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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ1ٖ) 

 انقالب النسبة:
قها على ادلقام: انو وقع اخلالف بني األعالم فيما لوو وقوع الاعوار  سبق: )وتوضيح الكربى أواًل مث بيان انطبا

بني أكثر من دليلني وانو ىل جيب ان تالحظ الظهورات األولية ذلا مجيعاً أو تالحظ الظهورات الثانوية ادلسواقرة  
 منهوا   مبعو  ان نالحوظ اينوني(1)بعبارة أخرى: ىل تالحظ الظهورات يف عر  واحد أو يف طول بعضوها الوبع 

أواًل ونعاجل الاعار  بينها مث نالحظ النسوبة بوني الودليل ادلعواجَل موع الثالوا، فوت ا كانو  النسوبة بوني دليلوني العمووم 
موون و ووو وكووان الوودليل الثالووا أخووا مطلقوواً موون األول فبنووا  علووى الطوليووة جُيمووع بووني األول والثالووا مث ُيالحوووظ 

النسوبة بوني األول والثواف مون العمووم مون و وو إم العمووم ادلطلوق،  مع الودليل الثواف فقود تنقلوب (2)احلاصل منهما
وامووا علووى العرضووية فووال يصووح  لووح بوول يلوو م مالحظاهووا مجيعوواً يف عوور  واحوود فيبقووى العووام األول مووع العووام الثوواف 
هللا  على حسب نسباو السابقة وىي اهنما من و و فياعارضان يف مادة اال اماع، وسيايت و و القوولني دوداً ن ن

 .(3)تعام(
 ألن املدار على )احلجة( فيجب حلاظ الظهور املستقر

ىووو ان ادلوودار علووى احلاووة فاهنووا ىووي الالعمووة ابتبوواع وعلووى العبوود ان يوودور موودارىا، واحلاووة علووى : والو ووو فيووو
ن رفوووع اليووود عنوووو بووودليل آخووور وإن كوووا و وووب ادلوووراد ا ووودي للمووووم ىوووو الظهوووور ادلسووواقر ال الظهوووور البووودوي الووو ي

 منفصاًل.
رم سلالفاوو ويسواعق عليوو العقواب دون ادلوراد االسواعما ، فوت ا توبعبارة أخرى: ادلراد ا دي للمووم ىوو الو ي 

فان العام يف دري مورد اخلاص جيب إتباعو ألنو ادلراد ا دي للموم وال جيوع إتباعوو يف موورد  مثالً  ورد عام وخاص
وعليو فال بد مون  ،ِصرف مراد اساعما كان مل يكن موارد اخلاص بل  عرف ان مراده ا دي من العام إ  اخلاص 

                                                             

 ( لو كان بعضها أظهر من اآلخر.1)
 ( أي األول بعد ختصيصو ابلثالا.2)
 (.162( الدرس )3)
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ختصيا العام ابخلواص مث مالحظوة نسوباو )أي العوام بعود الا صويا( موع الودليل الثالوا )الو ي نسوباو موع العوام 
 من و و مثاًل(.ىي 

انأاني اْل متنأرأاري ))بعبارة أخرى: قولوو  نرأاني وأوي احلْأندي ُممم اخْأبنأ ِتي عأنْن ...َيْأ ال ينطبوق علوى العوام واخلواص إ   (1)((ضأناني
إ ا بقيوو  فيمووا ) مهووا ماوافقووان فياووب مالحظووة نسووبة ىوو ا العووام بعوود ختصيصووو، مووع العووام اآلخوور وانووو معووار  لووو

 .(إ ا انقلب  النسبة إم العموم واخلصوص ادلطلقفيما ) أو ال (النسبة من و و
إكووورام العلموووا ( وورد )رووورم إكووورام الفسوووا ( وورد )جيوووب فانوووو إ ا ورد )يسووواعب  :وياضووح  لوووح أكثووور ابدلثوووال

إكرام العلما  العدول( فان النسبة بني األولني ىي العموم من و و فياعارضان يف مادة اال اماع، لكون حيوا ان 
وووو بعووووود  (ا األول فيكووووون مفوووواد العووووام )األولالنسووووبة بووووني األول والثالووووا ىووووي العموووووم ادلطلووووق فووووان الثالووووا  صِّ

خلوواص )الثالووا( ىووو: يسوواعب إكوورام العلموا  الفسووا  )إ  العلمووا  العوودول و ووب إكوورامهم( ونسووبة الا صويا اب
روورم إكوورام الفسووا ( ىووي انووو أخووا منووو مطلقوواً فياقوودم عليووو ويكووون احلاصوول: انووو وىووو: ىوو ا مووع الوودليل الثوواف )

 يساعب إكرام العامل الفاسق، وررم )فقط( إكرام ا اىل الفاسق.
نقلب  النسبة بني األول والثواف مون العمووم مون و وو )قبول مالحظوة ختصويا األول ابلثالوا( فهك ا جند انو ا

 إم العموم واخلصوص ادلطلق )بعد ختصيا األول ابلثالا(.
 املقام: عامان من وجو مع وخص من األول

ّا ال زلالوة )مثّ دليول االسواعباب أخو) :وادلقام من ى ا القبيل حسبما أشكل بوو اليويع علوى ا وواىر إ  قوال
من أدّلة الاعرمي، فا ّصا بو، فال ينظر بعد  لح يف أدّلة الاعرمي، بل ال بّد بعد  لح من مالحظة النسبة بينوو 

العوووام األول: حرمووة الواليوووة موون قبووول ا ووائر مطلقووواً، وم يووود توضوويعو: ان  (2)و بووني أدلّوووة و وووب األمووور ابدلعووروف(
اً، واخلاص الثالا: اسواعباب الواليوة مون قبول ا وائر إ ا كانو  لقضوا  والعام الثاف: و وب األمر ابدلعروف مطلق

األول فيكوون األول  ا ى ا الثالوا الودليلَ ديون االخوان وإصالح أمر ادلسلمني وتفريج كرهبم وشبو  لح في صِّ 
يف ضومن  تكون الناياة: جيب األمور ابدلعوروف مطلقواً إال إ ا كوانو بعد ختصيصو ابلثالا أخا مطلقاً من الثاف 

 )وقد مضى كيفية مجع الييع بني الو وب االساعباب(. الوالية عن ا ائر فانو يساعب حينئٍ .
 دعوى مناقضة الشيخ ىهنا ملبناه يف األصول

                                                             

 .133ص 4ىو، ج1445قم،  – عليو السالمبن أيب مجهور االحسائي، عوا  الآللئ، دار سيد اليهدا  ( ا1)
 .23-22ص 2( الييع مرتضى االنصاري، ط / تراث الييع األعظم، ج2)
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  انووو قووال ىنووا  بعوودم إانووو بقولووو ابنقووالب النسووبة ىهنووا يفقوو  مبنوواه يف األصووول  :لكوون قوود يووورد علووى اليوويع
 األصول عنو. انقالب النسبة حسب نقل مصباح

قووال يف مصووباح األصووول: )أمووا إ ا وقووع الاعووار  بووني أكثوور موون دليلووني، فهوول تالحووظ الظهووورات األوليووة، أو 
البوود موون مالحظووة االينووني منهووا، وعووالج الاعووار  بينهمووا، مث تالحووظ النسووبة بووني أحوودمها والثالووا ادلعووار  لووو، 

من و و إم العموم ادلطلق، أو ابلعكس على موا سوي كر إن شوا  هللا تعوام  اخاوار فقد تنقلب النسبة من العموم 
عووودم انقوووالب النسوووبة، وأنوووو يالحوووظ الاعوووار  ابعابوووار الظهوووورات األوليوووة،  قووودس سووورهاليووويع وصووواحب الكفايوووة 

بوودعوى أنووو ال و ووو لسووبق مالحظووة أحوود الوودليلني مووع االخوور علووى الثالووا. ولكوون الصووعيح ىووو انقووالب النسووبة. 
   (1)(...قيق ى ا البعا يقاضي  كر مقدمانيوت

 التحقيق: الشيخ فّصل بني ثالث صور
لكوون الصوووعيح عووودم صووعة ىووو ه النسوووبة لليووويع إ  اليوويع مفّصووول بوووني صوووور الاعووار  وىوووو يقوووول ابنقوووالب 

 قّسم الصور إم يالية: قدس سره النسبة يف ى ه الصورة خاصة، فانو
 ن وجوال تنقلب النسبة إذا كانت نسبة األدلة كلها م

فهنوا ال و وو النقوالب النسوبة أي ال و وو  ،األوم: ما لو كانو  النسوبة بوني األدلوة الثاليوة مجيعواً ىوي مون و وو
 ألن يالحظ أحدمها مع اآلخر أواًل مث يالحظ احملّصل مع الثالا.

 وكذا يف الرام واخاصني
هبمووا دفعووًة واحوودة )ولووو لوو م فهنووا أيضوواً كوو لح أي جيووب ان  صووا العووام  ،الثوواف: مووا لووو ورد عووام وخاصووان
 مالحظوةمث أواًل ( وال و وو ألن  صوا دحودمها ونلاو  للمرّ عوات بينهموا زل ور من ختصيصو هبما معواً تعارضواً 

 منقلبة.حينئٍ  نسبة العام ادل صا دحدمها مع اآلخر واليت قد تكون 
 وتنقلب إذا ورد عامان واثلث وخص من وحدمها

فهنا قد تنقلب النسبة )وادلقوام مون ىو ه الصوورة(  ،امو و واثلا أخا من أوذل لو ورد عامان منما الثالا: 
 وقد ال تنقلب.
واحووودة فعكمهووا حكوووم  إن كانوو  نسووبةً  )إن النسووبة بوووني ادلاعارضووات ادلووو كورة: :يف الرسووائل قوودس سووورهقووال 

                                                             

قوم،  –( السيد دمحم الواعظ احلسيين البهسودي، تقرير حبا السيد أبو القاسم اخلوئي، مصباح األصول، منيورات مكابة الداوري 1)
 .326ص 3ج
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 ادلاعارضني:
جيوووب إكووورام العلموووا   عوووات، مثووول قولوووو:  فوووتن كانووو  النسوووبة العمووووم مووون و وووو و وووب الر ووووع إم ادلر ّ  (1)-أ
 يف مادة اال اماع. إكرام اليعرا   فياعار  الكلّ  يساعبّ  ا   وررم إكرام الفسّ  و

ووموون ختصوويا العووام هبمووا خُ  ، فووتن مل يلوو م زلوو ورٌ وإن كانوو  النسووبة عمومووا مطلقوواً  -ب ا هبمووا، مثوول ادلثووال صِّ
م فّسوووا  العلموووا   و يكوووره إكووورام عووودول  جيوووب إكووورام العلموووا   و رووورم إكووورا اآليت. وإن لووو م زلووو ور، مثووول قولوووو:

العلما   فتن الالعم من ختصيا العام هبموا بقواؤه بوال موورٍد، فعكوم  لوح كادلابواينني، ألن رلمووع اخلاّصوني مبوايٌن 
 .(2)للعام(

يلاوو م بوو لح فيمووا إ ا كووان اخلاصووان دليلووني لفظيووني، إ  ال و ووو لسووبق مالحظووة العووام مووع أحوودمها  وو)وال أظنوو
للسووبق يف ىوو ه الصووورة بينمووا توووىم  فقوود حصوور اليوويع عوودم و وووٍ  (3)(...اووو مووع اآلخوور. وإهووا ياوووىمعلووى مالحظ

 مصباح األصول انو أطلق.
وإن كانوو  النسووبة بووني ادلاعارضووات سلالفووة، فووتن كووان فيهووا مووا يُقوود م علووى بعوو  آخوور منهووا، إّمووا  -جوقووال: )

ٍح آخووور، قُوووّدم موووا حّقوووو الاقووودمي، مث  أل ووول الداللوووة كموووا يف الووونا والظووواىر أو الظووواىر واألظهووور، وإموووا أل ووول مووور ِّ
 لوحظ النسبة مع ابقي ادلعارضات.

فقوود تنقلووب النسووبة وقوود روودث الإ وويح، كمووا إ ا ورد:  أكوورم العلمووا   و ال تكوورم فّسوواقهم  و يسوواعب  -1
عودول بريوري علموائهم، ا المن العودول، في ّصو مطلقاً  العلما  بعدوذلم يصري أخاّ  اّ و إ ا خُ إكرام العدول  فتنّ 

 ، وكالمها ابطل.أو طرح الظاىر ادلنايف لو رأساً  إ  لوال الإتيب يف العالج ل م إلريا  الناّ  ؛يف  لح واضح والسرّ 
 (4)(...وقد ال تنقلب النسبة فيعدث الإ يح يف ادلاعارضات بنسبة واحدة -2

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىران
 

مم اْل مْؤمينم عألأى اَّللهي عأزه وأجأله بيرأ أٍل بنأْردأ اْلفأرأائيضي وأحأبه إيىلأ اَّللهي تنأرأاىلأ  مأا)) :عليو السالمقال أبو عبد هللا  انأْقدأ
ملمقيوي  ْن وأْن اأسأعأ النهاسأ ِبي  .(144ص 2الكايف: ج) ((  مي

                                                             

 ( ى ه الإقيمات منا.1)
 .143-142ص 4قم، ج –( الييع مرتضى األنصاري، فرائد األصول، إعداد وتقيق  نة تقيق تراث الييع األعظم 2)
 .143( ادلصدر نفسو: ص3)
 .111( ادلصدر نفسو: ص4)


