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تقریرات درس خارج اصول حرضت آیت اهلل سید حمهدرضا ندریس طباطبایی یزدی دانت براکته

دورهی دوم ـ سال سزیدهم ـ جلسه  03ـ سهشنبه 99/9/61
اقسام تعارض بین چند دلیل
قسن اول :تعارض بین عام و چند خاص هطلق
یه ؾبم ٍ چٌذ هخػع ٍجَد داسد وِ ایي هخػعّب خَد سِ غَست هیتَاًٌذ داضتِ ثبضٌذ؛ یب
ًسجتِ ثیي خَد هخػعّب تجبیي است یب ؾوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ ٍ یب هطلك است.
صورت اول از قسن اول :عام و هخصصهای هتباین
اثتذا غَستی سا ثحث هیوٌین وِ یه ؾبم ٍ هخػعّبی هتجبیي هتؿذد ٍجَد داضتِ ثبضذ .هثالً خذای

هتؿبل فشهَدُ استَ :حر َم ِّ
الربا وِ یه ؾبم یب هطلك است ٍ ؾلیالفشؼ هخػعّبی هتؿذدی ثش آى ٍاسد

ضذُ است ،هبًٌذ« :ال ربا بین الوالد و الولد» یب «ال ربا بین السوج و زوجته» یب «ال ربا بین السید و هولوکه» .ایي
هخػعّب هتجبیي ّستٌذ؛ صیشا دس یىی هَؾَؼ ،صٍج ٍ صٍجِ است ٍ دس دیگشی هَؾَؼٍ ،لذ ٍ ٍالذ یب
سیذ ٍ هولَن است .دس ایٌجب چِ لبئل ثِ اًمالة ًسجت ثبضین هثل هشحَم ًشالی ٍ چِ ًجبضین فشلی ًویوٌذ
ٍ ؾبم ًسجت ثِ ّوِی ایي هخػعّب تخػیع هیخَسد ٍ اًمالة ًسجت ّن الصم ًویآیذ؛ صیشا اگش هثالً
ثگَیین «حشّم الشثب إال ثیي الَالذ ٍ ٍلذُ» ثبص ًسجت ثِ «ال سثب ثیي الضٍج ٍ صٍجتِ» اؾن ٍ اخع هطلك است ٍ
لْزا هیتَاًین تخػیع ثضًین ٍ ّوچٌیي است ًسجت ثِ «ال سثب ثیي السیذ ٍ هولَوِ».
غبّشاً وسی خالفی دس ایي هسئلِ ًذاسد ٍ ّوِ لجَل داسًذ .آسی ،هشحَم آخًَذ دس وفبیِ ٍ دیگشاى تزوشی
دادُاًذ ٍ فشهَدُاًذ اگش إؾوبل ایي هخػػبت هَجت ضَد اغالً فشدی ثشای ؾبمّ ثبلی ًوبًذ یب افشاد للیلی ثبلی
ثوبًذ ،دیگش ًویتَاًین تخػیع ثضًین ٍ تؿبسؼ پیذا هیضَد .الجتِ دس هثبلی وِ ثیبى ضذ تؿبسؼ ًیست؛ صیشا ثب
خبسج ضذى افشاد هزوَس ثبص دُّب فشد سثب لبثل تػَس است ،اهب هیتَاًین هثبل سا ؾَؼ وٌین؛ هثالً ضبسؼ فشهَدُ
است« :یستحب اکرام العلواء» وِ یه ؾبم است ،سپس فشهَدُ است« :یحرم اکرام فساق العلواء» ٍ ًیض فشهَدُ
است« :یجب اکرام عدول العلواء».
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اگش لبئل ضَین وِ ثیي ؾبدل ٍ فبسك ٍاسطِ ًیست ٍ ّش ضخػی یب ؾبدل است یب فبسك ـ وِ ثؿیذ ًیست
ایيچٌیي ثبضذ؛ چَى ؾذالت سا هلىِ ًویداًین ،ثلىِ دس جبدُی هستمین ضشؼ ثَدى است ،لزا ّش فشدی یب ؾبدل
است یب ًیست ـ اگش ایي هجٌب سا اخز وشدین ّیچ فشدی اص ؾبم ثبلی ًویهبًذ؛ صیشا ؾلوب یب ؾبدل ّستٌذ یب فبسك.
یه خبظ گفتِ وِ ؾذٍل ؾلوب ٍاجت االوشام ّستٌذ ٍ یه خبظ ّن گفتِ است وِ فسبلطبى حشام االوشام
ّستٌذ ،دیگش چیضی ثبلی ًویهبًذ وِ اوشاهص هستحت ثبضذ .دس ایٌجب فشهَدُاًذ وِ ّش سِ دلیل ًویتَاًذ اص
ضبسؼ غبدس ضذُ ثبضذ ٍ یىی اص آًْب حذالل دسٍـ است ٍ تؿبسؾی ثشلشاس است.
ّوچٌیي است اگش تحت ؾبم افشاد للیلی ثوبًذ؛ هثالً لبئل ضَین وِ ٍاسطِی ثیي فسك ٍ ؾذالت ٍجَد
داسد؛ چَى هثالً ؾذالت سا هلىِ هی داًین ،لزا هوىي است فشدی ثبضذ وِ گٌبّی ًىشدُ تب فبسك ثبضذٌَّ ،ص
ّن هلىِ پیذا ًىشدُ تب ؾبدل ثبضذ ،پس فؿالً ًِ ؾبدل است ًِ فبسك .ایي ًَؼ اص فشد خیلی ون پیذا هیضَد؛
صیشا ّش وسی ثؿذ اص تىلیف یب ٍالؿبً ّوت داسد تب گٌبُ ًىٌذ لزا رات هلىِ ٍ ؾبدل خَاّذ ثَد ٍ إال فبسك
است .ثلی گبّی وسی اٍایل تىلیف هوىي است اص ایي ًَؼ افشاد للیل ثبضذ یب یه اًسبى ثسیطی ٍ یب
استثٌبئی پیذا ثطَد وِ ًِ ؾبدل است ًِ فبسك .دس ایي غَست ًیض ًویضَد گفت وِ «یستحت اوشام الؿلوبء»
هختع ثِ آى است ،لْزا ثبص یمیي پیذا هیوٌین وِ ًویضَد ّش سِ دلیل دسست ثبضذ.
ثٌبثشایي ثِ لَل هشحَم آخًَذ اگش هخػعّب ثِ اًذاصُای ثبضٌذ وِ ّیچ فشدی ثشای ؾبم ثبلی ًوبًذ یب
همذاس للیلی ثوبًذ وِ ثب ؾبم ثَدى سبصگبسی ًذاسد ،ایٌجب تؿبسؾی ثشلشاس است ٍ هؿلَم است وِ حذالل یىی
اص ایي ادلِ هطبثك ٍالؽ ًیست .دس ایي حبلت ثشای إؾوبل لَاؾذ تؿبسؼ ،ضص حبلت لبثل تػَس است.
حاالت محتمل در صورت اول از حیث إعمال قواعد تعارض

ٍلتی ؾبهی داسین وِ ثیبى هیوٌذ «یستحت اوشام الؿلوبء» ٍ دٍ خبظ داسین (ثشای سَْلت فشؼ
هیوٌین دٍ خبظ داسین) هثل «یجت اوشام ؾذٍل الؿلوبء» ٍ «یحشم اوشام فسبق الؿلوبء»ٍ ،لتی ًتَاًستین ثِ
ّش سِ ؾول وٌین ثبیذ ثیي ایيّب تشجیحی لبئل ضَین ٍ ٌّگبم هالحػِی تشجیح ثیي ایيّب ضص حبلت
هوىي است اتفبق ثیفتذ:
 .1ایٌىِ ّش دٍ خبظ سجحبى ثش ؾبم داضتِ ثبضٌذ ،الجتِ ّش وسی طجك هجٌبی خَدش دس هسئلِی تؿبدل ٍ
تشاجیح ثِ هضایبی هٌػَغِ یب اؾنّ توسه هیوٌذ .دس ّش حبل هوىي است ادلِی خبظ ثش ادلِی ؾبم سجحبى
داضتِ ثبضذ؛ یؿٌی هثالً ساٍی دلیل «یحشم اوشام فسبق الؿلوبء» ٍ ساٍی دلیل «یجت اوشام ؾذٍل الؿلوبء» اٍثك اص
ساٍی «یستحت اوشام الؿلوبء» ثبضذ ،ثٌبثش ایٌىِ اٍثمیت سا جضء هشجحبت ثذاًین .دس ایٌجب هؿلَم است وِ اگش
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لبئل ثِ إؾوبل هشجحبت ثبضین ،ؾبم سا ثبیذ وٌبس ثگزاسین ٍ دٍ خبظ سا اخز وٌین؛ یؿٌی ؾبم وبلؿذم است.
 .2ؾبم ساجح ثش ّش دٍ خبظ ثبضذ؛ یؿٌی هثالً ساٍی «یستحت اوشام الؿلوبء» اٍثك اص «یحشم اوشام فسبق
الؿلوبء» ٍ «یجت اوشام ؾذٍل الؿلوبء» است .دس ایٌجب دٍ ًػشیِ اثشاص ضذُ است؛
ّوِ لجَل داسًذ وِ ؾبم همذم هیضَد ٍلی یه ًػشیِ ایي است وِ ّش دٍ خبظ سبلط هیضًَذ ٍ وأىّ
طشف هؿبسؾِ هجوَؼ خبغیي است ،لزا ؾبم سا اخز هیوٌین ٍ خبغیي ّشدٍ سبلط هیضًَذً .ػشیِی دیگش
دس همبثل هیگَیذ هب ًویتَاًین ثگَیین دٍ خبظ سبلط هیضَد ،ثلىِ آًچِ وِ ؾلن ثِ وزثص داسین یىی اص
ایي سِ تبست .ثِ تؿجیش دیگش هیداًین وِ ایي سِ ثب ّن جوؽ ًویضَد ٍ اگش یىی اص سِ دلیل ًجبضذ ـ چِ
ؾبم ،چِ خبظ اٍل ٍ چِ خبظ دٍمّ ،ش وذاهص سا وٌبس ثگزاسین ـ دیگش ؾلن ثِ وزة ًذاسین .لْزا چشا
هیگَییذ وِ ّش دٍ خبظ سبلط هیضَد؟! ثلىِ هیگَیین ثبیذ ثیي ایي دٍ خبظ ثبص ًسجتسٌجی ضَد .اگش
یىی ساجح ثَد اخز ضَد ٍ دیگشی سبلط ضَد ،اگش یىی ساجح ًجَد ٍ دٍ خبظ ّوسٌگ ثَدًذ ،طجك هجٌب
ثبیذ ؾول ضَد؛ یؿٌی اگش وسی لبئل ثِ تخییش ثَد یىی سا اختیبس هیوٌذ ٍ إال لبئل ثِ تسبلط هیضَین .پس
ایيچٌیي ًیست وِ ؾبم سا همذم ثذاسیذ ٍ دٍ خبظ سا وٌبس ثگزاسیذ ،ثلىِ صهبًی ّش دٍ خبظ وٌبس هیسٍد
وِ ًتَاًیذ یىی سا ثش دیگشی تشجیح ثذّیذ ٍ لبئل ثِ تخییش ّن ًجبضیذٍ .اًگْی ثٌبثش ایٌىِ هتؿبسؾیي ّن
هیتَاًذ ًفی ثبلث وٌذ ،اگش ایي دٍ خبظ تَاًستٌذ دس جبیی ًفی ثبلث وٌٌذ آى سا ًیض هلتضم هیضَین.
پس حبلت دٍم ایي ضذ وِ ؾبم ساجح ثش خبغیي است ،لزا ثبیذ اص یىی اص خبغیي سفؽ یذ ثطَد .اگش
یىی اص خبغیي داسای تشجیح است آًچِ سجحبى داسد اخز هیوٌین ٍ آًچِ هشجَح است وٌبس هیگزاسین ٍ
اگش یىی سجحبى ًذاضت ،یب لبئل ثِ تخییش هیضَین یب تسبلط یب هجٌبی دیگش ٍ ،طجك آى هجٌب ثبیذ ؾول وشد.
ّ .3ش سِ دلیل ّوسٌگ ثبضٌذ .هثالً سٍات دس ّش سِ سٍایت ،یؿٌی سٍایت دالّ ثش استحجبة اوشام ؾلوب ٍ
سٍایت دالّ ثش حشهت اوشام فسبق ؾلوب ٍ سٍایت دالّ ثش ٍجَة اوشام ؾذٍل ؾلوبّ ،وگی ثمِ ّستٌذ و ال
یفضل واحدٌ هنهن علی اآلخر .هؿلَم است وِ ایٌجب ثبص لَاؾذ تؿبسؼ ثیي ایي سِ ثشلشاس هیضَد ٍ فشؼ ایي
است وِ ّیچوذام سجحبى ًذاسًذ .اگش وسی لبئل ثِ تخییش ضذ ّشوذام سا خَاست اخز هیوٌذ ٍ اگش لبئل ثِ
تخییش ًطذ ّش سِ سبلط هیضًَذ .الجتِ وسی وِ لبئل ثِ تخییش هیضَد ،ایٌجب هیتَاًذ ثگَیذ وِ دٍ دلیل سا
اخز هیوٌین ٍ تٌْب یىی وِ هضاحوت داسد سا سفؽ هیوٌین ٍ ّشوذام سا خَاست سفؽ هیوٌذ ٍ دٍ دلیل
دیگش سا اخز هیوٌذ.
 .4ؾبم ًسجت ثِ احذ الخبغیي ساجح است ٍ هسبٍی ثب دیگشی است .هثالً دلیل دال ثش استحجبة اوشام
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ؾلوب ًسجت ثِ دلیل «یحشم اوشام فسبق الؿلوب» ساجح است ٍ اص لحبظ هضایب ثب «یجت اوشام ؾذٍل الؿلوب»
هسبٍی است .ایٌجب ًیض چَى ؾبم ساجح ثش یه خبظ است ٍ آى خبظ دیگش ّن هسبٍی ایي ؾبم است
یؿٌی ایي دٍ ّوسٌگ ّستٌذ ،پس فمط یه خبظ هشجَح است وِ آى سا ثبیذ وٌبس گزاضت تب هضاحوت اص
ثیي ثشٍد .پس آى خبظ هشجَح سا حزف هیوٌین ٍ ؾبم وِ ساجح است ٍ خبغی وِ هسبٍی ثب اٍ است سا
اخز هیوٌین.
 .5ؾبم ًسجت ثِ احذ الخبغیي هشجَح ثبضذ ٍ هسبٍی ثب دیگشی ثبضذ« .یستحت اوشام الؿلوبء» ؾبم است
ٍ «یجت اوشام ؾذٍل الؿلوبء» خبظ است ٍ ؾبم ًسجت ثِ ایي خبظ هشجَح است اهب ًسجت ثِ خبظ دیگش
یؿٌی «یحشم اوشام فسبق الؿلوبء» هسبٍی است .طجیؿی است دس ایٌجب ٍلتی ؾبم ًسجت ثِ «یجت اوشام ؾذٍل
الؿلوب» هشجَح است آى خبظ سا ثبیذ اخز وشد ٍ اص آًجب وِ هیداًین ایي ؾبم هسبٍی ثب خبظ دیگش است ،لزا
اگش لبئل ثِ تخییش ضذین احذّوب سا اخز هیوٌین ٍ اگش لبئل ثِ تخییش ًطذین الهحبلِ تسبلط هیوٌٌذ؛ چَى
فشؼ وشدین هسبٍی ّستٌذ.
 .6ؾبم ًسجت ثِ احذ الخبغیي ساجح ثبضذ ٍ ًسجت ثِ دیگشی هشجَح ثبضذ .هثالً دلیل ؾبم «یستحت
اوشام الؿلوبء» ًسجت ثِ «یحشم اوشام فسبق الؿلوبء» ساجح ثبضذ ٍ ًسجت ثِ خبظ دیگش یؿٌی «یجت اوشام
ؾذٍل الؿلوبء» هشجَح ثبضذ .دس ایي غَست ،خبغی وِ ساجح است اخز هیضَد ٍ ثِ تؿجیش دیگش چَى ؾبم
ًسجت ثِ «یجت اوشام ؾذٍل الؿلوب» هشجَح است« ،یجت اوشام ؾذٍل الؿلوب» سا ثبیذ اخز وٌینٍ .لتی وِ آى
خبظ سا اخز وشدین ٍ ؾلن ّن داسین وِ فمط یىی اص ایيّب وبرة است ،ثبیذ خبظ دیگش یؿٌی «یحشم
اوشام فسبق الؿلوبء» سا وٌبس ثگزاسین؛ چَى ًسجت ثِ ؾبم هشجَح است .ثٌبثشایي دس ٍالؽ ؾبم ٍ خبغی سا وِ
ساجح است اخز هیوٌین اهب آى خبغی وِ هشجَح است وٌبس هیگزاسین.
ًتیجِ آًىِ اگش ثؿذ اص تخػیع ؾبم ثِ ادلِی هخػع ،چیضی تحت ؾبم ًوبًذ یب اگش هیهبًذ للیل ثبضذ
ثِ ًحَی وِ ثب آى لفع سبصگبسی ًذاسد ،تؿبسؾی ثشلشاس هیضَد وِ ثِ حست حػش ؾملی ضص حبلت
هیتَاًذ داضتِ ثبضذ؛ یب خبظّب ساجح ثش ؾبم ّستٌذ ،یب ؾبم ثش ّش دٍ خبظ ساجح است ،یب ّش سِ هسبٍی
ّستٌذ ،یب ؾبم ساجح ثش احذ الخبغیي ٍ هسبٍی ثب دیگشی است ،یب هشجَح ًسجت ثِ احذ الخبغیي ٍ
هسبٍی ثب دیگشی است ٍ یب ایٌىِ ساجح ثش احذّوب ٍ هشجَح ًسجت ثِ دیگشی است.
نتیجهی بررسی صورت اول

ثیبى ضذ اگش یه ؾبم ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ خبظّبی هتؿذد ثبضذ وِ ثیٌطبى تجبیي است ،اًمالة ًسجت
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اتفبق ًوی افتذ؛ صیشا ّش چِ اص ؾبم خبسج وٌٌذ ثبص ؾبم ًسجت ثِ دیگشی ؾوَم ٍ خػَظ هطلك است ٍ دس
ایيگًَِ هَاسد تخػیع اؾوبل هیضَد ٍ اگش هٌجشّ ثِ تخػیع ول یب اوثش ضذ تؿبسؼ هیضَد .تؿبسؼ
ّن ثِ ایي ًحَ است وِ همتؿبی ادلِ اخز ثِ ّش سِ دلیل استٍ ،لی ؾلن داسین وِ یىی اص آًْب وزة است
پس ثبیذ اص یىی سفؽ یذ وٌین .اگش هجٌب ایي ثبضذ وِ هشجحبت ثبیذ اخز ضَد آًچِ وِ داسای تشجیح ًیست
سفؽ یذ هیضَد ٍ آًچِ وِ داسای تشجیح است اخز هیضَد ٍ دس غَست تسبٍی ّن طجك هجٌب تخییش یب
تسبلط یب ٍ ...الؽ هیضَد.
مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی
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