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اقسام التعارض

التعارض غير المستقر 

التعارض المستقر 

التعارض المستقر غير المستوعة 

التعارض المستقر المستوعة 

المسألة األولى حكم التعارض 
المستقر من زاوية دليل الحجية 

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية االخبار 

الخاصة 

(7نمودار شماره )

(8نمودار شماره )
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أخبار الطرح  - 1

أخبار العالج  - 2 
أخبار التخيير   -أ                                        
أخبار الترجيح  -ب                                        
أخبار التوقف و اإلرجاء  -ح                                      

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية االخبار 

الخاصة 

(8نمودار شماره )
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ثؼد أن اتضح فٕمب سجك ممتضيٕب  ليٕيا اييةٕيّ ايؼيب  فيٓ ميًازل       •
ايتؼبزع ثٕه األليّ تىتُٓ ايىًثّ إيى لزاسيّ ايب   ايتؼيبزع ميه     

َيا ٔبجيب ثُيب ميب      -ثيست ايىتٕةّ  -شائّ األخجبز ايخبطّ يٕسى 
ٔخبيف تلك ايممتضٕب  أ   ؟

314،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث

المسألةالثاويةحكممالعاماساالمسمعمش مه
صاييةاالخباسالخاصة
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فئن مشيللّ ايتؼيبزع ي ا خيتفي فيٓ ايسيأيب  ايظيبلزِ ػيه         •
ايمؼظًمٕه ػلُٕم ايسف  لد ياجُُب أطيبة األئميّ ػليُٕم ايسيف     
أٔضب فتظديا يمؼسفّ ايمًلف ايشسػٓ مىُب ي كٕفّٕ ػفجُب ػه طسٔك 
ايسؤال ػىُم ػلُٕم ايسف ، فًزل  أابلٔث كبٕسِ تستجط ثُرا ايشأن، 

: ي لزاسّ َرٌ األابلٔث ي تيدٔد مؼطٕبتُب تمغ فٓ فظلٕه

314،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث

المسألةالثاويةحكممالعاماساالمسمعمش مه
صاييةاالخباسالخاصة
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. فٕمب تمتضٍٕ أخجبز ايطسح -ايفظا األيل •
. فٕمب تمتضٍٕ أخجبز ايؼفج -ايفظا ايببوٓ •

313،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث

المسألةالثاويةحكممالعاماساالمسمعمش مه
صاييةاالخباسالخاصة
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أخباسالطشح
ي ومظد ثأخجبز ايطسح ايسيأب  ايمستفٕضّ ايتٓ تأمس ثؼسع ايييدٔث  •

 ٍ ي ليد يزل  َيرٌ   . ػلى ايلتبة ي األخر ثمب يافمٍ ي طسح مب خبيفي
األخجبز ثأيسىّ مختلفّ ثبإلملبن تظىٕفُب إيى ثيف  طًائيف وجييث    

. ػىُب تجبػبً

315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
مب يزل ثلسبن ا ستىلبز ي ايتيبشٓ ػه طيديز ميب    -ايطبئفّ األييى •

. ٔخبيف ايلتبة مه ايمؼظًمٕه ػلُٕم ايسف 

:ي مه ومبذج َرٌ ايطبئفّ•

315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
:اييسأًٔة ثه  طيٕيّ •
يٓ ػٓهْ ػِدٍَِّ مِهْ أَطٕيٓبثِىَب ػٓهْ أَإمٓدٓ ثٕهِ مٔيٓمَّدِ ثٕيهِ خَبيِيدع ػٓيهْ     33347•

لَيبلَ   ايْئيس  أَثٍِِٕ ػٓهِ ايىَّضْسِ ثٕهِ سًٕٔٓٔدع ػٓهْ ٔٓيٕٕٓى ايْيٓلَجِِّٓ ػٓهْ أًَُّٔةٓ ثٕيهِ  
ءع مٓسْلٔيلٌ إِيَى ايْلِتَبةِ يٓ ايسُّىَِّّ يٓ كُاُّ  شَٕٓسٓمِؼٕبٔ أَثٓب ػٓجٕدِ ايلٍَِّ ع ٔٓمًُلُ كُاُّ 

.  آدِٔثع يَب ًٔٔٓافِكُ كِتَبةٓ ايلٍَِّ فًَُٔٓ شٔخْسُي

كُاّ : سٓمِؼبٔ أثٓب ػٓجدِ ايلٍِّ ػلٍٕ ايسف  ٔٓمًُلُ»: لبل امسأًٔة ثه  زيأّ•
ءع   ًٔٔٓافِكُ كِتَبةٓ ايلٍِّ فًَُٔٓ  مٓسلٔيل إيى ايلِتَبةِ يٓ ايسّىِّّ يٓ كُاّ شَٓ آدِٔثع
315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث.                        «شٔخسُيٌ

111:،ص27يسائلالشياة،ج
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أخباسالطشح
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَإمٓدٓ ثٕهِ مٔيٓمَّدِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهِ اثٕهِ فَضَّبلٍ ػٓهْ ػٓلِِّٓ  33345•

مٓب يَمٕ ًٔٔٓافِكْ مِهَ : ثٕهِ ػٔمْجَّٓ ػٓهْ أًَُّٔةٓ ثٕهِ زٓاشِدع ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕدِ ايلٍَِّ ع لَبلَ
  ايْيٓدِٔثِ ايْمُسْآنَ فًَُٔٓ شٔخْسُي

ي ايتؼجٕس ثبيصخسي فُٕمب ٔةؼلُمب مه أمبلّ َرٌ ايطبئفيّ ايداييّ ػليى    •
. ايتيبشٓ ػه طديز مب ٔخبيف ايلتبة مىُم

315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث•

110:،ص27يسائلالشياة،ج
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أخباسالطشح

يٓ ػٓهْ مٔيٓمَّدِ ثٕهِ إِسٕمٓبػِٕاَ ػٓهِ ايْفَضْاِ ثٕهِ شَبذَانَ ػٓهِ اثٕهِ أَثِيٓ   33348•
ػٔمٕٕٓسٍ ػٓهْ َِشَب ِ ثٕهِ ايْيٓلَمِ يٓ غَٕٕسٌِِ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕدِ ايلٍَِّ ع لَبلَ خَطَتٓ ايىَّجُِّٓ 
ص ثِمِىًى فَمَبلَ أَُُّٔٓب ايىَّبسٔ مٓب جٓبءٓكُمٕ ػٓى ٓ ًٔٔٓافِكُ كِتَبةٓ ايلٍَِّ فَأَوَب لُلْتٍُٔ يٓ 

 مٓب جٓبءٓكُمٕ ٔٔخَبيِفٔ كِتَبةٓ ايلٍَِّ فَلَمٕ أَلُلٍْ

111:،ص27يسائلالشياة،ج
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أخباسالطشح
فٍٕ، ي َيً ميسلل    *ي يلىُب غٕس ومّٕ ايسىد يًزيل ميمد ثه إسمبػٕا•

. ي مه يم ٔبجب **ثٕه مه ثجب تًثٕمٍ
ٍ  )ي إومب جؼلىبَب مه أمبلّ َرٌ ايطبئفّ ثبػتجبز أن ايتؼجٕس ة • ( ييم أللي

ٔفُم مىٍ ػسفبً استىلبز ايظديز ي ايتيبشيٓ ػىيٍ   مةيسل ا خجيبز     
. ثؼدمٍ

الىيسمابًس سي الكليىميعىمٍالبىمذييإسمماعيل حممذبه يلىٍ *•
.سيايةيًَدليلعلىيثايعٍلذ الكليىي1718

.بضيعلكىٍليسفيَزٌالطبمةبهإسماعيللال شادٌ حمذبه**•

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح

ي َلرا ٔتضح أن مفبل َيرٌ ايطبئفيّ اسيتىلبز طيديز ميب   ًٔافيك       •
. ايلتبة ايلسٔم ي ايسىّ ايشسٔفّ ػىُم

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
:ي ٔمغ اييدٔث ثؼد َرا اًل َرا ايمفبل مه جُب  ػدٔدِ•
فٓ تيدٔد ايمسال ممب   ًٔافك ايلتبة،  -األييى •

بأنيكًنَىالكتاشا هالكعابيالفُا ٔسال مىٍ ايمخبيفّ مغ ايلتبة –
يًافمٍالحذيث،

، فٕلًن ػيد   يام اإرالميكهالكعاب عاشضاًلزلكالمًضًعأصالًأي –
مًافمّ اييدٔث مؼٍ مه ثبة ايسبيجّ ثبوتفبء ايمًضًع؟ 

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
  ٔىجغٓ اإلشلبل فٓ أن ايمستظُس ػسفبً ًَ األيل، ألن جمليّ ميب     •

ًٔافك ايلتبة ي إن كبوب لضّٕ سبيجّ ي َٓ مىطمٕبً أػم ميه ايسيبيجّ   
ثبوتفبء ايمًضًع ي ايسبيجّ ثبوتفبء ايميميًل، إ ّ أن ايمتفيبَم ايؼسفيٓ    
مىُب ًَ ايسبيجّ ثبوتفبء ايميمًل ثأن ٔلًن ػد  ايمًافمّ يللتيبة ميغ   

يجًل ل يّ كتبثّٕ، 
أن اييدٔث ايببيث ػجس ػمب ٔمبثا مًافمّ ايلتبة ثبيمخبيفيّ،  : ي ٔؤٔدٌ•

. فٕلًن شبَداً ػلى إزالِ َرا ايمؼىى مه ػد  ايمًافمّ

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
فٓ أن ايمستفبل مه َرٌ ايطبئفّ َا ًَ وفٓ ايظديز كةمليّ   -ايببوّٕ •

خجسّٔ أي وفٓ اييةّٕ؟ 

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
ي ٔتستت ػلٍٕ، أوٍ ػلى ايتمدٔس ايببوٓ تليًن َيرٌ ايطبئفيّ كبيطبئفيّ     •

ايببيبّ اٖتّٕ ممٕدِ إلطفق ليٕا اييةّٕ ايؼب  ثمب إذا ييم ٔليه ايخجيس    
ػليى أثييب  ي تفبطيٕا سيًي ٔيأتٓ       -مخبيفبً مغ ايمسآن ايليسٔم  

–ايتؼسع يُب 

ي ػلى ايتمدٔس األيل ٔمغ ايتؼبزع ثٕه شُبلِ اييسايْ ثظيديز ايخجيس    •
ايمخبيف مغ َرٌ ايطبئفّ ايىبفّٕ يظديز ذيك ػىُم ي لد ٔطجك ػلُٕميب  

إىئر لًاػد ايتؼبزع مه ايتسجٕح أي ايتخٕٕس، 

316-317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
ثا لد ٔمبل ثتمدٔم ايخجيس ايمخيبيف ػليى أسيبس ايةميغ ايؼسفيٓ إذ       •

ٔيتما طديزٌ ػىُم يالؼبً فٕلًن تخظٕظبً فٓ ػميً  َيرٌ ايطبئفيّ،    
فئن ايةما ايخجسّٔ كبيةما اإلوشبئّٕ تمجا ايتخظيٕض فيٕيلم ثؼيد     

. طديز مب ٔخبيف ايلتبة ػىُم إ ّ فٓ ذيك ايمًزل

317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
:ي ذيك. إ ّ أن َرا ايلف  غٕس تب •
ألن اإلخجبز ثظديز مب ٔخبيف ايلتبة ػيىُم فيٓ ميًزلع كيف      : أي  •

يلسايْ   ايمؼظً  فف ٔظلح يتخظٕض ايةمليّ ايخجسٔيّ ميه كيف      
ايمؼظً  ػلٍٕ ايسف  فئن لًاػد ايمسٔىّٕ ي ايةمغ ايؼسفٓ إومب تةيسْ  

. فٓ ايللمب  ايظبلزِ ػه متللم يااد

317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث


