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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب 
قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 ة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.الدائم
 االصول

 مباحث التعارض، التعادل والترجيح
(2) 

 تتمة تعريف المبادئ التصورية والتصديقية
 اقسام المبدأ التصوري:

ة عددا هددي) ال  مددن عددلدلددة االربمايفيددد التصددديق عوضددوعية املوضددوا، عال هدداو علددى او موضددوا علددم اال ددول هددو  اال -1
لقريبددة يف الفقدده)  او اندده  احلجددة يف الفقدده) عمددا  هدب اليدده السدديد ال و ددرلدك او  احلجددة امل دد عة احيدث الدليليددة) او الع دد  

 عما  هبنا اليه ، او غري  لك.
لدة الصدورية لالقيسدة)   الع مدن الناشد مايفيد التصديق بغايدة العلدم وئائد ده عدد غاية املنطدق   دوو الف در عدن اخلطد   -2

 اىل غري  لك.النحو   وو اللساو عن اخلطً  يف املقال) ...  
القضدايا البيندة بنفسدها، عاالوليدال والفطريدال واحلدسديال واملتدوا رال وسدائر البدديهيال ، ئاددا مدن مبدالدكء العلددوم  -4

 نها اال ولالمن مسائلها، وعذلك املستقالل العقلية ئادا مبالدكء مجلة من العلوم وم
الدلدة العلدم الالحدق و لدك عال هندة مدن  لدك العلدم السدابق و هن عليها يف علم سابق ، ئادا مدن مسدائل   القضايا امل -5

علددى اساسدده يبتددا اعتبددار  ال تدداب) مث علددم ال ددالم  يفممددا يبحددث علددى اعجدداق القددراو وعلددى مصددونيته عددن التحريدد  ئاندده 
 اليت يستنبط منها احل م ال رعي. االخرىالثالثة  اىل  وار موضوا علم اال ول

 تعريف الشيخ الطوسي للمبادئ
 صورال او  وهي اماف ال يخ الطوسي يف االشارل والتنبيهال  املبالدئ) بد هي االشياء اليت يبىن عليها العلم ، وقد عر  
  فسري عالمه و  1 صديقال)

 مموضددوا العلددم  عمعددىن ال لمددة وهددي موضددوا علدد -3 فيددد  صددور  –وعمددا سددبق  –او املبددالدئ التصددورية هددي الدديت  -أ
او موضدوا املسد لة  عتعريد  احلدال والتمييدص والصدفة  -2ف واحلجة ومها موضوا علدم املنطدق عمدا قيدل) عر  املالنحو او معىن 
جة احلاو متعلقا ده عداحل م الدذك هدو متعلدق  عريد  علدم اال دول بدد  -4او  ا يدال املوضدوا  -1..اخل) اآللةامل بهة واسم 

 على احل م. أك )امل  عة القريبة يف الفقه
ف واحلجددة وااللدلددة االربعددة، واحلا ددل  اندده يبتددىن علددم النحددو واملنطددق و اال ددول وغريهددا علددى  صددور مفهددوم ال لمددة واملعددر  
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 موقوف على  عريفها. 2و صورها
 اريمهواملبالدئ التصديقية هي اليت  فيد التصديق بو ولد املوضوا او عوضوعيته او غ –ب

 مما سبق من االمور اخلمسة.
 للمبادئ ومناقشته سيناتعريف ابن 

للمبالدئ بد  املقدمال اليت منهدا  د ه ن  لدك الصدناعة وال د ه ن هدي  8يف ال فاء سيناابن  او  عري   لك وقد ا ضح من
ا التعريد   عريد  للمبدالدئ ئداو هدذ –مدن املبدالدئ  أك –ف  لك الصناعة) واو عاو لدقيقاً و حيحاً اال انده اخدم مدن املعدر  

 ئ او عليه او ي يت عا ي ملها. أكوعلى  ،اال او جياب بانصرائه له ،التصديقية ئقط
وبعلدم  4وقد ا ضح مما سبق او  عريفه هذا  للمبالدئ التصديقية) لدقيق ولطي  ئاو عل ما  رل برهنته يف علدم اال دول

نفسدده يدد هن بدده علددم اال ددول  مددا امسدد لة مددن مسددائله امدد اال ددول  عحجيددة رددواهر ال تدداب و االستصددحاب... اخل) ئهددو
ومصونيته عن اخلط  وعدل اهلل وح متده ئدال يعقدل او ي درا ح مدا علدى  وانه من عند اهلل اعجاق القراو عاالستدالل على 

ا ج ئي ددوو ندد ئدداو  لددك علدده ممدا اليبحددث يف علددم اال ددول بددل يف علددم ال ددالم خدالف مقتضدديال املصددلحة واملفسدددة الثبو يددة
 .من مبالدئه التصديقيةوالسنة حجة ..اخل) ئهو   ا هيف حد ال تاب حجة  علم ال الم

وما ابتىن العلدم عليده ئدالعلم اساسده ئهدو مسد لة  ،وعذلك احلال يف عائة العلوم  ئما يبتا عليه العلم ئهو مبدأ واساس له
 من مسائله.

 ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات
بحدث المبحدث التعدارم موضدع وحيدث عداو ، حيث ورلد مصطلح  املتعارضداو) و  املتتلفداو) يف روايدال عديددةمث انه 

عاو  -او االخبار بل وسائر االلدلة املتعارضة عما سي يي  فصيله  –اخل ين املتعارضني  وعدم حجية احد أو عالحجية عن 
بدا و  –مث نعدرج  او مايقارهبمدا ل الديت ورلد ئيهدا هدذاو اللفظداوئلن در اواًل اىل بعدا الروايدا ،البد من  عري  لدقيق للتعدارم

 بسائر املبالدئ التصورية والتصديقية. مث نتبعه لغة وعرئاً وا طالحاً التعارم اىل  عري   - اهلل  عاىل
ئاعرضددومها علددى عتدداب  ئمددا ورلد علددي م مددن خدد ين  تلفددني  ئقدد روى الصدددو  يف عيددوو االخبددار عددن االمددام الرضددا

 6 ا ا ورلد علي م حديثاو  تلفاو) ويف رواية عبد الرمحن عن ابيه الصالد   5)...اهلل
ئقلددد   علددد  ئددددان يددد يت عدددن م اخلددد او او  ويف املسدددتدرن عدددن الغدددوام عدددن العالمدددة عدددن قرارة قدددال سددد ل  البددداقر 
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 2احلديثاو املتعارضاو ، ئبايهما آخذ؟...)
الددوارلد يف بعددا الروايددال عددالروايتني االوليددني، وبددني  املتعارضددني) عمددا يف وينبغددي او يبحددث عددن النسددبة بددني  املتتلفددني) 

وال يضر هبا االرسال على مسدل نا مدن حجيدة مراسديل الثقدال املعتمددة عمدا ئصدلناه يف  لدك ال تداب، نعدم بنداءاً  رواية قرارة
ثني املتتلفددددني) بدددددل علددددى عدددددم حجيتهددددا وعدددددم و ددددولد شدددداهد علددددى الصددددد  ئدددداو األوىل االعتمددددالد علددددى مصددددطلح  احلدددددي

 بدل  التعارم) ولعله ي يت مصيد حبث لذلك. 3 املتعارضني) ونقل التسمية اىل عتاب  اختالف احلديث)
وائددق ح مدده ح ددم ال تدداب والسددنة وخددال   مدداوورلدل عبددارال م دداهبة او متقاربددة منهددا   يف مقولددة ابددن حنظلددة  ينظددر 

 )العامة...
ما  اءن عنا ئق  على عتاب اهلل عدص  و دل  وأحالديثندا ، ئداو    المام الصالد  عن ا اجلهماحلسن بن مارواه ومنها   

  9)عاو ي بههما ئهو منا ، وإو مل ي ن ي بههما ئلي  منا
 ؟وينبغي حبث   ماهي نسبة املوائق واملتال  وامل ابه وغري امل ابه مع املتعارضني أو املتتلفني

 )ينهدى، عنده، عيد  يصدنعواالخدر  ب خدذهر االمدر ولبب ده عدد احدمها يد مر  دوه اىلوهنان عبارال اخدرى يف الروايدال   دري 
 .وسيجيء حبثها يف حماهلا با و  عاىل

 التعارض لغة  
فية عديدة ، وقد حدث خالف بني االعدالم    معاين و  و  مسي واحد  إم ، وللعرم معىن التعارم  فاعل م تق من العر  

ئيمدا  10االرهدار)التعدارم   وهدو لغدًة مدن العدرم ععدىن  االنصدارك اىل يف او التعارم م دتق مدن ايهمدا ئقدد  هدب ال ديخ 
واالنسب اخذه من العرم ععىن خالف الطول ع و عال  مدن  هب احملقق اليصلدك  احب العروة يف  عتاب التعارم) اىل  

 ضاً سي يت  عرها با و اهلل  عاىل.أيوهنان حمتمالل اخرى  11املتعارضني جيعل نفسه يف عرم اآلخر)
هما اعثر واضائة حمتمل ثالث وهو او ي وو التعارم م خو ا من موحتقيق احلال يف  لك موقوف على  وضيح عال

،  مث برهنة عالم اليصلدك ،ال يخ هقال عالذكالعرم ععىن الظهور القماً مقابل اشتقا ه من العرم ععىن االرهار ومتعدياً  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.وللحديث  لة 
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