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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(

(602) 
 لخاص ظني الداللة والعام كذلكإذا كان ا -3

ألووان  سووواي   (1)ان يكووون اصووا  لوول الداللووة سووواي ألووان قطعووي السووند أم ال، والعووام لوول الداللووة لوو ل الصووورا الرابعووة: 
 واجلامع ان يكون لل من اصا  والعام لل الداللة. ،أربعة قطعي السند أو ال، فالصور

للحكوموة، وذلو  بعود الفورا   ا  يما ذهب املريزا النوائيل إىل تقودمي اصوا  مطلقوالظهورين فذهب الشيخ إىل تقدمي أقوى  وقد
 عن عدم لون تقدم اصا  للورود وال للتخريج فراجع وجهه فيما سبق.

 (2): )نعم، لو فرض اصا  لاهرا  أيضا  خرج عن النّص، وصار من باب تعارض الظاهرين، فرمبا يقّدم العام(الشيخ قال
 وإشكاله: ا املريزا النائيل مبناهمعليه يتوقف على متهيد مقدمتني بىن عليه اآليت شيخ وإشكال املريزا النائيلوتوضيح لالم ال

 الضابط في كون الشيء قرينة
وعووودمها، علووى حسوووب رأ  مجووع مووونهم املووريزا، هوووو لووون العووور  ال  ،ان الضووواب  يف القرينيووة أ  لووون شووويي قرينووة: ىاألولوو
والعووام واصوا  مون هوو ا القبيول فووان  ،يف ان هو ا قرينووة علوى ذلو  يف جملو  واحوود مون موتكلم واحوودعهموا ون لوو فوورض وقو يشوكّ 

مونهم لالصوادر مون  اصا  قرينة على التصر  يف العام، وحيث ان املعصومني عليهم السالم للهوم نوور واحود والصوادر مون أ   
آخور، لكوالم الواحود يف ا لو  الواحود، وعليوه  يف زمون   هوخاص و يف زمون   أو عوام أحودهم اآلخور هم وخا   أحد   اآلخر لان عام  

 فان اصا  حالم على العام أ  ان أصالة الظهور فيه حالمة على أصالة الظهور يف العام.
 تقدم القرينة على ذيها ولو كانت أضعف ظهورا  

القرينيووة أ  القتضوواي مقووام القرينيووة وذلوو  ملقووام  ؛ان القرينووة تتقوودم علووى ذيهووا وإن لانووض بالوو اً أضووعف لهووورا  منووهالثانيووة: 
ض مون مقوام  ر  ل ل ، واحلاصل: ان ضعف الظهور الداخلي جيرب بقوة الظهور اصارجي أ  االلتسايب ال   يكسوبه اصوا  بوالع  

 لونه قرينة عرفا .
هوو  لوالم الشويخ السوند ولوّل الداللوة: فظواهر إ وال   السند والداللوة أو لوان قطعوي قال املريزا النائيل: )وإن لان لل 

 عدم ختصيص العام به، بل يعمل بأقوى الظهورين: لهور العام يف العموم ولهور اصا  يف التخصيص.
فوان أصوالة الظهوور  أضعف من لهوور العوام لهورهولكن األقوى: وجوب األخ  بظهور اصا  وختصيص العام به ولو لان 

 .(3)لعام(حالمة على أصالة الظهور يف  ر  ا تكونيف  ر  اصا  
بقولووه: )ألن اصووا   –وهووي الصوو رى  –مث اسووتدل علووى ذلوو  باملقدمووة األوىل وال انيووة إذ اسووتدل علووى قرينيووة اصووا  للعووام 

                                                           

 ان مل تكن قرينة على انه إضايف. فتأمل لما هو األصل فيه، وخيرج م ل ما إذا لان العام آبيا عن التخصيص أو لان عمومه مب ل لل ومجيع  (1)
 .11  4فرائد األصول: ج (2)
 .127  4فوائد األصول: ج (3)
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مبنزلة القرينة على التصر  يف العام؛ لما يتضح ذل  بفرض وقوع العوام واصوا  يف جملو  واحود مون موتكلم واحود، فانوه يكون 
 .(1)ة على التصر  يف العام(ال يكاد يش  يف لون اصا  قرين

أ  علووى تقوودم لهووور القرينووة علووى ذيهووا وإن لووان أضووعف منهووا بقولووه: )لمووا ال ينب ووي الشوو  يف  (2)واسووتدل علووى الكووربى
حكومة أصالة الظهور يف القرينة على أصالة الظهوور يف ذ  القرينوة ولوو لوان لهوور القرينوة أضوعف مون لهوور ذيهوا؛ لموا يظهور 

علووى لهووور "أسوود" يف احليوووان املفوو  ، فانووه ال  ،"يرمووي" يف قولوو : "رأيووض أسوودا  يرمووي" يف رمووي النبوولذلوو  موون قيووا  لهووور 
ألنه بالوضع وذل  باإل ال ؛ والظهور إشكال يف لون لهور "أسد" يف احليوان املف   أقوى من لهور "يرمي" يف رمي النبل، 

يف رمي النبول علوى أصوالة لهوور الوضعي أقوى من الظهور اإل القي؛ ومع ذل  مل يتأمل أحد يف حكومة أصالة لهور "يرمي" 
يوووان املفوو   ولووي  ذلوو  إال ألجوول لووون "يرمووي" قرينووة علووى التصوور  يف "أسوود" ونسووبة اصووا  إىل العووام لنسووبة "أسوود" يف احل

 .(3)" إىل "أسد". فال جمال للتوقف يف تقدمي لهور اصا  يف التخصيص على لهور العام يف العموم("يرمي
 إشكال الميرزا على الشيخ: لم يلتزم في الفقه بما أسسه في األصول

يف املقووام وإن عووارض لهووور اصووا  مووع لهووور العووام وحكووم بأنووه ي خوو  بووأقوى  مث اعوو ض علووى الشوويخ بقولووه: )والشوويخ 
عامول موع اصوا  والعوام معاملوة التعوارض، ب ل  يف شيي من املسائل الفقهية، فانه مل يتفوق يف موورد هورين، إال أنه مل يلتزم الظ

بل يقدم اصا  مطلقا  على العام، سواي لان اصا  لل السند والداللة أو لان قطعي السند ولل الداللة؛ غايته أنه يف األول 
مزيوود توضوويح إن شوواي اهلل ام موون جهتووني: موون جهووة السووند وموون جهووة الداللووة؛ وسوويأيت لوو ل  يكووون اصووا  حالمووا  علووى العوو

 .(4)تعاىل(
 لالم املريزا هو إشكاله على الشيخ بانه مل يلتزم مببناه ه ا يف الفقه فكأنه نسى يف الفقه ما أسسه يف األصول.وظاهر 

 شاً بعض األعالم لاحملقق العراقي ولن لر احداها اآلن وهو:ومناق لكالم املريزابعض مناقشاتنا وستأيت بإذن اهلل تعاىل 
 الجواب: عدم االلتزام للسالبة بانتفاء الموضوع

حكمووه  ويف عوودمالشوويخ ملتووزم مببنوواه يف الفقووه، والوجووه يف عوودم تقددووه ولووو يف مووورد  العووام علووى اصووا  إذا لووان ألهوور  نإ
لعام، هو عدم وجود مورد يف الفقه يكوون العوام ألهور أو مسواويا  يف الظهوور بالتساق  أو التخيري لو لان لهوره مساويا لظهور ا

 .(5)للخا ، ال انه وجد ومل حيكم عليه حبكمه األصويل املختار له يف ه ا الباب
 يلتوزم ملانوه ان دليل املريزا أجنيب عن مدعاه متاما  إذ دليله )فانه مل يتفوق...( ومودعاه هوو )إال انوه مل يلتوزم...( إذ  والحاصل

 من باب السالبة بانتفاي املوضوع ال انه وجد مورد ومل يلتزم فيه بالعمل على حسب ضابطه.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

ة القرينة( لكن الظاهر انه سيأيت ان التعبري بو)مبنزلة القرينة( سي مر يف دفع إشكال العراقي على املريزا لو انه قصد التفريق بني )القرينة( وبني )ما هو مبنزل (1)
 .بقرينة ذيل لالمه فالحظه مل يقصد التفريق

 ى: ه ا )اصا ( قرينة، الكربى: ولل قرينة تتقدم على ذيها مطلقا .الص ر  (2)
 .121  4فوائد األصول: ج (3)
 .121  4فوائد األصول: ج (4)
 وهو تقدمي أقوى الظهورين. (5)


