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فضائل الؼلن
ػِذٌَِّ مِهْ أَصٕحٓابِىَا ػٓهْ أَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ وًُحِ بٕهِ شُعؼٍٍٕٕٓ لنىيَٕٕٓعابًٔسِْ     2•

ػٓهْ ػٔبٕٕٓذِ لنليٍِ بٕهِ ػٓبٕذِ لنليٍِ لنذ َٕقَانِ ػٓهْ دٔسٔسٕتٓ بٕهِ أَبِٓ مٓىْصًٔسٍ ػٓهْ ػٔشْيَِٓ بٕهِ 
أَخِٓ شُؼٍٍٕٕٓ لنْؼٓقَشْقًُفِٓ  ػٓهْ شُؼٍٍٕٕٓ ػٓهْ أَبِٓ بٓصِٕشٍ قَالَ سٓمِؼٕتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ لنليٍِ ع 
ٔٓقًُلُ مَانَ أَمِٕشُ لنْمٔؤْمِىِٕهَ ع ٔٓقًُلُ ٔٓا عَانٍِٓ لنْؼِلْمِ إِني لنْؼِلْمٓ رُي فَضَعاََِِ مَخِٕعشٍَِ   
فَشَأْسٍٔٔ لنتيًٓلضُغٔ يٓ ػٕٕٓىٍُٔ لنْبٓشَلءُِٓ مِهَ لنْحَٓٓذِ يٓ أُرُؤٍُ لنْفَُٕعمٔ يٓ نَِٓعاؤٍُ لنص عذٕوُ يٓ    
حِفْظٍُٔ لنْفَحٕصٔ يٓ قَلْبٍٔٔ حَٕٔهُ لنىَِِّّّٕ يٓ ػٓقْلٍُٔ مٓؼٕشِفَعُّ لنََْشْعٕٓاءِ يٓ لنْعَُمًٔسِ يٓ ٔٓعذٌٔٔ     
لنشيحٕمُّٓ يٓ سِجٕلٍُٔ صِٔٓاسُِٓ لنْؼٔلَمٓاءِ يٓ َِمَّتٍُٔ لنََّلَامُّٓ يٓ حِنْمٓتٍُٔ لنْعًٓسٓعٔ يٓ مَٕٔعتَقَشٌُٔ   
لنىيجٓاُِ يٓ قَاِِذٌٔٔ لنْؼٓافُِّٕٓ يٓ مٓشْمَبٍٔٔ لنًْٓفَاءٔ يٓ سِلَاحٍٔٔ نِٕهُ لنْنَلِمِّٓ يٓ سٕٕٓفٍُٔ لنشِّضَعا يٓ  
قًَٕسٍٔٔ لنْمٔذٓلسٓلُِ يٓ جٕٕٓشٍُٔ مٔحٓايٓسُِٓ لنْؼٔلَمٓاءِ يٓ مٓانٍُٔ لنْعََدُٓٔ يٓ رَخِٕشَُُعٍٔ لجٕتِىَعأُ    

يٓ سٓفِٕقُعٍٔ مٓحٓبَّعُّ    -لنزُوًُُِ يٓ صٓلدٌٔٔ لنْمٓؼٕشُيفٔ يٓ مٓاؤٌُٔ لنْمًٔٓلدٓػُّٓ يٓ دٓنِٕلٍُٔ لنُْٔعذٓ  
لنََْخْٕٓاس

48: ، ص1 الىافي، د 
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الفقه اصول

فلسفه علن
اصول الفقه

علن اصول الفقه

تاریخ علن اصول الفقه

هثادی علن اصول الفقه
العاهه 

هناهح علن اصول الفقه

التعاهل تین علن اصول
الفقه و سایر العلوم

الوثادی التصوریه

الوثادی التصذیقیه
(هثانی االختهاد الکالهیه)

الوثادی العاهه

الوثادی الخاصه

(2 شوارهنوودار )

(1نوودار شواره )
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الحجه

الحجه : القسن االول
علی الحکن او الوذهة

: القسن الثانی
الحجه علی النظام

:الفصل االول
الحجه الوحزسه

:الفصل الثانی
الحجه غیز الوحزسه

:الفصل الثالث
تعارض الحجج

(2نوودار شواره )

(3نوودار شواره )

(4نوودار شواره )

(5نوودار شواره )
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:الفصل االول
الحجة الوحزسه

السیزه و االرتکاس

االجوا
ع
الشهزه

: الوبحث االول
الحجة غیز العقلیه

:الوبحث الثانی
الحجة العقلیة

هقذهه الواجة

التزتة -الضذ

اجتواع االهز و النهی

اقتضاء الحزهه للبطالى

الحجه غیز اللفظیه

الحجه اللفظیه

حجیه الظهور

هوضوع الحجیه

هناشیء الظهور

طزق احزاس الظهور

الظهورات التی یبحث عنها 
(هباحث الفاظ)فی علن االصول 

(3نوودار شواره )
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:الفصل الثانی
الحجه غیز الوحزسه

:الوبحث االول
االصول العقلیه

:الوبحث الثانی
االصول غیز العقلیه

ةالبزائه العقلی

االحتیاط

التخییز

ةالبزائه الشزعی

االستصحاب

(4نوودار شواره )
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(5نوودار شواره )

:الفصل الثالث
تعارض الحجج

تعریف التعارض 

اقسام التعارض

التعارض و التساحن  

هناشئ التساحن

(6نوودار شواره )
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اقسام التعارض

التعارض غیر الوستقر 

التعارض الوستقر 

الورود 

القرینیة تأنواعها 

(الحکوهة)القرینیة الشخصیة

التقییذ 

التخصیص 

األظهر و الظاهر 

القرینیة النوعیة 

أحکام عاهة للتعارض غیرالوستقر 

الشروط العاهة للتعارض غیر الوستقر 

(6شوارهنوودار )

(7نوودار شواره )
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اقسام التعارض

التعارض غیر الوستقر 

التعارض الوستقر 

التعارض الوستقر غیر الوستوعة 

التعارض الوستقر الوستوعة 

الوسألة األولى حکن التعارض 
الوستقر هن زاویة دلیل الحدیة 

الوسألة الثانیة حکن التعارض  
الوستقر هن زاویة االخثار 

الخاصة 

(7نوودار شواره )

(8نوودار شواره )
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

:ى اى الوتؼاسضالذليال

لطؼئ سٌذّوا هؼاً تحيج يؼلن 
. تصذٍسّوا ػي الشاسع

ظٌئ سٌذّوا هؼاً تأى يىَى صذٍسّوا  
. حاتتاً تذليل الحجئ

.  لطؼئ سٌذ أحذّوا ٍ ظٌئ سٌذ اآلخش

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

ى الذليال
:ى االوتؼاسض

ظٌئداللتْوا 

لطؼئداللتْوا 

داللٔ أحذّوا ظٌئ ٍ داللٔ األخشى  
لطؼئ

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ
. ي لنبحج ػه َزٌ لنفشضٕات لنخالث ٔقغ مه واحٕتٕه•
. فٓ ُحذٔذ مشمض لنتؼاسض بٕه لنذنٕلٕه فٓ مَ مىُا -لنىاحّٕ لألينى •
فٓ مقتضى لألصَ لألينٓ ي لنخاوًْ بلحعاػ دنٕعَ    -ي لنىاحّٕ لنخاوّٕ •

. لنحجّٕ لنّزْ يقغ مشمضلً نلتؼاسض

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

لطؼئ سٌذّوا هؼاً  
تحيج يؼلن  

تصذٍسّوا ػي 
.  الشاسع

ظٌئداللتْوا 
هشوض التؼاسض َّ  

الذاللٔ 

الوتأخشًاسخ للوتمذملطؼئداللتْوا 

داللٔ أحذّوا ظٌئ ٍ داللٔ  
األخشى لطؼئ

الذاللٔ المطؼئ تىَى  
لشئٌ ػلى الذاللٔ 

الظٌئ

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

ظٌئ سٌذّوا هؼاً  
تأى يىَى  

صذٍسّوا حاتتاً 
.  تذليل الحجئ

تختلف تاختالف ظٌئداللتْوا 
الوثاًي

لطؼئداللتْوا 
هشوضالتؼاسض َّ 

السٌذ

داللٔ أحذّوا ظٌئ ٍ داللٔ  
األخشى لطؼئ

الذاللٔ المطؼئ  
تىَى لشئٌ ػلى 

الذاللٔ الظٌئ

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

ظٌئ  
سٌذّوا  

 ٍ
داللتْوا  

هؼاً

تىَى حجئ ول هي سٌذ الشٍائ ٍ داللتْا حاتتٔ تجؼل ٍاحذ

*حجئ السٌذ هستملٔ ٍ غيش هششٍطٔ تحجئ الظَْس

ٍ لىٌْا هميذٓ  حجئ السٌذ هستملٔ جؼالً ػي حجئ الظَْس
تحجيتِ

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث

هذا هو الحق* 
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

حجئ السٌذ 
هستملٔ ٍ  

غيش 
هششٍطٔ  
تحجئ  
الظَْس

تخثت الحجئ للسٌذيي هؼاً ٍ  
تتشتة آحاس الصذٍس الخاتتٔ 
لألػن هي الوؼٌى الظاّش 
أحش يتشتة ٍ لَ لن يىي الوؼاسض ٍ غيش الظاّش

 ػلى األػن هي الوؼٌييي
لتؼاسض السٌذاى

فلَ واى ٌّان أحش يتشتة  
ػلى األػن هي الوؼٌييي 

ًشتّثِ ال هحالٔ،

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

لطؼئ 
سٌذ 

أحذّوا ٍ  
ظٌئ سٌذ 

. اآلخش

داللتْوا 
ظٌئ

التؼاسض تيي دليل حجئ الظَْس في ول 
هٌْوا

يسمط الظٌي سٌذا ػي الحجئلطؼئداللتْوا 

داللٔ المطؼي سٌذا ظٌئ ٍ  
داللٔ األخشى لطؼئ

هشوض التؼاسض دليل حجئ السٌذ الظٌي 
ٍ دليل حجئ الظَْس في الذليل المطؼي

داللٔ المطؼي سٌذا لطؼئٍ 
يسمط الظٌي سٌذا ػي الحجئداللٔ األخشى ظٌئ 

232، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ

تأسيس األصل   -ب 
في فشضيات  
:  التؼاسض الخالث

يمغ : ٍ الىالم تاسٓ
فيوا إرا واى هشوض 

التؼاسض دليالً  
ٍاحذاً،  

ٍ األٍل يىَى في 
الفشضيتيي األٍلى ٍ 

الخاًئ،  

فيوا إرا :ٍ أخشى
واى هشوض التؼاسض  

.  دليليي

ٍ الخاًي يىَى في 
.  الفشضئ الخالخٔ

236، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ
: حنم لنتؼاسض بلحاػ دنَٕ لنحجّٕ لنًلحذ - 1•
إرل مان مشمض لنتؼاسض بٕه لنمتؼاسضٕه دنٕالً يلحذلً نلحجّٕ، مما فعٓ  •

لنتؼاسض بٕه لنقغؼٕٕه سىذلً لنّزْ ٔنًن مشمعض لنتؼعاسض فٕعٍ دنٕعَ     
حجّٕ لنظًُس ننَ مىُما، أي لنتؼاسض بٕه لنظىٕٕه سىذلً لنّعزْ ٔنعًن   

:ننَ مىُما *ّ لنَىذٕمشمض لنتؼاسض فٍٕ دنَٕ حج

ّزا إرا لن يوىي الجوغ تيي الذاللتيي ٍ إال الجوغ هْوا أهىي أٍلى هني   *–
.الطشح

236، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ
• ،

أٍ دلينل لفظني   السنيشٓ الؼمالئينٔ   فاها أى يفتشض اًحصاس دليل الحجئ في –
. ، ٍ لَ تاػتثاس ظَْسُ في اإلهضاءّايتمذس تومذاس

ٍ إها أى يفتشض ٍجَد دليل لفظي ػلى الحجئ لِ إطالق لىل حالٔ لن يمن –
. لْا( شوَلِ ظ)تشّاى ػملي ػلى اهتٌاع شوَلْا 

236، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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التؼاسُض الوُستَمِشّ
ٓ    التسنالط ال محعٕص ػعه    *األٍلفؼلى • ء معه   ي ػعذ  حجٕعّ شع

لنمتؼاسضٕه، نقصًس مقا  لإلحبات ي ػذ  مَاػذٍُ إلحبات لنحجّٕ فٓ 
حاالت لنتؼاسض، حٕج نم ٔحشص يجًد لسُناص ػقالِٓ َٔاػذ ػلعى  

. حبًت لنحجّٕ فٓ مًسد لنتؼاسض، ال بذالً ي ال ُؼٕٕىاً

ألى الؼوذٓ فني أدلنٔ حجينٔ خثنش الَاحنذ ّنَ       ّزا َّ الحك لذ هش أى  *–
السيشٓ ٍ االستىاص الؼمالييي ٍ األدلنٔ اللفظينٔ اهضناء لْنا ٍ دلينل حجينٔ       

.  الظَْس َّ السيشٓ ٍ االستىاص الؼمالييي

236، صفحِ 7األصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
فعٓ   السٌذإرل مان مشمض لنتؼاسض بٕه لنذنٕلٕه لنمتىافٕٕه دنَٕ حجّٕ •

مما ًَ . فٓ لنمؼاسض لألخش  الظَْسأحذ لنمتؼاسضٕه ي دنَٕ حجّٕ 
لنحال فٓ لنفشضّٕ لنخانخّ مه فشضٕات لنتؼاسض لنشَِٕعّٕ، أْ معا إرل   
ُؼاسض دنَٕ ظىٓ لنَىذ مخبش لنخقّ مغ دنَٕ قغؼٓ ماننتعاُ لننعشٔم   

–مغ ُؼزس لنجمغ لنؼشفٓ 
يفشض أى داللٔ الخثش لطؼئ، تحيج ال يحتاد في التوسه تنِ إلنى   : فتاسٓ –

دليل حجئ الظَْس، 
. تفشض الحاجٔ إليِ: ٍ أخشى–

274 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
فؼلى لنتقذٔش لأليل، ٔنًن لنتؼاسض لبتذلء بعٕه دنٕعَ حجٕعّ لنَعىذ     •

ي بما أن لألخٕش مىحصش فٓ . لنظىٓ ي دنَٕ حجّٕ ظًُس لنذنَٕ لنقغؼٓ
: لنَٕشِ لنؼقالِّٕ ي لنمتششػّٕ لنتٓ َٓ مه لألدنّ لنلبٕعّ، فقعذ ٔتعًَم   
ُؼّٕه لنَىذ لنظىٓ نلحجّٕ ألن دنَٕ حجّٕ لنظًُس ال بعذ ي أن ٔقتصعش   
فٍٕ ػلى قذسٌ لنمتٕقه ي ًَ غٕش مًسد لنتؼاسض، بٕىمعا دنٕعَ حجٕعّ    
لنَىذ لنظىٓ غٕش مىحصش فٓ لألدنّ لنلبّٕ بَ فٍٕ معا ٔتضعمه إعالقعاً    

مما إرل ُم لالستذالل ػلعى حجٕعّ خبعش لنخقعّ بأٖعات أي       -نفظٕاً 
فٕمنه لنتمَل بئعالقٍ نحاالت لنتؼعاسض   -لنشيلٔات لنقغؼّٕ لنَىذ 

. أٔضا

274-275 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
ي أما لألدنّ لنلفظّٕ لٖمشِ بانشجًع إنى لننتاُ ي لنؼتشِ فُٓ مَعًقّ  •

نبٕان ػصمتُما ي مشجؼٕتُما لنتششٔؼّٕ، ي نَٕت بصعذد بٕعان حجٕعّ    
. دالالت لنقشآن أي لألحادٔج ي نً ماوت ظىّٕ

275 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
أن أدنّ حجّٕ خبش لنخقّ لنلفظّٕ إمضعإِّ فتتحعذد بحعذيد معا     : ي فٍٕ•

قامت ػلى لػتباسٌ سٕشِ لنؼقالء ي لنمفشيض أوُا غٕش شعاملّ نمعًلسد   
. لنتؼاسض

275 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
 :ي قذ ٔذػى لنؼنس ي ُؼٕه لنذنَٕ لنظىٓ نلَقًط بَحذ ُقشٔبٕه•
لوصشلف أدنّ حجّٕ لنخبش ػه مًسد ػلم فٍٕ خالفٍ معه  : دػً  - 1•

فنَن . وفس لنمتنلم، مما إرل سمؼٍ بىفٍَ ٔبٕه خالف ما ٔىقلٍ لنمخبش
دنَٕ حجّٕ لنَىذ ُىضَٔ نلشليْ مىضنّ لنمتنلم فٓ مًسد ال ٔصَ إنٍٕ، 
فال ٔؼم صًسِ لعالع لنَامغ مباششِ ػلى سأٍٔ، ي لنذنَٕ لنقغؼعٓ فعٓ   

. فئرل خانفٍ خبش لنخقّ خشد ػه مًضًع لنحجّٕ. حنم لنَماع مباششِ

275 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
ما ُقذ  فٓ أبحاث حجٕعّ خبعش لنخقعّ، معه أن حجٕتعٍ لنخابتعّ        - 2•

بانَٕشِ لنؼقالِّٕ لنممضاِ ششػاً نَٕت ُؼبذّٔ، ي إوما بمالك لنغشٔقٕعّ  
ي دسجّ لننشف لنىًػّٓ لنمحفًظّ فٕعٍ، فعئرل لوَعلخت ػىعٍ ُلعل      
لنذسجّ بقٕا  إماسِ وًػّٕ مؼتبشِ ي مؼتذّ بُا ػىذ لنؼقالء ػلى خالف ما 

. أخبش بٍ لنخقّ سقظ ػه لالػتباس ػىذَم

275 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
ي َزل بخالف حجّٕ لنظًُس لنخابتّ بانَٕشِ لنؼقالِّٕ أٔضا، فئن دٔذوُم •

ػلى لنؼمَ بٍ حتى ٔؼلم بانخالف فال ٔنفٓ مجشد قٕا  سىذ ظىٓ ػلى 
. خالفٍ ي نً مان مؼتبشلً إلسقاعٍ ػه لنحجّٕ

275 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
ء مه َزٔه لنتقشٔبٕه مان ظًُس لنعذنَٕ لنقغؼعٓ حجعّ ي     فئرل ُم شٓ•

َٔقظ لنذنَٕ لنظىٓ ػلى لنقاػذِ، ي إالّ سجؼىا إنعى معا معان ٔقتضعٍٕ     
لألصَ لألينٓ ي لنخاوًْ لنمتقذ  ششحُما مفصالً فٕمعا إرل معان مشمعض    

. لنتؼاسض دنَٕ لنحجّٕ لنًلحذ

275 ، صفح7ِاألصَل، د  ػلن في تحَث
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حىن التؼاسض تلحاظ دليليي للحجئ - 2
إما إرل مان لنذنَٕ لنظىٓ سىذلً ظىٕاً دالنّ أٔضا، فمشمض لنتؼاسض أيال ي•

َٔشْ إنى دنَٕ حجّٕ لنَعىذ، بىعاء    ي الحجّٕ لنظًُس ًَ ي بانزلت 
لسُباعّٕ حجّٕ لنَىذ ي حجٕعّ لنظُعًس   ػذ  ػلى ما ًَ لنصحٕح مه 

–ي قذ ُقذ  ششحٍ  -جؼالً 

• 
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اقسام التعارض

التعارض غیر الوستقر 

التعارض الوستقر 

التعارض الوستقر غیر الوستوعة 

التعارض الوستقر الوستوعة 

الوسألة األولى حکن التعارض 
الوستقر هن زاویة دلیل الحدیة 

الوسألة الثانیة حکن التعارض  
الوستقر هن زاویة االخثار 

الخاصة 

(7نوودار شواره )

(8نوودار شواره )
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أخثار الطرح  - 1

أخثار العالج  - 2 
أخثار التخییر   -أ                                        
أخثار الترخیح  -ب                                        
أخثار التوقف و اإلرخاء  -ح                                      

الوسألة الثانیة حکن التعارض  
الوستقر هن زاویة االخثار 

الخاصة 

(8نوودار شواره )


