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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(

(622) 
 صيلتلخيص فيه تح

الكالم العامني من وجه، من حيث تقدم أحدمها بالورود وعدمه، يف ضمن مطالب مضىى بعضىها ويضىيع بعضىا  وملخص 
 آخر:

 العامان من وجه متزاحمان مطلقاً إال النادر فمتعارضان
مواردمهىا  نيتعارضىان العامني من وجه متزامحان يف غالب املوارد بل يف شبه األعم األغلب بل املستغرق منهىا، وان املاألول: 

والىدليل علىى ذلىك هىو  ىاهر دليىل  ،ني للمصلحة واملفسدة يف متعلقهمىال  ، حام  ا، عادة  ميادرة وليست قليلة فقط، وذلك لكوهن
العموم بضميمة قاعدة تبعية األحكام ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات، فهىاا هىو األ ىل أل القاعىدة الىر ال نىر  عنهىا إال بىدليل 

ي األمىىر والنهىي أل موضىىوعي العىىام ق ىمتعارضىني، وذلىىك إهىىا هىو فيمىىا لىو دل الىىدليل علىى عىىدم كىىون متعل   ادليل كايىىفىذذا وجىىد الى
رف عنوايني مشريين إىل فرد خىارجي هىو املىرمور بىه واملنهىي عنىه ا    مهنو لني للمصلحة واملفسدة أو دل على كوالعام اآلخر حام  

بشىر  ان يىدل الىدليل أيضىا  علىى كىون ذلىك مىرآة  بىوت احلكىم امىا بىل كايىا  ىرفا  من غىري ان يكىون العنوايىان حىت مقتضىيني ل 
يكىون  (2)فىي هىاا الصىورةف، (1)فايه لوال ذلك تىزاحم فيىه املالكىان أيضىا   على سبيل البدل الفرد حامال  إما للمصلحة أو املفسدة

 .مع كون أحدمها ذا مالك لق النهي به فعال  كالكأحدمها )األمر والنهي( كاذبا  لعدم  حة تعلق األمر بالواحد الشخصي وتع
 تقدم الخاص على العامالمباني في وجه 

، والىال يوضىحه ، مرهتنىة بىاملبا الىال يصىري إليىه يف العىام يفسىه(4)بني املتعارضني من العامني من وجه (3)ان العالقةالثاني: 
العام من وجىه  مقابلل اخلاص، فايه يوضح العالقة بني العام يف العام يف مقابمبحث يف  االختالف املبنول بني األعالم املطروح

 أيضا .
 ان االعالم اختلفوا يف وجه تقدم العام على اخلاص على مباين:توضيحه: 

 التقدم باالظهرية -3
                                                           

 لظهور األمر بالشيء يف كويه ذا مصلحة والنهي يف كويه ذا مفسدة؛ تبعا  لقاعدة التبعية. (1)
 .كويه حامال  الحدامها فقط  (2)
 من حيث الورود أو جمرد التعارض واإلمجال أو غري ذلك. (3)
 أل العامني من وجه إذا كايا متعارضني. (4)
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علىىى أفىىرادا العىىام ايىىه يتقىىدم عليىىه باال هريىىة، نىىا يعىىه ان العىىام لىىه  هىىور لكىىن اخلىىاص أقىىو   هىىورا  منىىه لكىىون داللىىة  لهااا:أو  
 ،يف مقابىىل العىىام وإال فايىىه بالتضىىمن يف مقابىىل األخىى  منىىه ايىىه كىىالك بالتضىىمن أمىىا داللىىة اخلىىاص علىىى أفىىرادا فباملطابقىىة أل

 أو مشوله اا أضعع من ايبسا  املخص  على أفرادا. كافة أفراداواألوىل القول: بان ايبسا  العام على  
 التقدم بالقرينية -6
 ليه بالقرينية.: ايه يتقدم عثانيها

ولىو كىان  تعارضىا،أمىا لىو سىاواا  ،والفرق ايه لو قلنا بالتقدم باال هرية، اخت  تقدم اخلاص على العام مبا لو كان أ هىر منىه
 العام أقو  تقدم على اخلاص كما يف العام اآليب لسايه عن التخصي .
؛ ملكىان القرينيىة، وقىد مضىى منىهوإن كايت أضىعع  هىورا   وأما لو قلنا بان التقدم بالقرينية فان القرينة تتقدم على ذيها حت

 ذلك فراجع. القول يف العام واخلاص حتقيقاحلكومة و يف حبث 
 نتيجة المبنيين في العامين من وجه: اإلجمال في مورد االجتماع

يكىن أحىدمها مبىا هىو وهي: ان العامني من وجه حيث مل  ههنا فعلى هاين املبنيني هناك تتضح العالقة بني العامني من وجه
ح فاهنمىىا يكويىىان جمملىىني أ هىىر مىىن اآلخىىر وال كىىان أحىىدمها قرينىىة علىىى اآلخىىر، لىىالك فاهنمىىا يتعارضىىان وحيىىث ال مىىرج   (1)هىىو

ي الداللىىة علىىى العمىىوم يف مرحلىىة املقتضىىي وكىىان أحىىدمها مايعىىا  مىىن  هىىور اآلخىىر وحيىىث كىىان العامىىان تىىام   ،والنتيجىىة التسىىاقط
 ا واردا  على اآلخر.بالفعل، مل يكن أحدمه

 عنِون وغيرهالتحقيق: التفصيل بين الم  
 عنو ن وغريا واملتصل وغريا:م  ىمقتضى التحقيق هو التفصيل بني ال لكن  

ق فىىم قا  يظىىري ضىىي  نعقىىد ضىىي  يجهىىة  فيىىا ، فقىىد أعطىىاا و  عنو  فىىذذا كىىان أحىىدمها معنو يىىا  لوخىىر كىىان واردا  عليىىه، إذ ايىىه، إذا فىىرض م  
 د)أكىىرم الشىىعراء( وقىىال: )ال تكىىرم مىىن أرا قىىالينعقىىد لىىه  هىىور يف العمىىوم حىىت يف مرحلىىة املقتضىىي، وذلىىك كمىىا لىىو فلىىم  ،ةالركي ىى

ًا  وحسىب الفهىم العىريف إذ يىرون ان )أكىرم الشىعراء( ة  جهى( فان ال اين يعطىي و  عرضك ايتهاك مىع ضىميمة )ال تكىرم  لىوول ارتكىا
هىىاك عرضىىه ال ايىىه مشلىىه و أخىىر ، وذلىىك تبعىىا  لقىىوة مىىادة أحىىد العىىامني أو ال يشىىمل الشىىاعر الىىال يريىىد ايت منتهىىك األعىىراض(

 كما  هر من امل ال.  مناسبات احلكم واملوضوع
 ايفصىاله إذوذلك يف املعنو ن املتصل ال شك فيه، وكاا يف املعنىون املنفصىل فايىه إذا سىل م كويىه معنويىا  كىان كىالك وال يضىرا 

ثبوتىا  ليكىون مىن السىالبة بايتفىاء املوضىوع بىدعو  ايىه إذا ايفصىل فىال  كويىه معنو يىا    إال ان ينفىىاقتضىاء   يكون العام حينئٍا مراعىى  
ًا  وإن  إذا كايىت املىادة قويىة   كىالكلكنىه عرفىا    وفيىه: ايىه وإن كىان أقىل مىوارد   ،ميكن كويىه معنو يىا   جىدا  حبيىث تصىلح معنو يىا  ارتكىا
 (2)ايفصلت. فترمل

                                                           

 أل ال فيما احتع بقرينة خارجية أو داخلية كمناسبات احلكم واملوضوع. (1)
 لدعو  اخللط بني اإلرادتني اجلدية واالستعمالية، وقد سبق حتقيق ذلك فراجع. (2)
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 أو بين المتصل وغيره
والعقىىالء  بىدعو  ان العىام وإن و ضىع للعمىىوم لكىن العىرف مطلقىىا   ن التفصىيل بىني املتصىىل وإن مل يكىن معنو يىا  واملنفصىلوميكى

وال املىراد اجلىدل  (1)للمتكلم ان يلحق بكالمىه مىا شىاء مىادام متكلمىا  وان الكىالم ال يكتمىلان  يرونحيث  ومنهم واضعوا اللغة
العىىىام اقتضىىىاء  مراعىىىى بعىىىدم املخصىىى  أو  فىىىاهنم يىىىرونمىىىادام حىىىال التخاوىىىب موجىىىودا ،  إال بلحىىىاا  ىىىام ملحقاتىىىه (2)منىىىه يعىىىرف

الظهىىور يبتلىىى باإلمجىىال حينئىىٍا ويسىىقط عىىن  كليهمىىااملعىىارض يف مقىىام التخاوىىب فىىذذا ورد عىىام آخىىر يسىىبته معىىه مىىن وجىىه فىىان  
عليىه، عرفىا ، موقوفىة يف مرحلىة املقتضىى علىى  لتىهدالايعقىاد العمىوم للعىام  يكىونلسراية املىايع إىل مرحلىة االقتضىاء أل  (3)واحلجية

 اكتمال الكالم بدون معارض مادام املتكلم متشاغال  بالكالم.
 التقدم بالورود -1

ات احلكمة أل اهنا هي املبا ايه يتقدم عليه بالورود؛ بدعو  ان العام وإن كان موضوعا  للعموم لكنه يف وول مقدمثالثها: 
له مبعا ان الواضع وضع العام ليدل على العموم بعد حلاا  امية مقدمات احلكمة ال الث فذذا جاء املخصى  كىان قرينىة علىى 

 اخلالف فلم تتم مقدمات احلكمة يف العام فكان املخص  واردا  عليه.
 (4)كالم النائيني في ورود الخاص على العام

يف فوائد األ ول: )بل التحقيق، هو ان يقىال: ان  د يستفاد من بعض كلمات احملقق النائيه، ومنها ما ذكرا وذلك هو ما ق
مىىن أداة العمىىوم ومىىدخواا مل يسىىتعمل اال يف معنىىاا، والتخصىىي  سىىواء كىىان باملتصىىل أو باملنفصىىل وسىىواء كىىان التخصىىي   كىىال   

ًية، ال يف األداة ارجية،أيواعيا أو أفراديا وسواء كايت القضية حقيقية أو خ  وال يف املدخول. ال يوجب اجملا
األداة مل توضع اال للداللة على استيعاب ما ينطبق عليه املدخول، وهاا ال يتفاوت احلال فيها بني سعة  ن  اما يف األداة: فو

، فىان لفظىة )كىل( يف كىال (يسىانأكرم كىل ا)، وبني ان يقال: (أكرم كل عامل)دائرة املدخول، أو ضيقه. فال فرق بني ان يقال: 
 املقامني اها تكون مبعا واحد، مع أن ال اين أوسع من األول وذلك واضح.

يكىون معنىاا اال مىن  واما يف املدخول: فالن املدخول مل يوضع اال للطبيعة املهملة املعراة عن كل خصو ية، فالعىامل مى ال ال
النحو واملنطق فيه أ ال. فلو قيد العامل بالعادل أو النحول أو غري ذلىك والفسق و  لديه الشيء، من دون دخل العدالة ايكشع

ًا يف لفظ العامل أليه مل يرد من العامل اال معناا ومل يستعمل يف غري مىن ايكشىع  ؛من اخلصو يات واأليواع، مل يستلزم ذلك جما
ني ان يكون القيد متصال بالكالم أو منفصال لديه الشيء، واخلصو ية اها استفيدت من دال آخر. وعلى هاا ال يفرق احلال ب

أو مل ياكر تقييد أ ال ال متصال وال منفصال، ولكن كان املراد من العامل هو العامل العادل م ال، فذيه يف مجيع ذلك مل يستعمل 

                                                           

 التصورية أو فقل )يف مرحلة اإلرادة االستعمالية(. يف داللته (1)
 أل يف مرحلة )اإلرادة اجلدية(. (2)
 الظهور إشارة لالستعمالية واحلجية إشارة للجدية. (3)
ًية يف العام حسب تقريرا من التضي ق، فتدبر جيدا . (4)  والورود ياتج التزامه بعدم اجملا
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ًية فيه. العامل اال يف  ًية؟ وأل لفظ مل يستعمل يف معناا؟ حت يتوهم اجملا وهاا يف التخصي  األيواعي معناا، فمن أين ترتى اجملا
ًيىة مطلقىا، واهىا هىو يوجىب تضىييق وقىال: . (1)واضح ال سرتة فيىه( )فتحصىل مىن مجيىع مىا ذكريىا: ان التخصىي  ال يقتضىى اجملا

 .(2)دائرة املصب، من غري فرق بني املتصل واملنفصل(
 النتيجة: فكذلك العامان من وجه، بفارق االجمال

فمنىع ايعقىادا واسىعا  شىامال  ملىورد اخلىاص، يف  ارد علىى العىام إذ أوجىب تضىييق دائىرة املصىب  و  اخلىاصوعلى هاا القول: فان 
فىان العىامني مىن وجىه، علىى هىاا املبىا، ال ينعقىد ألل منهمىا  ؛، فكىالك املقىام، وإن كىان بنحىو آخىرمرحلة اإلرادة االستعمالية

، إذ كما ان تقييد بعض املوارد (3)من اجلايبني ويكون الورودمال  عموم ملادة االجتماع ملعارضته باآلخر، فيكون مورد االجتماع جم
ًا  ويكىىون  يف )أل  أفىىرادابعىىض  عمىىوم العىىام يف كىىالك معارضىىة  ،ينعقىىد لىىه العمىىوم اقتضىىاء   فىىالتضىىييقا  باخلىىاص ال يسىىتلزم فيىىه جمىىا

ًا   متقىدما   الىدليل اآلخىرلىه حينئىٍا وإن مل يكىن ال ينعقىد لىه العمىوم اقتضىاء  إلمجاإذ مادة االجتماع( بعىام آخىر ال يوجىب فيىه جمىا
 عليه. فترمل

 مناقشة كالم الميرزا
ومدخواا نا ع دا عرفا  أمرين كما مهىا لغىة  م ل )كل( من األدوات: ايه إن  ح ذلك يف وجوا عديدة، منها يرد عليه ولكن

ال أمرين داخال  ومدخوال ، كمىا يشىهد بىه الوجىدان فايىه  ودقة كالك، فايه ال يصح يف اجلمع احمللى نا يعد عرفا  ولغة  أمرا  واحدا  
 .(4)ينعقد له العموم ويوجد واسعا  و املخص  يقتطع منه يصيبه

بل يرد عليه: ان ذلك إن  ح يف م ل )أكىرم العلمىاء( فذهىا يصىح يف املعنىو ن أو يف مطلىق املتصىل ال يف املنفصىل الىوارد بعىد 
وعلىى أل فتفصىيل  املايعيىة ال يف مرحلىة االقتضىاء. يف مرحلىةبىالعموم  ال   حينئىٍا    ى املنفصل   ايتهاء مقام التخاوب إذ ير  العرف  

 .حمل هالكالم يف 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ًين العابدين   رَأَيت  الَخيَر ك لَّه  َقِد اجَتَمَع في َقطِع الطََّمِع َعم ا في أيِدي الن اِس،)): عليه السالمقال اإلمام 

 ((َلم يَرج  الن اَس في َشيٍء، وَردَّ أمَره  إَلى الل ه عز وجل في َجميِع ا مورِِه، اسَتجاَب الل ه  عز وجل َله  في ك لِّ َشيءٍ وَمن 
 .141ص 2الكايف:  

                                                           

 .815-811ص 1فوائد األ ول، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي،  الشيخ حممد علي الكا مي اخلراساين،  (1)
 .821يفس املصدر ص (2)
 أل يكون كل منهما واردا  على اآلخر. (3)
 يعم ذلك يف املنفصل كالك، ال يف املتصل، كما ذكر يف املنت. (4)


