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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

ة األبدية على أعدائهم إىل يوم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائم
 الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.

 التعارض ، التعادل والتراجيح
  ةياملبتتا ئ التصتتورية والتصتتديقية للمستتللة اال تتول العديتتد  تتنالبتتدأ بتت  ر ، 1تستتتدعي الوتترورة العلميتتة والفنيتتة، وقتتد تقتوتتي ال متترة ايوتتا  

 :للعلم نفسه، وسنشري بلذن اهلل تعاىل اىل بعوها بقسميها  ر املبا ئ،  ما تستدعي الورورة ذ  غريها
 .كات املتعلقة هبانوا طالحا   ع بيان بعض ال لغة )التعارض ، التعا ل والرتاجيح( تعريف املصطلحات ال الثة :و نها
 بدأ االخري فنقول:فلنبدأ بامل امهية ه ه املسللة وشدة ضرورهتاو  وقع ه ه املسللة  ن علم اال ول ،  :و نها

 مباحث الحجج والتعارض قلب علم االصول
وذلتتال الن  وضتتوص اال تتول هتتو )احلجتتة املشتترت ة القريبتتة يف الفقتته( و باحتتث احلجتتب قلتتب اال تتول  ان تعتتد  باحتتث التعتتارضانتته نكتتن 

، هتي  فتر ات و صتا يق ونظائرهتا احلجباو)اال لة االربعة  ن حيث الدليلية( او)مبا هي هي( وظواهر الكتاب وخرب ال قة، ومها  ن  باحث 
وينطبق عليها تعريف علم اال ول ايوا  وهتو حستب القتد اء )القواعتد  ،غرى قياس االستنباط هي احلجة اليت تقع  ربى  اهنا أي 2املوضوص

يف طريتق استتنباط احلكتم  املمهدة الستنباط احلكم الشرعي الفرعي(  ع قيد الكلي وحسب بعتض االعتالم )العلتم بالقواعتد التيت تقتع نتيجتهتا
، و ت لال  باحتث التعتارض فتان البحتث يقتع يف ان (ا تولية اخترى اليهتاالشرعي الكلي االهلتي  تن  ون حاجتة اىل ضتميمة  تربى او  تغرى 

ى اال تل )وال التث هتو  قتوت فهل  المها حجة ختيريية او احتدمها  عينتا  او يتستاقطان  اخربي ال قة   ال  او ظاهري الكتاب فرضا  لو تعارض
للتتدليل اخلتتال والتتراجح  نهمتتا حجتتة ان  تتان املتترجح  تتن  املتعارضتتني هتتو  قتوتتى اال تتل ال تتانوي يف اخلتتربينو التخيتتري  ،املبتتى علتتىاالويل، 

 فالبحث اذا  عن احلجة اليت تقع  ربى قياس االستنباط  (املرجحات املنصو ة او  طلقا  على اخلالف
 االصول موقع مباحث االلفاظ واالستلزامات في

لعلتتم اال تتول اذ هتتي  ستتائل علتتم ستتابق  اللغتتة والبال تتة والصتترف وذلتتال   تتل  اللغويتتة يةيقا تتا  باحتتث االلفتتا  فاهنتتا  تتن املبتتا ئ التصتتد
 واخلتترب واالنشتتاء ،واملعتتى احلتتريف ،يف خصتتول املتلتتب  او يف االعتتم  نتته و تتن  اانقوتتى عنتته املبتتدأ يقتتةاملشتتتق حقان عالئتتم احلقيقتتة واوتتا  و 

  نها. اخل واحلا ل ان املوضوص فيها هو نف  االلفا  الخصول  اور  يف الكتاب والسنةوا ر والنواهي واملفاهيم واال
يستتلزم  وهتل او بتني احلكمتني هناك  ال  ة بني احلسن العقلي والوجتوب الشترعي باحث العقلية  ت: هلو  لال  باحث االستلزا ات وامل

اال تتر  عقتتال   و تت ا هتتل يقتوتي او هتتل يستتلزم  ستتتلزم وجتتوب الشتيء وجتتوب  قد تته او حر تتته حر تهتااو هتل ي اال تر بالشتتيء اال تر مبقد تتته
 .سابق،  علم الكالم او  ريه وهل نكن اجتماص اال ر والنهي  فاهنا  لها  سائل علم  او العام  بالشيء النهي عن ضده اخلال  

ا العلتتم املعتتني، فانتته  تتن  ستتائل علتتم ستتابق و تتن املبتتا ئ التصتتديقية للعلتتم اعتتم  تتن نطتتاي الغايتتة التتيت عقتتد هلتت ان  تتا ا تتر  تترة   والحاصــ 
 الالحق.

البحث يف  باحث االلفا  واالستلزا ات  ن حيث ذاته اعم  ن  اُ ّهد لالستنباط يف علم اال ول فان )اال ر ظاهر يف  :وبعبارة اخرى
عكت  ظتواهر الكتتاب حجتة ام ال  واالمجتاص املنقتول  ،علتم اال تولحبث عام  ري خال ب يف االباحة( ظاهر او )انه عقيب احلظر الوجوب(

اجتمتتاص اال تتر  ا كتتان روايتتة عتتن املعصتتوم حجتتة ام ال  و تت لال ستتائر  باحتتث االلفتتا  واالستتتلزا ات ونظائرهتتا اذ يبحتتث عتتن حكتتم او علتتى
 ستتنباطالد ّهت ُ نته  تن حيتث ذاتته قتد خصول  اور   نهما يف الكتتاب والستنة ، عكت  ظتواهر الكتتاب حجتة فاعن  والنهي يف حد ذاته ال

و  لال حجية  ال او احد اخلربين املتعارضني او عتد ها فتان البحتث فيهتا هتو عتن خصتول  تاور  يف الكتتاب  احلكم الشرعي الكلي االهلي
 .والسنة

                                                           

 لل مرة باذن اهلل تعاىل ستليت االشارة - 1
ال اتية(  ع  ناقشة الوابط يف   عوارضه  وضوص  ل علم  ايبحث فيه عناملدعى وهو ) وضوص العلم  على تفصيل بني التعريفني االخريين يف  دي ضابط - 2

 حد ذاته  ما فصلناه يف حمله
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 تتن املبتتا ئ التصتتديقية، نظتترا  لك تترة احلاجتتة اليهتتا يف علتتم اال تتول بتتل  قتتوم يف علتتم اال تتول، وان عتتّدها املباحتتث نعتتم، ا تتا ا خلتت  هتت ه
التوار  يف الكتتاب والستنة  - ت ال   – ان املشتتق بتان يقتال:ميمة قيد اليها به تصلح ان ينطبق عليها الوابط السابق فتكتون  ستللة ا تولية وب

  عقتتال  او شتترعا   يستتتلزم ابتاب الشتتيء شترعا  وجتتوب  قد تته  وهتل ال  تن حيتتث ورو ه يف الكتتاب والستتنة هتل هتتو ظتاهر يف الوجتتوب ام او
 يليت  زيد تنقيح واخ  ورّ  ل لال. ولعله 3وهل يعقل اجتماص ا ر الشارص وهنيه  فتل ل

وا ا  باحث اال ول العلمية فهي  تلخرة رتبتة عتن  باحتث احلجتب و التعتارض، اذ التصتل النوبتة اليهتا اال بعتد فقتد التدليل واحلجتة ولتو 
 .ساقط بالتعارضبالت

 تعريف المبادئ التصورية والتصديقية
 تان البتد  تن تعريفهتا   -للتصتديقية عان مل ترجت –البد  ن التطري لعد   ن املبا ئ التصتورية والتصتديقية واالحكا يتة   ان  مث انه حيث
 بابا  فنقول : 
، 4حستب تعريتف الشتيل الطوستي يف االشتاراتوذلتال  (اتوهي ا ا تصورات وا ا تصديق ،هي االشياء اليت يبى عليها العلم :)املبا ئ(

 5(الصناعة وتعريفه اعم  ن تعريف ابن سينا هلا بت)املقد ات اليت  نها تربَهن تلال الصناعة وال ُتربِهن هي تلال
 .6على تفصيل ذ رنا يف  قد ة  تاب املبا ئ التصورية والتصديقية للفقه واال ول

 المبدأ التصوري
يف بتايب الربهتان والكليتات اخلمستة بتل  وذاتياتته بقستميهافهو  ايفيد تصتور  وضتوص العلتم او  وضتوص املستللة ب اتته  (رياملبدأ التصو )ا ا 

 و تعلقاته ايوا .
 والتدخويل ، و ريهتا يفواحلدستي والتشتر   ن املبا ئ التصورية هل ا املبحث،  ما ان تعريف االمجاص اللطفي يعدّ  فم ال : تعريف )التعارض(

اذ و تل اخلتالف يف تعريفته   عقتل هتو املترا  لي  و  لال تعريتف العقتل الت ي عتّد  تن اال لتة االربعتة فت ،با ئ التصورية لعلم اال ولملاهو  ن 
ة آيف البحتتار و  تتر  ياىل مخستتة عشتتر قتتوال  ذ رناهتتا يف  تتتاب )الوتتوابط الكليتتة لوتتمان اال تتابة يف االحكتتام العقليتتة( واشتتار العال تتة اولستت

 ري  نها.العقول اىل   
  :فهي (املبا ئ التصديقية)وا ا 

 المبدأ التصديقي
جترى فلتو وقتع البحتث عتن اقتق االمجتاص ووجتو ه  تان حب تا  عتن املبتا ئ التصتديقية وهكت ا لتو ،  ا تفيتد التصتديق بوجتو  املوضتوص  -1
 اال تام   وا  بعد   ن التمحتي  اذ حمّصتها االئمتةي ايفِ  ما هو بديهي ، او اثباتا  فنُ   يَ فِ يف الروايات ثبوتا  فنُ  ضعن وجو  التعار  البحث
بشتكل اقتل جتدا  كتا  تان  هلكنت بليتدينا ثبوتته فيمتا  ل الشتيل الطوستي يف التهت يب واالستبصتار ، وان  تان اال تح  ذلال مث ا مل الرضا

 .عليه احلال   ن الصا قني
 وللحديث صلة وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 لو  ان لوجو  اللف  ) اال ر( او احلكم العقلي ) استلزام وجوب ذي املقد ة ، اللهم اال هامل  ور يف اال ول عن  ري  حكماذ التقييد لغو  ع ااا   - 3
 لوجوب ذيها( يف خصول الكتاب والسنة ، حكم خال يغاير  اهو لطبيعيها. فتدبر
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