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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(

(72) 
 يالظن النوع -ب

 على اهنا مرادات باإلرادة اجلدية. (1)الظن النوعي أي احلاصل للنوع من الظواهر -1
فاهننينيا علنينية ينينيا أي حينينيع منينيان العنينيام   (2)ان الكاشنينيفية النوعينينية مة دمنينية رلبنينيةظ علنينيى الظنينين الننينيوعي :بنينيني هنينيلا الوسنينيه وسنينياب ه هنينيو والفررر 

الثبنيوت الكاشنيفية سنياب ة ن النوعي مبراد املةكلم اجلنيدي مننيه، ففنيي مرحلنية ق الظماشفاظ نوعياظ عن مونه مراداظ باإلرادة اجلدية لالفظه حت   
 رلبةظ عكس مرحلة االثبات حيع يسةكشف بالربهان اإلّن  من حصول الظن النوعي وسود الكاشفية النوعية.

 وجود المقتضي وعدم المانع -ج
 :ا مرادة باإلرادة اجلدية وانةفا  املان وقد ي ال: ان النكةة هي وسود امل ةضي لداللة اسةعمال الظواهر على اهن -1

 تحقيق المراد بالمقتضي
  :اإلمجال بل والال يةح ق معه الن ل وايجر  حبد   (3)م  )االسةعمال(فان امل ةضي هو )الوض ( 

ىن األول والن نيل حبينيع وصنيل إم مرحلنية هجنير املعني (4)اسةعمال اللفني  الظنياهر يف معننياجمل اينياالي بنيال قريننية  فكما لو أمثر  :األول اما
 إم املعىن الثاّن.

بل إم درسة لكافؤ املعنيني )احل ي ي واياالي( عرفاظ حبينيع يكنيون  انايجر حد  الثاّن: فكما لو أمثر من اسةعماله فيه ال إم  واما
 اللف  عند إطالقه جممل املراد مرتدداظ بينهما.

مراداظ باإلرادة اجلدية؛ إذ انه )منيان  حينئل  أيضاظ  على مونه ،راظ يف معىنومن الواضح انه يف الصورلني ال م ةضي لداللة ما مان ظاه
 ظاهراظ( فيه اما اآلن فمجمل أو ظاهر يف غريجمل، فال يةوهم ان مرسعهما إم مرحلة املان .

 الموانع أربعة
 ذمر منها املريالا النائيين أمرين ف ط مما سيأيت: وقد املان  فهو أحد أمور أربعة واما
 .(5)د عدم ذمر ال رينة على اخلالف، حلكمةلعم -1
 يف الشارع.الغفلة عنها، مما ال جيري  -2
 .من غري وصويا –حسب املدعى  – ذمرها -3
 .لُبي ا حافاظ مان أو لفظياظ مةصالظ  احةمال قرينية املةصل -4

                                                           

 وعلى املخةار: من حال الالف  للظواهر. (1)
 وسيةضح هلا األمر أمثر يف ضمن املطلب اآليت. (2)
 فامل ةضي هو جمموع الوض  واالسةعمال بللك احلد، ال الوض  ف ط. (3)
 إذ لو أمثر م  ال رينة، دل  عدمها على إرادله املعىن احل ي ي. (4)
 أو حىت لسفاهة . (5)
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لكننيه لوسنيه  منين  صنيدورها مننيه وإقنيرارجمل بنيللكإحنيراال عنيدم لنيه مني    ةظ ال رينة على اخلالف مراد بدعوى املةكلم مونيرلبطان  :واألوالن
 نفي صحة البنا  عليها واالحةجاج هبا.حكمة أو غفلة فال بد من 

  .لعدمها لكن م  إحراال عدم وصويا املكلف غري إحراال والثالع: يرلبط بدعوى صدورها منه من
 ب رينية املوسود بعد إحراال وسودجمل. والراب :

 كالم النائيني ومناقشته
ملنينيريالا الننينيائيين األمنينيرين األولنينيني وأل ينينيلمر األخنينيريين منيني  لوقنينيف داللنينية الظنينيواهر علنينيى اهننينيا منينيرادجمل بنينياإلرادة اجلدينينية علنينيى انةفنينيا  ذمنينير ا وقررد

 خاصة وانه اسةعمل أداة احلصر )إمنا( مما ال وسه له ظاهراظ. ولو باألصل، األربعة مجيعاظ 
احلكنيم بنيأن   :لكربى )وهي حجية الظواهر( ونعين حبجية الظنيواهر)وامل صود بالكالم فعالظ هو البحع عن ا :قال يف فوائد األصول

أن   ما لكف له الكالم من املعىن الظاهر فيه هو املراد النفس األمري والبنا  على أن  الكالم بظاهرجمل قد سيق إلفادة املراد؛ وال إشكال يف
والبننيا  علنيى أن  الظنياهر هنيو املنيراد فان نيه لنيوال اعةبنيار الظهنيور  ؛بنا  الع ال  على ذلك يف اجلملة، بل علينيه ينيدور رحنيى معاشنيهم ونظنيامهم

 الخةل  النظام وملا قام للع ال  سوق.
نيم ال يعةننيون باحةمنيال عنيدم إرادة املنيةكلم منيا يكنيون  ومن املعلوم: أن ه ليس يف طري ة الع ال  ما ي ةضي الةعبد بنيللك، بنيل ملكنيان أهن 

الظاهر إمننيا ينشنيأ منين احةمنيال غفلنية املنيةكلم منين نصنيب قريننية اخلنيالف، أو احةمنيال عنيدم الكالم ظاهراظ فيه، ألن احةمال إرادة خالف 
إرادة اسنينيةيفا  منينيرادجمل منينين الكنينيالم وانينيو ذلنينيك ممنينيا جينينيب ان نينيدا  احةمنينيال عنينيدم إرادة املنينيةكلم ظنينياهر الكنينيالم، ومنينيل هنينيلا االحةمنينياالت منفينينية 

 .(1)باألصول الع الئية اليت سرت عليها طري ةهم(
نعنيم ككنين إدراج األخنيريين يف قولنيه  ،ينيةم هنيلا الوسنيه الثالنيع (3)، فاننيه معهنياواملنيان  (2)مالمه يف مرحليت امل ةضيفالح  ما متمنا به  

 .)واو ذلك( لكن الظاهر ان م صودجمل غري ذلك فةدبر
 كون السيرة لبّية ال يضر بإطال  الحجية بعد كشف النكتة

لوسنينيه يف لعمنينييم حجينينية الظنينيواهر حنينيىت لصنينيوريت عنينيدم الظنينين الشخصنينيي اننينيه إذا متنينيه هنينيلجمل الوسنينيوجمل الثالثنينية أو احنينيدها، ماننينيه هنينيي ا ثررم
ال إطنينيالق ينيا أو منينيون الثابنينيه منينين بننينيا   بي نينيةظ لُ  منيون السنينيرية عملينينيةظ  -واحلنينيال هنينيلجمل  – فنينيال يضنينير ،بالوفنياق بنينيل والظنينين الشخصنينيي بنياخلالف

 .الع ال  هو يف اجلملة، يف حجية الظواهر مطل اظ بعد مشف النكةة فيها وموهنا عامة للصورلني
 دفع اإلشكال بالوجوه السابقة ال يصحح مدعى االصفهاني

، لكننيه يف ذات الوقنيه حىت لو مان مسةنداظ للسنيرية والبننيا  يفيد يف دف  اإلشكال عن ال ول حبجية الظواهر مطل اظ ان هلا مله  ثم
فانه وإن ثبه  ؛.. اخل مبا فر عه عليههصال يصحح مالم احمل ق االصفهاّن من انه ليس للع ال  بنا ان عمليان على العمل بالعام وخمص  

بربمنية النكةنية املسةكشنيفة وموهننيا عامنية يكنيون مال نيا حجنية أي  هأخصية البنا  والسرية )منين الداللنية علنيى احلجينية املطل نية للظنيواهر( لكنني
ولكنينين هنينيلا  ،م امل ةضنينييمشنينيموالظ لنينيدليل احلجينينية يف عنينياأل اإلثبنينيات فيكنينيون ل نينيدم اخلنينيال علنينيى العنينيام ال حمالنينية لالظهرينينية أو غري نينيا، ال لعنينيد

 بإذن اهلل لعام. وللبحع صلة لدبر سيداظ.مغاير ملا سوف يشري إليه يف لةمة مالمه يف ايلد السادس فالحظه وسيأيت و 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .135ل 3فوائد األصول: ج (1)
 م ظاهراظ فيه( فةأمل ولدبر.من انه جمموع الوض  واالسةعمال حبد معني، وال يفي بللك ما أشار به من )ما يكون الكال (2)
 أي الةةمة. (3)


