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

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

(166) 
 ورود الخاص الظني السند على العاممدعى الشيخ: 

مييدعام ميين الييورور أ  ورور اظييال الظييى السييند علييى العييام بنييالظ علييى كييون أنييالة الظهييور ميين  هيية الظيين النييوعي احلانيي   أّكييدان الشييي  ثممم 
فالظيياهر أّن اليينّا وارر   –ميين هاهييا  احلانيي  ميين ال لبيية أو –وأّمييا إلا كييان ميين  هيية الظييّن النييوعّي احلانيي  بييارارة احلقيقيية بييارارة احلقيقيية إل قييال  

مقيّييد  بصييورة  –اليي   هييو مسيياند أنييالة الظهييور  –عليهييا مطلقيياظ وإن كييان اليينا ألنيّيياظه ألّن الظيياهر أن رلييي  حلييية الظييّن احلانيي  بييارارة احلقيقيية 
 ، اّكدم بقوله:(1 دلي (عدم و ور ألن معارب على خالفه، فالا و د ارتفع موضوع للك الدلي ، نظا ارتفاع موضوع األن  بال

 تأييد الشيخ لمدعاه: ال مورد يتقدم فيه العام على الخاص الظني السند
علييى اظيال وإن فيرن كونيه أضيع  الظنييون  -مين حييه هيو  -م فيييه العيام يقيدّ   ويكشي  عميا لكرنيا: أنيا   اليد وال الييد مين أنفسينا ميورراظ 

ة مرتبية ألين اظيال مين ألين العيام فيرن فييه أضيعفيّ عدم الظن املعارب على خالفيه، لو يد ميورر ي   ق علىة ألهور العام ها معلّ املعاربة، فلو كان حليّ 
ح علييه  نعيم، عين أن يير ّ  ياوق  يف مقابلة العام من حيه هو واظيال، فليالظ  م عليه أو مكافئاه له حىت ياوق ، مع أنا   نسمع مورراظ حىت يقدّ 

 م العام نار من باب تعارن الظاهرين، فرمبا يقدّ ، و خرج عن الناّ  أيلاظ  لو فرن اظال ألاهراظ 
وه ا نظا ألن االساصحاب على القول به، فانه   يسمع مورر يقدم االساصيحاب عليى األميارة املعايربة املةالفية ليه، فيكشي  عين أن إفارتيه 

 (2 آخر على خالفه، فافهم( بعدم قيام ألن   د  ه النوعي مقيّ للظن أو اعابار ألنّ 
 فهم كالم الشيخخبط البعض في 

، وهفي  (3 م ان الشيي  يسيادل اي ا عليى احلكومية فعليك  علييه مبيا أليك قد وقع بعض األنوليني يف خبط يف فهم كالم الشيي  فايوهّ أقول: 
    (رنياويكشي  عميا لك ان الشي  اسادل به على الورور فال جمال إللكالهه وللك لبداهة ان مدعى الشي  يف الفقرة السابقة هو اليورور   قيال 

 إضافة إىل ألهور تنظام باالساصحاب بالبيان ال   لكرم  ،إضافة إىل تعبام بي معلق( و ها معلق( فانه ألاهر يف الورور
  يلافت إىل ان كالم الشي  إمنا هو يف اظال الظى السند وان قوله  اظال وإن فرن كونه أضع  الظنون املعايربة( أ   بعلاظ آخركما ان 
اظيال مطلقياظ، تقيدم ند ال الداللة، فاوهم ان املرار من حيه الداللة فعلك  عليه بان املفيرون تقيدم ميا هيو أقيوم منهميا راللية ال من حيه الس

نعييم، لييو فييرن اظييال إضييافة إىل قرينييية كالمييه ا     ،وهفيي  عيين ان كييالم الشييي  كلييه هييو يف نييورة كييون املةصييا ألنييياظ معاييرباظ ميين حيييه السييند
عليى ان كالميه هنيا ليي  عين تعيارن الظياهرين بي  عين تعيارن  خرج عن النا، ونيار مين بياب تعيارن الظياهرين، فرمبيا يقيدم العيام(ألاهرا أيلا 

 ألن الداللة يف العام مع ألن السند يف اظال 
 توضيح الميرزا الشيرازي لكالم الشيخ

ه أضع  الظنون املعاربة  ( يعى من حيه الصدور بقرينة قوليه :  وإن فرن كون قوله  حسب تقريرات الروزرر : ول ا قال املازا الشااز 
وهيو  (4 اإلليكال عليى قوليه:  إلا كيان ألّنيياظ يف ا ملية(يف بييان :  نعم لو فرن اظاّل ألاهراظ(، وال بّد أن يكيون امليرار لليكه مليا ميّر -فيما بعد –

                                                           

  11-11ل 4ج فرائد األنول: (1 
  11ل 4فرائد األنول: ج (2 
علييى  –ميين حيييه هييو  –ه العييام قييال  وامييا مييا أفييارم الشييي  األعظييم رليييالظ علييى حكوميية اليينّا الظييّى السييند علييى العييام: وبعنييا   الييد وال الييد ميين أنفسيينا مييورراظ يقييّدم فييي (3 

ا كان اظال ألاهراظ كالعامه فانّيا   اليد ميورراظ يقيّدم العيام عليى اظيال ألألهريايه منيه، ميع أن هاليب اظال وإن فرن كونه أضع  الظنون املعاربةو فهو  اٍر بعينه فيما إل
لليك يعليم أن تقيدم اظيال موارر العام واظال من قبي  الظاهرين، ال النا والظاهر، مع اعرتافه بعن تعارن اظال الظاهر ميع العيام مين قبيي  تعيارن الظياهرين، فمين 

  11ل 1كومة مطلقاظ( الاعارل والرتا يح واال اهار والاقليد: جلي  من باب احل
  193ل 4تقريرات املازا الشااز : ج (4 
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ّل الظيى السيند( أقيول: قوليه:  يف ا ملية( يشيعر بعنيه إلا كانيت القرينية ألّنيية :  وحاكم عليه إلا كان ألّنياظ يف ا ملية كاظياقوله   ما سبق من:
 حاكمة على األنول اللفظية، وأن قوله:  كاظال الظى السند( إمنا هو من باب املثال  –أيلاظ  –وفهيو  –راللة، أو سنداظ وراللة  –

هييي  –أيليياظ  –فييال ريييب أن منشييع للييك الظيين إمنييا هييو  –بصييدورها قطييع مييع ال –لكنييه ال يسيياقيمه ألّإييا إلا فرضييت ألّنييية ميين حيييه الدالليية 
وإن األنول اللفظية، فحينئٍ  يقع الاعارن بيني نفي  األنيول اللفظيية، وحينئيٍ  إن   يكين ألهورهيا أقيوم فيال تصيلح لكوإيا قرينية للصير  أنيالظ، 

تيه، وقيد عرفيت يف الفير  بيني احلكومية والاةصييا أن الاقيدم أل ي  فرن كونه أقوم فاقدميه على الظهور ا خر إمنيا هيو أل ي  تر يحيه علييه لقوّ 
تقيدم احلياكم عليى امكيوم علييه ليي  الرت يح خارج عين بياب احلكومية، فياّن الرت ييح فيرع الاعيارن وكيون كي  منهميا حلية يف نفسيه، وقيد ميّر أّن 

أن يقيول: إلا كيان ألّنيياظ مين  ه ال تعارن أوالظ وبال ات فكان عليه أل   تر يحه عليه، ب  أل   كونه مفسِّراظ له ورافعاظ حلكمه عن موررم حبي
  (1 ، فال ت ف (محيه السند كاظاّل الظى السند وحنو 

 توضيح استدالل الشيخ على الورود ونفيه للحكومة
ن كيان ن كان ماواتراظ قيو  الداللية  يداظ  ميا   يصي  مرتبية الينا القطعيي( فيان اظيال الظيى السيند وإأية حال فمرار الشي  ان العام وإوعلى 

م عليييه وللييك كمييا لييو كييان املةييرب خرو يياظ عيين البحييه، مقييدّ كييان إل لييو خييرج عنهييا   (احلليية لكيين مييارام يف رائييرة  يف أرىن رر ييات الظيين السييند 
الوثاقة واللبط مبا ال خير ه، كما سبق، عن احللية، فانه  وال الد من أنفسنا مورراظ يقيدم فييه العيام  يف أرىن رر ات لكنه كانضابطاظ  باظال ثقةظ 

   من حيه هو على اظال( كما قال
 (2 معيدومال يو يد موضيوع لليدلي  ا خير فهيو اليوارر وه ا رلي  على الورور رون احلكومة، إل الوارر ما يزي  موضوع الدلي  ا خير فميع و يور 

قبي  ان ال يعق  إال العم  بالوارر وإن كان امليورور علييه أقيوم الظنيون إل انيه أقيوم الظنيون عليى تقيدير و يورم لكين اليوارر يعدميه باعيدام موضيوعه ف
  ؟ه  أ  يعارن املورور عليه الوارر(   ياقدم عليهان يعارض -واحلال ه م  – يو د فكي  يعق 

أ   –بانيه نياألر ليه وليارذ فيالا كيان امكيوم  ،ميع و يورم ،لدلي  امكيوم علييه بي  انيه ياقيدم علييهعك  احلكومة فان احلاكم ال يزي  اوذلك 
املييدعى انييه  ياقييدمبيي   ،حاكميياظ حاكميياظ فييال يعقيي  ان يكييون املييدعى  -أ  املييدعى حكوماييه  –أقييوم يف الدالليية ميين احليياكم  –املييدعى انييه حمكييوم 

  (3 أو هاها –ن األمر ينعك  تبعاظ لقوة ألهورم أ  ا –حمكوم على املدعى انه حاكم، باحلكومة 
 توضيح السيد اليزدي لكالم الشيخ

و  يكين اإلعابيار مقييداظ أمكين  إىل أنيه ليو كيان مين بياب احلكوميةوقد أوضح السيد اليزر  يف كااب الاعارن الاعييد بقوليه:  ونظيرم يف الاعيييد 
ائية ألهور العام من الظن بسند اظيال أو باعابيارم، أو مين  هية إنكيار احلكومية، ولييم ا   تقدم العام يف بعض املقامات أو عند بعض من  هة إقو 

  (4 ولو كان ألنياظ( ورم معل قة على عدم و ور الدلي الد أحداظ ياعم  يف تقدم اظال على العام يكش  للك عن كون حلية أله
  –اظيال أو باعابيارم( وأميا قوليه  أو مين  هية إنكيار احلكومية( فبيانيه أن اليبعض وقد ملى بيان و يه  مين  هية إقوائيية ألهيور العيام مين الظين بسيند 

أنكيير احلكوميية بييني األرليية بيي  عييارن بييني مثيي  ال ضييرر وال حييرج وأرليية العنيياوين األولييية، ولكنييه مييع للييك قييدم اظييال علييى العييام،  –كصيياحب احلييدائق 
 ها، ب  هو الورور  فادبرمنكر  على العام  م اظال  وإال ملا قدّ  احلكومة،عام لي   اظال على أنالة الظهور يف المفيظهر من للك ان و ه تقد

يا يقيال  مين( أن  ميا لكيرم ال يصيح أن يكيون معيِّنياظ لليورور، بي  ميكين أن يكيو  ن مين بياب ول ا قال اليزر  أيلاظ:  ومما لكرنا ألهر انيدفاع ميا رمب 
للييك مط يير راظ يف مجيييع املقامييات وعنييد ا ميييع، فييان  بعلييهم ال يعاييرب احلكوميية، و عيي  احليياكم  احلكوميية، و ييه اإلنييدفاع أنييه لييو كييان منهييا   يكيين

 وللبحه نلة   (1 قوائية ألهور العام من نظر احلاكم يف احلكومةه ه ا(إوامكوم من املاعارضني، وعند من اعاربها أيلاظ ميكن 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 193-191ل 4تقريرات املازا الشااز : ج (1 
  مع احللج من باب السالبة بانافال املوضوع نظا الربالة العقلية (2 
 لكالم الشي  وتعييدم مبا ميكن، وساع  املناقشات بالنه تعاىل ال خيفى ان ك  ما ن كرم يف ه ا الدرس هو توضيح  (3 
  91كااب الاعارن  لليزر ( ل  (4 
  91كااب الاعارن  لليزر ( ل  (1 


