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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(

(766) 
 د اإلرادتين، وحكومة المخصصات على العموماتعدم انعقا -4

 ممنناإليننه املوننهور  ننن احلكننم الظنناهرو ومننا املوننهور  ننن النسنن  أو مننا  وميكننن النن هاب إه وخننه آخننر  ذنناير ملننا  هنن  : (3)الوجهها الرابهه 
الصنناار سنناب ال، وحينن  أف سننب ، وهننو  أف  املننة املاصصنناة الننواراة يف لسنناف الوننار  هنني حننوا م، أو أف  ننالل  نهننا هننو حننا م علننى العننام 

ا بابناف  بناب الصاصنييف املن  ور يف  باحن  األلفنا  وبناب احلكو نة املن  ورة يف مناعوى إاخنال املاصنيف يف اائنرة احلنا م مريبنة لوضنو  أه
 يف ضمن بياف  طلبني   لك، ل ا احصاج  لك إه الصوضيح و الصعاال والرتخيح يف آخر األصول  بح 

 تعريفان للحكومة
وأ نا حسن  الوني  ملهنو )أف يكنوف  ،أف احلكو ة هي )أف يكوف أحند الندليلني ظناًرال إه الندليخ ا خنر  حسن  املنصنورألول: المطلب ا

 ن اائنرة احلكو نة  – ال ضرر   –أالة العناوين الثاظوية  إخراجوقد سب  اإلشكال عليه بأظه يسصلزم   2)أحدمها ظاًرال مبدلوله اللفظي إه ا خر 
وها  ننن مننا ظنناًر بلفظننه إه العننناوين األوليننة بننخ حالننه حننال املاصصنناة النن    يعنند    ال ضننرر)وين األوليننة و لننك لوضننو  أف علننى أالننة العنننا

 .احلكو ة إلخراخها هب ا ال يد عنها إ  ليست ظاًرة بلفظها
 ختصنننييف  3)ويلنننزم  نننهوين األوليننة،  ننا الصنننزام الونني  بنننأف ال ضننرر حا منننة علننى أالننة العننننا يف الصعرينن  يصهاملنننت هنن ا املبنننىواحلاصننخ  اظننه 

الطََّواُف بِاْلبَهْيِت َصََلة   ن  احلكو ة بالصنزيلياة توسعةل 
لَْيَس بَهْيَن الرَُّجِل َو َوَلِدِه رِبا   ن  تضيي ال أو   4)

(5 . 
 يصم امل صوا  ن حكو ة املاصصاة الوارعية على عمو اته  ما سيظهر.ملاظه وعلى أو حال وعلى  ال ال ولني 

 صصات الشارع حاكمة على عموماتا الحتفافها بقرينة عامة مفيدة للناظريةمخ
بعند وقنت سنوا  إف عمو ناة الونار  حين  اقرتظنت ب ريننة   ا ينة عا نة هني أف اأبنه خنرى علنى ختصيصنها مبنفصنالة، المطلب الثهان:: 

 ب ريننة   ه  ويظهر  لك مبا لنو قنرف عا  ن ،لك العمو اة الساب ةالعمخ وقبله، ل لك  اظت خمصصاته ظاًرة، برب ة ه   ال رينة العا ة املصصلة، إه ت
ملكن لك  نا لنو اقرتظنت العمو ناة ب ريننة  ،سيأيت خمصصنه ملن ف اصناي حين ن   يكنوف ظناًرال إه  لنك العناماظه بأظه خمص يف و    وله   صصلة   لفظية  

 عا ة االة على  لك.
وأ ننا علننى تعرينن   إ ا   ظ ينند  بننن)أف يكننوف مبدلولننه اللفظنني ظنناًرال..  نن  النظننر واضننحة لوضننو  ح ،حسنن   ننا اخرتظننا   ننن الصعرينن  ،واحلكو ننة

ملن ف العنري ينرى أف هن ا اللفن   ؛والعنام  نن قبنخ ب ريننة الندأب ظناًرال مبدلولنه اللفظني وإف  ناف تبعينال  احصفاملهالوي  ملك لك إ  يكوف املاصيف بعد 
 ة، عكس اصاي ال و   ت رتف به  ثخ ه   ال رينة. ملصأ خظصه ال رينة العا ة احملصف  بعد  الحاظه شار  له ظاًر إه تفسا  لك اللف  ا خر و 

 مختار البعض: الخاص مخصص للعام وحاكم على دليل حجيتا
أو  –إال أظننه   7) ننن أف اصنناي وإف  نناف خمصصننال للعننام بنفسننه باعصبننار  أخننيف  نننه  طل ننال   6)ظظننا  ننا   ننر  بعنني األصننوليني   رظننا و ننا 
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  .230و ن املكاس  احملر ة الدرس ) ن  باح  الصعارض،   107ني مبدلوله اللفظي  صعرضال حلال الدليخ ا خر...  راخا الدرس )قال الوي   )أف يكوف أحد الدليل  2)
  ن ه ا الصعري .  3)
 .167ي 2هن، ج1405، قم، ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، اار سيد الوهدا    4)
 .147ي 5لكص  اإلسال ية، طهراف، جث ة اإلسالم الكليين، الكايف، اار ا  5)
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 وأظه أًهر  نه.  7)
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 حننا م علننى اليننخ حعيننة العننام ألف  وضننو  حعيننة العننام هننو الوننك واصنناي راملننا للوننك ال ح ي ننةل بعنايننة الصعبنند ليكننوف ورواال بننخ –اصنناي 
رملنه الونك حسنبما ظنرى تعبدال وبالناًرية ملهو حا م، و لنك ألف واصناي   العنام ال يكنوف حعنة إال و وضنوعه الونك )حسن  رأينه، أو إال ًو

 لب ائه وخداظال. ال ورواال  راملا ملوضوعه حكو ةل  ألظه  النيف بالنسبة إليه
حعينة الظنواهر وحعينة خنرب الث نة الضناب  و نا هو  نثالل الندليخ علنى ملاليخ حعيصه أ ا العام هو )أ رم العلما   و لنفرض أف  زيد توضيح  

سننوا  و لننك والنندليخ علننى احلعيننة أ ننر ثالنن  ولننوال اليننخ احلعيننة ملننا وخنن  ا صثننال )أ ننرم العلمننا   أبنندال ملالعننام أ ننر وحعيصننه أ ننر آخننر  –أشننبه 
 .أ اظت احلعية مبعى لزوم اإلتبا  أم مبعى الكاشفية ملاها صفة للعام وحي   اظت ظاقصة أحصعنا إه اليخ احلعية

 وعليه  ملاصاي إ ا لوح  بالنسبة إه ظفس العام ملهو خمصيف له وإ ا لوح  بالنسبة إه اليخ حعيصه  اف حا مال عليه.
 تنظا  ا صرظا إليه وت ريبه ببياف ه ا املبى. هو وليس امل ام   ام اجلر  والصعديخ إ  لنا على ه ا الكالم إشكاالة إال أف الكالم 

  ن خهاة  ملاظهويب ى الفرق بينه وبني  ا   رظا  
 ينة ولو   ا ية على  لك.خصوي  ن  اف اأبه االعصماا على املنفصالة  ثاال وأقام قر  علىر احلكو ة اظنا ظ ص  األول: 
 أظنا ظرى حكو ة اصاي على العام ظفسه حين   .الثانية: 
أف الونك  وضنو  حعيصنه بنخ هنو  تصح اعنوىأف وخه احلكو ة ليس هو أف اصاي يزيخ  وضو  حعية العام وهو الوك إ  ال الثالث: 

 ملهي ال  برب صها يكوف اصاي ظاًرال للعام.ًرمله، بخ وخهها هو  ا    ر  ن احصفاي العام واصاي ب رينة الدأب العام 
 عدم انعقاد اإلرادتين يدف  شبهة اإلغراء بالجهل دون شبهة قبح تأخير البيان

الصناورة إه احلكو نة، لكنن هن ا الوخنه )عندم اظع اامهنا   وعلنىأف هن ا الوخنه  بنين علنى عندم اظع ناا اإلرااتنني اجلدينة واالسنصعمالية  :بقه:
  رىاوف أخ يدملا شبهةل 

ف أ ننا النن  ينندملعها مل ننبح اإلمننرا  باجلهننخ إ  اإلمننرا  باجلهننخ إهننا يلننزم علننى الوخننه الثالنن  النن و صننار إليننه الونني   ننن اظع نناا االسننصعمالية او 
 اجلدية وأف احلكم الظاهرو هو اجملعول.

حلكو نة ال دندو لندملا هن ا اإلشنكال ملنال بند وقنت احلاخنة إ  تعلين  اإلرااتنني ل االلصنزام باعنن ملهنو قنبح تنأخا البيناف  ال يندملعهاوأ ا ال  
  ن الصفصي عنه ببعي الوخو  ا ظفة أو ا تية مللنكمخ وخو  الصفصي ملن ول 
 جواب آخر للشيخ عن قبح تأخير البيان بأنا أخص من المدعى

 ، باظنه أخنيف  نن املندعى إ  ال إي نا  يف احلنرام أو تنرا واخن اسنصنااال إه اظنهأخاب الوي  عن إشكال قبح تأخا البياف عنن وخنه احلاخنة 
نن  ننا  ننوف بعنني أملننراا العننام  سننصحبة وبعضننها واخبننال إ  مايننة األ ننر حين نن   إي ننا  العبنند يف  ونن ة ملعننخ  املسننصح    ه  يلننزم مليمننا لننو أوخنن  بعمو  

بعني أملنراا    نا خن ال إي اعنه يف  فسندة تنرا الواخن  أو  فسندة ملعنخ احلنرام لنو أو  بسب  عموم لف  الونار ، تصور  واخبال  حي املسصح  
 .حمر ة و اف خمصصها سيأيت الح ال 

ملهنن ا توضننيح  ننا قالننه الونني   )بننخ دننون أف يكننوف  ضننموف العمننوم واإلطننالق هننو احلكننم اإللزا نني وإخفننا  ال رينننة املصضننمنة لنفنني اإللننزام، 
 . 1)مليكوف الصكلي  حين   ملصلحة مليه ال يف املكل  به 

ملصننلحة الواخنن    فو تننال العبنند يف املونن ة إ  أطلنن  اللفنن  ملصننوهم أظننه واخنن ، ولننيس  لكنننه يوقنناعلننى  صننلحة املسننصح   حيننامل  بنن لكملاظننه 
   وللبح  صلة ب  ف اهلل تعاه. امللز ة أو  وقعال يف  فسدة احلرام.

 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين
ْل بِاْلَخْيِر َما اْسَتَطْعتَ فَهعَ  ،اْعَلْم َأنَّ َأوََّل اْلَوْقِت َأبَدا  َأْفَضلُ   قال اإل ام الباقر  َوَأَحبُّ اأْلَْعَماِل ِإَلى اللَِّا َعزَّ َوَجلَّ َما َداَوَم اْلَعْبُد  ،جِّ

 .274ي 3الكايف  ج َعَلْيِا َوِإْن َقلَّ 
                                                           

 .96ي 4الوي   رتضى االظصارو، ملرائد األصول، جمما الفكر اإلسال ي، قم، الطبعة الثا نة، ج  1)
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