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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(

(168) 
 مارا  لى  اصأصولتتمة ورود اال

ورو  األصوول علوى األصوول و ان أصناف الوورو  األساسوية أربوور ورو  االاواراى علوى األصوول وعلوى االاواراى، سبق 
 وعلى األااراى، واضى الكالم عن القسم األول وذكرنا انه نوعني وبقي النوع الثالث واألنواع الثالثة هير

 روبقي ورو ها على األصول اللفظية ،ول النقليةورو  األاارة على األصول العقلية وعلى األص
 .والنقلية كحديث الرفو ،والعقلية كقاعدة قبح العقاب بال بيان

 اصأصول الىفظية: 
وجتمعهوووا أصوووالة الظهوووور أو أصوووالة  بووواملعأل األخووو  وأاوووا األصوووول اللفظيوووة، فهوووي ك صوووالة العمووووم وا  وووال  واحلقيقوووة

 .احلقيقة باملعأل األعم
 يف ضمن نقاطر على األصول اللفظيةعض األااراى وبيان ورو  ب

 معن  أصالة الحقيقة أو الظهور
ان املوورا  اوون أصووالة احلقيقووة أو الظهووورر أصووالة اطابقووة ا را ة اةديووة لالسوودعمالية، ولووي  املوورا  وضووو صووي  اصأولىى : 

، كموا لوي  املورا  اوا احوث األلفوا العموم للعموم فانه حبث لغوي أو عوريف واون املبوا ل الدصوديقية لعلوم األصوول واون اب
قيل ان ان األصل يف االسدعمال احلقيقة ان إريد به انه ان اسدعمل اللفظ يف اعأل  ل على انه املوضوع له، اىت مل يعلوم 

واسدعمل اللفظ وجهول انوه اسودعمل يف املوضووع لوه أو او ا كوان األصول له املوضوع له، والصحيح انه كلما علم املوضوع 
سودعمل  اللدوه علوى وضوو املواحلاصلر األصول يف االسودعمال إرا ة احلقيقوة ال  ،عمال اسدعماله يف اعناا احلقيقييف االسد

 كحقيقة أو فقلر كلما اسدعمله فقد أرا  املعأل احلقيقي، ولي  كلما اسدعمله  ل على أنه املوضوع له.  ، له،فيه
 ليست أصوالً بل أمارا 

جعلهوا ثالثوة  يووهملظهور ب قسااها، لي  أصوالً باملعأل األخ ، بل هوي أاواراى، وقود ان أصالة احلقيقة أو االثانية: 
األصلني )العقلي والنقلي( كوهنا أصالً عملياً، لكنوه با ول فوان األصول هوو اوا كوان اوضووعه ال وم واةهول واوا بو  عليوه 

 الك ف الناق  فاهنا ظن نوعي اعدرب. ومل يرفعه ااا األاارة فظرفها ال م وهي مبجيئها ترفو اةهل وال م ولو بنحو 
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% اوثاًل( أاوا األصول العملوي فوال 09ر هواا هوو الواقوو )ولوو بنسوبة وتفيودواحلاصلر ان االاارة كخرب الثقة تُوري الواقوو 
 ا.فوظيفدم العملية كا أريم اياايُري الواقو وال يقول ان اؤ اا هو الواقو بل افا ا انه حيث ال تعلم الواقو وال تراا وال 

ان ارا  املدكلم هو الواقو فان افا  )أصالة اطابقة اةدية لالسدعمالية(  تُريواألصول اللفظية هي ان األااراى فاهنا 
اةدي الثبويت هو اطواب  ملورا ا االسودعماإل ا ثبوايت وان هواا هوو واقوو احلوال ولوو بنحوو الك وف النواق  ال انوه حيوث ال 

انوه أرا  اوا اسوودعمله علووى وال نوراا بوجوهف فوظيفدووم العمليوة هوي البنوواا علوى كواا )أبووداً  نعلوم الواقوو )أي واقووو اورا  املودكلم(
 .، فاألاارة كاشفة واألصل ا  كاشففيه(

( ال الدعبود ال ورعي وال العقلوي وعليوه فكوان األو  وللعلوم بالوضوو وان   أصالة احلقيقة الغلبة والظن النوعي )تبعواً اوا
اعوود اللفظيووة  ون األصووول اللفظيووة، حوواراً اوون اللووب ، خاصووة اووو ذكرهووا يف سوويا  واحوود اووو تسووميدها باألاوواراى أو القو 

 لخب  واضحاً.ل (1)األصول العقلية والنقلية، وإن كان املرا  انها
 العقالئية ال الىفظية (1)واصأول  تسميتها باصأصول

عقالئيووة، وذلووم ألن ان وو ها بنوواا العقووالا و  تسوومية األصووول اللفظيووة باألصووول الانووه ظهوور ضووا اضووى ان األأ الثالثىىة: 
فوان احلواكم هبوا العقول )يف اثول قوبح العقواب  واحلواكم ن  مأ ووتبانيهم، فكما مسيت األصول العقلية والنقلية هبما بلحا  الو

الا، سووما األصووول اللفظيووة باألصووول العقالئيووة ألن احلوواكم هبووا العقوولدُ فكووالم  بووال بيووان( أو النقوول )يف رفووو اووا ال يعلمووون(
أصوالة اطابقوة  –كموا سوب    –خاصة واهنا ليست قائمة بواللفظ بول اللفوظ أحود أركاهنوا فقوص إذ أصوالة العمووم اوثالً تعو  

 ، لإلرا ة االسدعمالية انه.املدكلم لفظاً ا را ة اةدية، اىت اسدعمل 
أو شوبه ذلوم، لكون الكوالم  (3)احملولاحلوال و اللفظ أحود األركوان اصوححاً للدجووال بعالقوة املالبسوة أو  نعم يكفي كون

 يف األفضل املبِعد عن اللب .
 اصأمارا  واردة لى  اصأصول الىفظية أو حاكمة

األخووو  وأصوووالة ان األاوووارة، كخووورب الثقوووة واةوووا ، وار ة علوووى األصوووول اللفظيوووة، ك صوووالة احلقيقوووة بووواملعأل الرابعىىىة: 
ي جوءا املقدضوي الصوالة احلقيقوة والعمووم، كموا قيول يف العموم، وذلم بناا على ان عدم وجو  املخص  أو قرينة اجملاال ه

قدضوي لإل وال  ال املانعوة عون ققو  املاملطل  ان أن اقدااى احلكمة الثالثة وانها عدم وجو  قرينة علوى اةوالف، هوي 
عموووم يف كووون أصووالة العموووم كوواملطل ، ال ينعقوود اووا التانووه تووام االقدضوواا والقرينووة علووى اةووالف اووانو، فعلووى هوواا املسوولم 

                                                           

 ان األصول اللفظية وان املرا  اهنا قواعد لفظية. (1)
 أو األااراى. (2)
 االعدباري. (3)
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علوى اةوالف، عكو  اون رأ  ان العوام  ،(1)ارحلة املقدضي إال بعدم وجو  قرينة ادصلة، وقيول حوىت املنفصولة اهنوا كوالم
هواا  فعلوىمبجر  اسدعماله فانه ينعقد له عموم و اللة على انه اورا  بوا را ة اةديوة إال ان اةوا  اوانو ألنوه أقوو  ظهووراً 

. يف ذلووم فراجووو ور    وأخووا   وقوود سووب  تفصويل   يكوون املخصوو  حاكموواً علوى أصووالة العموووم ألنوه ينووءل ظهووورا انءلووة العودم
 فددبر جيداً.

 رقول ال يخ اآليت،وضا يوضح اا ذكرناا كما يوضح اثال ورو  الدسدور على القانون 
 كالم الشيخ في ورود المخصص الظني

  أيضا وار ا، بناا على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا اعلقا على عدم الدعبد الظ (2)وحيدمل أن يكون) 
 حال األصول العقلية، فد ال. (3)بالدخصي ، فحااا

 هاا كله على تقدير كون أصالة الظهور ان حيث أصالة عدم القرينة.
فالظواهر أن الون   -و اون ا هوا احلاصول اون الغلبوة أ -وأاا إذا كان اون جهوة الظون النووعي احلاصول بوارا ة احلقيقوة 

الوواي هووو اسوودند  -وار  عليهووا اطلقووا وإن كووان الوون  ظنيووا، ألن الظوواهر أن  ليوول حجيووة الظوون احلاصوول بووارا ة احلقيقووة 
اقيوود بصووورة عوودم وجووو  ظوون اعدوورب علووى خالفووه، فوواذا وجوود ارتفووو اوضوووع ذلووم الوودليل، نظوو  ارتفوواع  -أصووالة الظهووور 

 .(4)اوضوع األصل بالدليل(
 الصنف الثاني: ورود اصأمارا  لى  اصأمارا 

 أيضاًر أنواع كث ة انها املعروف  رحه يف األصول وانها ا  املعروف ونضيف بعض ال واهد املعاصرةولذلك 
 ورود الدستور لى  القانون واصأخير لى  المقررا 

اراى؛ فوووان الدسووودور اهووويمن علوووى ورو  الدسووودور علوووى القوووانون وورو  القوووانون علوووى اقووورراى ال وووركاى والووووال فمنهىىىا: 
 القانون واألخ  على املقرراى، توضيحهر

، والوواي ت وو ط يف وضووعه، يف القووواننيان الدسوودور هووو القواعوود الكليووة األساسووية العااووة أو هووو ا  ووار العووام لكافووة 
األاووة أو أربعووة احلكواواى الوضووعية، شوروط أصووعر اوون شوروط وضووو القووانون كو ن ي وو ط فيووه انعقوا  أكثريووة ثلثووي  لو  

                                                           

د يف املطل  بان اا هو ان اقدااى احلكمة وشورط ققو  ا  وال  هوو عودم وجوو  قرينوة علوى اةوالف يف اقوام الدخا ور ال وفصال اآلخون (1)
 إ  األبد.

 أي املخص  الظ . (2)
 األصول اللفظية. (3)
 .11-11هو  1428، 8، ةنة ققي  تراث ال يخ األعظم، ط4ال يخ ارتضى االنصاري، فرائد األصول، ج (4)
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 %(.28% واقابل 39% اقابل 42%( بل وأحياناً النسبية )كو11بينما تكفي يف القانون األالبية املطلقة ) هأمخاس
ولاا قد يكون الدسدور اائوة صوفحة اوثالً أاوا القووانني فقود  ان الدسدورأاا القوانني فهي تفصيالى األحكام املدفرعة 

 يغطي ألوف الصفحاى(.الاي  (1)سنهوريلل تبل   لداى كث ة )اثالً الوسيص
تفصوويالى الدفصوويالى كدحديوود فهووي أاووا املقوورراى فهووي اووا تضووعه الوووالاراى وال ووركاى يف إ ووار الدسوودور والقووانون، 

 ساعاى العمل واألجور واملءايا والعطل وشبه ذلم.
لعقووالا يوورون الدسوودور وار اً علووى والظوواهر إن ُعوورف ا ،وعلووى ذلووم فالقووانون لووو اصووطدم بالدسوودور اعدوورب بووا الً الايوواً 

للدسوودور ال انووه  اعارضوودهالقووانون ولووي  حاكموواً فقووص أي اهنووم يوورون ان شوورعية القووانون يف ارحلووة املقدضووي اقيوودة بعوودم 
القوانون بالنسوبة للمقورراى، وإن أبيوت عون الوورو  حوال م وكوال ،حجة لكن الدسدور حجة أعظم فيدغلر عليه باالقوائية

 .لناظرية الدسدور لكافة اا سيصدر ان القوانني احلكواةفال انا  إال ان 
للد وووريو( فلوووو اصووودر  )انوووه ال  (ا سوووالم هوووو املصووودر للد وووريو)أول اووووا  الدسووودورر ان يف الدولوووة ا سوووالايةر مثالىىى : 

اوون الدسوودور فانووه كلمووا عووارن قووانون انهووا املووا ة األو   (2)ب الربملووان قانونوواً باألخووا بووبعض قوووانني فرنسووا أو بلجيكوواصوووا 
 )بان كان خالف ا سالم( لغى.

اصووودر السووولطاى فلوووو صووووب هوووو ال وووعر ان وأاوووا يف احلكواووواى الدةقرا يوووة اووو  ا سوووالاية فووو ول اووووا  الدسووودورر 
، اللهوم إال لووو الربملوان قانونواً افوا ا انوه خووال خووداع ال وعر وعودم ال وفافية يف بعوض القوراراى، لوود  الطووارل اوثاًل، لغوى

ون إ  اووا ة  سوودورية بووان صووا   عليووه ثلثووا اجمللوو  أو أربعووة أمخاسووه اووثالً أو جوور  اسوودفداا عووام اوون ال ووعر حولوووا القووان
 .عليه

 وصى  اهلل لى  محمد وآل  الطاهرين
 

أال إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا اصأرض بساطا، والتراب )علي بن احلسني )صلواى اهلل عليهما(ر ا اام قال 
  .، وقرضوا من الدنيا تقريضافراشا، والماء طيبا

ومن زهد في الدنيا هانت  أال ومن اشتاق إل  الجنة سال لن الشهوا ، ومن أشفق من النار رجع لن المحرما 
 (132  2)الكايفر ج (لىي  المصائب

                                                           

 م( أحد أعالم الفقه والقانون يف الو ن العريب.1011 -م 1801د الرالا  السنهوري )عب (1)
 احلال يف اصر وإيران وا مها. كانكما    (2)


