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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(

(905) 
 ب األخذ بظهور الخاص وإن كان أضعفالنائيني: يج

لكريرين األقريريوجو واريريوب األخريريا بظهريريور ااريريام وهصريريي  العريريام بريريه ولريريو  ريريان ان املريريا ا النريريائيب إهريري  إ   سببب  
ظهوره أضعف من ظهور العام فان أصريالة الظهريور يف فريرخل ااريام  كريون حا مرية علريى أصريالة الظهريور يف فريرخل 

التصريريرخل يف العريرياما  مريريا يت ريرير إلريريع بفريرير  وقريريويف العريريام وااريريام يف العريريام، ألن ااريريام يكريريون انقلريرية الىرينريرية علريريى 
جملس واحريد مرين مريتكلم واحريد، فا ريه ال يكريايف يوريع يف  ريون ااريام قرينرية علريى التصريرخل يف العرياما  مريا ال ينب ريي 

يف الىرينة على أصالة الظهور يف إي الىرينة ولريو  ريان ظهريور الىرينرية أضريعف مرين الوع يف حكومة أصالة الظهور 
 .1ها(ظهور إي

 العراقي: ليس الخاص حاكماً، فال يتقدم على العام إال لو كان أظهر
استوريريكع عليريريه ااىريريا العراقريريي بريريان ااريريام ال حكريرين ان يكريريون حا مريريا  علريريى العريريام أبريريدا ، ألن احلريريا م هريريو وقببد 

 .را  للعام وال شارحا  بع ا ه ال يفيد إال مدلوله ومؤيفاهظالناظر لل ا الوارح له وليس ااام  ا
وبعبريريارة أخريريرجو احلريريا م هريريو املسريريول لبيريريان حريريال ال ريريا ولريرييس ااريريام  ريريالع إإ ا ريريه مسريريول لبيريريان حريريال  فسريريه 

 .وحكم موريفه
ة علريى حريال يريوبعبارة أخرجو ليس ااام بىرينة على املرايف مرين العريام أل ريه س يسريا لبيريان حالريه ومريا سرييا للىرين

ال  كريرم  سريوقا  لبيريان حريال العرياما أال  ريرج ان قولريه غاه ال بد له من ان يكون مسوقا  لبيان حالريه ولرييس ااريام م
يفيد هاا املعىن الظاهر وليس مسوقا  لبيريان حريال  أ ريرم العلمرياال( وال  رياظرا  حلالريه بريع مفريايفه هريو حرمرية  س( يدا  العا

 إ رامه املدلول عليه بالداللة الت منية لري أ رم العلماال(. بإ رام  يد العاس الاي يت ايف مع واو 
ليتىريدم عليريريه  العريامااريام إاريريا يتىريدم علريى العريام إإا  ريريان أظهرير ال مطلىريا  إإ لريرييس مسريوقا  لبيريان حريريال فوعليب:: 

 مطلىا .
مريريا سريرييىق للىرينيريرية علريريى التصريريرخل يف غريرياه، وال يالحريري  فيريريه  ال إشريريكال يف  ىريريدم أقريريولو  وقريريال ااىريريا العراقريريي

علريى التصريرخل يف ال ريا إ  سريوقه لبيريان حريال االظهرية. ولكن عمدة الكريالم يف هرياا املعريىن، إإ مراريع سريوقه قرينرية 
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حسريري  اعفافريريه  –ال ريريا، وال يكريريون إال بكو ريريه  ريرياظرا  إ  شريريرح ال ريريا، وهريريو لريرييس إال شريريصن احلريريا م. وامريريا امل ص ريري  
ال يكريريريون لريريريه م ريريريع هريريرياا النظريريرير أبريريريدا ، وإاريريريا مفريريريايفه حكريريريم آخريريرير م ريريريايف مريريريع حكريريريم غريريرياه يف فريريريريف خريريريام أو  – سريريريابىا  

بريع  ريان معارضريا  مريع غرياه حم ريا، ويف ال لريدعوج سريوقه للىرينرية علريى شريرح غرياه، مناقضا ففريي هرياه الصريورة ال جمري
م له ال حمي  من الفاير باألقوجا فيجري على األقوج حكم الىرينة، ال ا ه حىيىة قرينةا فريااراال حكريم الىرينرية 

اهريريرية إبائريريريه عريريرين  ولريريريو مريريرين –علريريريى ااريريريام حينعريريرياا فريريريريف أقوائيتريريريه، وإال فلريريريو  ريريريان العريريريام يف يفاللتريريريه علريريريى املريريريوريف أقريريريوج 
جيريريري علريى العريريام حكريريم الىرينرية علريريى التصريرخل يف ااريريام مريري ال . ولعمريريمل إن مريريا أفيريد يف املىريريام مريرين  –الت صريي  

 1(غرائ  الكالم
 دفاعاً عن المحق  النائيني: القرينة أعم مما سي  للقرينية

 (سرييا قرينرية يف بريان ااريام قريد يريد  لكن إشكال ااىا العراقي على املا ا غا واريف ظاهرا ا فان املا ا س أقول: 
بع ايفعى بان ااريام حريا م علريى العريام وايفعريى با ريه  انقلرية  .2على التصرخل يف ال ا  ما  ومهه العراقي من  المه

فا ريريه ال يكريريايف   قريريالو  ألن ااريريام يكريريون انقلريرية الىرينريرية علريريى التصريريرخل يف العريريام( بريريع ان قولريريهوالىرينريرية( علريريى العريريام 
أعريريم ألن  ريون الوريرييال قرينرية أعريريم مرين  و ريريه قريد سريرييا للىرينيريرية   (علريى التصريريرخل يف العرياميوريع يف  ريريون ااريام قرينريرية 

فمدعى  ،را  إليهظو ون الويال حا ما  على أمر آخر أعم من  و ه قد سيا للىرينية عليه أو  و ه  ا  ما سيت ر
ا قريد سرييىق لبيريان املا ا ان أصالة الظهور يف ااام حا مة على أصالة الظهور يف العريام مرين غريا ان يريدعى  و ري

 حال العام وال  و ا  اضرة إ  شرح ال ا.
 الحكومة نوعان

 على قسمنيو  –على حس  التحىيا الاي بىن عليه املا ا النائيب أي ا   –ان احلكومة توضيح:: 
 الحكومة المصطلحة: ما كان بمدلول: اللفظي ناظرًا للغير

يه شارحا  له وإلع م ع الطواخل بالبيق صالة، وال شع لك ريا را  إلظما سيا لبيان حال غاه و ان  ااألول: 
الوع أو مع حف  اإلمام أو املصموم أو يف النافلة، ممريا أفريايف  نريقيال  أو رفعريا   مريا سرييصل  فصرييله يف مري، احلكومرية، 

ادلوله وهاا الىسم هو الاي عرب عنه بعض األعالم بري احلكومة املصطلحة( اليت عرفق بري ان يكون أحد الدليلني 
وهرياا هريو الرياي  ريوهم العراقريي ان النريائيب قريد قصريده وأرايفه فصشريكع عليريه  (را  للريدليع اخخرير وشريارحا  لريهظاللفظي  ا

احنصار احلكومة يف هاا  م،مع ان املا ا النائيب  فى بصرير عبارا ه فيما م ى من  ،بعدم ا طباقه على ااام
 وريف عليه إشكال العراقي بعدم ا طبال هاه احلكومة على ااام.الىسم،  عم لو  ان رأج النائيب حصرها فيه ل
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 الحكومة العرفية: ما كان بلحاظ صدورهما معاً في مجلس  
رياألعريم مريرين إلريريع الوريريامع ملريريا س ي  الثبباني:  را  شريريارحا  بريريع  ريريان ظا لبيريريان حريريال ال ريريا وس يكريرين ادلولريه اللفظريريي  ريرياس 

تكلم واحريريد مجريريع بينهمريريا دعريريع احريريدمها هريريو الىرينريرية علريريى ميريري، إإا الحريري  العريريرخل صريريدورمها يف جملريريس واحريريد مريرين مريري
ال ضرر وال حرج بع و حكومرية االمريارا  التصرخل يف اخخر، وإلع  حكومة األيفلة ال ا وية على األيفلة األولية  

فريان خريرب ال ىرية حريا م علريى رفريع مريا ال  اخريرب ال ىرية علريى رفريع مريا ال يعلمريون  حكومرية  على األصول العملية النىليرية
اْلَعْمببرُّ و َوابْبنُببُ: تَُّقتَببانُّ َفَمببا َأَديَببا إَُّلْيببَ  َعن ببي الىسريريم األول مريرين احلكومريرية إإ لريرييس م ريريع  لكو ريريه مريرينيعلمريون لكريرين ال 
 قسريريمهامريرين احلكومريرية   ريريه مريرينو لك را  ادلولريريه اللفظريريي إ   رفريريع مريريا ال يعلمريريون( وشريريارحا  لريريه بريريعظ ريريا 1 فَبَعن ببي يُبَدد يَببان

وان املريرايف هريو  لفظريا ( الوريارح ال اين فان العرخل إإا مجعهما رأج هيمنة هاا علريى إا  وا ريه  انقلرية الوريارح( ولرييس 
 .(التفسا وليس  ( تيجة التفسا 

احلكومة االصريطالحيةا وهريي عبريارة عرين  ريون أحريد الريدليلني ادلولريه قال السيد االصفهاين يف منتهى الوصول  
بيريريان مريريدلول الريريدليع اخخريرير، و ريرياظرا  إ  مىريريدار يفاللتريريه و ميريرية مىريريداره،  وسريريعة و  ريريييىا(  احلكومريرية لا  اللفظريريي  ريرياظر 

ينهمريريا العرفيريرية املعريريرب عنهريريا بريريالتوفيا العريريريف، وهريريي عبريريارة عريرين  ريريون الريريدليلني ميريري، إإا عرضريريا علريريى العريريرخل يوفىريريون ب
ال مالحظة  سريبة بينهمريا، بريع يىريدمون أو  ليهما باحلمع على معىن ال ينايف أحدمها اخخر ب بالتصرخل يف احدمها

تها مريريع لمريرين واريريه، وملوريريا  ا  النسريريبة بينهمريريا عمومريري قأحريريد الريريدليلني علريريى اخخريرير ولريريو  ريريان أضريريعف يفاللريرية منريريه و ا ريري
 عنهريريا باحلكومريرية العرفيريرية، وإلريريع  رِب احلكومريرية االصريريطالحية يف عريريدم مالحظريرية النسريريبة واالظهريريرية بريريني الريريدليلني عرفريريا  ع ريري

  أيفلريرية األحكريريام بعناوينهريريا إحلريريرج وال ريريرر وحنوهريريا ممريريا يتكفريريع ألحكامهريريا ال ا ويريرية بالنسريريبة فيريرية للعسريرير وا األيفلريرية النا
 .3وعند ا( 2األولية، حسبما  ىدم يف قاعدة ال ضرر على ما هو امل تار عند املصنف

 بعض عبارات النائيني الصريحة في أعمية الحكومة
ألول يف  لمريا  لريريه سريابىة فىريريال  فىيريعو إن  ضريرياب  بريع ان املريا ا النريريائيب صريرح بريريان احلكومرية أعريريم مرين الىسريريم ا

 مث قالو  4احلكومة هو أن يكون أحد الدليلني ادلوله اللفظي شارحا و مفس را ملا أريد من الدليع اخخر(
 والتحىياو أ  ه ال يعترب يف احلكومة أن يكون أحد الدليلني ادلوله اللفظي مفس ريرا ملريدلول اخخرير و شريارحا لريه 

التفسريا أو مريا يلحريا بريالع، فريان  غالري  مريواريف احلكومريا  ال ينطبريا علريى هرياا  أيفوا صد را بصحريد مي، يكون م

                                                           

 .337م 1اإلسالمية(و ج –الكايف  ط  1
 أي صاح  الكفاية. 2
 .250منتهى الوصولو  3
 .017م 4فوائد األصولو ج 4



 ( 665ه)9341رجب  91األربعاء ..................................................)االصول: مباحث التعارض( ..

4 
 

قد س سر ه  -الظاهر أن  مرايف الويخ وقالو  و  1التفسا( أيفوا ال اب ، بع س يواد فيها ما يكون مصد را بصحد 
سريا اللفظريي، بريع املريرايف منريه  تيجرية لرييس هريو التف« وهو هصي  يف املعىن بعبريارة التفسريا»من التفسا يف قولهو  -

التفسريريا وإن س يكريرين  فسريريرياا لفظي ريريا، بداهريرية أ  ريريريه لريريو  ريريريان مفريريايف أحريريد الريريريدليلني ادلولريريه املطريريابىي مريريريا  ىت ريرييه  تيجريريرية 
حتكيم ااام  واملىي د على العام  واملطلا، لكان حا ما على اخخرير، مريع أ  ريه لرييس يف حتكرييم ااريام  واملىي ريد علريى 

املطلريريا، بريريع وظيفريرية ي ريريد س يتعريرير   ملريريا أريريريد مريرين لفريري  العريريام  و املىفريريان  ااريريام  و  ا يواريري  شريريرح اللفريري املطلريريا مريريالعريريام  و 
مريرين يفون أن يتصريرير خل يف لفريري  العريريام   مريريا  عل ىريريق بريريه اإلرايفة الواقعي ريريةااريريام  واملىي ريريد بيريريان املوضريريويف الريرين فس األمريريري و 

واريري  التجريريو   يف لفريري  العريريام  واملطلريريا.  عريريمو واملطلريريا، بنريرياال علريريى مريريا هريريو التحىيريرياو مريرين أن  الت صريريي  والتىييريريد ال ي
بنريرياال علريريريى أن  الت صريريريي  والتىييريريريد يىت ريريريي الا ي ريرية، يكريريريون الريريريدليع ال ريريرياي  ريريريان مفريريايفه املطريريريابىي مريريريا  ىت ريريرييه  تيجريريرية 

مبي نا ملا أريد من لف  العام  واملطلا(، شارحا و املطلام ااام  واملىي د على العام  و حتكي
2. 

عتريرب يف احلكومريرية أ يريد مريرين أن يراريع مفريايف أحريريد الريدليلني إ   صريرير خل يف عىريد وضريريع  فريالتحىياو أ  ريريه ال يوقريالو 
 مريرين التصريرير خل إم ريريا بريريصن يكريريون مفريريايف أحريريدمها رافعريريا ملوضريريويف اخخريرير يف عريرياس التوريريريع،  مريريا يف حكومريرية اخخريرير بنحريريوا 

علريريريريريى مريريريريريا  ىريريريريريد م بيا ريريريريريه يف خا ريريريريرية  -حكومريريريريرية األصريريريريريول بع ريريريريريها علريريريريريى بعريريريريريض األمريريريريريارا  علريريريريريى األصريريريريريول العملي ريريريريرية و 
وإم ريريا بريريصن يكريريون مفريريايف أحريريدمها إيفخريريال مريريا يكريون خاراريريا عريرين موضريريويف اخخريرير أو إخريريراج مريريا يكريريون  -االستصريحاب 

يفاخال فيه. وقد يراع مفايف أحد الدليلني إ  التصر خل يف عىد محع اخخرير ال يف عىريد وضريعه،  صيفل رية  فريي ال ريرر 
ريا  كريون حا مرية علريى األحكريام األولي رية، مريع أ  ريه ال يف موضريوعا    يراريع مفايفهريا إ  التصرير خل والعسر واحلرج، فا  

 .3«(رسالة ال ضرر»األحكام، بع يراع  صر فها إ   فس األحكام،  ما أوضحناه يف 
بريع  انقلرية  (ا ه قرينة وس يىع  4 ألن ااام يكون انقلة الىرينة على التصرخل بالعام( وولاا  له قال املا ا هنا

 الىرينة(.
 .(؟قرينة ا ه ا ه صرح بعد إلع ب :ال يقال
ا يف جملريريريس واحريريريد  ريريريان  ريريريالع ال بالريريرياا  مريريريأ ريريريه برب ريريرية فريريرير  وقوعه –بىرينريريرية  افريريرية  لما ريريريه  –أرايف  إذ يقبببال:

ا  مريريا يت ريرير إلريريع بفريرير  وقريريويف العريريام وااريريام يف جملريريس واحريريد مريرين مريريتكلم واحريريد، فا ريريه ال يكريريايف فالحريري  قولريريه  
 .اهلل  عا وللبح، صلة بإإن  يوع يف  ون ااام قرينة على التصرخل يف العام(

 وصلى اهلل على محمد وآل: الطاهرين
                                                           

 .017م 4فوائد األصولو ج 1
 .011م 4األصولو ج فوائد 2
 .013-012م 4فوائد األصولو ج 3
 .027م 4فوائد األصولو ج 4


