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التعارض المستقر غير المستوعب 
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المسألة األولى حكم التعارض 
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المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية االخبار 
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أخبار العالج  - 2 
أخبار التخيير   -أ                                        
أخبار الترجيح  -ب                                        
أخبار التوقف و اإلرجاء  -ح                                      

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية االخبار 

الخاصة 
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َأخبار الترجيح 

أخبار الترجيح 

.  الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1

.  الترجيح بالشهرة - 2

.  الترجيح باألحدثية - 3

.  الترجيح بصفات الراوي - 4

349، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
و هناك طائفة من الروايات قد يستدل بهـا علـى لـزوم التوقـف فـي      •

. ء منهما موارد تعارض الخبرين و عدم األخذ بشي
: و يمكن تصنيفها بحسب ما جاء في ألسنتها إلى صنفين•

390، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
من قبيـل  ما ورد بلسان األمر بالرد إلى األئمة عليهم السالم  -األول •

ما نقله في السرائر نقًال من كتاب مسائل الّرجال لمحمد بن علـي بـن   
حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زيـاد و موسـى بـن    : عيسى قال

كَتَبت إلى الشّيخِ موسى الكَاظمِ أعـزّه  «: محمد بن علي بن عيسى قال
هدأي و اللّه :ـالةِ : أسألُهنِ الصـنِ العلـمِ    : إلـى أن قـال  ... عع ـألتُهس و

 لُ بهنَعم كيف لَينَا فيهع فك قَد اختُلادأجد و ن آبائكنقُولِ إلَينَا عالم
على اختالفه أو الرّد إلَيك فيما اختُلف فيه؟ فَكَتَب عليـه السـالم مـا    

. »«»علمتُم أنّه قَولُنَا فَالزِموه و ما لَم تَعلَموه فَرُدوه إلَينَا

390، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
محمد بنُ إِدرِيس في آخـرِ السـرَائرِ نَقْلًـا مـنْ     » 5« -36 -33369•

مسائلِ الرِّجالِ لعلي بنِ محمد ع أَنَّ محمد بنَ علي بنِ عيسى .    كتَابِ
هإِلَي نَا -كَتَبنْقُولِ إِلَيلْمِ الْمنِ الْعع أَلُهسي-  ع قَد كاددأَج و كائنْ آبع

يهنَا فلَيع فاخْتُل- هلَافلَى اخْتع لُ بِهمالْع فـا   -فَكَييمف كإِلَي أَوِ الرَّد
يهف فاخْتُل-  وهلُنَا فَـالْزَمقَو أَنَّه تُمملا عع م ـوا     -فَكَتَبلَمتَع ـا لَـمم و

.فَرُدوه إِلَينَا» 1«

479 -السرائر -)5(•
. تعلموه -في المصدر -)1( •

120: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
و قد ورد هذا اللسان في روايات عديدة اخترنـا هـذه الروايـة منهـا     •

بالخصوص لورودها في مورد اختالف األحاديث و تعارضها و ليست 
نفي  -على تقدير تماميتها  -واردة في طبيعي الخبر كي يكون مفادها 

. حجية خبر الواحد فتعارض بأدلة حجيته خبر الثقة أو تخصص بها

391-390، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
و هذه الرواية و إن لـم تقيـد بحسـب لسـانها بمـا إذا كـان الخبـران        •

المتعارضان كالهما من ثقة، إالّ أنه ال يبعد أن يستظهر كـون السـؤال   
فيها عن تحديد الموقف بسبب االختالف في مورد يفرغ فيه عن لزوم 
األخذ بالخبر لو ال االخـتالف، فتكـون واردة فـي خصـوص مـورد      

. التعارض بين دليلين معتبرين في أنفسهما

391، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
و ذلك . إالّ أن االستدالل بهذه الرواية غير تام أيضا•
لسقوطها سنداً، باعتبار الجهل بحـال صـاحب كتـاب مسـائل      -أوال •

. الرّجال الّذي ينقل عنه المحقق ابن إدريس هذه الرواية
على تقدير تماميتها تكون مخصصة بما تم من أدلة الترجيح  -و ثانياً •

كما أنها معارضة مع أخبار التخيير لو . بموافقة الكتاب و مخالفة العامة
. ء منها تم شي

391، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
ما ورد بلسان األمر بالوقوف عند الشبهة و إرجاء الواقعة إلى  -الثاني •

. حين لقاء اإلمام عليه السالم

391، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
و هو ما جاء في ذيل مقبولة عمر بـن حنظلـة المتقدمـة فـي أخبـار      •

حيــث ورد فيــه بعــد افتــراض الســائل تســاوي الخبــرين . التــرجيح
إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقـى  «المتعارضين في جميع المرجحات 

. »إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من االقتحام في الهلكات

391، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 

و االستدالل بهذه الرواية ال ينافي أخبار التـرجيح ألنهـا دلـت علـى     •
التوقف في طول فقدان الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامـة، بـل   
. الشهرة و الصفات أيضا بناء على استفادة الترجيح بهما مـن المقبولـة  

إالّ أنه قد يتوهم معارضتها مع ما دل على التخيير مطلقاً أو عنـد فقـد   
. الترجيح بأحد المرجحات المنصوصة، كما في المرفوعة

391، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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َأخبار التوّقف و اإلرجاء 
و الظاهر أنه ال تعارض بين ذيل المقبولة اآلمرة باإلرجاء بعد فـرض  •

تكافؤ الخبرين المتعارضين مع أدلة التخيير، 
و ذلك لما تقدمت اإلشارة إليه من أن المقبولة بصدد عالج التعـارض  •

بلحاظ موردها، و هو مورد الخصـومة و اخـتالف الحـاكمين، و مـن     
الواضح أنه في هذا المورد ال معنى للحكم بالترجيح بموافقة االحتياط 

مع تشبث كل من الخصمين بحقـه و   -كما جاء في ذيل المرفوعة  -
. -كما في أخبار التخيير  -ال للحكم بالتخيير 

392-391، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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تنبيهات المسألة الثانية
. في شمول أخبار العالج لموارد الجمع العرفي -التنبيه الثالث •
قد يقال بإطالق لسان الروايات المتضمنة لعالج حاالت التعارض بين •

الحديثين لموارد التعارض غير المستقر أيضا فيما إذا كان بين مـدلول  
كما في غير الورود من أقسام التعارض غير  -الدليلين تعارضاً حقيقياً 

،-المستقر 

400، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبار العالج لموارد الجمع العرفي

فإن هذا القسم من التعارض و إن لم يكن سارياً إلى دليـل الحجيـة،    •
إّال أن الميزان في الرجوع إلى أخبار العالج لـيس هـو التنـافي فـي     
الحجية، بل الوارد في مفادها مطلق التعارض و االختالف في الحديث 

. و هو ثابت حتى مع عدم سريان التنافي إلى دليل الحجية

400، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبار العالج لموارد الجمع العرفي
و مـا يمكـن أن يـذكر فـي     . إالّ أن الصحيح عدم تمامية هـذا البيـان  •

: الجواب عليه أحد وجوه نقتصر منها على ما يلي
أن الظاهر من أسـئلة الـرّواة ألخبـار العـالج كـونهم       -الوجه األول •

واقعين في الحيرة من جراء التنافي الّذي يجدونه بين الحديثين، و من 
البعيد عادة أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مـع وجـود   
جمع عرفي بين، المتعارضين فهذه قرينة معنوية تصرف ظـواهر هـذه   

. األخبار إلى موارد التعارض المستحكم خاصة

400، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبار العالج لموارد الجمع العرفي
ألن التحير في الحجة و إن لـم يكـن موجـودًا    . و هذا الوجه غير تام•

لدى اإلنسان العرفي في موارد الجمع العرفي، إّال أن هذا ال ينـافي أن  
كما هو مقتضى  -يكون سؤاله عن مطلق موارد االختالف و التعارض 

إلمكان أن يكون مسـتفهماً عـن احتمـال وجـود طريقـة       -اإلطالق 
. خاصة متبعة لدى الشارع في موارد التنافي بين أحاديثه

400، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبار العالج لموارد الجمع العرفي
إلى أن في أخبار العالج ما ورد الحكم فيـه مـن اإلمـام    : هذا، مضافاً•

عليه السالم ابتداء من دون سؤال و تحير يفترض من قبل الراوي، بل 
قـد ورد العـالج    -و هي صحيحة الراونـدي   -عمدة روايات العالج 

فيها من قبل اإلمام عليه السالم فلئن فرض عدم اإلطالق في غيرهـا  
. كفى ما فيها من اإلطالق

401، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث



20

شمول أخبار العالج لموارد الجمع العرفي
 -أن السيرة العقالئية القائمة على كبرى الجمع العرفي  -الوجه الثالث •

خصوصاً في حق من كان ديدنـه تفريـق القـرائن و ذكرهـا منفصـلة      
مستحكمة في أذهـان العـرف بدرجـة ال يصـلح      -كالشارع األقدس 

مجرد إطالق في بعض أخبار العـالج للـردع عنهـا بـل األمـر علـى       
العكس تماماً إذ يكون وضوح هذه الكبرى و رسوخها فـي أذهـانهم   

. بنفسه قرينة مانعة عن انعقاد اإلطالق في تلك األخبار

401، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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