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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 وغيرهما(

(33) 
 موقع التزاحم، الحكومة والورود من مباحث التعارض واألصول

اكثااار، وكاااان وااان الاااالئم ا ااارا  وساااائل ان املساااائل ةالةاااة ا التعاااارح ، التاااةاحم ، احل وواااة والاااورو  او  والحـــ ) ســـب :
وال وجه ملا صنعه ال ثا  وان االصاوليني حياث  –كما سيأيت بيانه بإذنه تعاىل   –ونفصلة هلا او العثور على جاوع جيمعها 

اخرجااوا الثالةااة االخاا ة واان العنااوان بعااد ان اضاافوه )التعااارحو   ااان الئم ذلاا  كااون نثهااا اسااتطرا ا  ل ونااه واان االسااتثناء 
واان اهاام وسااائل االصااول باال هااي قلااب االصااول ، كمااا ساابق  هااي نفصاال ، وااع انااه ياار  علاايهم ان هاافه الثالةااة االخاا ةامل

وساايأيت، ولااُن ك اا ب  يف وباحااث العااام واخلاااق واملطلااق واملقيااد يف اوااا واان وقاادوا  االصااول او وسااائله  انااه ال  ااال 
 اوا ون وسائل االصول.للتش ي  يف وباحث احل ووة والورو  والتةاحم وكبهها يف 

، مث نثااه يف هاافا  ووااة ونااه بنالااو االسااتثناء املنفصاال ااان جعاال عنااوان الباااب )التعااارحو مث اخاارا  اوثااال احل وعليــ :
الباب مما جيعله استطرا ا  حمضا ، ال وجه له، وذل  كجعله )التعارحو مث إخرا  )اجتماع االور والنهيو ونه ونثه وع ذل  

  يه.
حيل املعضلة بوجوه ونها وجه اساسي يرتبط بالعلة الصورية ل اول وسائل علم االصول ويتضامن اعاا ة  وسيأيت ونا وا

مبا ينسجم وع ووضوعه ومبا يشمل كل املسائل بدون تداخل وبوجاه  قياق وواضاو، ويتضاو باه  -يف وا نتصور -هي ليته 
تصانيا الشايا املظفار الاف   وعلاىال فاياة  علاى تصانيا صااحب و1)ارجالية هافا التصانيا ايدياد بتلا  الوجاوه الثالةاة

 .و2)اعتربه بديال  ا ضل،  انتظرو
 العلة الصورية المقترحة لعلم األصول: الهيكلية والمقاصد

هاافا املبالااث هااو وباادأ واان املبااا ئ التصااديقية لعلاام األصااول كمااا ان خصااوق مديااد ووقااع وباحااث التااةاحم والااورو  و 
 هو ون املبا ئ التصديقية هلفه املسائل.صد أو باب واوا تقع يف أ  وقواحل ووة... اخل 

هاو  وتسلسل وباحثاه وعناوين أبوابه هوالف  خيطر بالبال ان األوىل األرجو يف العلة الصورية لعلم األصول وكيفية تبويب
                                                           

 االنسجام وع ووضوعه، مشول كا ة املسائل بال تداخل ، وضوحه و قته. و1)
 الدرس العاكر ون وباحث التعارح. و2)
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 اآليتا
 المبادئ التصورية والتصديقية لعلم األصول -3
 املبا ئ التصورية والتصديقية لعلم األصول.أواًل: 

وهي اليت امساها مجع مبباحث األلفاظ وعدها ال فاية ون املقدوة، إال ان جعل احملور املبا ئ التصورية والتصديقية هو 
 . راجع يف كتاب )املبا ئ التصورية والتصديقية للفقه واألصولو أوضالناهاألوىل ملا 

 يقتضي التايلا صرنا إليه، وع حلاظ وا ووةيد التدقيق يف وا ذكروه بعنوان املقدوة أو وباحث األلفاظ
 المبادئ للفق  والمبادئ لالصول

 املبا ئ إىل وبا ئ لعلم الفقه وأخرى لعلم األصول. تصنيف -أ
 ااان ةبو ااا وعدوااه يف ألفاااظ العبااا ا  واملعاااوال  ممااا ياارتبط بالفقااه  اوااا  واحلقيقااة الشاارعية)وباحااث  ولــ :فمــن األأ 

اواااا األصاااول  شاااأنه البالاااث عااان احلجااا  علاااى  و1)األح اااام وووضاااوعا اووضاااوعا  األح اااام والفقاااه كاااأنه البالاااث عااان 
 ال األح ام وال ووضوعا ا. والوظائا األح ام

 وباحث الصاليو واألعم يف ألفاظ العبا ا  واملعاوال .ومنها: 
 وغ ها. ،وباحث املشتقومنها: 

  املافكورا  واور  البالاث يف احلجا  اللهم إال لو وقعت تلوعليه  ال  اعي لبالث هفه املفكورا  يف علم األصول، 
  تأول. و2)واأل لة نفسها
 تقسيم احل م إىل وضعي وت ليفي وأح اوها  انه ون املبا ئ لعلم الفقه ال األصول.ومنها: 

أو غا   و3)و واناه ال اكافية أو االن شااو أو املنجةياة واملعفرياة أو لاةوم االتبااعاحلجياةالبالث عن وعىن )ومن الثانية: 
 ذل .

 ادئ العلوم ومبادئ العلممب
املقدوا  )أو املبا ئو املفكورة كمقدواة لعلام األصاول هاي وان املباا ئ التصاورية أو التصاديقية للعلاوم   ان بعض -ب

 وذل  وثل واا ابتادأ باه ال فاياة وان )تعرياا ووضاوع العلامو  اناه وبادأ تصاور  ،كلها )أ  للعلم وطلقاو ال لعلم األصول

                                                           

ه وواناع  ياه الشاارع كارائط أو اعتارب لا ط  األح اام واكارت   ل وادار  ع  املرا  هبا املوضوعا  املخرتعة على احلقيقة الشرعية وغ ها على غ ها أيضا  مما ج   و1)
 وكبهها،  تدبر، واملستنبطة،  ون الصر ة  انه ليس كأن الفقه.

، حقيقة خأْذ ِبَما اْشتَـَهرأو خرب الثقة والنبأ، أو الشهرة يف  َوَأْفِت النَّاسأو اال تاء يف   فَاْحَتْط ِلِديِنكهل لالستصالاب أو االحتياط يف  اكا  و2)
يف واا انقضاى عناه املبادأ  واناه حقيقاةعان املعاصارين  هال يشامله )خاف مباا اكاتهرو حساب ناث )املشاتقو  كرعية؟ وكما لو انقلبت كاهرة املتاأخرين

 أيضا ؟
 الحظ ان بعضها أوصاو للالجة وبعضها للالجية. و3)



 (751)هـ 3416 ذي الحجة 02 االحد........ ................................................ )االصول: مباحث التعارض(

3 
 

نعم )ووضوع  ،وون )متاية العلوم بتماية االغراحو  انه وبدأ تصديقي للعلم بقول وطلق كلها  مللعلو  للعلم قول وطلق أ 
 ئان لعلم األصول.وبد وعلم األصولو و)تعريفه

 مسائل فق  اللغة
املقادوا  )أو املبااا ئو املافكورة ال وجاه لاافكرها حا  كمبااا ئ لعلام األصاول باال األوىل ذكرهاا يف علاام  ان بعـض -ج

ووضع األلفاظ للمعاين الواقعية ال  ،والفرق بني اخلرب واإلنشاء ،م  قه اللغةو وثلا أقسام الوضع واملعىن احلريفوستقل كا)عل
 واستعمال اللفظ يف أكثر ون وعىن، ونظائرها. ،واالكرتاك اللفظي ،ووضع املركبا  ورا ه،مبا هي 

 تأسيس علوم ثالثة
 جرى تطويرمها بتأسيس علمواألصول ان تضاو علوم ةالةة، كما يتضو ان األوىل يف تطوير علمي الفقه وضى  ومما

)املباا ئ التصاورية والتصاديقية  -وةجياا  هبماا وهايا أ الفقه واألصاول وتشاب ا  وععلم جديد بعد ان كان كللقواعد الفقهية  
 .و قه اللغة) - ، واملبا ئ التصورية والتصديقية لعلم األصول) -ب ،ولعلم الفقه

بال الغاياة أيضاا  إيفااء  –وإن كانات وطلوباة  –ون ذل   ر  مر  الدقة ووضع األكياء وواضعها  قط وليست الغاية 
أسس هلا علم خاق هبا بادل ان ت اون كاالساتطرا  وبالوةاة يف علام وخار، وأيضاا  إعادا  الطالاب  اتل  املطالب حقها إذ

ة وااان كلياااا  وقااادوا ا الااايت تعتماااد عليهاااا، وأيضاااا  التساااهيل علاااى بصااا   علاااىوالباحاااث للااادخول يف الفقاااه واألصاااول وهاااو 
املةيااد واان  هااا  ااو  الباحااث ليجااد بغيتااه يف أواكنهااا الطبيعيااة الالئقااة هبااا، وأيضااا   ااان ذلاا  هااو وقتضااى تطااور العلااوم و و  

علام الفلسافة مات االنشطار  قاد كانات علاوم السياساة واإل ارة ساابقا  واثال  وندرجاة يف تف ي  وباحثها و التخصص عرب 
 .و1)وغ ه وكان الطب علما  واحدا  مث صار علووا  عديدة املدنعنوان تدب  
 .و2)على وا هو املنصور وبتعد  الغايا  الطولية الوسيطة ان وحدة العلوم وتعد ها بوحدة الغاية وتعد ها ويؤكده
 األحكام العقلية كاالستلزامات -0
 ستلةاوا  العقليةاألح ام العقلية وونها اال ثانيًا:
ح ام العقال باالحتيااط يف الشاابهة  اوتنااع اجتمااع األوار والنهاي، األح اام العقلياةا التالساني والتقبايو العقلياان، ومـن

 البدوية قبل الفالص.
ا اسااتلةام األواار بالشاايء األواار مبقدوتااه أو اسااتلةام  -وهااي أخااص وطلقااا  واان األح ااام العقليااة  –االسااتلةاوا   ومــن

 ، واسااتلةام اإلتيااان باملااأوور بااه باااألور االضااطرار العااام أو اخلاااق ، واسااتلةام األواار بالشاايء النهااي عاان ضاادهوجوبااه وجوهبااا
 عن األور الواقعي وكفل  اإلتيان باألوور به باألور الظاهر  )أو عدوهو. االجةاء

                                                           

 .. اخل.؟عن طب ايهائ اهلضمي )الباطنيةو ؟ وكالمهاضصص طب العيون عن طب القلب واألعصاب -وثال   –  أين و1)
أو صانفها وناوع الغاياة  أو صنفها اية ون علم طب العيون غ  الغاية ون علم طب القلب واألعصاب وإن كان هلا جاوع ل ن نوع املسائل ان الغ و2)

 خمتلا.
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وكاان  ،ملالئوا  العقليةحيث جعل )املقصد الثاينو ا وأصول املظفر)وىل مما صنعه يف ظهر ان ذل  هو األ   ومن ذلك
ه اجتمااع األوار والنهاي املساألة الرابعاة املالئوا  العقلية، كماا ظهار ان عاد   اوا أعم ون وىل ان جيعلها األح ام العقلية األ  

  انه ح م عقلي وليس استلةاوا  عقليا . ،ون املالئوا  العقلية غ  تام
 األدلة النقلية وأنواعها -1
 وأنواعه وأركانه. و1)الدليل النقليثالثًا: 

 اواا مجيعاا  )أناواع ؛ ويندر   يه وباحاث )األواوارو و)الناواهيو و)العاام واخلااقو و)املطلاق واملقيادو و)املفااهيمو و وهاا
 أ  تعيناا  )احلجاةو نا والدليلو أ  أنواع احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه، وهي اليت عرب  عنهاا السايد الربوجار   باا)التعي  

  و2)يف كتاب )املبا ئ التصورية والتصديقيةو ذل صلنا وقد  
 ة الصورية للكفاية وتبويب مقاصدهامناقشة العل

ـــ  املقصاااد الثااااين  والناااواهي)هاااي املقصاااد األول و واألواوااار) يظهااار اناااه ال وجاااه تاااام ملاااا صااانعه ال فاياااة حياااث عاااد   ومن
وعااد  يف وقابلهااا االوااارا  املعتااربة كاارعا  أو عقااال    ،اخلاااوس واملطلااق واملقيااد)الرابااع و والعااام واخلاااق)الثالااث و واملفاااهيم)و

)أنااواع الاادليلو  اان الاادليل إوااا  )الادليلو أو كمقصاد سااا س، وذلاا  لوضاو  وجااو  اياااوع للمقاصاد اخلمسااة األوىل وهااو
املعتربة كرعا  كاياوع الف  ذكره يف املقصد السا س وهو )االوارا    عام أو وطلق أو أور أو وي أو وفهوم كرط أو غ ه

 ونها كما سيأيت. و3)أو عقال و بل اوا
 الجامع )األدلة( ال )األلفاظ(

صانعه أصاول املظفار أيضاا  ال وجاه لاه حياث أ رجهاا مجيعاا  يف جااوع )وباحاث األلفااظو  اواا كما ظهر بافل  ان واا 
كالادليل  اناه   –األقارب بال الاداخلي  وواع وجاو  ايااوع ،ون احلجا  وأنواعهاا أو أركاواا ،ون احلج  الحقا   نظ  وا عد ه
 ، كما سيأيت.كمباحث األلفاظ  - و4)ال وجه للجوء إىل اياوع االبعد بل اخلار  –جنس هلا 
كمااا ساايأيت كااالم عاان املفاااهيم و  ااع إكاا ال علااى عااد ها واان   ،هلاافا و  ااع إكاا ال قااد يااور  عليااه تاادقيقوةيااد  وســيأت 

 احلج  بإذن اهلل تعاىل.
 مد وآل  الطاهرينوصل  اهلل عل  مح

                                                           

ياة وعلام ونقصد به )احلجة املشرتكة القريبة يف الفقهو كما  صالناه يف كتااب )احلجاة وعانيهاا ووصاا يقهاو  اال يانقة باأل لاة البعيادة كمساائل الدرا و1)
 ال الم و ومها.

 .72و خاصة ق75- 57راجع )املبا ئ التصورية والتصديقية للفقه األصول ق و2)
 أ  املقاصد اخلمسة األوىل ون ال فاية. و3)
 أ  اخلار  ون حيث جهة البالث وحموره وهو ووضوع علم األصول الف  هو الدليل واحلجة. و4)


