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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(047) 
 ونفي المخصص باألصل يثبت أنه حكم واقعي (4)ن اإلشكال: بعد فحصناجواب الشيخ ع

اخلطيياب بالظيياهر اوييرد وإرادة  قييب    ،الشيييع عيين ال ييوال ب)ولييها سقليييفا املسييأند يف إحلبييا  أصييالة احل)ي)يية ب صييالة عييدم ال)رينييةوأجاااب 
ي الويييالم إال ألإيييت إرادة مفهييييم يعنيييا  احل)ي)يييي أو خالفيييه، بميييميمة أ  األصيييت اليييه  اسيييأ)ر علييييه نري)ييية الألانييي  هيييو أ  امليييأولم ال يل)ييي

 إرادة احل)ي)ة فعال، وحينذيه فيإ  انلعنيا عليى الألصييخ املأي خر  يا  هيها  ا يفا عين اواز ، فإذا مل ينص  قرينة على إرادة مفهيم اواز معنّي 
م احلوييم بييإرادة مفهيييم الظيياهر فعييال ييين امللييانبني، فيشيي   ، وأيييا إذا مل لطلييي عليييه ولفينييا  باألصييت فييالالز خمالفيية املييأولم اييها األصييت لنوأيية  

 .(2س(الغائبو  يعهم
يي إضافا  هايية لظيراأل أل  الشييع مصيدج لةإابية عليى الشيبهة ببييا  قيد يبيدو يصيادرة أو  ي   وميون من)ي   الم الشيع يف ضمن أيور

ليها   ،أ يوت علييه اميا سيي ا ينيا، ر يم أ يأيهيين ه اما يسيد حلغراميه أو رمّ أوض   اليه أو  ينجمد  لدفي ال وال، ومل أإد ين املعل)ني والشرّاح 
  ا  ين المرور  الدفاع عنه أوالأل بأوضي   اليه وامل)ديا  املطوية فيه وإضافة   ها ليوأميت احأااإيه، ب بعيد ذليك لشيوت علييه اميا  طير

 ابالبال ال)اصر
 إفهامها للسامعاأللفاظ جسور المعاني واألصل أن المتكلم يريد  -أ
 األصت أ  املأولم يريد مفهيم املعىن احل)ي)ي أو اواز  على سبيت البدل، فإ  أمى بال)رينة فيأعني اواز وإال فاحل)ي)ة.أواًل: 

ن وعلى هها األصت س ة الع)الء وبناؤهم، والوإه فيه أ  األلفاظ هيي إسيور املعياا وامليرادا  وهيه  هيي احلومية يين وضيعها واحلومية يي
إال لييو دل الييدليت اخليياذ علييى ذلييك بيي   وإييد  حوميية أخييرج  (3سفالميييا  بلفييو بييدو  قصييد مفهيييم يعنييا  للملانيي  لغييوأيميياأل، اسييأعمااا 

 .(4سلونها حيث  اليف لادرة مل يعنِت الع)الء هبا إال لو أقام املأولم قرينة عليها بدو  قصد مفهيم يعاليها، هبه  األلفاظ لأوّلمه
 خالف ظاهرها بال قرينة فيقبح إرادة -ب
ي)يديا  احلومية( ويرييد اله حييث  يا  األصيت ذليك،  يا  يين ال)بيي  أ  ييأولم امليأولم بويالم  ياهر يف يعيىن سحسي  الوضيي أو ثانياً: 

ت اللسيا  ويين ي)يم قرينة على أله أراد اخلالف؛ لوضوح أله يوو  حينذه  ين ال راء باجلهت واخلداع إذ ييا دام امليأولم يين أهي بدو  أ خالفه 
العييرف وييين الع)ييالء الييهين سيي نم  مييا ذ رلاهييا يف األييير األول وأ  األلفيياظ إسييور املعيياا فييامم يفهمييو  ييين  اليييه يييا هييو ي)أمييى ال)اعييدة 

قرينيية  ييا   شيياأل فلييو أراد  يي   بييال     ر   يياهِ  فلييو أراد اخلييالف ألقييام قرينيية وحيييث مل ي)ييم قرينيية فييإ  الع)ييالء يفهمييو  ييين  اليييه ال حماليية   العاييية
 وخداعاأل وإ راء باجلهت.

 حيث اننا محيطون بالمنفصالت فقد أحطنا باألحكام الواقعية فنشترك مع المشاَفهين فيها -ج
 يا  زيين الرسيول   (5سزة هايية وهيي أ  يينأياز علييهم اميّيمن، إذ إ  حالنا  ألف عن حال املليانبني املشياف هني زيين املعصيويني ثالثاً: 
  د بزيالييه أسيي  فيييه ولييي  ام)ييدور  اخيي ا  حيياإز الييزين ليييعلم ييياذا ي)ولييه اليييام الصيياد  فالييه حمييدو   يييًالأل ييين خمصصييا  وي)يييدا

ييي خمصصيا   وليها اإأمعييف ليدينا عموييا  الرسيول  إذنا بعيدها إذ لا  يء ينهاينفصلة، وأيا حنن فإلنا حميطو  بألك األزينة وال حيدّ 
                                                           

 الفحخ مل يه ر  الشيع لون يبنا  عليه. (1س
 .79ذ 4هي، ج1428، 8قم، ط  –الشيع يرممى االلصار ، فرائد األصول، إعداد وحت)يق جلنة حت)يق مراث الشيع األعظم.  (2س
 وأيا إذا فهم الناس ينه      ا  قبيحاأل  ما سي ا يف األير الًاا. (3س
 قصدها ومل ي)صد مفهيمهم اممايينها. ووله أنلق هه  اجلملة لأنبيه ين يف الدار على أله يوإود ومل ي)صد يعاليها أو   (4س
 وخرج النوادر بالدليت. عاّيأهمامل)صود  (5س
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والغائبييا  عنييه، جمأمعييا  لييدينا يف  أيياب   ييا وي)يييدانما.. امل فاملنفصييال  عيين ي يين  ييا  زييين املعصييوم و    سعليهمييا السييالم( البيياقرين
 سائت واملسأدر  وإايي أحاديث الشيعة و بهها.و ال

يفيياد  وذا ،  شييف ذلييك عيين أ  احلوييم الييواقعي يف املسييأًىن ينييه هييو فييإذا انلعنييا علييى امللصصييا  الباقرييية والصييادقية اييها العييامّ وعليااه: 
ويفييياد اخلييياذ يف  (1سعييين وإيييود حوميييني واقعيييينيا سيفييياد العيييام يف بعييي  يدلوليييه امللصيييخ أ   شيييف ،العيييام ويف املسيييأًىن هيييو يفييياد اخلييياذ

يورد ( وحيث  الا حومني واقعيني ا   نا يعهم يف احلوم فال يرد أ  العمويا  حيث إر  س ة الشارع عليى فصيلها عين خمصصيانا فهيي 
 .أحوام  اهرية إذاأل 

ب  مليه  يا  هيو احلويم اليواقعي  شيف ذليك عين أ  ييدلول العيام   (2سوأيا إذا حبًنا فلم جند يف  لما  األئمية الالح)يني خمصصياأل أو ي)ييداأل 
 هها. فنش   يعهم فيه أيماأل.

 التأمل في كالم الشيخ:
 .   حمأاج إليهما (4ساجلواب ا األوليني    مايأني بت  (3سولون  الم الشيع ر م يا سبق حمت م يت فإ   لأا امل)ديأني
 وال قبح (5)حيث كان دأب الشارع على المنفصالت فال ظهور

هيو أ  امليومل مل  واليه  يسيّلم بيه الطرفيا  إذ الفير  اليه  علييه يبيىن ال يوال واجليواب ؛ووإه عدم متاييية  لأيا امل)يديأني يف امل)يام واضي 
له قد بىن على فصت امللصصا  عن وقييف احلاإية وأ  هيها دأبيه وأليه أوصيت إلينيا ذليك س ميا وأ املأولمو اليت اسأ)ر عليها  ةعلى الطري) جيرِ 

 "يشوالأل ويسأشوالأل عليه" يهعنو  بهلك  له( فويف ي)ب  حينذه  إرادة خالف الظاهر؟أ   ت األنراف 
لون  هيورا  الشيارع ليسييف جميردة عين  ين سقب  اخلطاب بالظاهر اورد وإرادة خالفه(قدس سر   وبعبارة أوض ا ال)بي  هو يا صرح به 

 املأفق عليها. (الدأبس     بناء الع)الء يف العمويا  وهي قرينة ءال)رينة على اخلالف لوإود قرينة عاية على أ  بنا
إذ مل   يرييد لظياهر إذا أميى بيه  ي  بعبارة حلالًةا  ما أ  املومل ويطلق املأولم ليو صيرح عنيد إمياليه بعيام باليه ال يرييد  ياهر ، مل يوين قبيحياأل و 

عهيا يون يغرياأل باجلهت  هلك لو أفاد ب)رينة عاية أله ال يريد  واهر  ًي  يين  لماميه وأ  خمصصيانا مي ا بعيد وقييف العميت فأويو   يواهر  ب مج
الوًي  مل يوين  جمملة يين هيها احلييث أ  ال يعليم أميا يين الييت ال يي ا ايا خمصيخ أو يين الييت ايا خمصيخ وحييث  الييف يين  يبهة الوًي  يف

وإ   يييا  حاييية يف أصيييت حلبيييو  احلويييم ألليييه ليييخ فييييه؛ إذ الفييير  أ  الشيييارع سيييي ا  أ   ييياهر حاييية يف دائيييرة  هيييور  وهيييي عموييييه وإنالقيييه
 .ال ري  فيه اله ال)در املأي)ن  واحملرز ينه هوواحلاصتا أ  األصت يسّلم  ،املصصا   ً ة ال أله سيلغي العام واملطلق باملرة

يييا هييو حوييم  يياهر  أو حمأمييت أ  يوييو  حوميياأل واقعييياأل  مييا حيأمييت أ  إ ا)ييى ال ييوال علييى الشيييع بيي   أ  عييام ييين عمويامييهوعليييه فيب
الأمسيك بميرورة اال ي ا  يف األحويام بيننيا وبيينهم إذ األحويام املشي  ة هيي الواقعيية ال الظاهريية يف الصورمني يوو  حوماأل  اهرياأل فال ميون 

وسيي ا  يداأل بيإذ  اهلل معيامل الوإيه  .(9سيف الشيبهة املصيداقية (6سرددة بني الظاهرية والواقعيية فاليه ال يصي  الأمسيك بالعياموأيا امل – ما سبق   –
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين اله  به لدفي ال وال واهلل املسأعا .

َنَما ُموَسى ا قال رسول اهلل  ْنِب الَِّذي ِإَذا َأْذنَاَبُه اْبُن آَدَم اْسَتْحَوْذَت  :فَاَقاَل ُموَسى ..َجاِلساً ِإْذ َأقْاَبَل ِإبِْليسُ  بَاياْ فََأْخِبْرِني بِالذَّ
 .314ذ 2الوايفا ج ِإَذا َأْعَجَبْتُه نَاْفُسُه َواْسَتْكثَاَر َعَمَلُه َوَصُغَر ِفي َعْيِنِه َذنْاُبهُ  :قَالَ  ،َعَلْيهِ 

                                                           

 وهو يا عدا يورد اخلاذ. (1س
 يبه ذليك( أييا أصيت وإيود واحأمال وإود     ما ضاع أو ملف، ينفيى باألصيت إذ ال يعليم أصيت وإيود  فوييف بوًرميه سإذ لعليه  يا  يف ااداب وامليواعو أو الأياريع أو  (2س

فبعد العًور عليى  يمه هائيت ينهيا يب)يى احأميال وإيود   هيا بيدوياأل ضيعيفاأل ال يعأيىن بيه  صصا   ً ة فمما ال  ك فيه لها وإ  الفحخ يف  لما  ب)ية األئمة خم
 ع)الئياأل أبداأل.

 يف قوله سقب  اخلطاب..( وسبمميمة...( وقد عوسنا مرميبها يف  الينا ألله أوض  يف إيصال امل)صود. (3س
 اله  يبدأ ين قوله سوحينذه  فإ ...(. (4س
 يف إرادمه إفهام  واهر  اليه. (5س
 ضرورة اال  ا  يف األحوام الواقعية. (6س
 إذ ال يعلم أ  هها العام حوم واقعي أو  اهر . (9س

(047) 


