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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(

(88) 
 العام ظني الداللةمع خاص قطعي السند والداللة األقوال في ال

 مين هكوني  قيول سيا ه هيو احتميال بي  وهنيا  ،والتخصيي  والتخصصي  والتخيري  واحلكومية ان األقوال يف هذه الصورة مخسة هيي اليورو سبق 
 .ما هو من قبي  التخصص  فليس بتخص  وال هو بتخصي  ب  هو كالتخص 

 الفرق بين )التخصص( و)كالتخصص(
 أو احلصي  ب  بيان وجه هذا القول ال بد من بيان الفرق بني التخصص  وما هو كالتخص  فنقول: ان التخصص  يعين خروج أحيد األفيرا وق

لكونه ليس من أفرا  ذلك الكلي كخروج زيد اجلاه  عن )أكرم العلماء( فانه خروج ختصصي، فهيو خيروج اصيا   (1)عن حكم كلي من الكليات
 م موضوعاً.عن  ائرة حكم العا

كالتخص ( فهو خروج موضوع كليي عين  ائيرة حكيم ملوضيوع آخير لكونيه مباينياً ليه ويكيون خيروج    ما هو أما ما هو من قبي  التخص  )أي
به فيكون يف مث  ذليك اصيروج التخصصيي للفير  تبعياً للخيروج  ي ك  فر  من أفرا  الكلي األول من الكلي الثاين تبعاً للتباين الكلي بني املوضوعني

فانييه  (2)َوْلَيْضرررْْبَن ْبُخُمرررْْهنل َىجَررو ُجيُرروْبْ نل كخييروج الرجييال عيين  ائييرة أكييرم النسيياء أو عيين   التخصصييي أي )املوضييوعي بتمامييه( للكلييي وذلييك
ارج لييس ختصيصيياً كميا هييو واضيك لعييدم كيون أحييد أفيرا  هييذا ميين كليي ذا  خت ّييرج حكمياً وال هييو ختصصي  إذ ي يي   يف التخصي  ان يكييون اصيي

كاملثيال السيابو وبيني العيامني مين وجيه    أي بيني الكلييني  يا مهيا مهيا اما  به التخص  فيجري بني املتباينني اً،موضوعاً خارج مع كونهأخ  مطلقاً 
 ن السحرة( مثاًل.كي: )أكرم األطباء وأه  

 اإلشكال: تقدم الخاص ليس وروداً بل كالتخصص
إمنييا مهييا يف موضييوعني فليييس ميين الييورو  بيي  انييه ميين قبييي  التخصيي  فييان بنيياء  (3)يف املقييام لعقييالءالعقيي  وبنيياء ا اإل ييكال فهييو ان حكييم   مرراأو 

عبيد أو العقالء على العم  بالظواهر إمنا يكون يف غري مور  العلم باصالف فليس من الورو  الذي هيو إخيراج فير  حقيقية عين  ائيرة كليي بواسيطة الت
 بواسطة احلكم العقالئي.

 هو تخصص أو تخريجالجواب: بل اما 
غري تام وذلك ألن هذا على فرض صيحته فانيه يكيون مين التخصي  ال مين ميا هيو كالتخصي  مليا اتقيك مين الفيرق بينهيا، وذليك ألن  هولكن  

وضيوعاً  فليو خيرج ميور ه عنيه م ، فير اً كيان أو حصية أو نوعياً اً ، و ليليه هيو نفيس عنوانيه وإال لكيان خلفياصا  بالنسبة للعيام والظيواهر أخي  مطلقياً 
 أو العامني من وجه.  ا مها مها كان، ألنه أخ  مطلقاً، من التخص  ال من ما هو من قبي  التخص  الذي ال يكون إال بني املتباينني

أي فيان ارا ه منيه مليا كيان قيواًل جدييداً، وعليى  ه ويقرب منه ال ما إذا أرا  منه ما هو مين مصيا يقهههذا إن أرا  بي)من قبي  التخص ( ما ي ب
هو ميا ذكرنياه وهيو وجيه وقسييم  -حسبما ارتأينا  –قد تكرر ذكره يف األصول واملرا  به  (4)فهذا احتمال وار  جدير  ناق ته كما ان هذا املصطلك
 .جديد ولو عثر على تفسري آخر لكان وجهاً اخر فانتبه

دم اصييا  علييى احييدامها بييالتخري ، وعلييى األخيير  تقييوعلييى أي فييان الصييحيك هييو التخييري  علييى ان احلييو هييو التفصييي  إ  صييورتني يكييون 
 بالتخص  فال جمال ل به التخص  أبداً.

 يصدر بعده:  تارة يصدر قب  العام الظين الداللة واخر ان اصا  القطعي السند والداللة توضيحه: 
                                                           

 أو أحد األنواع عن حكم جنس من األجناه. (1)
 .31النور:  (2)
 إذا كان اصا  قطعي السند والداللة والعام ظين الداللة. (3)
 انه خارج ختصصاً أو كالتخص . مصطلك كالتخص  إذ يقال مثالً  (4)
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 إذا صدر الخاص قبل العام فالخروج تخصصي -أ
حي  ظهيور البتية  حينئيذ   م الظين الداللة املعتمد على أصالة الظهور، فان العام ال ينعقد لهقب  العا اصا  القطعي سنداً و اللة إذا صدرف -9

إذاً  (1)ضييقة سسيض ضييو املتعليو( فلهميا "كي   ")نظيري ميا قاليه انخونيد عين انعقيا  أمثيال  حلظية صيدورهينعقيد ضييقاً منيذ  يف مرحلة علته احملدثة إذ
اصيروج  يبه التخصصيي أي ميا هيو كالتخصصيي بي  انيه يف املقيام ختصصيي ال  يبه التخصصيي ألن  موضوعان لكن كوهنما يف موضيوعني أعيم مين

 .من ذا  العام هذا اصا  أخ  مطلقاً 
 إذا صدر بعده فالخروج بنحو )التخريج( -ب

يالداللية بعييد العيام الظيين الدالليية، فيان اصيا  و إذا صيدر اصيا  القطعييي السيند  -2 ُّ  ؛ميور ه عيين ايع العيام بييالتخري  عليى املبييى رجحينئييذ  
وقيد اخرجيه بعيد إذ   إذا جياء أخيرج ميور ه عين ايع العيام حقيقية ال بعنايية التعبيد، لكين اصيا    (2)بناء على ما حققناه من مشول األ لية اللفظيية ليه

 .ألنه ما كان بعناية التعبد ورو  وال ،ألنه ما مل يكن  اخاًل باملرة وبنحو العلة املبقية فهو ختري  ال ختص  كان  اخالً 
ن ميور  اصيا  غيري ميور  العيام )الحصيار حجيية فيكيو  (3)  فان العيام  ليليه السيرية فيال ت يم  هيذه الصيورة ك  مُ يعلى مبى القوم ومنهم الواما 

   كما سبو ال من  به التخص ، فانتبه.العام يف غري املعار ض( لكنه يكون من التخصص 
 ظني السند قطعي الداللة والعام ظني الداللةإذا كان الخاص  -4

سيواء أكيان قطعيي السيند أم ال، وهيذه الصيورة هيي الي  اللة مع كون العام ظيين الداللية ان يكون اصا  ظين السند قطعي الدالصورة الثالثة: 
ة الظين جعيي  احتميال ةالفية ميل اه للواقييع معتيي ا كيان حاكميا عليى األصيي ، ألن معيى حجيي (4)وإن كيان املخصي  ظنييا) :أ يار إليهيا ال ييق بقولييه

مي   نزلة العيدم، يف عيدم ترتيض ميا كيان ي تيض علييه مين األثير ليوال حجيية هيذه األميارة، وهيو وجيوب العمي  بيالعموم، فيإن الواجيض عرفيا و يرعا الع
 بالعموم عند احتمال وجو  املخص  وعدمه، فعدم الع ة باحتمال عدم التخصي  إلغاء للعم  بالعموم.

 (7).((6)مثال (5)فثبع: أن الن  وار  على أصالة احلقيقة إذا كان قطعيا من مجيع اجلهات، وحاكم عليه إذا كان ظنيا يف اجلملة، كاصا  الظين السند
 مناقشات مع الشيخ

 قد يور  على كالمه بوجوه:أقول: 
 دليل حجية السند يجغي احتمال ىدم الصدور ال احتمال ىدم الداللة

 لي  حجية السند ال تفيد إال إلغاء احتمال خالفه أي احتمال عدم الصيدور وال تفييد إلغياء احتميال إرا ة خيالف ظياهره، فيان اليدلي  ان من ا: 
 نزلية القطعييي وال ربيل لييدلي   -أي الظياهر  –هييو   نزلية القطعييي و ليي  حجيية الظيياهر يفييد كونيه -أي السيند  –هييو  عليى حجيية السييند يفييد كونيه

تنه ومقمونه وظاهره  نزلة القطعيي فانيه أجنين عنيه؛ أال تير  ان  ليي  حجيية السيند للمجمي  الواصي  إلينيا يفييد انيه صيا ر د بإفا ة كون محجية السن
  قييمونه ميين حييي  كونييه جمميياًل لريفييع إمجالييه فكييذا الظييين السييند وال ربييل لييه بوجييه   –عييدم الصييدور  احتمييالأي  –وانييه  ييض إلغيياء احتمييال خالفييه 

؛ وليذا كيان  ليي  حجيية السيند مثي  آيية النبيأ فانه  لي  حجيته سنداً يفيد حجيته سنداً واما  اللًة فيحتاج إ   لي  آخر عليى حجيتهيا ر الداللةالظاه
 .الداللة ، يفأو غريمها مما مقى الة التطابو أو السريةيف االسنا ، و لي  حجية الظواهر: أصالة العموم املستندة الص ،و)العمري ثق ( والسرية

فال تعق  احلكومية ههنيا إذ امنيا تكيون ليو كيان  ليي  حجيية السيند نياظراً أيقياً إ  مي  ومقيمون اصي  انخير أو إ  احتمياالت ةالفية وىجيه: 
)النا ي   مع ان  لي  حجيته ال يفيد إال قطعية صدوره فكيف يكون  لي  حجية السند نياظراً إ  احتميال خيالف مقيمونه ،متنه ومقمونه للواقع

 وصجو اهلل ىجو محمد وآله الطاهرين . وللحدي  صلة.؟ض( وحاكماً بإلغائه كما ا عاه ال يقاملعار   من العام  
                                                           

 اصا  القطعي السند والداللة والعام الظين الداللة. (1)
 أي للعام. (2)
 إذ عارضه اصا . (3)
 -كما سيظهر انه مقصو ه )قده سره(   –أي سنداً مع كونه قطعي الداللة  (4)
 مع كونه قطعي الداللة، كما سبو. (5)
 وكاصا  الظين اجلهة. (6)
 (.77ره )من الد (7)


