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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(

(76) 
 االصفهانيالمحقق فوة النقاش مع ملخص البحث وص

احلكومةة أو  :على األقوال ،يتقدم عليه بأحد وجوه -أي اخلاص  -القول يف املقام: ان املشهور ذهبوا إىل ان العام إذا عارضه اخلاص فانه  وصفوة
 يه وأوضحناه سابقاً.على ما ذهبنا إل –صاً عن العام أو بالتخريج الورود أو التقدم باالظهرية أو خروج مورد اخلاص ختص  

أدلةة بينما ذهب غري املشهور ومنهم صاحب احلدائق، وأيضاً احتمله صاحب الكفاية وتردد فيه ولو لقوله فتأمل، إىل ان العام يعارض اخلاص وان 
 ةةر الوجةةه الةة ي ذ ةةره صةةاحب وإال فيخةةري بينهمةةا وسةةيأ  ذ  (1)ا ممةةا ذ ةةر يف الروايةةا مةةالرتجةةيف فةةالتخيري تشةةمله فهمةةا متعارضةةان في خةة  بةةاألرجف منه

 والتخيةةري الةةدقيق يف  المةةه انةةه يةةرت انةةه ال تعةةارض يف مةةوارد اممةةل العةةريف لكةةن مةةل ذلةةن  تمةةل ان اخبةةار الرتجةةيف ن  أو  الكفايةةة لةة لن وإن ِ يةةه  عليةةه
 .تشملها ) العام واخلاص(،  ما ان الشيخ الطوسي ذهب يف بعض  تبه إىل التعارض بني العام واخلاص

 لمحقق االصفهانيرأي ا
 احملقةق االصةةفهاق فقةد ذهةةب إىل ان أدلةة احلشيةة ال تشةةمل العةام املعةارمض باخلةةاص، يف مقةام اانبةةا  إذ ارتةأت ان الةدليل الوحيةةد علةى حشيةةة اماا

يف  (2)باخلةاص والعمةل بالعةام ومةن البةني  انةه لةيع للعقةال  بنةا ان عمليةان متضةادان علةى العمةل ،العموما  على املرادا  امدية هو بنةا  العقةال  عمةالً 
ض باخلةاص فةال تعةارض بةني العةام واخلةاص ابةداً ال ال يشةمل العةام املعةارم  ،نفع الوقت، وعليةه فةان دليةل احلشيةة، وهةو السةرية أو البنةا  العملةي للعقةال 

أو شةبه ذلةن  لالظهريةةأو وارد أو متقةدم عليةه  مستقراً وال بدوياً إذ ليع العام حشة من رأس حينئٍ  فال معىن للبحث عن ان اخلاص حةا م علةى العةام
ض ليع حشة بةاملرة إذ ِ يشةمله الةدليل أصةاًل ال انةه  لةه   تقةدم اخلةاص عليةه للحكومةة أو االظهريةة له فرع احلشية االقتضائية والعام املعارم  إذ ذلن  

 أو غري ذلن، نعم مآل ذلن إىل التخصص أو  التخصص فتدبر.
فعاًل، وتزامحهما فيها، وذلن ال يكون إال مل متامية املقتضي  يةليلية واحلشية عدم إمكان اجتماعهما يف احلشدىن التنايف يف ال)وبيانه: بأن مع :قال

 ةان هةو احلشةة بالفعةل، وإال   ، فةذذا  ةان ألحةدخا خصوصةية معينةةللحشية يف مقام اانبا ، فكل منهما حشة بال ا  ويتمانعان ويتزامحان يف الفعلية
 معاً عن احلشية الفعلية مل بقائهما على احلشية ال اتية. سقطا
إمنةةا يعقةةل فيمةةا إذا  انةةت حشيةةة احلشةةة بعمةةوم أو إاةةالب لفظةةي  ةاخلا الوابةةت حشيتةةه باايةةا  أو الروايةةا . وأمةةا الداللةةة فةةال دليةةل علةةى  (3)هة او 

 أو مقيداً لآلخر. يداً، ليكون أحد البنا ين خمصصاً القاً وتقيحشيتها إال بنا  العقال  عماًل، وال يعقل بنا ان منهم: عموماً وخصوصاً، إا
 .(5)(...إنباتاً  (4)فان العمل إما على الظاهر ال ي ليع يف قباله نص أو أظهر، فال مقتضى حلشية مول ه ا الظاهر

 فنقول:  ناقشة مل احملقق االصفهاقامل يفاملشهور واحلدائق والوجه ال ي ذ ره ااخوند هلم، والكالم اان غري أ  الكالم حول رأي يوس
 .واما النقاش البنائي فهو ما اسهبنا الكالم حوله يف البحوث املاضية ،وجه النقاش معه مبنائي وبنائي، اما املبنائي فسيأ  تفصياًل يف البحوث القادمة

 ملخص النقاش البنائي مع االصفهاني
الةةدليل الوحيةةد علةةى حشيةةة الظةةواهر ومنهةةا العمومةةا  هةةو بنةةا  العقةةال  العملةةي فمةةل ذلةةن  : انةةه لةةو سةةلمنا انهةةو وصةةفوة امةةواب البنةةائي وملخصةةه

بالتفصةيل يف ميكننا القول بالتعارض بني اخلاص والعام و ول دليل احلشيةة يف عةاِ اانبةا  للعةام فيعارضةه اخلةاص   يتقةدم عليةه، وذلةن ملةا أوضةحناه 
ال  ال بةةد ان يكةةون لنكتةةة عقالئيةةة ارتكابيةة فةةان بنةةا  العقةةال  وسةةريدم ليسةةت لنكتةةة تعبديةةة بةةل إمنةةا هةةو ضةمن دروس متتاليةةة مةةن ان البنةةا  العملةةي للعقةة

                                                           

مةةةن محلهةةةا علةةةى االسةةةتحباب )اي  –ااخونةةةد  – مةةةا يف املقبولةةةة مةةةن الرتجةةةيف باالعدليةةةة واألورعيةةةة واألعلميةةةة واالصةةةدقية يف احلةةةديث، هةةة ا مةةةل قطةةةل النظةةةر عةةةن مبنةةةاه  (1)
 تحباب الرتجيف هبا(.اس

 أي العمل به يف مورد اخلاص فانه مورد التخالف بني العام واخلاص. (2)
 أي متامية املقتضي للحشية، أي  ون املقتضي تاماً. (3)
 أي ال ي يف قباله نص أو أظهر. (4)
 .281ص 6-5هناية الدراية يف شرح الكفاية ج (5)
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مةةن  -علةةى هةة ا  – يف عةةاِ اانبةةا  فةةال بةةد ،ضوالنكتةةة االرتكابيةةة هةةي أحةةد أمةةور أربعةةة وهةةي  لهةةا عامةةة تشةةمل العةةام املعةةارم  ،لنكتةةة ارتكابيةةة تعقليةةة
 : حكومة أو وروداً... اخلالبحث عن وجه تقدم اخلاص عليه

 النكات األربع لتعميم وجه حجية الظواهر
 لكاشفية النوعية للعام عن املراد امدي للمتكلم به.لان بنا هم هو  -1 هي: والنكا  األربل

 انه حلصول الظن النوعي منه للعقال  مبراد املتكلم امدي. -2
 .مورود عليه أو غري ذلنأو  لعام اقتضاً  وإن عارضه اخلاص إال انه حمكومل عي نابتانوال شن ان الكاشفية النوعية والظن النو  
 وانتفا  املانل. (2)وال شن يف وجوده  ما هو واضف بل هو مبىن الكالم  له ،وهو الوضل واالستعمال املعتىن به على ما سبق (1)وجود املقتضي -3
مقتضةى اةبعهم اللغةة مبةا هةم أهةل اللغةة للعمةل هبةا فةان أهةل وجود املقتضي بنحو آخر وهو ما مضى من ر ون الةنفع للظةواهر واقتضةا  ابةل  -4

 ض له أقوت.نعم اقتضا  الطبل للعمل على ابق اخلاص املعار   ،عليها واالعتماد عليها هو العمل
فاملقتضةةي للحشيةةة يف مقةةام اانبةةا   (3)ا  علةةى حشيةةة الظةةواهر والةةدالال ، متحقةةق نابةةتوعلةةى هةة ه الوجةةوه األربعةةة، فةةان الةةدليل يف عةةاِ اانبةة

 ذو اخلصوصية. األقوت ا حشة بال ا  ويتمانعان ويتزامحان يف الفعلية فيتقدمممتحقق فكل منه
 مثال تطبيقي:

ان يعمةل مةن ارتفاعةه بأعمةال النظةر ليكةون بةدوياً، فةال بةد ا، وعدم موقد ميول لتعارض العام مل اخلاص ما  تمل فيه، عرفاً، استقرار التعارض بينه
 وذلن يف صور:يف موله بضوابط الرتجيف فالتخيري، 

الشامل بذاالقه مبا لو أقام ذو اليةد )وهةو الةداخل( بينةة مضةادة  (4)(البينة على المدعى واليمين على من انكرلو ورد دليل عام مفاده )منها: ما 
أي  –البينة إذ البينة عليه وال حمل للمنكر شرعاً حسب ه ه الرواية وغريها ان يقيم البينة بل حقه وحمله اليمني فقط، فبينته فان القول قول املدعي ذي 

 لعلةهدليةل خةاص مفةاده ان ذا اليةد الةداخل لةو أقةام بينةة معارضةة لبينةة اخلةارج تقةدم عليةه  مةا افةب بةه غةري املشةهور بةل يف املقابةل وورد لغو،  –ذو اليد 
إىل املبسةو  والوسةيلة: فقةدما بي نةة الةداخلي لتأيةد البي نةة باليةد، وملةا سةيأ  مةن  قةال يف امةواهر: )نعةم، يف  شةف اللوةام نسةبة اخلةالا يف املقةام:ر، دالنا

 .(6)((5)أدلة التقدمي مل شهاددما بالسبب بناً  على مساواة االاالب له أو أولويته منه
م )يف الوةةاق( الة ي هةةو أن تكةةون العةةني يف يةةد أحةةدخا: فاملشةةهور بةني األصةةحاب شةةهرة عظيمةةة أنةةه )يقضةةي هبةةا ) )و( أمةةا الكةةال :وقةال قبةةل ذلةةن

و : االمجةاع للخارج دون املتشبث إن شهدتا هلما بامللن املطلق( مل التساوي يف العدد والعدالة وعدمه، بل عن اخلةالا والغنيةة والسةرائر وظةاهر املبسة
 (7)املنشا مبا مسعت...( املرسل السابق عن أمري امل منني  وهو احلش ة، بعد: خري نسبته إىل أخبار الفرقة.عليه، بل عن األول واأل

لكةةن هنةةال قةةول بالقضةةا  لصةةاحب اليةةد خالفةةاً ااةةالب البينةةة علةةى  ،حيةةث ان املشةةهور تقةةدم بينةةة اخلةةارج حينئةة ٍ  ،مةةا لةةو شةةهدتا بالسةةببومنهااا: 
 قام.املدعي، وهو مورد الشاهد يف امل

لصةاحب اليةد(  ىواحملكي عن  تايب األخبار: )يقضة قال يف امواهر: ) )و(  يف  ان، فة)لو شهدتا بالسبب قيل( والقائل الشيخ يف ظاهر النهاية
 .(8)يف الداب ة( ( )لقضا  علي  وإن أالق يف األول تقدمي بينته إذا شهد  بالسبب، وخص ها يف األخريين مبا إذا شهدتا به

( ألدلة اليت مسعتها سابقا اليت منها خا منصور السابق  قيل( القائل املشهور على ما حكي بل عن الغنية االمجاع عليه: )يقضى للخارجي لة) )و : و
 (9): )واليمةني علةى مةن أنكةر( والتفصةيل قةاال للشةر ة( (املشتمل مل ذلن على )أنه ال بينة على ذي اليد  ما ال ميني على املد عيي عمةال بقولةه 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين . وللبحث صلة بذذن اهلل تعاىلوللتأمل يف املوالني جمال واسل فتأمل وتدبر
                                                           

 أي لبنا  العقال  العملي. (1)
 م يف ما وضل ملعىن و ان ظاهراً حبسب وضعه فيما قاله فهو املقتضي لداللته على ما أراده.إذ الكال (2)
 ألن مستند بنا  العقال  العملي هو ه ه األربعة  لها أو بعضها. (3)
 مروي لدينا يف عوايل اللئايل، لكن مصادره عمدًة هي  تب العامة  كنز العمال وسنن البيهقي. (4)
 فسه موجود وجداق يف املقام وهو  ونه ذا اليد.إذ ان السبب بن (5)
 .606ص 41جواهر الكالم: ج (6)
 .605ص 41جواهر الكالم: ج (7)
 .612-611ص 41جواهر الكالم: ج (8)
 .613ص 41جواهر الكالم: ج (6)


