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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(

(704) 
 عن إشكال الميرزا على الشيختتمة الجواب 

صح اخللط بني عدم صحة املبىن والضابط وبني عدم حتقق مصداق خااريي ولاو واحاد لاه، انه ال يوالحاصل: 
فيااادور حاااول الوقاااو  والصحقاااق فاااال يصاااح يف األصاااول مناق اااة  الفقهاااي اماااا والبحاااأل األصاااو  يااادور حاااول الضاااابط

 بعدم حتققه يف الفقه.من حيأل هو ضابط الضابط 
)نعام، لاو فارخل اخلااه اااهراا أيضااا خارن عان الانّ ، يقول ال يخ قضية لويّة إذ صريح عبارته ) عبارة أخرىوب

 ،وال يصح اإلشكال عليه بان )لو( هاه    تصحقاق يف الفقاه (1)وصار من باب تعارخل الظاهرين، فرمبا يقّدم العام(
 رد عدم وقو  أحد الطرفني.فكيف مع جم (2)إذ القضية ال رطية صحيحة حىت مع امصنا  طرفيها

 إشكاالن وجوابان
 ال مثرة إذاا هلها الضابط؟  ال يقال

بالضاااابط أو بعااادم صاااحصه، فهاااو نظاااا البحاااأل يف ان األصااا   هاااها ااااا اإلشاااكال بعااادم الص اماااه  إذ يقاااال:
ياا أو الجيايح فها  األو  يف املصعارضني هو الصساقط مث االلص ام بان األص  الثانوي يف اخلايين املصعارضاني هاو الص 

 يصح اإلشكال بانه ال مثرة لبيان األص  األو ؟
 موارد العام اآليب عن الص صي  مصعددة؟ ان: ال يرد على املازانعم 

نعم لكن الكالم يف ويود عام آٍب عان الص صاي  ماع وياود خااه معاارخل لاه  هلككان ذلك لإذ يجاب: 
 . فصأم (4)انه اا مصحقق (3)فان هها وأشباهه هو املدعى

                                                           

 .11ه 4فرائد األصول: ن (1)
 (.22)األنبياء:  َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا كا  (2)
 مدعى املازا. (3)
 لة الصعارخل(.ولها قال )فانه   يصفق يف مورد عام  مع اخلاه والعام معام (4)
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 الميرزا أعاد كالم الشيخ عليه، لكنه غير وارد
نفساه مث أعااد  علياه فاان ال ايخ اساصدل يف الصاورة الساابقة ان املازا أخه اإلشكال نفساه مان ال ايخ  والظاهر

 مان -ويك ف عما ذكرنا: أنا   جند وال جند من أنفسانا ماورداا يقاّدم فياه العاام )ما لو كان اخلاه اين السند( با)
، فلاو كاان حّيّاة اهاور العاام ااا معلّاق علاى (1)على اخلااه وإن فارخل كوناه أضاعف الظناون املعصاية -حيأل هو 

عدم الظن املعصي على خالفه، لويد ماورد يففارخل فياه أضاعفّية مرتباة اان اخلااه مان اان العاام حاىت يقاّدم علياه أو 
ة العام من حيأل هو واخلاه، فضالا عن أن يرّيح مكافئصه له حىت يصوقف، مع أنا   نسمع مورداا يصوقف يف مقابل

)ماا لاو كاان اخلااه ااين  :فاسصفاد املازا من كاالم ال ايخ يف تلاك الصاورة اإلشاكال علياه يف هاه  الصاورة (2)عليه(
يف املقاام وإن عاارخل اهاور اخلااه مااع اهاور العاام وحكام بأناه ي خااه  )وال اايخ فقاال: الداللاة( بانفا الوياه 

إال أنااه   يلصاا م بااهلك يف شاايء ماان املسااائ  الفقهيااة، فانااه   يصفااق يف مااورد عاماا  مااع اخلاااه  بااأقوا الظهااورين،
والعام معاملة الصعارخل، ب  يقادم اخلااه مطلقااا علاى العاام، ساواء كاان اخلااه ااين الساند والداللاة أو كاان قطعاي 

يهصاني: مان يهاة الساند ومان يهاة السند واين الداللة؛ اايصه أناه يف األول يكاون اخلااه حاكمااا علاى العاام مان 
 .(3)الداللة(

قااد يصااح االسااصدالل أو اعااادة نفااا اإلشااكال علااى املقااام؛ إذ ال ويااه لقياااد أحااد املقااامني علااى اآلخاار لكاان 
خلاااط باااني صاااحة الضاااابط وباااني عااادم وياااود حاااد  املقاااام كماااا سااابق يف إذ  ؛بعااادم وياااود ماااورد هناااا  دون املقاااام

ال ينصج عدم صحصه إذ قد يكون صحيحاا ال وقو  له ككثا من القضايا  عدم ويود مصداق لهمع ان مصداق له 
 .-إن سلمنا ذلك  – احلقيقية وال رطية ااية األمر ان ينصج عدم الثمرة

امااا يف الصااورة السااابقة فقااد اسااصدل ال اايخ علااى ورود اخلاااه علااى العااام، بناااءا علااى كااون يهااة حّيصااه الظاان 
بني اخلاه الظين السند والعام الظاهر الداللة هي عالقة الاورود للا م وياود ماورد  النوعي بانه لو   نق  بان العالقة

ماان يااداا، وهااها اإلشااكال صااحيح  الضااعيفواحااد يصقاادم فيااه العااام علااى اخلاااه الظااين السااند إذا كااان ماان الظاان 
وانااه بط مصااداق للضااا وعاادم حتقااق يف دائاارة البحااأل الكاايوي والضااابطية دون عااأل الوقااو  )أي حتقااقحيااأل بقائااه 

                                                           

 كما سبق.  –أي من حيأل السند  (1)
 .11ه 4فرائد األصول: ن (2)
 .121ه 4فوائد األصول: ن (3)
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 يف الصاورة الرابعاة( أماا الصاورة الثالثاة وهاي الناائيين إشاكالبااطالا كماا هاو الضاابط كاان  مصاداق  حيأل   يصحقاق 
هو الاورود. فصأما  فاناه  -كياا   –اكص فنا ان السبب مورد حيأل   يصحقق فالكالم كيوي وهو انه صورة ال يخ 

 دقيق.
 .(1)مبعادلة الصحة والوقو  فرايعأشكلنا على ال يخ بويه آخر ال ربط له  نعم

 إشكال البعض على الميرزا: كون هذه الكلمة قرينة أول الكالم
أن القرينااة هلااا خصوصااية نااا تكااون "ان بعااا األصااوليني أشااك  علااى املااازا النااائيين بقااول )ومااا قالااه: ماان  ثاام

، مما ال ينبغي أن يصاغى إلياه؛ ألن كاون هاه  الكلماة قريناة علاى هاه  أو باالعكا أول الكاالم، "حاكمة على ذيها
، فااا ذا ألقاااى املاااصكلم كالمااااا إ  ؟"األساااد: عااان اهاااور  لاااوال االاهرياااة يصااار فاااأي تااارييح للفظاااة "يرماااي" حاااىت ناااا 

ناااا  األصاالي احلقيقاااي إ  السااامع، فبااأي شااايء قيّاا  القرينااة عااان ذيهااا، وياااريح أحاادما علااى اآلخااار لصاارفه عاان مع
اجملازي؟ فلو علم أوالا: أن املصكلم يع  الكلمة الفالنية قرينة علاى صار  صااحبها،    اصج إ  الص اّبأل باالظهور 

 .(2)واحلكومة(
 الجواب: في اإلشكال خلط من وجهين

 يف إشكاله على املازا مواقع للصأم  والنظر:أقول: 
 صةكان التامة والناق  مقامي الخلط بين

 انه يرا اخللط بني البحأل عن مقام كان الصامة ومقام كان الناقصة وه  البسيطة واملركبة.أواًل: 
 يزالخلط بين الموضوع أو الصفة وبين المم  

 أو صفصه وبني املمي  لكون هها من ذا أو ذا . انه يرا اخللط بني أمرٍ وثانياً: 
كااان الصامااة وأخاارا وضااوعاو وويااود  عسااب مفاااد  ان البحااأل تااارة عااري عاان حتقااق موضااو  ماان املبيانهمااا: 

عااري عاان  بااوو حكاام أو صاافة لااه عسااب مفاااد كااان الناقصااة و الثااة عااري عاان مااا هااو الضااابط لنعاار  ان هااها 
 املوضو  حتقق أم ال أو عن املمي  والفارق بني أنوا  املوضوعاو أو أنوا  الصفاو.

                                                           

 وهو انه ال تعارخل بني سند هها ومضمون ذا .. اخل. (1)
 .14الصعادل والجييح وااليصهاد والصقليد: ه (2)
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 ؟لفراغ عن ويود العام مثالا(فمثالا: تارة نبحأل عن انه ه  ويد خاه ههنا )بعد ا
وها  يعارضاه بادواا أو  ؟وأخرا نبحاأل عان ان اخلااه املوياود الثاباي ها  يعاارخل العاام معارضاة مساصقرة أو ال

لقرينيصااه أو هااو  فااال يصقاادم اخلاااه علااى العااام إال لااو كااان أاهاار أو عاان ان تقدمااه علااى العااام هاا  هااو الاهريصااه ؟ال
مااا هااو ماادار البحااأل والنقااال كلااه بااني ال اايخ واملااازا، واملسص ااك  ينصصاار ك  – فيصقاادم اخلاااه علااى العااام مطلقااا؟

 لل يخ يف ان املدار االاهرية.
 .؟ي  اخلاه من اا يعري يف ما هو الضابط لصموثالثة: 

هاا  تصقاادم القرينااة  -2 ؟هاا  وياادو القرينااة كااا)يرمي( يف رأيااي أسااداا  -1يف القرينااة: تطبيااق البحااو  الثال ااة و 
 ؟ما هو الضابط لصميي  القرينة عن ااها -3 ؟القرينية أو باالاهريةو كومة على ذيها باحل

 وحينئٍه نقول:
 كالم الميرزا عن مفاد كان الناقصة وعن صفة القرينة وخاصيتها

اخللط األول فهو ان املازا يصحد  عن املقام الثاين ومفاد كان الناقصاة واملسص اك  أشاك  علياه مبقاام كاان  ماأ
أن القرينااة هلااا خصوصااية نااا تكااون حاكمااة علااى ذيهااا( ) حسااب تل ااي  املسص ااك : قااول املااازا الصامااة فالحاا 

 :يقاول إال كمانوالح  قول املسص ك  )ألن كون هه  الكلمة قرينة على هه  أو بالعكا أول الكاالم( وها  هاو 
من قال بان هها خااه؟ با:  في ك  عليه ،ان اخلاه يصقدم على العام لالاهرية أو للقرينية أو للورود أو اا ذلك

 كونه خاصاا أول الكالم؟ان  و 
ان ي اك  بعادم حتقاق الصاغرا اماا ان ي اك  علاى  للم اك اخلطاأ يف اإلشاكال منهّاي، فاان بعبارة أخرى: 

 الكيا بعدم صحصها لعدم حتقق الصغرا ف طأ.
 علياه قريناة فيّاب اإلشاكال كالم املازا عن ويه تقدم القريناة علاى ذيهاا بعاد الفاراغ عان كو ااوبعبارة أخرى: 

ذلاك إشاكاالا علاى قاول املاازا  يفعادّ باننا   نفرغ من كو ا قرينة وا ا ليساي قريناة فهاها هاو مصاب اإلشاكال ال ان 
)أن القرينااة هلااا خصوصااية نااا تكااون حاكمااة علااى ذيهااا( فااان الكااالم هنااا حممااو  مفااروغ املوضااو  فكااان عااب ان 

 . وللبحأل صلة.ال عن حتقق املوضو  موضو ي ك  على دعوا  بوو احملمول لل
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين


