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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(

(11) 
 شيخ مع توضيح وإضافةتقرير كالم ال

الشيييا األعظييم يف رسييائله يف لديييد العالقيية بييني العييام واإييال وصظائراييا، إ  ال فصييي  واصييه قييد ذهبب  
 ي قدم اإال على العام الظهري ه منه وقد ي قدم عليه حلكوم ه عليه وقد ي قدم عليه لوروده عليه.

مطلقيا،، وإ  اخ ليذ ذليم عميا هبنياه يف  بينما ذهب اآلخوصد، حسب حاشيي ه عليى الرسيائ ، إ  اليورود
 حسب فوائد األصول، إ  احلكومة مطلقا،.، اما املريزا النائيين فقد ذهب الكفاية

وسيأيت هفصي  كالم اآلخوصد والنائيين وغرياا، والبحي  ييدور اآل  حيول كيالم الشييا فاصيه بعيد ا  ذكير 
ميين لهيية أل  االميياراب واردة عليييى  العملييية اصييه ال هعييار  بييني احلمييا واالميياراب ميين لهيية وبييني األصييول

اصييالة اليي الة العقلييية الييا موضييوعها نعييدم البيييا ل إذ هييي نقييبو العقيياب بييال بيييا ل وخيي  األصييول العقلييية ك
 ،ل1نلكين بعنايية ال عبيد أل ال عبيد  ميية خي  الثقية فهيو يييي  موضيول القاعيدة العقليية حقيقية،  الثقة مثال، بيا   

العقلييية إذ موضييوعها عييدم الحليييو الحييد  ييريف ال رييييري واملرلحيياب املنصوصيية، أو مطلقييا،، وكأصييالة ال رييييري 
و، وكأصييالة االح يييا  إذ موضييوعها اح مييال العقيياب ومييم ورود احلميية ميين الشييارل والعميي   ييا ين فييي مييرل  

 اح مال العقاب بالضرورة وإال لكا  الشارل ظاملا، هنيه عن ذلم.
 لال يعلمييو نمييا حاكميية عليى األصييول الشيرعية كييينرفم ميا ال يعلمييو ل فيا   –أل االمياراب  –كميا ااييا 

ين فيي  صيول العليم فقي ، اصه بورود خ  الثقة إذ اصه يفيد الظن ب   واقعا،  هو موضول القاعدة وهو ال ين في
فااييا ، وكيي ا االميياراب فهييو علييم هنييلييي لكيين دلييي  حمييية خيي  الثقيية حيياكم عليييه إذ ةعيي  ميي داه  نيليية العلييم

إذ موضيييوعه الشيييم امللحيييول فييييه احلالييية السيييابقة واالمييياراب هرفيييم الشيييم  واردة عليييى االس صيييحاب الشيييرعي
 .هنييال، 

ليار يف األصيول اللفظيية أيضيا،  -مين اليورود واحلكومية  -مث إ  ميا ذكرصيا ن قال:مث ا  الشيا بعد ذلم 
 ى اجملاز.فإ  أصالة احلقيقة أو العموم مع  ة إذا مل يعلم هناك قرينة عل

                                                           

 بياصا،.فا  خ  الثقة بعد لع  الشارل له حمة، أو إمضائه حمي ه، صار  ل1ن
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كيييا  واردا عليييى األصييي  املييي كور، فالعمييي  بيييالن    ل1ندلييييال علمييييا -ميييثال  -فيييإ  كيييا  املريصييي   -8
 القطعي يف مقاب  الظاهر كالعم  بالدلي  العلمي يف مقاب  األص  العملي.

مع ي ا كيا  حاكميا عليى األصي ، أل  معي  حميية الظين لعي  اح ميال  ل2نوإ  كا  املريص  ظنيا -2
اه للواقم  نيلة العدم، يف عيدم هرهيب ميا كيا  يحهيب علييه مين األحير ليوال حميية هي ه األميارة، وهيو خمالفة م د

ولييوب العميي  بييالعموم، فييإ  الوالييب عرفييا وشييرعا العميي  بييالعموم عنييد اح مييال ولييود املريصيي  وعدمييه، 
 فعدم الع ة باح مال عدم ال ريصي  إلغال للعم  بالعموم.

ة احلقيقة إذا كا  قطعيا من مجيم اجلهاب، وحاكم عليه إذا كا  ظنيا يف فثبت: أ  الن  وارد على أصال
 .ل4نمثال ل3ناجلملة، كاإال الظين السند

وحي مي  أ  يكييو  الظيين أيضييا واردا، بنيال علييى كيو  العميي  بالظياهر عرفييا وشيرعا معلقييا عليى عييدم ال عبييد 
 بال ريصي ، فحاهلا حال األصول العقلية، ف أم .

 دير كو  أصالة الظهور من حي  أصالة عدم القرينة.ه ا كله على هق
فالظياهر  -احلاص  من الغلبة أو من غريها  -وأما إذا كا  من لهة الظن النوعي احلاص  بإرادة احلقيقة 

 -مطلقا وإ  كا  الن  ظنيا، أل  الظاهر أ  دلي  حمية الظن احلاص  بإرادة احلقيقة  أ  الن  وارد عليها
مقيد بصورة عدم ولود ظن مع ي  عليى خالفيه، فيإذا وليد ارهفيم موضيول  -لة الظهور ال ل هو مس ند أصا

 .ل5نذلم الدلي ، صظري ارهفال موضول األص  بالدلي ل
 بعيد أسيطر يف الرسيائ  وما سييأيت منيه الصور الا ذكرها الشيا مم املطول فيها املشار إليه ضمنا، أقول: 

واإال هي أكثر بكثري، وسنبدأ ب كر احيداها ايا مل يي كره الشييا  هي أربعة، إال ا  صور العالقة بني العام
 :صضيذ بعض ما له الثمرة من الصورقد مث ص كر صور الشيا و 

 إذا كان الخاص والعام كالهما قطعي السند والداللة -8
 ،ا  يكيييو  اإيييال والعيييام كالايييا قطعيييي السيييند والداللييية.. وهييي ا ايييا مل يييي كره الشيييياالصبببورة اىولببب : 

يره سه : كما لو كا  كالاا م واهرا، أو حمفوفا، بالقرينة املفيدة للقطيم أو كاصيا مين الك ياب، هي ا سيندا،، و وهص
فااييا صيي  يف  لمجيييمنو لكيي نفكمييا لييو كييا  لسييا  العييام آبيييا عيين ال ريصييي  بيي  لييو كييا  مثيي   وامييا دالليية، 

                                                           

 املراد: سندا، وداللة. ل1ن
 -كما سيظهر اصه مقصوده نقدس سرهل   –أل سندا، مم كوصه قطعي الداللة  ل2ن
 مم كوصه قطعي الداللة، كما سبق. ل3ن
 وكاإال الظين اجلهة. ل4ن
 .432-431ل 2فرائد األصول: ج ل5ن
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 العموم دو  مث  اجلمم احمللى فاصه ظاهر فيه.
 وقد ي وهم عدم امكاصه صظرا، إ  اس حالة ال نياقض يف كيالم الشيارل صعيم غيريه قيد يغفي  عين حكميه العيام

 اما هو فال. ، أو بالعكس،فيأيت خبال يناقضه يف مورد الصادر منه سابقا، 
 إمكان ذلك ووقوعه في صور عديدة

 يرهفم يف صور عديدة: فا  ال ناقض ؛ولكن ه ا ال وهم ال وله له المكا  ذلم ب  وقوعه كثريا، 
كمييا قييد   – فيهمييا أيضيا،  اجلهيية: بيياخ الا اجلهيية كميا لييو كييا  احيداا صييادرا، هقيية، ولييو فيير  إحيراز منهبا

 فيبقى امكا  الصدور يف صور أخرى عديدة: -يدعى اصه ظاهر إ الق الشيا 
 ملصلحة ما. هورية، صادرا، ا  يكو  احداا  منها:

 .ا  يكو  احداا ام حاصيا، ومنها: 
 فقد يكو  العام صاسريا، وقد يكو  اإال، واملالك باالحدحية. :ا  يكو  احداا صاسريا، لآلخرومنها: 
 ا  يكو  احداا حاكما،، ولعله يأيت ل لم مييد هوضيو.ومنها: 

ا  ال ناقض يرهفم باخ الا املراد اجلدل رغم كو  السند والداللة قطعيني أل  الداللة هرهب  والحاصل: 
أوائي  هي ه أشيرصا إليهيا بوليه آخير يف  بلي  ااصييةهاملراد اجليدل يقيم يف صيور قيد  االس عمايل، واخ الاباملراد 
 .ل1ناملباح 
اهضو من ذلم إمكا  صدور العامني من وله ب  امل باينني القطعيي السند والداللة، وكواما مرادين  بل

 باإلرادة االس عمالية، يف صور عديدة.
 السند والداللة والعام ظني الداللة إذا كان الخاص قطعي -2

 أو  الصيور ، وهييل2نا  يكو  اإال قطعي السند والداللة ميم كيو  العيام ظيين الداللية الصورة الثانية:
على األص  امل كور، فالعم   علمي ا كا  واردا،  دليال،  -مثال  -الا ذكرها الشيا بقوله: نفإ  كا  املريص  

 لهر كالعم  بالدلي  العلمي يف مقاب  األص  العملييف مقاب  الظا بالن  القطعي  
 اىقوال في هذه الصورة

ود فيهيييا هيييي اليييا صقلناهيييا سيييابقا، عييين الشييييا وعمييين هبناهيييا كمصيييبا  ر هييي ه الصيييورة والقيييول بيييالو أقبببول: 
األصيييول وليييرب مناقشييي ها مفصيييال،، إذ اخحصيييا ا  اإيييال القطعيييي السيييند والداللييية ي قيييدم عليييى العيييام الظيييين 

                                                           

 .23و 22يف الدرس  ل1ن
 ند.سوال أكا  ظين السند أيضا، أم قطعي الس ل2ن
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الييييي ل ذهيييييب إلييييييه النيييييائيين وال  ل1نة بيييييال ريريا ال بيييييالورود الييييي ل ذهيييييب إلييييييه الشييييييا وال بال ريصييييي الداللييييي
 :بال ريصي 

 الورود
بعنايية ال عبيد، ويف هي ه الصيورة يييي   موضيول اليدلي  اآلخير حقيقية،  نيفألصه: إزالة أحيد اليدليل ؛الورود ماأ

 مييا ازال ييه حقيقيية، أ :ال بعناييية ال عبييد لكيين الييدلي  نوهييو اإييالل موضييول الييدلي  اآلخيير نوهييو العييامل حقيقيية، 
أو ظرفها  ،فلفر  ا  اإال قطعي السند والداللة وأصالة العموم موضوعها الشم حسب الشيا واملصبا 

 –سيييوال، أكييييا  موضيييوعا، أم ظرفييييا،  –ييييييي  الشيييم واإيييال القطعيييي السييييند والداللييية  ،الشيييم حسيييبما صييييرى
فر  ا  اإال قطعي السند والداللة والقطم حمي ه ذاهية فال يعقي  فييه اصه ال بعناية ال عبد فلولداصا،، وأما 

 ال عبد واجلع  أو اإلمضال الشارعي.
 التخصص

فألصيه عبييارة عيين كيو  موضييول أحيد الييدليلني خارلييا، عين موضييول اليدلي  اآلخيير، ال اصييه   ؛ ال ريص يي مباأو 
 اجلاه  عن أكرم العلمال.زيد كا  داخال، فاخرج، كريروج 

 التخريج
ليه بعيد كوصيه  مشيمولي هأل  اإال القطعي السند والداللة خييرج ميورد العيام عين  لخترياناهضو اصه  منهو 

 فاخرليييه اإيييال،فقيييد كيييا  ميييورد اإيييال داخيييال، يف العيييام  ، حقيقييية، ل2ناإيييال فيميييا ليييو هيييأخرمشيييموال، ليييه، 
 يف العلة املبقية ال احملدحة. هكويينواخراله 

 التخصيص
  بداهييية اصيييه اإيييروج احملميييويل واإيييال قيييد اخيييرج ميييورده عييين أصيييالة العميييوم اهضيييو عيييدم ال ريصيييي ومنبببه

 وللبح  صلة بإذ  اهلل هعا . موضوعا، إذ ليس الكالم عن اإلرادة االس عمالية ب  عن اإلرادة اجلدية.
 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وال بشبه ال ريص  كما سيأيت غدا، بإذ  اهلل هعا . ل1ن
 سيأيت مييد هوضيو بإذ  اهلل. ل2ن


