطلدق مطلقدال متعارضان إذ قد انعقد له اإلطالق، لمن 

قيق ما  ار إليده اآلخوندد يف آخدر المفايدة مدن تعدارض العدام مدع ، والتحبالوضع وداللة املطلق عليه مبقدما  احلممة واألول أقوى وأظهر
 .إال مبناسبا  احلمم واملوضون وقوة املادة وشبه ذلكانه ال احد منها يتقدم على اآلخر جملرد ما ذكر املطلق و 

حقددق يف أوائددل كتدداب و ددا  يظهددر  ددا قدددمناف يف مبحثددي العددامني مددن وجدده واملطلقددني مددن وجدده يف ذلددك مددع اقيقا ددا وسددائر املباحدد 
 .التعارض ويف حب  العام واخلاص واملطلق واملقيد، فراجع

 ثالثاً: ورود األصول على األصول
 وأمثلته عديدة:

 ورود االستصحاب على البراءة
ايدة عمدا ما ال يعلمون فإن قلنا بدان مدا ال يعلمدون كنهو ورود االستصحاب على الرباءة أو حمومته عليها؛ فان موضون الرباءة منها: 

، وان ادعدي انده ال ناظريدة فيده ال حجة عليه فاالستصحاب وارد ألنه حجة وإن ابقيناف على ظاهرف فاالستصحاب حاكم ألنه علدم تننيلدي
 .((فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا)): عليه السالملقوة قوله  ؛يف مورد االجتمان لتوصيصه به (2)إليه كفى اقوائيته

                                                           

 أ  وإن وردا معال، ولمن كان أحدمها لقرينية مادته أو غريها  ا مل ينتِه مقام مهاطبه دون اآلخر. (1)
 أ  االستصحاب. (2)



 (872ه)3419محرم الحرام  72األربعاء  ............................................................... )االصول: مباحث التعارض(

النككك   ))يف الصددحيحة:  عليدده السدالمول بددان االستصددحاب أ ددل حمدض أو أ ددل تننيلددي أو أمددارة فددان قولدده وال فدرق يف ذلددك بددني القدد
ال تكنقض اليقكين أبكدا بالشكك، ))و (1)((كنت على يقين من طهارتك ثم شكككت فلكيس ينبغكي لكك أن تكنقض اليقكين بالشكك أبكدا

 .على كل التقادير يشمل كل ما ال يعلم (2)((وإنما تنقضه بيقين آخر
 اب السببي على المسببيورود االستصح

 ورود االستصحاب السبيب على املسبيب، وذلك يف غري موارد تنامحهما.ومنها: 
يني أ  السدبيب واملسدبيب فدال تعدارض بينهمدا لدورود طدولإذا كدان ان املعهود هو تعارض االستصحابني إذا كانا عرضيني أمدا بيان ذلك: 

األ ل السبيب على املسبيب أو حمومته عليده فانده إذا شدك مدثالل يف طهدارة يددف وكاندش  سدة وشدك يف طهدارة هد ا املداء وكدان طداهرال فدإذا 
عدن  طهار ا معلول حينئ   اليد أو  غسل يدف هب ا املاء فان استصحاب طهارة املاء حاكم أو وارد على استصحاب  اسة اليد ألن  اسة

ددد ،واملتقددددم عليددده رتبدددةل  فاادددا علتهدددا ؛طهدددارة املددداء أو  اسدددته رال لليدددد النجسدددة باألمدددارة أو فدددإذا تبتدددش طهدددارة املددداء باالستصدددحاب كدددان مطه 
 وأوىل الصورتني من أمثلة ورود األ ل على األمارة فتدبر. باالستصحاب، ال فرق.

بتحديد موضون االستصحاب أو ركنه وان اليقني الالحق إن أريد به احلجة كان االستصحاب السبيب واردال  واحلمومة والورود منوطان
 ألنه حجة شرعية وإال كان حاكمال لتننيله مننلة اليقني فتدبر وتأمل

 تزاحم االستصحابين
النجاسدة الددا كانددش فيدده أزيلددش أم  تدناحم االستصددحابني، فممددا لددو دخدل املسددجد وشددك اندده  دلى الظهددر أم ال وشددك أيضددال انوامككا 

 -ال التعارض  – عدم  الته كما يستصح   اسة املسجد فيتنامحان كأ لهما فيلجأ إىل مرجحا  باب التناحم فانه يستصح  (3)ال
 وجامعها األهم وهو الصالة يف ضيق الوقش واإلزالة يف سعتها.
يف فقدده األحددوال  :عددن ضددواب  التددناحم واألهددم واملهددم علددى تالتددة أ ددعدة وسدديأيف يف األسددبون القددادم بددإذن اهلل تعدداىل تفصدديل المددالم

 واحلمومية. ،واالجتماعية ،الشوصية
 تمرين: ما هي العالقة بين البراءة واالحتياط النقليين؟

 )رفددع مددا ال يعلمددون( وموضددون االحتيدداو النقلددي هددو :عليدده السددالميف قولدده مددا ال يعلمددون هددو موضددون الددرباءة النقليددة مثككال تمرينككي: 
هددو ، (5)والداللددة فايهمددا، علددى فددرض متاميددة السددند ،ونظددائرف (4)((أخككود دينككك فككاحتك لككدينك)))الشددك يف التمليددف( املشددمول لعمددوم 

على اآلخر ورودال أو حمومة أو غري ذلك؟ وكيف  ي  عن دعوى االخباريني بأ الة االحتيداو يف الشدبها  التمليفيدة التحر؟يدة؟ املقّدم 
 ؟أو لغري ذلك لنوم االحتياو مطلقال يف الشك يف التمليف من باب احلائطة على اغراض املوىل امللنمةأو عن دعوى من يدعي 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

، َثالثٌَة ِمن ُحَلِل الّلهِ )): عليه السالمفي َوِ يَِّتِه ِلَعِليٍّ  لى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل  : رَُجٌل زاَر أخاُه الُمؤِمَن ِفي الّلِه يا َعِليُّ
 .7: ص  لى اهلل عليه واله وسلماف العقول عن آل الرسول  ((، وَحقٌّ َعَلى الّلِه أن يُكرَِم َزورَُه ويُعِطَيُه ما َسَألَ َو َزوُر الّلهِ فَكهُ 

                                                           

 .422ص 1، الناشر: دار المت  اإلسالمية،  جالشيخ الطوسي،   ي  األحمام (1)
 .175ص 1الشيخ حر العاملي، وسائل الشيعة، ج (2)
 إذ دخل مثالل اخلادم وخرج أو دخل متشرن آخر ولعله طهّرف. (3)
 .111الشيخ الطوسي، األمايل، و: دار الثقافة، ص (4)
 ان )احت ( مولو  للوجوب، ولي  ارشاديال أو للندب. (5)


