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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(

(99) 
 خاص ظني السند قطعي الداللة والعام ظني الداللةإذا كان ال -4

وحيتمااان أك ي اااوك الظااار أي اااا وار ا، بناااا  علاااى عاااوك العمااان بالظااااهر عرباااا و ااارعا  عل اااا علاااى عااادم التعباااد وقاااال ال:اااي    
 (1 (بالتخصيص، بحاهلا حال األصول الع لية، بتأ ن. هذا عله على ت دير عوك أصالة الظهور  ن حيث أصالة عدم ال رينة

 الخاص على العام إشكاالت على احتمال الشيخ ورود  
 ،مي اان اك تااور  عليااه ممااا أور م و اااإ ااارة لودااو  إ اا االم علااى  ااا كعاارب، وا  اا االم  أ اارب بالتأ ااناك الظاااهر اك أقووول: 

 عديدب بع ها وار  وبع ها غري وار  
 استلزامه مساواة العام مع المطلق -7
باااك ألفاااع العمااوم  وضااوعة للعمااوم بااداللتها عليااه  ؛عااام  ااط املطلاار  ااط ضاارورة الفاار  بينهمااااك الزم كلاام  ساااواة الفمنهووا: 

ل ظهاورب بان ت ادم علياه باالظهرياة أو زمل داا  اااامل ي يناومل وي ي اباذكا  (2 بالوضط وكلام يعار ما ياة امل ت اي لاداللتها علاى العماوم
ة وال ياادل علااى العمااوم بالوضااط أو بالااذام باان الااه ياادل علااى العمااوم احل و ااة أو غريهااا، ا ااا املطلاار بموضااول للداللااة علااى الطبيعاا

دز  امل ت ي لداللة املطلر على  هو بربعة   د ام احل مة و نها اك ال ت وك قرينة على ااالف بعدم ودو  ال رينة على ااالف
ه عليااه ال لتما يااة امل ت ااي واالبااتال  العمااوم بااذكا وداادم ال رينااة علااى ااااالف ي ياادل املطلاار علااى ال:اامول لعاادم امل ت ااي لداللتاا

 باملالط.
تعلي ياا  يف عااك اليت احتملها ال:ي  إك عال ه عن العام باله إكا عاك العام غري تنجيزي بن   (3 الفر  ينهدم بدعوى الورو وهذا 

ي  ازيال  ملوضاوعه ح ي اة وار ا  علاى العاام أ حينئاذ    اللته على العموم أي عاك  عل ا  على عادم التعباد بالتخصايص عااك املخصاص
 –علاى عادم التعباد بالتخصاص  ا  أي بنا  على عوك العمن بالظاهر عرباا  و ارعا   عل ا – بعناية التعبد( باك  وضوعه على الفرض 

، وحيث اك  ن املسلم االختالف بني العام واملطلر ي يصح  رتعب  ن وضط املطلر للطبيعة زائدا  عدم ودو  ال رينة على ااالف
 .يستلزم  ساواهتما ا 

 سّيانفيهما الكالم عن مرحلة اإلرادة الجدية وهما  إذعدم ورود اإلشكال؛ 
ا اا يف  رحلاة ا را ة  (4 هذا ا   ال غري وار  إك الفر  بني العام واملطلار إااا هاو يف  رحلاة الوضاط وا را ة االساتعمالية لكن

إك يف هذب املرحلة وبعد الفراغ عن  رحلة الوضط وا را ة االستعمالية  وهي  ؛راجلدية ب المها سياك إك عالمها  اللته بأصالة الظهو 
 رحلاااة  اااا ي اااال( ينت ااان ال اااالم إا  رحلاااة ا را ة اجلدياااة  وهاااي  رحلاااة  اااا أرا ( وعالمهاااا بيهاااا ساااياك إك احتماااال التورياااة والت ياااة 

                                                           

 11مل 4رائد األصول  جب (1 
 والوضط هو امل ت ي. (2 
 ورو  ااامل الظر السند على العام الظاهر الداللة. (3 
 ب د استعمن العام يف العموم واملطلر يف الطبيعة. (4 
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 .وار  بيها مجيعا   ،وغريها حل مة عمصلحة التدردية –م وهي ااامل يف امل ا –وتعمد ترك كعر ال رينة على ااالف  واال تحالية
الااه  ااط اااي  امل يااد  للمطلاار( أو ااااامل  للعااام( تنهاادم ا را ة اجلديااة لالكااال  والعمااوم  عااا  ل اان  ااط بااار  اك والحاصوو : 

م  اط ااي  اااامل إال لاو  اوز  وك العاام بااك ا را ة االساتعمالية بياه ال تنهاد (1 ا را ة االستعمالية للمطلر أي اا  ت اوك  نهد اة
 بالعام عن ااامل، على تفصين يف كلم، بن ا را ة اجلدية بحسب.
يف العام عن  –أو لظائرمها  –أصالة التطابر  اقوائية ن دهة  (2 لعم يب ى  ط كلم بر  بني العام واملطلر حىت يف هذب املرحلة

 ، ل نه غري بار   ن حيث صحة احتمال الورو .كلم املطلر وسيأيت
 الحكومة في طول الورود فال يصح الجمع بينهما -0
إزالاة أحاد الادليلني  وضاول هاو بااك الاورو   ؛ضاا  احتماهلماا  عاا  عر  باك احل و ة يف كول الورو  بال يصح اجلمط بينهما ومنها: 

يوساعه اك ال يزين الدلين احلاعم  وضول الادلين اآلخار ح ي اة  بان الاه ا اا له بال ن بعناية التعبد ا ا احل و ة  الدلين اآلخر ح ي ة  
باألول عا الطواف بالبيت صالة( والثاين  والتوسعة وا ثبامير يوالت أو ي ي ه عذلم أو يتصرف يف احل م واحملمول با زالة تعبدا  

بناا   علاى الاه  ان الثااين ال الثالاث والثالاث   م أو بعاد الفاراغوال  م  ط عثرة ال:م أو  اط حفاا ا  اا عا ال ربا بني الوالد وولدب(
 .(3 باألصن الثابتةعا عن  ي  لم كاهر( املوسط للطهارة امل:رتكة يف الصالة إا الطهارة   عا ال ضرر وال ضرار( والرابط

ورو  هاذا االحتماال  اط ثباوم ة أي ال مي ن اجلمط بني احتماليهما، هذا إك عااك  ارا ب  قادر سارب(  ان  أي اا ( املعي اوعليه: 
ولعن ظاهر  ، ر  وإال و   (5   كاكرمل ي ي   (4 اك مت هذاواله ضيني، ال عوله قسيما  حمتمال  واعتبارمها كوليني احتمال احل و ة واعتبارمها عر  

  را ب هو هذا األخري بال ير  هذا ا   ال.
 ه  احتمال الورود والحكومة طوليان مثلهما؟

وقاد اااب بالاه إكا عااك أ اراك كاوليني عااك  ،امضايتهر كولياة لفاا الاورو  واحل و اة ا اا احتماهلماا ب اد ي اال بع اله ال رياب يفثم 
 وك الثااين، ل ان الظااهر خاصاة علاى الوداه األول وقد يار   بااك كلام تاام  ،لتبعية  رحلة ا ثبام ملرحلة الثبوماحتماهلما أي ا  كوليا  
 . ، وللبحث صلة بذكك اهلل تعاابتأ ن ديدا   ،إال اك يثبت الصراف أو  بهه (1  ن األ رينأعم  يف حد كاته اك ثبوم االحتمال

 المراد باألمر بالتأم  والتدبر
الادلين، وقاد ي اوك لوداو مل تاومل تار    بياه، وا اا إكا أرياد األ ر بالتأ ن قد ي اوك لوداو  إ ا ال أو أعثار علاى املادعى أو تنبيه: 

دته إا التف ر األعثر والتبصر باك   ت ى ال اعدة هو األ ار بالتادبر بالاه  اأخوك  ان   بار  أو   بار( بياك عمر املطلب و قته وحا
  ور  كاك إال اك األوا الت يد مبا كعر. يف ال:ي  والنظر يف ا بارب عناية عما ورا ب و ا يلز ه و ا أ ى إليه، لعم قد يستعمن هذا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 على ااالف. ،أي ال تنع د  ن رأر  ط ودو  امل يد أو ال در املتي ن  طل ا  أو يف   ام التخاكب خاصة (1 
 ا را ة اجلدية. رحلة  (2 
  الصالة بطهور(.يف     الرتاب أحد الطهورين( املوسط للطهور امل:رتط يف الصالة بنا  على اله احملمول عليه السالم(وعذا قوله  (3 
 الورو . (4 
 احل و ة. (5 
  ن عوهنما كوليني أو عرضيني. (1 


