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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(99) 
 على مبنى دعوى الورود أو الحكومة إشكاالن عامان

ومهىا اللىنان احتملهمىا ال ىي   –ان استعمال العام على أنواع أربعة، وعلى ذلك يبتين إشكاالن عامان علىى ععىوا الىوروع واحلكومىة سبق 
 :-)قدس سره( 
 اإلرادتان من عالم الثبوت والحكومة والورود من اإلثبات فال مجال لدعواهما -0

  ،وتتبعهىىىا اإلراعة اةديىىىة يف وروع هىىىنا اإلشىىىكال، هىىىيان اإلراعة االسىىىتعمالية، وهىىىي املنألسىىىمة لبقسىىىام األربىىى  املاضىىىية اإلشككككال ا:ول: 
اإلراعة الفعليىة السىتعمال اللفى  فىمن عامل الثبىو  وهىي معلولىة ألسىبالا التكوينيىة مىن تصىور املىراع وال ىول إليىه والعى م واةى م  ،كاإلراعة اةدية
ضىىوع لىىه أو إلراعتىىه عىىداا وعىىدمهما، وامىىا الىىوروع واحلكومىىة فهمىىا مىىن عىىامل اإل بىىا  واألعلىىة فىىان الىىوارع هىىو ان ي يىى  أحىىد الىىدليلني يف معنىىاه املو 

ر أو موضىىوع الىىدلي  احخىىر حأليألىىة بعنايىىة التعبىىد فىىالوارع عليىى  واملىىوروع عليىىه عليىى  آخىىر وكىىنا احلىىاكم فانىىه الىىدلي  النىىا ر واملفسىىر للىىدلي  احخىى
 –حاكمىاا كىان أو وراعاا أو غريمهىا  –أو غري هنين من التعاريف على املباين احتية عند حبث احلكومة، ومىن الواضىا ان الىدلي   فسريهلتالصاحل 

 ملا سبق من معلوليتها ألسبالا. ؛ال يتصرف يف اإلراعة استعمالية كانت أم عدية
 الداللتين :الجواب: المراد من اإلرادتين

مسىىاحمي واملىراع الداللىة االسىتعمالية واةديىة أل الداللىة علىىى اإلراعة  (1)يف املألىام بىاإلراعة االسىتعمالية واإلراعة اةديىةان التعبىري والجكواب: 
هو عالالهتىا إذ يبحىث عىن عاللىة  وتعارضها أو التوفيق بينها األعلة وعاملاالستعمالية والداللة على اإلراعة اةدية فان مدار البحث يف األصول 

علىىىى ان  (العىىىام علىىىى ان املسىىىتعم  فيىىىه هىىىو املعىىى  احلأليألىىىي وعىىىن عاللتىىىه )أو عاللىىىة حىىىال الالفىىى  ال اللفىىى  نفسىىىه، كمىىىا هىىىو املنصىىىور اسىىىتعمال
 له.له هو املراع عداا ملستعم   املوضوع

ص، فيتألدم عليىه لكىن هى  فيجرل الكالم يف ان عاللة اخلاص على مراعية مورعه باإلراعة اةدية أقوا من عاللة العام على مراعية مورع اخلا
رفىى ، يف مرحلىىة املألتوىىي أو املىىان ، بداللىىة اخلىىاص علىىى دف  أو ت  هىى  ت ىى (2)ومىىن ان عاللىىة العىىام علىىى العمىىوم باحلكومىىة أو الىىوروع أو غىىري ذلىىك 

 مورعه وه  هي موروع عليها أو غري ذلك 
علىىى أصىىالة العمىىوم يف العىىام أل  اا اخلىىاص مىىثالا وارع ن كىىونعىىفىىالكالم هىىو  (3)مىىورع التعىىار  بىىني األعلىىة هىىو  هوراهتىىاوبعبككارأ أىككرى أد : 

 (4)وم يى  لىه واقعىاا بعنايىة التعبىد أو م يى  لىه واقعىاا تكوينىاا  –حسب احدا االحتماال  الست اليت طرحناها يف حبث سابق  – فيه على  هوره
 أو غري ذلك. فتأم  التوييقتوسعة أو كونه من باب ال  أو هإىل غري صارف لظهوره و نا ر إليه ومفسر للمراع منه هو أو ال هنا وال ذاك ب  

 ص، ال على حال المخص  ةالمدار على أنواع االستعمال ا:ربع -2
ينبغىي ان يكىون األنىواع األربى  احنفىة  –يف احلكومة والوروع وغريمها يف النسبة بني اخلاص والعام  –ان املدار يف البحث اإلشكال الثاني: 

                                                           

 وهو حبث العالقة بني األعلة يف كتاب التعار . (1)
 أل يف مرتبة اإلراعة االستعمالية. (2)
 مل وم لآلخر، واألعل انه من أصنافها. والظهور هو الداللة أو احدمها (3)
 مما أمسيناه بالتخريج. (4)
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؛ إذ ان حتديىد نىوع االسىتعمال وانىه أل نىىوع هىو  ىاهر العديىد مىىن األصىولينيفعليهمىا املىدار ال علىى املراحىى  الالحألىة كمىا  ،مىن اسىتعمال العىام
ىمن األنىواع األربعىة هىو احلح  فكىان ينبغىي  ،أو حاكمىاا أو غىري ذلىك ال غىري –أل علىى أصىالة العمىوم فيىه  –م يف كىون اخلىاص وارعاا علىى العىام كح

 من هنا املنطلق ويدخلوا من هنا املدخ .ان ينطلق األصوليون 
 صا  إذا أريد من العام البعض ال بشرط، فالبعض اآلىر ىارج تخص  

، فىىان املىىتكلم لىىو اسىىتعم  العىىام يف األخىىرينيبصىورتني مىىن الصىىور األربىى ، وعلىىى الطالىىب اكت ىىاف حىىال الصىىورتني يف بيىىان ذلىىك  ولنكتكك 
صىاا عىن العىام فعىاع بعض أفراعه بنحو الالب رط أو بنحو الب رط ال ومهىا الألسىمان الثىاين والثالىث، فىان مىورع اخلىاص يكىون حيناىنخت خارعىاا  ص  

فاهنىا  (1)التابعىة هلىاسىتعمالية تنتفىي اةديىة ص حىت يف مرحلة اإلراعة االستعمالية فكيف باةدية التابعة هلا؛ إذ بانتفىا  االص إىل التخص  يالتخص
احتملهما ال ي  )قىدس سىره( إذ مى   لنينالقائمة لا وإن مل يكن وعوعها مستل ماا لوعوعها فتدبر، فال يبألى جمال لدعوا الوروع أو احلكومة 

 اخلروج التخصصي فالوروع واحلكومة يكونان من قبي  السالبة بانتفا  املوضوع.
مىىا خروعىىه عىىن الىىبعض ال ب ىىرط فىىان الالب ىىرط وإن اعتمىى  مىى  ألىىف أفواضىىا، و  صصىىاا ض احخىىر عىىن الىىبعض ب ىىرط ال امىىا خىىروج الىىبع

 شرط إال ان ذلك يعين انه ميكنه ان جيتم  معها ال انه شام  هلا كي يكون غريه عاخالا فيه.
علىىى  ،ث وروعه عليىىه أو حكومتىىه أو غريمهىىاحيىىعالقىىة اخلىىاص بالعىىام مىىن  مبحىىثدار انىىه كىىان ينبغىىي ان ي ىى :وعلىىى أل فخالصىىة اإلشىىكال

علىىى ان املخصىىص منفصىى  أو  البحىىثالكلمىىة الفصىى  هلىىا، وال يصىىا إعارة  األربعىىة إذاألنىىواع أل نىىوع مىىن مىىن وانىىه  (2)حتديىىد نىىوع االسىىتعمال
جمىرع  فهىو تصى  أم انفصى  سىوا  إخلىاص وا يفانه على ك  التألىاعير مىاعام اسىتعمله بىالنحو الثىاين أو الثالىث فىاخلروج  صصى ،أوال اا نمتص  معنو  

 ال أكثر. التخصصيكاشف عن اخلروج 
 لثبوت إال ظاهر ألفاظه فالخروج تخصيصي أو الحكومة وغيرهالالجواب: ال طريق 

كىون املخصىص   بىنينىا علىى التفصىي  ئوبنا علىى حلىاح حىال املخصىصان ذلك وإن صا  بوتىاا، لكىن الوعىه يف بنىا  األصىوليني والجواب: 
، إال (3)أو منفصىالا.. ا  ال علىى أنىواع االسىتعمال األربى ، انىه ال طريىق لنىا إىل حتديىد كىون االسىتعمال مىن أيهىا، يف ال ىارع علىى األقى  متصالا 

 إال ذلك. بأل حنو من األحنا  األربعةكان إذ ال طريق لنا إىل واق  كيفية استعماله وانه   ؛ واهر ألفا ه
مىن االحنىا  األربى  أل انىه اسىتعمله يف  ىام  (4)النىوع األولهىو ان اسىتعماله كىان مىن تيىاره للفى  العىام واما صغرا فان  اهر اخ ،هنا كربا
ألفاح العمىوم، كىان املىدار علىى  املوىل فإذا كان االستعمال من النوع األول، املنك ف بظاهر اختيار ، وعليه:األص  كما سبق هاملوضوع له فان

ن فىالظهور مت لى ل أو منفصىالا فىالظهور مسىتألر واخلىاص  صىص، أو غىري معنىو   ضيألاا يكون ناا فاالنعألاع عنو  نوع املخصص وانه إن كان متصالا م
 –يف عىىامل اإل بىىا   –علىىى مىىا سىىبق مىىن وعىىوه كىى  ذلىىك علىىى املبىىاين فاملىىدار  (5)ال  صىىص يف االخريتىىني، أو يألىىال باحلكومىىة أو حىىىت الىىوروعفىى

إذ قىىد عيهنىىه  ىىاهر اختيىىار  غىىري ذلىىك إذاا هىىو علىىى حىىال اخلىىاص ونوعىىه ال علىىى نىىوع اسىىتعمال العىىامملعرفىىة انىىه  صىىيص أو وروع أو حكومىىة أو 
 .ف  العامالالف  لله 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .(التابعة هلا)يدقق يف قيد  (1)
 أل نوع استعمال العام. (2)
 عاخ  نفسه، إال  واهر ألفا ه. يعتم ع ال طريق لنا إىل معرفة ما ويف ك  م ره  (3)
 هنا يف غري املعنو ن كما سيايت يف املنت. (4)
 .، واما االستعمالية ففيها كالملإلراعة اةديةأل بالنسبة  (5)


