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 بدأنا من تعریف  التعارض و بیّنا فرقه مع التزاحم وذکرنا شروطه و أقسامه.

ثم أشرنا الی موارد تحقق التکافئ فی الخبرین والی المرجحات المنصوصه وغیر المرجحات 

ثالثۀ أقوال المنصوصه وهل تتعدی من المنصوصه إلی غیرها لقد اختلفت أنظار االصولیین على 

:وجوب التعدی و وجوب االقتصار على المرجحات المنصوصۀ و التفصیل بین صفات الراوی و 

 غیرها.

و الترتیب بین المرجحات المنصوصه بأنها فی عرض واحد أو یقدم المرجح الجهتی أویقدم المرجح 

 الصدوری أو مترتبه حسبما جائت فی المقبوله علی أربعۀ أقوال.

دّ مع قطع الّنظر عن االخبار العالجّیۀ من بیان ما هو مقتضى األصل فی المتعارضین اعلم انّه ال ب

فنقول: فیه أقوال: فقد ذهب بعض ان مقتضاه هو التساقط و الرجوع إلى ما یقتضیه األصل فی 

المورد، و ذهب بعض إلى أّن مقتضاه هو التخییر فی العمل بکل واحد منهما و ذهب بعض آخر 

ه حجیّۀأحدهما بال تعیین و عنوان ال واقعا و ال ظاهرا. إلى انّ مقتضا

و حیث اختلف حکم العقل بالتساقط و التخییر باختالف المبانی فی حجیۀ األمارات غیر العلمیۀ 

من حیث الطریقیۀ و الموضوعیۀ فبحثنا فی مقامین: األوّل فی حکم العقل بناء على الطریقیۀ، و 

 الثانی بناء على السببیۀ    

قلنا فی المقام األوّل: إن محتمالت تعارض الخبرین بناء على الطریقیۀ أمور کثیرة:ف

سقوطهما عن الحجیۀ رأسا أو الحکم بالتوقف أو حجیتهما معا أو حجیۀ أحدهما تخییرا أو حجیۀ 

الموافق للواقع منهما أو حجیۀ أحدهما ال بعینه.

تزامیۀ یندرج المتعارضان فی باب التزاحم مطلقا و اما بناء على السببیۀ و على وجوب الموافقۀ االل

سواء أکانا مؤدیین إلى وجوب الضدین أم لزوم المتناقضین، أم کان مؤدى أحدهما حکما إلزامیّا 

 و مؤدى اآلخر حکما غیر إلزامی عن اقتضاء أو ال عن اقتضاء.

تساقط غیر أن آراء وما هو مقتضی قاعدة الثانویه نقول استفاضت األخبار بل تواترت فی عدم ال

األصحاب اختلفت فی استفادة نوع الحکم منها الختالفها على ثالثۀ أقوال و مختار المشهور بل 

 نقل اإلجماع علیه التخییر فی األخذ بأحدهما.

 


