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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(

(202) 
 شيخ بموارد تقدم العام على الخاصالنقض على ال

 )انا مل جند وال جند من أنفسنا مورداً يقدم فيه العام من حيث هو على اخلاص( ينقض مبوارد عديدة: بان قول الشيخال يقال: 
ًً علاى لاول أي عن مضمونه اخلاصما لو اعرض املشهور عن منها:  ذ، بناا ذَرُش الش  نَذا َويُذتذْ مه ِْ ذْن ُح ُُ بهذ ه مه ُه  لَذْيَ  فَذيُذْؤَخذ اذُّ ال ذ

 للشهرة الفتوائية. (1) بهَمْشُهوٍر عهْنَد َأْصَحابهَك فَإهن  اْلُمْجَمَع َعَلْي ه اَل رَْيَب فهي 
ماا لاو ناان اخلااص علاى مباو املشاهور معرضااً عناه مان حياث الساند، أي مل يًان ساندا يامااً علاى مباانيهم، و لا  بنااً ومنها: 

 ًً  أقلنا باهنا جابرة أو ال. على نون الشهرة ناسرة سوا
ًً على يقدمه عليه لذل  وإن نان اخلاص مقدما على العام  ه اخلاص  وعارض   الًتاب   ما لو وافق العام  ومنها:  ي ل  لو خ   القرآينبنا

 على املبو. –عن معارضة العام الروائي 
 الجواب: تقدم  لعامل خارجي

هاو( والعاام يف ماوارد الانقض قاد من حياث قضاً على الشايخ، إ  اناه قياد العاام باا)ال يرد أي منها حىت على القول هبا نإذ يقال: 
عنه فلم يتقدم عليه  سنداً أو مضموناً  يقدم ال مبا هو بل ملوافقته الًتاب أو املشهور أو لسقوط اخلاص عن احلجية باعراض املشهور

 ًً أقلناا باان وهناه مبعارضاتهم لاه هارن لاه عان أ ال احلجياة أو ال  مبا هو بل يقدم عليه مبا ان اخلاص قد وهن مبعارضة املشهور له سوا
حجاة أباداً ليعاارض العاام حاىت يقاال ان العاام ههناا يقادم علياه واماا علاى ال ااين فا ن فانه على األول واضا  إ  لايا اخلااص حين اذ  

 العام يقدم عليه ال مبا هو بل ألن اخلاص قد وهن جبهة خارجية فتقدم العام عليه.
 ن على الشيخإشِاال

 قد يورد على الشيخ بوجوا نشري إىل بعضها ههنا: ولِن
 ال تعارض بين ظهور العام وسند الخاص؛ لوجوه -2

ما  نرا مجع من األعاالم ومانهم اققاق اليا دي، مان اناه ال يعاارض باني اهاور العاام وساند اخلااص أي دليال اعتباارا ناي األول: 
 –عام من حيث هو على اخلاص من حيث سندا و دورا؛ و ل  ألن دليل حجية سند اخلاص يقال بانه ال جند مورداً يتقدم فيه ال

 (3)إ  ان دليل حجية السند مباا هاوأبداً ني يعارضه فيتقدم عليه؛  (2)هومبضمونه مبا هو ال شأن له مبضمون العام وال  –ونما سبق 
ا هاو علاى حاال مضامونه وداللتاه؛ أال ياري ان دليال حجياة إال على حجية الساند نفساه وال يادل مبا –وال ميًنه ان يدل  –ال يدل 

                                                           

 .86ص 1اإلسالمية( ن –الًايف )ط  (1)
 أي اخلاص. (2)
البحاث حين اذ  إ  يادخل يف تاث يعاارض الظااهرين والاذي هاو أي إن مل يًن الدليل دلياًل على حجية السند وعلى حجية املضامون معااً فاناه خاارن عان  (3)

 القسم اآليت يف نالم الشيخ نما أشرنا إليه سابقاً.
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 ااهراً أو جمماًل ناملتشاهبات؟.أو أاهر أو السند ينسجم مع نل من نون الداللة نصاً 
فااان نااون السااند حجااة أي انااه  ااادر لًاان  اادور الًااالم أعاام ماان نونااه جمماااًل أو مبيناااً وماان نونااه مااراداً باااإلرادة ا ديااة أو ال  

 .(1)وقد سبق  ل  أو غري  ل  من الوجوا، القانون دون إرادة عمومه جداً  و يورية أو انه  در جملرد سن  نًونه يقية أ
 بان السيد الي دي استدل على  ل  بدليلني آخرين أيضاً مها:  ونضيف:

 .(2)مع اهور العام املقابل له، هذا( ور ال يقال إنَّ هذا القطع معارضإ ا نان اخلرب قطعي الصد)ولذا  -2
أنه لو نان اخلارب شاارحاً للعماوم ومبينااً لاه بصاراحة لفظاه، ال هعال ساندا معارضااً لاذل  العماوم، فًاذا إ ا ناان و)أال يري  -1

 .(3)نصاً أو أاهر، ونانت شارحيَّته تًم العقل والعرف بعد مالحظتهما معاً(
 ت وج  تقدم الخاص هو قريني -1
لايا هاو ناون أ االة الظهاور ودليال  –الشيخ مستند دعاواا الاورود  هالذي جعل –ان وجه يقدم اخلاص على العام مطلقاً ثانياً: 

باال الوجااه هااو ان  ،اخلاااص وارداً علااى العااام ليًااونحجيااة الظاان يف العااام معلقاااً ومقيااداً بصااورة عاادم وجااود ااان معتاارب علااى اخلااالف 
 .تقدم على  يها وإن نانت أضعف منها داللة و ل  العتضادها مبقام القرينيةيلقرينة وا ،على املراد من العام (4)اخلاص قرينة

يف املقام: أن التعارض ليا بني اهور العام ودليل السند، حىت يًون إ  قال: )والتحقيق  (5)وهذا هو ما  ار إليه اققق الي دي
مقد ماً من باب حًام العقال نصاً وأاهر نما هو املفروض فيًون من باب احلًومة أو الورود بل بينه وبني داللة اخلاص، وإ ا نان 

الساند إااا يفياد جمارد حيث هعلونه قرينة، بل التعارض بادوي يا ول مبالحظاة ماا  نار مان نوناه قريناة عنادهم، ودليال اعتباار  والعرف
 ق ليا إال من باب التخصيص أو التقييد.االعتبار وهعله نمعلوم الصدور، ومن املعلوم أن يقدمي داللة اخلاص على العام أو املطل

  .(8)وقرينة عليه(  نظر العقالً ويًون هصصصاً لهواحلا ل: أن اخلاص الناص أو األاهر من حيث هو مقدَّم على العام يف
ماان إىل إرادة املعااو اجملااا ي يف )أسااد يرمااي( مااع ان اهااور أسااد يف املفاا   أقااوي  (أسااد)ان العقااالً يصاارفون ويوضذذح مهمذذ : 

ماا يرماي فاناه حقيقاة يف الرجال ويف األساد إ  أاهور يرمي يف الرجل الشاجا  إ  األساد يف املفا   حقيقاة ويف الرجال الشاجا  جماا  
وعلاى أي فماع ان أساد أاهار يف مضامونه مان يرماي إال ان يرماي  ،األسد أيضاً يرمي ال اب بيدياه لًناه أاهار يف الرجال مان األساد

فل ن نان )يرمي( يف حد  ايه  ،عن مدلوله واملوضو  له وما  ل  إال ألن مقام القرينية يقتضي  ل  األضعف يصرف األسد األقوي
فًاذل  اخلااص والعاام إ  العقاالً يارون اخلااص قريناة علاى املاراد مان العاام فيتقادم علياه  ،أقاوي أضعف إال انه ألنه يراا العقالً قريناةً 

يف ضامن بياان  مباو اليا دي وإشاًاله علاى الشايخ، وسايأيت ت اه باع ن اهلل يعااىل وإن نان هو يف حد  ايه أضعف. هاذا غاياة يوجياه
 .(7)الصورة الرابعة

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين
                                                           

 نعم قد يقال ان دليل حجية السند مرآيت للمضمون؟ وفيه ما ال خيفى فتدبر يعرف. (1)
 .111نتاب التعارض )للي دي( ص  (2)
 .111-99نتاب التعارض )للي دي( ص  (3)
  لة القرينة على رأي آخر، وسيأيت حتقيقه.أو مبن (4)
 واآلخوند وآخرون نما سيأيت الحقاً بع ن اهلل يعاىل. (5)
 .99-96نتاب التعارض )للي دي( ص  (8)
 فان موضع  نر وجه القرينية واملناقشات باألسا  هو هناك. (7)


