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

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

(706) 
 النائيني )الظهور الوضعي أقوى من الظهور االطالقي(مناقشة دعوى 

إذ قوود ينوووظ الظهووور الوضووعي  ؛انووه ال إ ووال  لووه  1ليووورع علووى االووئ النووائي: يف قولووه  لوالظهووور الوضووعي أقوووق (وون الظهووور ا  القووي وقدد  
احلنوم واملوضووو وهاهوا وقود ينووظ املطلوئ (نصور اً إ   كما قد ينوظ الظهور ا  القي قوياً لأو أقوق  العتضواع  نناسوبا   ،هوناً بنثرة التجوزو (

عارضه وقد ينوظ (ساوياً كموا قود م  ووهي على عرجا   لد ينوظ أقوق (ن الظهور الوضعي ل    2لبعض حصصه بإحدق أسباب االنصراف السابلة
 .ينوظ أضعف

 مناقشة دعواه )ظهور أس  أقوى من ظهور يرمي(
يف ر(وي النبو ، ألنّوه « ير(وي»يف احليواظ املفرتس أقوق (ن ظهوور « أسد» انّه ال إشنال يف كوظ ظهور ه لوأ(ا صغرق  اظ قول ،كله كربقهذا 

يف ر(وي « ير(وي»بالوضو  و ذلوب بوا  ال ، و الظهوور الوضوعي أقووق (ون الظهوور ا  القوي، و (و  ذلوب د يتحّ(و  أحود يف حنو(وة أصوالة ظهوور 
  اع عليه   3ل «أسد»قرينة على التصّرف يف « ير(ي»و ليس ذلب إالّ ألج  كوظ « فرتسيف احليواظ امل« أسد»النب  على أصالة ظهور 

 هوظ الظهور يف املفرتس لنثرة التجوز به عن الرج  الشجاو.و (  األسدلاظ  -1
(دلولوه (ون لاألسود   ، نوا ععلوه أظهور يفوشوبهه ، نناسبا  احلنم واملوضوو، (نصرف إ  احلصة اخلاصوة، وهوي الر(وي بالنبو  ير(يلواظ  -2

 (ن األسد يف (دلوله.  5لأظهر يف (دلوله  4ل. سلمنا، لننه نالحظة جمم  اجلملة وتنرر ب  كثرة إراعة املعىن املتداول (نهيف (عنا  املوضوو له
كووظ ير(وي قرينوة ألنوه إذ قود ينووظ  «  أسود»قرينوة علوى التصوّرف يف « ير(ي»وليس ذلب إالّ ألج  كوظ  ليس (ا ذكر  علياًل على (دعا  (ن ل
 أظهر حسب (ا ينتجه األ(راظ السابلاظ.

 مناقشة دعواه: الخاص للعام كيرمي لألس 
 وال جموال للتوقّوف يف تلودو ظهوور اخلواّص يف التلصويه علوى ظهوور العواّم يف «. أسود»إ  « ير(وي»ونسبة اخلاّص إ  العاّم كنسبة لقوله  واما
  اع عليه   6لالعموم 
ال ميننوه  لقودس سور  لنوظ نسبة اخلاص إ  العام كنسبة ير(ي إ  األسد، حىت لو سلمنا (ا قاله عن ير(ي واألسد؛ ب  انوه هوو ال إ ال  انه 

بتلد(ووه اآليب لسوانه عون التلصويه ال حمويه حوىت للمووازا النوائي: (ون اظ يوقو  املعارضوة بينوه وبوني اخلواص إظ د نلو   أال تورق اظ العوامّ  ؛االلتواام بوه
 حىت يف هذ  الصورة. على العاماظ يلول بتلدم اخلاص عليه، وليس له 

 إشكال البعض على الشيخ
انه قد أورع البعض على الشيخ الذاهب إ  اظ وجه تلدم اخلاص على العام هو االظهرية باظ وجه تلودم اخلواص لويس هوو االظهريوة بو  هوو  ثم 

عنوه حوىت باللرينوة  اليود  أصوالة اجلود  يوه (وهونوة بدرجوة كبواة حوىت انوه ير و   صوار  التلنينا خاصة يف حميط  ،رث  وك   كوظ العام مما تعارف ختصيصه
 ، قال الضعيفة

                                                           

 .121ص 4 وائد األصول  ج  1ل
 يف البحوث املاضية. (نهاواليت أوضحنا احلجة  السبعة  2ل
 .121ص 4 وائد األصول  ج  3ل
 وهو الرج  الشجاو الرا(ي بالنب .  4ل
 أي الر(ي بالنب  وشبهه مما خيته بالعاق .  5ل
 .121ص 4 وائد األصول  ج  6ل
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 ليس وجه تق م الخاص اظهريته، بل لكون العام موهونا  
نوه ألص  علالئي وهو عبارة عن أصوالة تطوابئ جوّد  (و  اسوتعماله، والتصوّرف إيفوا هوو يف هوذا امللوام، حيو  إ (وضوو  1للنعم ك  (ن اجلملتني

يتصرف يف األص  اجلواري يف  ورف العمووم بسوبب األصو  اجلواري يف  ورف امللّصوه. ووجوه التصوّرف يف األول عوظ الثوا  كثورة ختلّوف اجلوّد عون 
 االستعمال يف األول وشيوعه، حبي  ير   اليد عن األص   يه نؤونة خفيفة.
اجلّد عن االستعمال  يها صار (وهناً لألص   يهوا حبيو  ير و  اليود عنوه وباجلملة تعارف ختصيه العمو(ا  خصوصاً يف التلنيا  وكثرة ختّلف 

 بلرينة ضعيفة، وهذا هو السر يف ختصيه العمو(ا  بحّي خمّصه كاظ، وليس الوجه يف التلصيه هو األظهرية والظاهرية حىت يورع بانوه مينون أظ
  . 2ل أظهر   يف (لام   ينوظ العام  

 مؤك  لكالم الشيخ وليس نافيا !الجواب: اإلشكال 
ع اجلدي (ون العوام يف املرا يته اظ الشيخ يرق (الك تلدم اخلاص على العام هو أظهر  !خيفى (ا  يه  انه (ثبت لنالم الشيخ وقد زعمه نا ياً  وال

شون  بوولوهذا هوو السور يف ختصويه  نيوف يست  3ل، وهذا ا شونال بطولوه د يواع علوى اظ يثبوت كوالم الشويخ ببيواظ وجوه االظهريوةيف (راع  اجلدي
 العمو(ا  بحّي خمّصه كاظ، وليس الوجه يف التلصيه هو األظهرية والظاهرية حىت يرع بانه مينن أظ ينوظ العام يف (لام أظهر ؟

 ترقي المستشكل من اإلرادة الج ية إلى االستعمالية، غريب باطل
خلوواص أصوواًل، إذ قولووه  كأكوورم كوو  العلموواالك، وقولووه  كال تنوورم كوو  الفسووا  (وون ألظهريووة ا(نووه اظ ميهوود لووذلب بلولووه  لبوو  ال وجووه  واألغددرب

(ايّوة يف العلماالك سّياظ  يما يرتبط بالظهور اللفظي  إظ قوله  كأكرمك ظاهر يف الطلب احلتمي، كما اظ كال تنرمك ظواهر يف الاجور احلتموي (ون هوا 
وهوو الشوومول بو  نوّه  يوه، إذ لوويس (عنوا  إال اجلميو  وال مينوون أظ يسوتعم  ويوراع بووه ظهوور أحود،ا، وكوذا قولووه  ككو ك يف كليهموا ظوواهر يف (عنوا  

البعض حبسب (لام االستعمال، وكذلب العلماال والفّسا  كو  (نهموا ظواهر، بو  نوه  يموا وضو  لوه. وعلوى هوذا  تلودو اخلواص علوى قولوه  كأكورم  
 . 4لكّ  (نهما (ستعماًل  يما وض  له (ن ها اععاال يف البني أصاًل ظ  ك  العلماالك ليس بتصرف يف ألفاظ هذ  اجلملة وظهوراهتا، ب  ينو 

علووى  وبعوود  والغريووب انووه أعار البحوو  قبوو  هووذا ،البحوو  عوون ا راعة اجلديووة ال االسووتعمالية(وودار  انووه ال حموو  اووذا النووالم أصوواًل لوضووو  اظ 
لوا(ووا العووام وامللّصووه  تحليووئ امللووام  يهمووا أّظ   قبلووه  لوود قووال وامددا   5لبعوود   لمووا سووبئ (وون قولووه  لنعووم، كوو  (وون اجلملتووني  امددا  ا راعة اجلديووة

 استعمال العاّم وإراعة اخلاص إيفا ينوظ بطريلني 
األول  أظ ينوووظ اسووتعماله يف اخلصوووص علووى مووو االسووتعماال  اتازيووة بووحظ يسووتعم  يف هووا (ووا وضوو  لووه أو يسووتعم   يمووا وضوو  لووه ولنوون 

 ا وض  له بحظ يلال  كأكرم العلماالك، ويراع هبم خصوص الفلهاال باععاال امصار العلم يف الفله .باععاال كوظ اخلاص مجي  (
و . لالثا   أظ ينوظ استعماله  يه ال هبذا النحو، ب  بحظ يستعم  يف العموم (ون هوا اععواال ويوراع بوه جوداً بعضوهم ويعلوم ذلوب باالسوتثناال ومو

ا ،  ليس التصّرف يف العموم تصّر اً يف ظهور  حىت يلال  بحنه بسوبب أظهريوة اخلواص، بو  هوو تصوّرف يف أ(ا األول،  حنمه حنم اتاز، وأ(ا الث
 . 6ل ...األص  العلالئي؛ أع: به أصالة اجلّد، ب  ال وجه

وال وجوووه  ة االسوووتعماليةال وجوووه للرتقوووي أبوووداً إ  (لوووام ا راع انوووه  ا راعة اجلديوووة،البحووو  والتصووورف هوووو  و(وووو نالنوووالم  إ  اظ(ووو  االلتفوووا  و 
 وصلى اهلل على محم  وآله الطاهرين .باملرة كما ظهر (ن سابئ كال(ه والحله.  تدبر  8ل انه أجنيب عنه (ن العام  1لالظهرية اخلاص  يها

                                                           

 يع: مجلة لأكرم ك  العلماال  ولال تنرم ك  الفسا  (ن العلماال .  1ل
 .313حماضرا  يف األصول  ص  2ل
 واظ العام صار (وهوناً لنثرة ختصيصاته.. اخل.  3ل
 .313ضرا  يف األصول  صحما  4ل
  انه يف كال(ه الحئ على هذا   5ل
 .313حماضرا  يف األصول  ص  6ل
 أي يف (رتبة ا راعة االستعمالية.  1ل
 أي (و ن النالم أجنيب عن (لام ا راعة االستعمالية.  8ل


