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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(262) 

 صات لغى تقديم العمومات؟إذا َحُسن تأخير المخص   اإلشكال بانه
ال،  يووهااه إد الوهااه يف  ااادص العااام علااى امل صصااا  بعااد  وههااه إد  ال يقااال: ، ايتاا اانلل  ياانع اااذ ذلاال  إذا 

 الوهه يف  أخريها عنه.
ار وان الوهاو  املره توضيحه: حاة األربعاة السااباة، با   أنه إذا مل يابح  أخري امل صصا  املنفصلة عان وقاا احلاهاة ملاا ذ

ماااا أو    ااااذ ينبااااي أذ يساااا  وساااا  ا اااا    ااااذ  اااادص العاااام لااااوا بااا   ااااذ حاااا حسااانان بااا  ووعيناااان يف بعاااد ورا بهاااا، ل
 امل صِّص لدى األئمة الالحاني  ليو   العام امل صَّص لديهم أيضا؟ 

 حسن تقديم تلك العمومات لوجوه:
ماة يف  اادص العاا إذ يقال: ماة األربعاة السااباة  اأخري امل صِّاص   ناه وهو  احل ماا اقوضاا وهاو  احل م ووعاد ة أيضاا،  

مة أربعة أخرى  ادص امل صَّص  مجمو  احلح   .اقوضى  ادص العمووا  و أخري امل صصا  الثمانيةم    اوضي وهو  ح
مة يف الوادص  هي  : وأوا وهو  احل

 للمقتضي إنشاء العام إيجاد  
العاام انذ يوهاد  ،  بوهاو (1)وعدوه تار  لوماوياة  اللواه إجيا  للماوضي ووهو  ا ا  وانع يف وور  إذ إنشاء العام -1

وذ وانعان   املاوضي وبانوفاء امل صص يف ظر ه  وم  عليوه بوحاق ترطه أو بوهو   .عن مشوله ي
 ورجحان الجامع كاف  

نلل  ليؤخِّ  إن قلت: اذ ذلل    ؟بامل صص ها  وليلحح ر العام إذا 
ا  واحاد  اا  يفأذ رهحااذ ااااوع   :(2)با صاو  ،إذ ياال إضاا ة إد واا سايأن وان وهاو  رهحااذ  اادص العاام هاوا  

ان للفار  صصوراه رهحااذ خاا  وذلال ألناه إذا قلناا باأذ ال هايح باال  ؛ون الفر ين أو األ را  املنطبق عليها ااااوع وإذ مل ي
فااي لل اارو  عنااه أ ااال أو قباايح   نااه ي لااي الطبيعااي أو  املاارهح يف الفاار  : اوااا وهااو  حااد أواارينواارهح  ونااه يف اااااوع أك ال

اااذ علااى  ااو واحااد ااوذ حين اان واان ال هاايح بااال واارهح  الإذ   ار  ااوبااو اذ  املنطبااق علااى األ اارا  وإذ  لفاارأ أذ  ؛حمبااره    انااهي
لااي الطبيعاااي ووهااو  بوهااو  أ اارا   وأذاااااوع ونطبااق علااى األ ااارا  وووحااد وعهااا  ااان  ااا ،ال املرهح قااائم بااالفر  واا ال وإذ مل ي

                                                           

 إك  اللة العام على الشمول. (1)
 ووعلق با)رهحاذ( (2)
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 (1) وأو   صورية  يه ذا ا.
 ح ممكن إذا عاد إلى الذاتيوالترجيح بال مرج

الأذ ال ه   :والمختار ن بال علة ؛ إذح بال ورهح  ح وارهح  ااد أعاا و  إد الا ه أوا ال هيح بال ،يعو  إد وهو  املم
ناه إذابال  موا باساوحالوه  بعاا ل ان وان ال هايح باال وارهح  ورهح  ح هاا وايرا ة ذا ي   ايرا ةاملارهح هاو  إذعاا  لاارا ة مل ي

انا ووساوية النسبة (2)ال هيح   . ال حاهة حا إد ورهح خار  ذاهتا وإال لزم الوسلس  للطر ني وإذ 
 إنشاء العام لالحتجاج

ااوذ واارهح -2 ااوذ إنشاااء العااام لالحوجااا  أو يف واااام الاار   ي وقااد أو عااا الوفارااي   ااا ال  ،هااو ذلاال  ادميااهانااه قااد ي
 .ير بط حنا املاام لدى ايوام الالحق، وقد سبق  فصيله

 إنشاؤه ليكون مرجعاً في الشبهة المصداقية للخاص
ااوذ الفائاادة انعااا  ايرا ة االسااوعمالية  -3 ااوذ إنشاااب  ضااربا للاااانوذ  و ليصاالح وذلاال ااديااة وبو ااا،   نعااادمل  واذوقاد ي
حيا  ص لو تل يف أنه هنا وصدا  لل ا  أو ال   ذ مشاول العاام لاه ورهعا عند الشل يف الشبهة املصداقية للم صِّ  العام
وك  ،انعاد  االسوعمالية وعلوم قد وذ ون الومسل بالعام يف الشبهة املصاداقية لاهوخروهه وش صاه وهاو با  مل ص   (3) ال ي

 . بعد  رأ انعاا  االسوعمالية حجة  يه
 ام العلية للزوم االنبعاثإنشاؤه ت

صَّ ، نظران إد وهن  مثرة عملية  اوة،   ذ العام النك  ار أور  عنه،وللزوم االنبعاث  -4 ونه  صا أو ال، قرينة الدأب، بني 
صِّصاه لادى ايواام  صَّصا وو عاا  اذ  م الواقعي وإذ  صص وهب ا باعه ألنه احل اذ غري  واهب اال با  وطلاا   نه إذ 

ما سبق  فصيله يف الدرس املاضي ال م الظاهرك   .(4)الحق وهب ا باعه أيضا لوهوب ا با  احل
ارم العلمااءأناه يف الاادر املوايان ب ال حاهاة بعاد ذلال إد الومسال لوهاوب االنبعااث  العاامل العاا ل( يف قولاه )أ ( ألناه )

مول  ا هو ظااهر  ياه إال أناه اقا ذ باريناة الادأب العاواة،  يما عدا  وهو احلدو  أك العموم والشأوا نص، و  (5)وويان وألنه  يه
فاية ؛ إذ  ذ وهه االنبعاث هو االحويا   .  ودبر ،سيأن وا  يه، ويف احل  السابق ال

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

   فضلرا مع فاقتك يكمل لك المؤث   ،سرتكجوادا في عُ  ،ا في قدرتكو  فُ كن عَ  :عن أوري املؤونني 
م:    .242غرر احل

                                                           

 ا وااب  غري  وغريمها،  ما ورهح اخويار  هلنا الفر  على ذاك؟مإذ املرهح حين ٍن ورهح للجاوع املوهو  يف   ونه (1)

الوصو  (2) انه هلا، و علاها بأحد الطر ني نابع ونها بالنا  والاري )  را ( وعد  لي، إال.أك إو
 أك للعام نفسه. (3)
ما ظاهريا(  211الدرس  (4) اذ ح  عنواذ ) الوهه يف لزوم االووثال وإذ 
 العام يف الادر املويان. (5)


