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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

 (التعادل والترجيح) :مباحث التعارض
(5) 

 في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين (ضالعر  )استقراء معاني 
، اشتت ل لفظتتي بتتني املعتت  اال تتي  استتتظهار ا) لالعتترلذ التتق  اهتتتق انتته التعتتارل التتق  راتتر يف ار وعتتة  رارة ســب 

وهتتي اا تتر اتتتن  –ا تتة املعتتا  بتتك اتاالستتتقراء يف اتتتب اللتتتة و  يستتتبق والوصتتفي، وهنتتا نقتتولي انتته يتتدل عليتته اضتتا ة اىل اتتا
العترل  اتن هتد اخلبتب بوضتوىل اىل امجتا مجيعتاق اشتتقةللعترل  تا) التلاتل والتتدبر  يهتا ير  يف اتتب اللتتة الت  راتر  –عشرين
بينهتتا  يهتتا  بامجعهتتا وال هتتو  يهتتا  تتا  وال امجتتا مجيعتتاق ملتتا  يهتتا العتترل بتتاملع  الوصتتفي  عنيتتني، ولتتيع العتترل اشتت ااق باحتتد امل
 .ةتبن  ارس يف اعجم اقاييع الل هاما ادعا  الق  هو خالف الطول ان العرل باملع  اال ي اشتقة

متتا دار االاتتر بتتني الفظتتي بينهمتتا ليستت  لعصتتل العملتتي  ا) دعتتوا االهتت ال الل و عليقا نتتا راء التتتايقوستتيظهر اتتن االستتت
ار ال اصتتل عملتتي يرلتتك اليتته لتتدا الشتته بتتل هتتو استتتظهار استتتند اىل  هتتور  ؛االهتت ال اللفظتتي واملعنتتو  او احلقيقتتة وا تتا 

 ، بضميمة التبادر واالستهجا) املاضي راره. يف رله –أ  املستعمل  يها  – موع االلفاظ ملعانيها 
 ملعا  ال  رارها اللتويو) للعرل ، اك االهارة اىل استظهار رلوعها اىل احد املعنينيي لنقار ا

 وبيان مرجعها: معاني اخرى كثيرة، لـ)العر ض(
 اعا  او استعماال  اخرا ي يف اتب اللتة وقد رار  للعرل وبعض اشتقا ه

واال هتتتر امجتتتا اعتتتا  ا يتتتة اهتتتتق  اتتتن املعتتت   انهتتتا ي العضتتترجلل ي اعتتتي، العظتتتيم ، وختتتالف النقتتتدين اتتتن املتتتال، واعبتتتل،
، ال) اعبتتل  تتع عتترل الستتماء واعتتي، يستتد وإ) ااكتتن الولتته ا ختتر  يتت  بتتالعرل الوصتتفي ا  امجتتا لظهورهتتا ولالئهتتا

  عرل الطريق.
عرل انها ي العضرل ي الواد ، وقيل لانبه، وقيل عترل اتل هتيء ناحيتته، و تمتل  يته الولهتا)  تا)  ستمية التواد  بتال

  تمل ا) يكو) لكونه  اهراق و تمل ا) لكونه اع ضاق بني اعبال وقد وقك يف عرضها.
يف  واقتتك او احلتائس ا  النهترض  اعتت ل   ألنتهانهتاي عرترجلل النهتر وعتترل احلتائس ا  وستطه، واال هتتر انته اتن املعتت  اال تي 

طلتق علتى اتا ألر اال انه غب اراد واال  انه الظاهر ا) ولهه هو اونه دو) الوصفي وا) ااكن محله على ،طوللعرضه املقابل ل
 . تلالار فك انه وا) مل يكن وسطه 

رل االنستا) هتو اول اتا يبتدو للتتب انته  تا)  عته الشت   لي  ا) الظتاهر انته اتلخور اتن املعت  الوصتفي  تا) ع تر الع  
 .ّسر ايضاق بت الع رلي اا  دىل به ويقمولقا  ر  ؛ سبقه
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 .اسبه ريق الصعب، والظاهر انه ان اال ي النه يع ل االنسا) ويعارلانها ي العضرول ي الط
 لالهتتتقام اتتن ويصتتل  ،اتتا) اتتن اتتال قتتّل او ا تتر ، او اتتا نيتتل انهتتا، او اتتا انهتتا ي اتتا يطمتتك  يتته وانهتتا ي عضتترضل التتدنيا

 تضبجلتتضترو)ض  الحظ قوله  عاىل  انها لإلنسا)ار ولههي اا اع ل طريق االنسا) لالخرة، أو اا  هر  والوصفيعنيني اال ي امل
نتجليضا عضتترضلض احلجلضيضتتاة  التتدا

ختترة التت  عفتتى عتتادة علتتى غتتب  اتتام نا ريتته عكتتع اأ ويتجلّتتى لإلنستتا)يظهتتر  ألنتته انتته عتترضلض ااتتا  1
 .ان نيلهااو النه يع ل طريق االنسا) لآلخرة و نعه  ،اللبيب

ع  الوصفي لظهورها  امجا  ي  بالضواحه المجتا  كتو)  تاهرة وانها ي العوارل ي الضواحه ان االنسا)، واال هر امل
 طريف ال ناب اثنا) انها واهمتها طحن الطعام. اسنا) ويقك يف مثانية يللعيا) عند ضحه االنسا) ، وه
 اا يستقبله، و اهر انه لظهوره عليه ال لكونه يف العرل املقابل للطول. يانها ي العارل ان ال هيء

 .الق  يع ل ا ق السماء، واا سّد اال ق ان النحل و اعراد، و اهر امجا ان املع  اال ي العارلي السحاب
 صفحتا خديه. يوعارضا االنسا)

تعتد  ا  ا هتتره املوصتتفي اتن ال واال هتتر انته ،ا  قابلتته هه وانتته ي عارضت  اتتايب بكتابتتلضتوعتارضلض الشتيء اعارضتتةق ي قابتض 
 اال هر انه ان العرل ار اا) عرضه اىل لانب عرضه. ه وحاراه عارضه يف السب سار حيالااا عليه، و 

يع ضتته ا  يعتت ل طريقتته وا)  وهتتقا اقتترب للمعتت  اال تتي ا ي اتتا ،العضتترضل ي اتتا يعتترل لإلنستتا) اتتن اامتتوم واالهتتتال
 .يظهر له ، ولكن اعناه حبسب االر كا  هو االول ااكن محله على اا

الحتظ اع اضتها ا كتار  تاهرة  يته، ولكتل انهمتا ولته واتل انهمتا لته اتورد ار قتد ير هربهة عارضة ي اع ضه يف الفتااد او 
 الحظ  هورها  جلة له.االنسا) واعتقدا ه وقد ير 

وعرول الكالم ي  حواه واعناه وهقا قريب ان املع  الوصفي، وااا قوام ل هقه املسللة عرول هقه ا  نظبها ذ  هقا 
 ا .اقرب للمع  اال ي ا  هي يف عرضه
 ساالعرول ان االبل ي الصعبة املر 

 وحاله  اهر. ،امل عرال ي سهم بالري، والنصل يصيب بعرل العود ال حبّده
  املع  الوصفي .يف وهقا  اهر ،العارضة ي الرأ  اعيد وقوة الكالم و نقيحه

تمتتل اونتته ملعتت  اعطتتا  مل يبّينتته ولعلتته اتتن قبيتتل  ستتمية الشتتيء باستتم ضتتده  هتتو اتتن اال هتتار ، و  عتتّرل ي بالشتتيء ي
 عرضه لاال يذ.

  عّرل ي  عّوج ا  يف اشيته  اخق  يناق ومشاالق لصعوبة الطريق وهو  اهر يف املع  اال ي.
والتوريتتة بالشتتيء عتتن الشتتيء وهتتو اتتلخور اتتن املعتت   ،ل بتته ومل يصتترىل، وهتتقا علتتى احتتدا  فستتبا ار  واملعتتاريضي اتتا عرتت

ورارنتا بعتض اتامل نتقاره هنتا  وحمتتمال  اعانيهتا وقد  صلنا الكالم حول لاملعتاريضذ 2بولهاال ي ال الوصفي وا) احتمل 
 يف اتاب لاملعاريض والتوريةذ  لبالك.
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ض جلضتتان كرمجل   وانهتتا غتتب رلتته اتتاملنك قيتتل ي انتته قولتته  عتتاىل  أ  اع ضتتاق  229 –ستتورة البقتترة  وضالض َتضجلعضلرتتوا اللَتتهض عررجلضضتتةق أل 
 وقد اوضحناه يف اتاب لاملعاريض والتوريةذ. ، ربوا اانعا لكم ا)

وبعضتها  وبعضتها ا هتر يف احتدا ا املعنيتني االوليتني لكتل اتنارلاعهتا  يصت بعض هقه املعتا  قد  هر ملا اضى ا)  و
  رالك اا سبق .  اهر انحصر يف احد ا

املقاورة يستتظهر انهتا  هعنيني ليع اال وله التجو  و عالقته، ار الولو ال يتوهم مما رار ا) وله االرلاع الحد امل تنبيه:
  تدبر ليداق. 3حال الواضك وانه حني وضك وضك اا بلحاظ احد االصلني

 في ارجاعه كل المعاني للمعنى االسمي مناقشة ابن فارس
 تي  كلّتال ال دليتل عليته بتل الولته انهتا للمعت  اال 5اا ه املعتا  حتا ال تا  وال التث 4وبقله يظهر ا) ارلاع البعض

واحتد يف اتل اتادة مث التفريتك عليته، عكتع ااي تة  اللفتظ الصتلبوضتك  6ار ال دليل على التزام واضتك اللتتة، بتل واضتعوها ؛له
ال  ثب   يها رله، خاصة اك حلاظ ا) للمش ل اللفظي اضا ة اىل حسنه التقا  ولهتاق رختر وهتو  عتدد قبائتل العترب الت   

 ع  وضّم  نشل انها االه ال اللفظي.ست دم الفا اق يف اعا  خمتلفة وقد  كو) اتضادة ، االقرء ، مث ملا مجر  اان   
 اعم من الوضع له ظ  مالح   اصل   وضع  

 وبعبارة اخرى: 
 ولود اصل  كن ا)  رلك اليه اا ة املعا ، بتل وحلا ته حتني الوضتك، اعتم اتن اتو) اللفتظ اوضتوعاق لته اجتااك اتا ، ار
 كن وضعه لكل انها بوضك استقل ، بل قد  سن  ا) التنوع يف الوضك مجال، اضا ة اىل ولود اغرال اخرا قد  قتضي 

  يالوضك بنحو االه ال اللفظي دو) املعنو 
،  يوضتتك لتته بوضتتك  بتتل وا) اتتا) حصتتةق انتته التتق  لتته اصتتل وا) لتتوحظ  ا تترة احلالتتة للمعتت  اعديتتد  :ومــن االاــراض

 عربيعلم انه اش ل  يبحث عن اعناه  وانها هقا املع ، بل حيث شمل اللفظر إ) اطلق اا ةض املعا  الفرعيةي استقل اي ال
امتتا يااتتده الوضتتك يف االعتتراف اخلاصتتة  تتامجم وا) الحظتتوا    الحتتظ هتتقه ال متترة  يتته، الوضتتك التعيّتتي ينتتة ، ويااتتدهالقرينتتة املعي  

 له ال امجم استعملوه  يه استعمال اعااك يف احلصة. اللفظ  اعديد ووضعوااملع  االصلي اال امجم اصطلحوا على املع 
ا) ولود اصل  كن ارلاع اا ة املعا  اليته ال يتدل علتى وضتك اللفتظ لته ملتا هتو لتااك اتا حتا وا) احتر   والحاصل :

 االخرا. معانيه عرل الواضك لت حلا ه حني
 يالحكمة قد تستلزم الوضع بنحو االشتراك اللفظ

قد  قتضي الوضك بنحو االهت ال اللفظتي دو) املعنتو  رغتم  توهم استهليته  هنال حكمة اخراهقا اله ، اضا ة اىل ا) 
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البتنتتاء اللتتتة العربيتتة علتتى استتلوب االصتتل والتفريتتك ،  هتتي االشتتجرة اتتن عتتامل  –املتتراد  تتا التلبتتة  –وانتته اقتضتتى القاعتتدة 
ال) اللفظ  7لان التفاعل واالستفعال واالنفعال ...اخلذ اىل املصدر ؟ ؛ ورله التكوين؛ اال  را رلوع اا ة ااي ا  والصيغ

وضك للحص   لولو وضك للجااك اا) اش ااق اعنوياق بني حصصه  كلما اطلق عّم  االحكام اا ة احلص ، عكع اا 
الفح  عن   ولبتبائنا  بنحو االه ال اللفظي  انه لو اطلق ملا ص   عميم احلكم لكل احلص  ، بل دار االار بني امل

اضتا ة للتعيتي  يمتا  اخلاصتة فوانه نشل الوضك التعييي يف االعرا ،القرينة املعنية، وعلى أ   انه ا باق اا يتعلق الترل بقله
عنتوا) الفقتته يشتتمله لتبهتتا ممتا االفقته خلصتتول التفقته يف االحكتتام الشترعية ال   – بوضتك  عييتتي ار وضتع   يهتا للحصتتة ارا

 .واالكالم لعلم الكالم هقا ا) مل نقل بالوضك التعيي  يها الق  هو الفهم اللتو 
ذ لتتتتو اتتتتا) اوضتتتتوعاق للجتتتتااك بتتتتني احلتتتتيض والطهتتتتر لصتتتت  التمستتتته بتتتتاطالم القتتتترء تتتتا) ل يال اال  تتتتويوضتتتت  ال متتتترة امل 
  ثضةض قتررروء ه َن ثضالض او باالختالف ي طهرا) وحيض اطهار  3 واحيضا   3با) العدة اعم ان  8وضالجلمرطضَلقضا ر يتضتتضرضَبصجلنض ب لضنتجلفرس 

او حيضتا) وطهر، لكنه حيث اا) اش ااق لفظياق بينهما مل يصت  التمسته باطالقته لتعمتيم احلكتم ار ال اطتالم لته بتل هتو 
 بل ولب البحث عن القرينة املعنية للمراد. ،دائر بني املتباينا 

 ال اصل عملي يقتضي االشتراك المعنوي
 ال يقال: 

 اصل عملي يقتضي االه ال املعنو  دو) اللفظي ، ال) االه ال اللفظي حبالة اىل ااونة  ائدة؟ هنال
نفتى اضا ة اىل انه ا ب  ، ا) اللحا ني لحلاظ اعااك او حلاظ احلصتتنيذ اتباينتا) وليستا اتن االقتل واالا تر لير  ياذ يقال

، بل ا) الوضعني اتباينا) ايضاق  انه عنتد االحظتة وضتك الواضتك ا راملالحظا) ان االقل واال االا ر الزائد باألصل وا) اا) 
 وضعه للجااك او وضعه للحصة اخلاصة؟  تلال –ابتداءاق  –يشه انه 

 ال وجه اللغاء المتأخرين مباحث تعارض االحوال من االصول
أيهتم علتى عتدم ولتود اصتل وله له وا) استقر ر  وبقله  هر ا) التاء املتلخرين حبث  عارل االحوال ان االصول ، ال

يرلتتك اليتته  انتته االتتتاء حبتتث حجيتتة الشتتهرة واالمجتتاع املنقتتول وقتتول اللتتتو  اتتن االصتتول بتتدعوا ا) التترأ  استتتقر علتتى عتتدم 
 حجيتها.

  .9هقا. اضا ة اىل ا) نفي ولود اصل عملي ال يستلزم نفي االستظهار اللفظي  تلال
 وصلى اهلل على محمد وآله االطهار
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