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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(909) 
 عليهأصالة الحقيقة ال تدفع احتمال العمد عمن بنى اإلشكال بأن 

أصلالة علدم  إىلالظلواهر والليت جرهعهلا  حجيلةأشكل على التمسك بأصالة احلقيقة اليت هي األصلل يف وقد 
القرينة )على جا ذهب إليه الشيخ عكس اآلخوند الذي رأى أن النسبة بينهما جن وهه( بأن أصالة احلقيقلة )أو 

قصلد خلالا الظلاهر بلدون ب( تدفع احتمال السلهو واططلأ والنسليان وكلذلك احتملال العملد أصالة عدم القرينة
االلتفللايف يف املللتكلم  ةواملللراغ بلبلل ،ذلللك إىل البلبللة بدرهللةل بلل  العقللال  عليهللا (1)جسللتندا   ،إقاجللة قرينللة علللى ذلللك

خللالا الظللاهر بللدون  وعللدم سللهو  أو خطللأ  أو نوجلله أو شللبه ذلللك حللني الكللالم وكللذا بلبللة عللدم تعمللد  إراغة  
 إقاجة قرينة.

عامللللا   –، كملللا يف الشلللار  اللللذي بللل  عنلللد اسلللتعمال الظلللواهر لكللن ال تلللدفع احتملللال العملللد فللليمن بللل  عليللله
علللى فصللل املتصصللايف عللن عموجامللا واسللتعمال العموجللايف يف بلل  املوضللو   للا )علللى ا ا يللة( أو  –قاصللدا  

احلقيقة( فانه ال بلبلة ههنلا وال بنلا   املسلك اآلخر القائل بانه )على  جن ب  جتو  استعما ا وإراغة بعض األفراغ
للعقلال  فللال جتلري أصللالة احلقيقللة بأصلالة عللدم القرينلة )أو  وأصللالة عللدم القرينلة، علللى املسللكني(، هللذا إذا كللان 

يف  بظللاهرةلللو تسللاويا أو تقاربللا فهللي سملللة فليسلل   ال إىل حللد الظهللور يف اطللالا وكللذاالبالللب عليلله الفصللل 
 .املوضو  له على أي تقدير

 على ذلك.فيها فال يصح التمسك بظواهر الشار  جطلقا  فيما كان غأبه وعليه: 
 الجواب: بدفعها له، كدفعها الحتمال التورية

فليمن كرللر والنسلليان بلأن أصللالة احلقيقلة تللدفع احتملال العمللد وإن ت تلدفع احتمللال السلهو : (9)وأجيب  عنببه
بأصلالة احلقيقلة؛ فلان التوريلة جلن أقسلام العملد فكملا تلدفع يلدفع احتمال التوريلة  بأنجستدال    نسيانه؛سهو  أو 

                                                           

 هذا وهه غفع االحتمااليف تلك. (1)
 .1341/ ذوي القرىب 278ص 8على جا يستفاغ جن كالم احملقق االشتياين يف حبر الفوائد ج (2)
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، فللال يقللاع العمللد علللى بأصللالة عللدم القرينللة أو أصللالة احلقيقللة، يللدفع احتمللال العمللد بفصللل املتصصللايف  للا
 .السهو

 الرد على الجواب
لتإذ الكلالم فيملا للو بللب  ولكنه غير تام: فيكلون  حلكملة جلن احلكلم األربلع املاضلية أو ب هلاالفصلل    د  عم 

  للو تسلاويف أو قاربلوكذا لو بلب  ملا هريف أصالة احلقيقة  فاهنافان األجر كذلك فيما لو بلب  توريته سمال  
 .حينئذل  اللفظ سمال   فانه يكونإراغة املع  احلقيقة يف استعمااليف هذا املوىل، 

 م التخصيص، بناًء على اختصاص الخطاب بالمشافهيناإلشكال بعدم صحة التمسك بأصالة عد
 طرح اإلشكال بوهه آخر وأهاب عنه، ولنا توضيحايف وإضافايف على كالجله وحلل   قدع سر  مث أن الشيخ

  فلننقل إشكاله أوال   (1)آخر
أن قال  )فاحلاصل  أن املستفاغ جن التتبع يف األخبلار والظلاهر جلن خللو العموجلايف واملطلقلايف علن القرينلة، 

نلللا عميلللع جلللا أطلقللله وأطللللق يف كتلللاب اهلل، النلللص )صللللى اهلل عليللله وآلللله وسللللم( هعلللل الوصلللي )عليللله السلللالم( جبي  
وكذلك الوصلي بالنسلبة إىل جلن بعلد  جلن األوصليا  صللوايف اهلل علليهم أمجعلني، فبينلوا ، وأوغعه علم ذلك وب  

 جا رأوا فيه املصلحة وأخفوا جا رأوا املصلحة يف إخفائه.
بنللللا  علللللى  -ن قللللل   الللللال م جللللن ذلللللك عللللدم هللللوا  التمسللللك بأصللللالة عللللدم التتصللللي  يف العموجللللايف فللللا

إذ ال يللمم جلن علدم املتصل   لا يف  - (4)باملشلافهني أو فلرا اططلاب يف بل  الكتلاب (2)اختصاص اططلاب
 .(3)الواقع إراغة العموم، ألن املفروا حينئذ هوا  تأخ  املتص  عن وق  العمل باططاب(

 طال  توضيحية وتحقيقيةم
 وميكن بيان كالم الشيخ باضافايف وبعبارة أخرى يف ضمن املطالب اآلتية 

 تبعية عالم اإلثبات في الظواهر لعالم الثبوت -3

                                                           

 به. هوقد ندسه بكالجه ونكمل (1)
 أي القرآين. (2)
 وأنه خمت  باملشافهني كذلك. (4)
-69ص 3هلل، ج1328، 8قلم،    –الشيخ جرتضى االنصاري، فرائد األصول، إعداغ وحتقيلق عنلة حتقيلق تلراش الشليخ األعظلم.  (3)

67. 

(909) 
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أن عات اإلثبايف يف الظواهر تابع لعات الربويف يف بنا  املتكلم يف جراغاتله، فلان امللتكلم إذا كلان جبنلا  األول: 
فكان ظاهر  الربويف   ع اإلثبايف  ب    العرا فيما هروا عليه جن استعمال الظواهر يف جا وضع  له، ت  ثبوتا  على إتبا 

 فيما وضع له. ،حسب بنائه الربويت ،حاله إذا استعمل العام انه استعمله
 للكوبلدون قرينلة عللى ذ (1)وأجا إذا كان بناؤ  ثبوتا  على خمالفة العرا واستعمال الظواهر يف ب  املوضو   ا

 كان األصل يف جرحلة اإلثبايف فيه بالعكس.  جن استعماالته، يف األعم األبلب شبه املستبرق
 .ولو كان جتساويا  أو جقاربا  كان سمال  

سلوا   –الفحل   عموجاته تكون سملة حينئذل عند صدورها ووهب فان  وأجا إذا كان بناؤ  على املنفصاليف 
وأجلا للو   املتصل  أو قرينلة التجلو  جلرال  باألصلل مث بعلد  ينفلى –جقاربلة  مأكان  جنفصالته بالبة أم جسلاوية أ

 وتفصيله يف حمله. –كان  خمصصاته ناغرة فظواهر  حجة وأجا لو كان  قليلة فالظاهر لموم الفح  أيضا  
واحلاصللل انلله إذا كللان بنللاؤ  ذلللك وأعلللم السللاجعني بلله، صللح للله جللن بلل  قللبح إطللالق الظللواهر وإراغة خللالا 

ت   ا عليه كما ال يصلح لله أن يلت   لا إال بعلد الفحل  وعلدم العرلور عللى م بظاهرها وال ي  لم  فال ي   (2)رهاظاه
 خمص .

 هين لالستحالة أو للمجازيةالخالف في شمول الخطاب لغير المشاف  
الا أن هنللاخ خالفللا  يف اختصللاص اططللاب باملشللافهني أو عموجلله للمطلعللني عليلله أيضللا ، وحمللل اطللالثببا:ي: 

 يف ثالثة جواطن 
 وإيقلا  يف الكلفلة ويسلتحيل بعل  املعلدوم للو فعللل  و هلر   التكليل  بعل    إذاستحالة تكليل  املعلدوجني  -أ

أو  هللللر  عنلللله أو إيقاعلللله يف كلفتلللله، ولللللو صللللدر لكللللان صللللورة أجللللر أو هنللللي وتكليفللللا  سا يللللا  ال بلللل ، علللللى جبلللل  
 االستحالة.

 وينهى؟ ويؤجرعدم حمض فكي  خياطب  دوماملع استحالة خطاب املعدوجني؛ فان -ب
، فانه لو فربنلا علن إجكلان تكليل  املعلدوم وإجكلان توهيله اططلاب أو عدجها سا ية خطاب املعدوجني -ج

أغوايف النللدا   فتبقللى غعللوى أنللله )بوهلله جللن الوهللو  ككللون القضللية حقيقيللةل والتكليلل  واططللاب ل و ي للا  تقللديريا ( 
 م سا .و اب املعدتطفه ب املشاف  وضع  للمتاط  

                                                           

 على رأي. – كاستعمال العام وإراغة البعض  (1)
 ا  يف الصورة الرانية.جطلقا  يف الصورة األوىل، وإىل حني صدور خمصصاته الحق (2)

(909) 
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  –  للمللواطن الللرالش بينمللا خصلله النللائيف بللاألخ ين فيمللا خصلله الللبعض وقللد ارتللأى اآلخونللد بللول البحلل
 باألخ  فقط. –كالسيد اطوئي 

 فإذا لم :كن مخاطبين لما شملتنا العمومات إذ ال اشتراك في األحكام الظاهرية
( أو  لرغ اسلتحالة توهيله اططلاب لله)السلتحالة تكليفله وعلى أي تقدير فان خطاب املعدوم إذا كان حملاال  

خاصللللة   أو إذا كللللان سللللا ا ، فانلللله ياتللللب عليلللله أن اططابللللايف القرآنيللللة واططابللللايف الللللوارغة عللللن املعصللللوجني
كيلل  بلنللا فيجللري هنللا سللؤال أنلله  هني فللال تشللملنا الظللواهر اللليت فيهللا اططللاب الختصللاص اططللاب  للم باملشللاف  

 .املوهوغين حاضرين وبائبني، واملعدوجني  ب  لضرورة االشااخ يف التكالي  بني الكلالتكلي ؟ واعوا
 لكن ذلك ال يل املشكلة جن ههتني  

 وليس هذا جورغ البح . لظواهر ال تكون على هذا حجة لنا،أن ا األولى:
اإلمجلا  عكلس األحكلام فاهنلا الليت عليهلا  الواقعيلةأن ضرورة االشااخ يف األحكام خاصة باألحكام  الثا:ية:

وحينئذل فاذا قلنا بأن غأب املوىل على املنفصاليف فلان  (1)كما قيل  إمجا  على اشااكنا جعهم فيهاال الظاهرية إذ 
 .فكي  تشملنا العموجايف واإلطالقايف؟ عموجاته تكون حينئذل أحكاجا  ظاهرية فال جتري يف حقنا

ليسلل  األحكللام الظاهريللة جشللاكة بيننلللا  ههلللةل وجللن  ،ليسللل  اططابللايف شللاجلة لنللا بعبللارة أخللرى  جللن ههللةل 
بلاذن اهلل  يلأيت اعلواب علن ذللك سلواوهذا مملا ال يعقلل القلول بله. و  عن اوبينهم فتكون كافة العموجايف أهنبية 

 .تعاىل
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ْلُت ِبِه م ْن يب ْقِبض ُه غ ْيِري  م ا ِمْن ش يْ  :ِإنَّ اللَّه  تب ب ار ك  و تب ع ال ى يب ُقولُ قال   عن أيب عبد اهلل  ٍء ِإالَّ و ق ْد و كَّ

تَّى ِإنَّ الرَُّجل  ل ي ت ص دَُّق بِالتَّْمر ِة أ ْو ِبِشقِّ  ا بِي ِدي تب ل قُّفاً ح  ق ة  ف ِإ:ِّي أ تب ل قَُّفه  ا يُبر بِّي  ِإالَّ الصَّد  ا ل ُه ك م  ت ْمر ٍة ف ُأر بِّيه 
 ُه و ف ِصيل ُه فب ي ْأِتي يب ْوم  اْلِقي ام ِة و ُهو  ِمْثُل ُأُحٍد و أ ْعظ ُم ِمْن ُأُحدٍ الرَُّجُل فب ُلوَّ 

 .37ص 3الكايف  ج

                                                           

 .452ص 9، ج3هل،   1341الشيخ جوسى التربيمي، أوثق الوسائل، مسا  قلم/ قم،  (1)

(909) 


