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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(

(66) 
 لعقالء وسيرتهم معّلقةعمل ا -6سبق )
ان مراده: من )كون العمل بالظاهر..( هو ان عمل العقالء بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيي  ايان السادس: 

أي ان ميييراده هيييو: )بنييياء عليييى كيييون سييي ة العقيييالء عليييى العميييل بالظييياهر عرايييا  و يييرعا   ،سييي عم عليييى العميييل بيييه حين ييي   اقييي 
 (1)(...ضا  معلقة...( اه ا له وجاهة أي

 المناقشة:
 قد يورد على ه ا الوجه:ولكن 

 العام ال موضوعه د حجية  ليس وروداً إذ يزيل مستن  
بان ذلك ليس من الورود يف  يء حىت وإن صح ومت يف حد ذاته؛ اان الورود هو ان يزيل أحيد اليدليلني موضيول اليدليل 

ا  والتعبد بالتخصي  اان اخلا  يزيل مستند حييية العيام ودليليه اآلخر حقيقة  بعناية التعبد، واما املقام اانه مع جميء اخل
اان مستند حيية العام يف داللته على انه املراد جدا  هو الس ة ومع جميء اخلا  ال  –على البيان اآلنف  – ه إذال موضوع

علييى أصييالة  السيي ة   ع، اخلييا   سيي ة علييى االحتييياا بالعييام وال سيي ة علييى اعتبيياره كا ييفا  عيين املييراد ا ييدي اقييد راييع، بييل دايي
 والس ة ليست موضول أصالة العموم بل هي وجه حييتها. ،العموم

 تصحيح الورود: الخاص يزيل الظن النوعي وظهور العام
يتمم كالم الشيخ ويرمم ه ا الوجه بالبيان التايل بان يقال: ان منشأ الس ة هو الغلبة، أي غلبة داللة امليراد  إال أن اللهم

، (2)ا إىل الغلبية كي لكلة التطيابق بيني اارادتيني ومرجعهيقيال عليى انيه ميا أراد، أو أصياما ستعمايل على املراد ا دي وداللهاال
ل والغلبة هي منشأ حصول الظن النوعي بكا يفية العيام )كالعلمياء( عين امليراد ا يدي اانيه ليو غ يكين الغاليس إرادة املسيتعم  

 استعمال املتكلم العمومات على إرادته َا.  ارادة ا دية ملا دل  ا باا ومدلوَ  للعمومات مضمون  
وعلى أي حال اانه مع وجود اخلا  على خالف العام ال يكون الغالس يف مستعملي العمومات إرادة عمومها باارادة 

و غي  ميا خصي ، اياذا ا دية بل الغالس العكس إذ بقرينة املخصصات يكون مرادهم مين العيام يف مرحلية اارادة ا ديية هي
علييى العكييس وعلييى ابييق اخلييا ، غ يكيين كيين نييوعي وغ تكيين سيي ة علييى  -كمييا سييبق   – الغلبييةكانييت غلبيية بييل  غ تكيين 

االحتياا بالعام على انه امليراد بياارادة ا ديية وعليى مرآتيتيه َيا، اميييء اخليا  أ ال الظين النيوعي ال السي ة ا سيس كيي 
كيون امليراد مين العيام هيو العميوم بن يو بموضيول احلييية، ومين الواضيح ان الظين النيوعي  تيقال بانيا السيبس لل ييية وليسي
                                                           

 .11الدرس:  (1)
 شأ الس ة انه الوضع كما التزم به احملقق اليزدي، وسيأيت حبثه.وحيتمل يف من (2)
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إذ  اإذا جاء اخليا   ال كهيور العيام يف العميوم ،أصالة الظهور يف العامهو منشأ أو اقل  كهوره ايهاارادة ا دية هو سبس 
 لماء( ألنيه أ ال موضيوعه وهيو كهيور العلمياء حقيقية  اكان دليل اخلا  واردا  على العام أي على )أكرم الع  ال الظن النوعي
 لكن بعناية التعبد.

 المناقشات
، إضيااة إىل ان ه ا غاية ما ميكن ان يوجه به االحتمال السادس وكالم الشيخ بناء  عليى انيه ميراده، ولكين قيد ييورد علييه

 :العلماء هو املوضول ال كهوره والوارد ما يزيل املوضول دون صفته اتأمل
 مبنىً 

من ان الدليل على أصالة العموم ليس من صرا  يف الس ة كي يقيال بانيه ميع اخليا  ال سي ة ايال كين  مبن  سبق ما أواًل: 
العشرات من اآليات والروايات الشاملة للعام وان ورد عليى خالايه  من نوعي يف العام وال كهور، بل الدليل هو األدلة النقلية

غيي  مشييمول  –أي العييام املعييار   –ال ألنييه  ،  يتقييدم عليييه لالكهرييية أو لل كوميية أو لغ  ييااخلييا ، اقتضيياء  إال ان اخلييا
 ألدلة احليية أصال  ومن رأس.

 بناءً 
ما سبق بناء  من انه وإن سلمنا ان الدليل على أصالة العموم من صر يف س ة العقالء إال ان سي ة العقيالء ليسيت ثانيًا: 

عقالئية تشمل العام اقتضاء  اظهوره االقتضائي ثابت غ  مزال إال  عديدة، وقد سبقت نكات تعبدية بل هي لنكتة عقالئية
 ان اخلا  متقدم لالكهرية أو لل كومة، اال ورود، نعم لو أريد الظهور الفعلي أي املنيز لكان واردا  اتأمل.

 أو ألنه من التخريج ال الورود، والردّ 
 هيوليس بوارد على العام )أي على أصيالة العميوم اييه( بيل  –ل حىت مع التنز   –ك قد يقال بان اخلا  مع كل ذلثالثًا: 

لكين بعنايية التعبيد كيورود  ان يزيل أحيد اليدليلني موضيول اليدليل اآلخير حقيقية   :متقدم عليه بالتخريج؛ إذ سبق ان الورود هو
ها، اما التخريج اهو ان يزييل أحيد اليدليلني موضيول مارات على األصول العملية األربعة العقلية ال النقلية اانا حاكمة علياال

تكوينييا  )أي ال بعناييية التعبييد( وذلييك كمييا يف اخلييا  القطعييي السييند والدالليية اانييه متقييدم علييى أصييالة  الييدليل اآلخيير حقيقيية  
والداللية وال جميال  العموم يف العيام بيالتخريج ال بيالورود اذ انيه يزييل موضيوعه حقيقية تكوينيا  ال تعبيدا  لفير  انيه قطعيي السيند

 .(1)للتعبد يف القطعي الن حييته ذاتية على املشهور. وقد اصلنا الكالم عن ذلك يف حبث ما  اراجع
ه ا اا كال ال يرد يف املقام إذ كالم الشيخ يف اخلا  الظين السيند القطعيي الداللية بالنسيبة للعيام الظياهر الداللية لكن 

إال  (2)مع كيون اخليا  كيين السيند اانيه وإن أ ال موضيول أصيالة الظهيور يف العيام حقيقيةو  ،هسواء  أكان قطعي السند أم كني  
 اتدبر جيدا . وللب ث صلة. ،بل هو بعناية التعبد لفر  انه كين السند حمتاا إىل جعل حييته والتعبد هبا انه ليس بتكويين

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .78و 11الدرس (1)
 أي على ار  التسليم والتنز ل وانه معلق، كما هو مبن ه ا ا واب. (2)


