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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(

(803) 
 عن حكم القرينة وليس عن مميزها عن غيرها كالم الميرزا

فهو بني املوضوع أو الصفة وبني املميز والضااب  يف ععرفاة اه هااا املصاداد عصاداد هااا املوضاوع أو  ا  وأما الخلط الثاني: 
 الضاب  يف ثبوت هاه الصفة أو احلكم له أو غريمها، وقد عضى  لك فنقول: أو

ىل الساااع ، فباايء ميااي  ليرااز القرينااة عاان  يهااا، وياارر  أحاادمها علااى ا خاار لصاارفه عاان ععناااه قولااه: إفااأ ا ألقااى املاااكلم  العااا  إ
حبااع عاان املقااام الهالااع وهااو إعااا الاااء ليااز القرينااة عاان  يهااا( وهااو أرناا  عاان عاادعى املااري ا إمنااا هااو ( ؟األصاالي احلقيقااي إىل ا ااا ء

 ا خصوصية اها ككوه حا مة على  يها( النائيين الكربوء الاء خلصه املساشكل بقوله: إاه القرينة هل
 عن الكبرى ال عن الضابط المميزه كالم

و ال قريناة كاقادم علاى  يهاا عطلقاا  أء ساوا   أ ا ا   (1إاملري ا يالخص يف صغرى و اربى مهاا: اخلاار قريناة الم بعبارة جامعة: 
  (2إأم أضعف أظهر عن  ء القرينة أم عساوية

القريناة هلاا خصوصاية اهاا  اهعلاى  اربى املاري ا الاه خلصاها بقولاه إ (3إاشاكل بيمياكاله الصاغروءواخلل  األول ررى يف  الم املس
  ككوه حا مة على  يها(

  ة، على  ربى املري امبا هو ضاب  القرينواخلل  الهاين ررى باميكاله 
 الضابط في تشخيص القرينة عن غيرها

عاااا هاااو الضااااب  علاااى باااا:  (يساشاااكلإوع يف الكاااربى ال أه املوضاااعاااا هاااو عااان الضااااب  لاشاااخيص  (يساااافهمإ ااااه لاااه اه   نعمممم
   ؟الكربى

هاااا إضااافة إىل اه الضاااب  واضاا  وعررعااه إىل االرككااا  العااريف فااانم يف عرككاازهم يااروه اه إيرعااي( هااو القرينااة علااى املاارا  عاان 
ككاا  قاد يادعى ا ااه قاائم بالشاخص فااال إ  االر والاحاا م إليااه   واعااا يف عااإل ااثباات، مباا لكاان الاميياز عاربه ،إأساد( ولايا العكاا

 :الضواب  عديدةيص  االسادالل به على الطرف ا خر وإه ص  االعاما  عليه يف عبىن الشخص  فسه وععاقده، فاه 
 عناسبات احلكم واملوضوع منها: 

ألوضا  واأل هار كاداوال  فااه الاوابا  فا ه ظاهر يف القرينية، وهاا هو الضاب  اأو ميبه  لك أو متييزا   حاال  أو صفة   وقوع أعر  ومنها: 
 إضافة أعر  إليه أو حاف أعر عنه أو فقل كقييده وكضييقه أو كوسعاه أو الاصرف فيه بنحو عا  عنيؤكى اها لبياه حال املابوع 

بوع ولايا أو ميبه  لك هو  ونا قرينة على املرا  عن املا أو حال   أو وصف   أو بدل   بياه   اه مييه الاواب  عن عطف   والحاصل:
 العكا 

                                                           

   اجلدء للماكلم، عن العام أء على املرا (1إ
 أو: هاا قرينة   و ل قرينة    (2إ
 بقوله: إأله  وه هاه الكلمة قرينة على هاه أو بالعكا أول الكالم(  (3إ
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، إ  يار  فيء كارري  للفظاة ريرعاير حا  اهاا يصارف راألساد: عان ظهاوره لاوال االظهرياة؟(وبالك ظهر اجلواب أيضا  عن قوله: إ
 عليه:

  ا ه خل  بني ااميكال على  ربى املري ا وبني عا هو املرر  للصغرى أواًل:
 اه املرر  هو عا سبق  وثانياً: 
و لااك أله االظهريااة قااد  (1إيااة( هااي املاارر  أعاام عاان عاادعاه وعاان صااالحية صااحة  لااك لاار   ااالم املااري ااه  ااوه إاالظهر وثالثمماً: 

وهااو ال  االم يف أظهريااة يرعاي عاان األساد إال اه الكااالم هاو ا ااه أظهار ال بااكااه بال بلحااا  عقاعاه و ككاوه  اكياة وقااد ككاوه ا اسااابية 
 عقام القرينية وا ه ال ضرورة وال حارة يف كقدم القرينة على  يها أله ككوه أظهر بااهتا فهاا هو  الم املري ا 

عليهاااا للقرينياااة واه  ا ااا   وكاقااادمعلاااى  يهاااا  ككاااوه حا ماااةد كقااادم اخلاااار إىل  و اااه قريناااة والقريناااة سااان  اه املاااري ا ي  والحاصمممل: 
با اه ال وراه لاقادم يرعاي  مباا عررعاه إىل  لاك فاال يصا  ر ر  ،ا أقوى ا اساابا  وعان حياع ا ماوعأضعف  اكا  فاه عقام القرينية جيعله

 على األسد إال أظهرية يرعي الااكية  فايعل
 العلم بانها قرينة ال يخرجها عن كونها ظنية الداللة

صااحبها، إل تااإ إىل الاشابرع باالظهور ير  على قوله: إفلو علم أوال : أه املاكلم رعل الكلمة الفال ياة قريناة علاى صارف  كما
 :(2إواحلكوعة(
فاه  الم املري ا هو اه هاه القرينة كاقدم على  يها ح  لاو  ا ا   على  اا، ا ه ح  لو علم باه املاكلم رعل  اا قرينة  أواًل: 

 خمالفني فادبر  ينيوا ا عن مواحلاصل: اه العلم بكونا قرينة ال جيعلها أقوى ظهورا  بالاات فان ،أضعف ظهورا  
 ال علم بانها قرينة بل ظن بقرينيتها

، (3إال علم عا ة بااه املااكلم رعال هااا قريناة بال الغالاو، بال هاو املعهاو ، الظان بااه املااكلم رعال هااا قريناة علاى  لاكثانياً: 
عان الظاان احلاصاال عاان  ء  (وضام هاااا الظاان إىل الظان النامياا  عاان عهال يرعااي هااو املوراو القوائيااة ظاان يرعاي إأو اخلااار أو غريمهااا

 ااقدم عليه لقوهتا املكاسبة عن عقام القرينة  ما سبق القرينة ف
 حكومة أصالة الظهور، في القرينة، مطلق

اناا اه الصاحي  هاو  (4إملة: ال ككوه أصالة الظهور يف القرينة حا مة علاى  يهاا إال يف بعامل املاوار ( ما ير  على قوله إوباجل
   مة عطلقا ، فاه الكالم بعد الفراغ عن املوضوع وعوضوعياه  ما سبقعا اع  قرينة فهي حا 

والظاهر ا ه حصل له خل  آخر بني إالقرينة( املفروغة املوضوعية وبني إحمامل القرينية( فااه  العاه قاد يكاوه لاه وراه فيهاا  ظارا  
 لإلمجال احلاصل حينئا   

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أو فقل االظهرية الااكية أخص عن املدعى فعدعها ال ينفي كرري  يرعي على األسد  (1إ
  14الاعا ل والرتري  واالراها  والاقليد: ر (2إ
ريناا ، أو حا  خطاي  أو قولنا إال علم(  إ  تامل اه يكوه عا ظن ا ه قرينة، ليا بالقرينة على املرا  اجلدء  لكو ه كورية أو كقية أو وار ا  اعاحا اا  أو مت (3إ

 غري  لك مما خيل بالقط  بكوه اخلار أو القرينة العرفية أو احلا م أو ميبهها، هو القرينة حقا  على املرا  اجلدء 
  14الاعا ل والرتري  واالراها  والاقليد: ر (4إ


