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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 النميمة
(32) 

 مقتضى التحقيق:
 والتحقيق: يقتضي متهيد أمور:

 لتساويالترادف و لكل من ا مقابلة التباين -أ
يقابل  ما وأخرى يطلق ويراد به ،ان التباين تارة يطلق ويراد به ما يقابل الرتادف فيقال هذا املفهوم مرادف أو مباين لذلك املفهوم األول:
وباعتبيار  ميرآة  يا ال هيا هيو عنيوان أو الكليي الطبيعيي بلحياص مصياديقه  املطلق ومن وجه فيقال: ان هذا املفهومالعموم واخلصوص التساوي و 

 ملصاديق املفهوم اآلخر أو مباين أو هو أعم أو أخص مطلقا أو من وجه.اما مساٍو م ومفهو 
 انه تارة يراد به التباين املفهومي وأخرى التباين املصداقي. والحاصل:

 النسبة بين التباين مفهوماً والتباين بلحاظ المصاديق -ب
 هي واحدة من النسب األربع: ان النسبة بني التباين املفهومي والتباين املصداقي الثاني:

فقييد تكييون النسييبة بييني املتبيياينني مفهومييا  هييي التسيياوي مصييداقا  وقلييك شاعنسييان والنييالق وشالايييعي واعمييامي أو الايييعي والعييادل فييان 
إق شل شيعي حقا  فهو عادل حقيا  وإال  (1)وشذلك فإن الايعي مساٍو للعادل ،أعم ين مساٍو لإلمامي وإن شان لغة  الايعي حبسب وضعه التعي  

 مل يكن شيعيا  باحلمل الاائع الصناعي من هذ  اجلهة وبالعكس.
 بينهما هي األعم واألخص املطلق شاجلسم واعنسان.النسبة وقد تكون 

 وقد تكون من وجه شاملهندس والطبيب.

 وقد تكون هي التباين شاجلماد واحليوان.
 جمالي على التباين المصداقيالمدار في مبحث العلم اإل -ج
فيما إقا تعلق باملتباينني فهو منجز أو باألقل واألشثر فاألشثر جمرى وانه ان املدار واملالك يف حبث منجزية العلم اعمجايل وعدمها  الثالث:

للمصييلحة واملفسييدة هييو املصيياديق ال ل احلاميياليااةة يف االسييتقالليني بييل يف االرتبيياليني أيضييا ، هييو التبيياين املصيداقي ال املفهييومي، وقلييك ألن 
واملفاهيم والعناوين إمنا أُخذت شدواّل وماريات أو مرائيي للمصياديق وليسيي هيي مصيّب احلكيم يف احلقيقية، وحيديث ايياد الكليي  ،املفاهيم

مصيبا  اليياد  الكليي عتيا الطبيعي مع مصاديقه مما ال حمصل له خاصة على أصالة الوجيود عليى انيه ليو سيّلم فيان املصيب هيو املصيدا  وقيد ا
 انه ليس املدار. فتأمل بالداللة علىشفيل   –وفرض احملال ليس هحال واحملالية على االياد فرضا   –وفرض انفكاشه  ،املتوهم ال لذاته

ال ها هي هي  – فتجب مالحظة حال مصاديق عناوين املوضوعات اليت شاني متعلق األمر والنهي فإن شاني العناوين بلحاظها وعليه:
 شاني جمرى االشتغال أو الااةة حبسب قلك.  ،متباينة أو أعم وأخص -بذواهتا 

 صور تعلق األمر أو النهي بالعناوين
ان صور تعلق األمر أو النهي بالعناوين متعددة وخيتلف باختالفها شون اجملرى جميرى اليااةة أو االشيتغال لكين بلحياص ميا شايفي  الرابع:
 وهو املصاديق ال العناوين بنفسها، شما سبق يف األمر الثالث، والصور هي: عنه العناوين

                                                             

 إن فسرت العدالة هعىن االستقامة على جادة الارع. (1)
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 ان يكون متعلق األمر أو النهي هو املارتك اللفظي. -أ

 ان يكون متعلق األمر أو النهي هو املارتك املعنوي. -ب
 ان يكون متعلق األمر أو النهي هو املارتك املردد بني األعم واألخص. -ج
 املردد بني املارتك اللفظي واملعنوي. متعلق األمر أو النهي هو املارتكان يكون  -د

 واألول هو جمرى االشتغال.
 والثاين هو جمرى الااةة.

 والثالث هو جمرى الااةة شذلك.
 والرابع هو جمرى االشتغال.

 ا بالمشترك اللفظيمتعلقه
قال جتنب العني وتردد بني أنه يريد الذهب أو اجلاسوس وجب اجتناب   أما األول فلتباين معاين املارتك اللفظي من حيث مصاديقها فلو

 .فههنا علم بالتكليف وجهل باملتعلَّق شليهما ألن النهي تعلق هردد بني املتباينني
 تعلقهما بالمشترك المعنوي

بإنسان وتيردد بيني انيه أراد مطليق النيالق أو خصيوص اعنسيان اعنسيان  واما الثاين: فلعود  إىل األقل واألشثر االستقالليني فلو قال جئين
مناسبات احلكم واملوضوع أوجبي إمجال املراد وتردد  بني األعم املوضوع له واألخص، دون ان تصل لقرينة حاّفة ش)أي قو اعنسانية( وقلك 

 اةة عن الزائد.إىل حد الظهور يف األخص واعنصراف، فهنا يكون األخص متيقنا  فتجري الا 
 تعلقهما بالمردد بين األعم واألخص 

عمجال انيه امليراد أو األخيص ميع شيون اسيتعماله  واما الثالث: فكالثاين، واما فرقه عنه فهو انه يف الثاين هناك وضع يف األعم وقرينة موجبة
 جماز. –ال باعتبار  مصداقا   –يف األخص حبد  

وفرقيه عليى هيذا عين  ،ة خلمسية معياين وشيذا العيادلنيّيواما الثالث: فلتعدد اعلالقات شالكافر اليذي سيبق انيه موضيوع  مسية أوضياع تعيّ 
ي بيني املعياين الطوليية أويف هذا يراد املارتك اللفظي ولو بالوضع التعيين بيني  العرضية األول ان املراد باألول املارتك اللفظي بني املعاين املتباينة

 أو معه. بعد وضعه للجامع تعّينا  أو تعيينا  ان يوضع لألنواع باجلامع واألنواع 
 تعلقهما بالمشترك المردد كونه لفظياً أو معنوياً 

 (1)ةواما الرابع: فاجملرى االشتغال ألنه سواة أشان موضوعا  للمعاين بنحو املارتك اللفظي أو املعنوي فانه منجز إق املقصود من هذ  الصور 
عليى شيل ا، وحييث انيه و بينهيأعليى ويو االشيرتاك اللفظيي أو انيه موضيوع للجيامع بينهميا اميا موضيوع للمعنييني أو املعياين  ،شالعني  ،ان اللفظ

 .، وللحديث صلةفكذا فيما لو تردد بينهما ،تقدير اجملرى االشتغال
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
 :)الحكمة(

 َتَما ُُ ُمَجاَلَسُة الصَّاِلِحيَن َداِعَيٌة ِإَلى الصَََّلِح َوآَداُب اْلُعَلَماِء زِيَاَدٌة ِفي اْلَعْقِل َوطَاَعُة ُوََلِة اْلَعْدلِ َقاَل َعِلي  ْبُن احلَُْسنْيِ )عليهما السالم(: 
ْعَمِة وََكفُّ اأْلََذى ِمْن َكمَ اْلِعزِّ  ِِ َعاِجًَل َواْسِتْثَماُر اْلَماِل َتَما ُُ اْلُمُروَءِة َوِإْرَشاُد اْلُمْسَتِشيِر َقَضاٌء ِلَحقِّ النـِّ اِل اْلَعْقِل َوِفيِه رَاَحُة اْلَبَد

 (02ص 1اعسالمية ج –الكايف: ط ) َوآِجَل...

                                                             

 وال يتوهم ان املراد الرتدد بني وضعه للجامع أو للنوع. (1)


