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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(

(05) 
 ن منشأ أصالة الظهور هو الظن النوعي فالخاص واردالشيخ: إذا كا

 هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة.: ))قدس سره( وقال الشيخ
فالظلاهر أن اللنو وارد عليهلا مطلقلا وإن   -احلاصلل ملن البلبلة أو ملن   هلا  -وأما إذا كان من جهة الظن النوعي احلاصل بإرادة احلقيقة 

مقيلد بصلورة علدم وجلود ظلن  -اللذ  هلو مسل ند أصلالة الظهلور  -ان النو ظنيا، ألن الظاهر أن دليل حجية الظن احلاصل بلإرادة احلقيقلة ك
 .(1)مع رب على خالفه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظ  ارتفاع موضوع األصل بالدليل(

 :المباني األربع
 (2)الظهور أربعة:املباين يف مس ند حجية أصالة  أقول:

 منشأ أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة
وجه حجي ها هو أصالة عدم القرينة، وهلذا هلو الوجله اللذ  بله عليله الشليخ ان ان منشأ اصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة أ  األول: 

الظلاهر الدالللة )سللواكا أكلان ظللل السلند أم قطعي لله( وجلود كلال اح مللاك احل وملة والللورود للمينصلو الظلل السللند القطعلي الداللللة، عللى العللام 
 أ  على أصالة الظهور والعموم فيه.

 الظن النوعي مقيدًا في أصل وجوده بعدم القرينة على الخالفالمنشأ: 
ينللة علللى مللع االل للبام بللان هللذا الظللن النللوعي مقيللد يف أصللل وجللوده بعللدم وجللود قر  ان منشللأها هللو وجللود الظللن النللوعي علللى الوفللا الثاااني: 

مل يوجللد الظللن النللوعي علللى إرادة العمللوم جللداا، أصللالا أ  مل يوجللد يف  –وهللي اخلللاا يف املقللام  –اخلللالف فللإذا وجللدي القرينللة علللى اخلللالف 
 مرحلة املق ضي.
اجللد  منعقلد عللى أكلرم العلملاك( بلان ملراده )يف  (ان النوع حيصل هلم الظن مىت اس عمل امل  لم احل يم لفظاا عاماا كل)العلماكوالحاصل: 

نللابع مللن الظللن النللوعي  (3))أو حجي لله( ذلللك أ  علللى حسللع الوضللع واملللراد االسلل عماك، فظهللور )أكللرم العلمللاك( يف انلله مللراد بللا رادة اجلديللة
، وهلذا هلو الوجله الظلن النلوعي فهلو البلبلة أو   هلا كأصلالة ال طلابه أو   هلا هلذاواملا منشلأ  (بدالل ه عليه )ولدينا: بداللة حاللة الالفلع عليله

 الذ  به عليه الشيخ كون دليل حجية اخلاا وارداا على أصالة الظهور.
 الظن النوعي، والقرينة مانع المنشأ:

ان منشلأها هلو وجلود الظللن النلوعي عللى الوفلا  كالسلابه ل للن ملع فلار  ان هلذا املبله يللر  ان وجلود القرينلة عللى اخللالف مللانع الثالاث: 
أ   –وبعبلارة أخلر : ي قلدم عليله الظلن احلاصلل ملن اخللاا، ال لعلدم وجلوده  ،للى الوفلا  ال انله  نلع أصلل انعقلادهحجية الظن النلوعي ععن 

 .رأساا حينئٍذ بل لوجوده ومبلوبي ه –الظن احلاصل من العام 
الللذ  هللو  -ل بللإرادة احلقيقللة فللإذا ه هللذا كللان هللو ا الل ال اليالللث الللذ  يللورد علللى الشلليخ يف قوللله: )ألن الظللاهر أن دليللل حجيللة الظللن احلاصلل

 مقيد بصورة عدم وجود ظن مع رب على خالفه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظ  ارتفاع موضوع األصل بالدليل(  -مس ند أصالة الظهور 
                                                           

 .132-131ا 2فرائد األصول: ج (1)
 ال يهم ال طر  هلا اآلن. خرا مبانٍ اثنان منها ما به عليه الشيخ كالمه واآلخران ما به عليه املس ش ل كالمه وما بنينا عليه، وهناك  (2)
 بإذن اهلل تعاىل. الرتديد ملا سيأيت من الوجه اليالث وما سي ضح  داا  (3)
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 مرحلللة املق ضللي ان دليللل حجيللة الظللن بللإرادة احلقيقللة الللذ  هللو مسلل ند أصللالة الظهللور تللام يفهللو: وحاصللل ا الل ال علللى املبلله اليالللث 
بعللدم الظللن املع للرب علللى خالفلله، ل نلله حم للوم بللالظن املع للرب علللى خالفلله مبلللوب للله وال دليللل حجي لله مقيللد مقيللداا يف أصللل وجللوده الظللن ولللي  

 .والظن أو الدليل أصالا  فحيث وجد املانع مل ي ن هذا الظن حجة ال انه مل يوجد املق ضي
صلورة ومبله كلون مسل ند اصلالة الظهلور هلو أصلالة وان يل لبم يف بان يل بم الشيخ يف هذه الصورة باحل ومة  :ي ون األوىل االل بام بالع  وعليه: 
كان مس ند أصالة الظهور هو أصلالة علدم القرينلة كلان وجلود القرينلة سلبباا لعلدم انعقلاد أصلالة الظهلور ملن   إذاإذ  ؛فقط ال احل ومة بالورودعدم القرينة 

   اليقة وسائر االماراي واحلجج على الرباكة العقلية إذ يرفع )الالبيان( حقيقة بورود خرب اليقة الذ  هو بيان. رأس ف ان ذلك كورود خرب
 الظن النوعي وهو حجة بال مالحظة احتمال الخالف المنشأ:

للد   –وهو ان هلذا الظلن النلوعي حجلة  امان منشأها هو وجود الظن النوعي على الوفا  كالسابقني ل ن مع فار  أساسي عنهالرابع: 
 على املراد اجلد  من    مالحظة منهم أبداا الح مال وجود قرينة على اخلالف مث نفيها باألصل. –العقالك 

خطللور  عنلدما يسل مع العلام ي بللادر إىل ذهنله فلوراا انله امللراد اجللد  ملن دون، فلان امل لل  علللى اخللالف واصللة انله ملع علدم وجلود قرينلةوالحاصال: 
 إجراك األصل  حراز عدمها. -3. وعدمها حتقه القرينة على اخلالف -2مفهوم العموم أو ا طال  أو احلقيقة.  -1هذه األمور اليالثة يف باله: 

، وال املسل ند الصلالة الظهلور تلام اللذ  هلوإذ دليل حجية الظن  هلابان دعواه الورود ال وجه  :على الشيخ اليالث ل ا ا الوعلى هذا ب  
إذا ثبللو وجودهللا تقللدمو ألن الظللن احلاصللل منهللا أقللو  مللن الظللن ، نعللم نظللر أصللالا إىل اح مللال وجللود قرينللة علللى اخلللالف ونفيهللا باألصللل

 ال عبد وال ل ونه مالحظاا يف مرحلة االح مال كي ي ون حينذاك مانعاا. بعنايةاحلاصل من العام، ال الن فائه حقيقة 
أن  القلول بللالورود فيمللا إذا كلان حجيللة أصلالة الظهللور ملن جهللة الظللن  النلوعي والرتديللد بلني احل ومللة والللورود )بللل :وعللى ذلللك أورد ا ال ال

فيمللا إذا كانللو مللن جهللة أصللالة عللدم القرينللة  لل  سللديد، بللل األنسللع هللو الع لل ، فللإن  املينص للو قرينللة علللى عللدم إرادة العمللوم، فلللو كانللو 
رينة كانو معل قة ملن أو ل األملر عللى علدم ورود قرينلة عللى ال ينصليو، فلإن  االع ملاد عللى أصلل حجية أصالة العموم من جهة أصالة عدم الق

انو حجي ه من باب الظلن فالظلاهر أن  بنلاك العقلالك عللى العملل بلالظن ملن  ل  ال فلاي كعدم القرينة إمنا هو فيما إذا مل يوجد قرينة، وأما إذا  
 نعم، بعد العيور عليه يأخذون به من جهة كون الظن فيه أقو . حينه إىل طرو  الطوار  من ال ينصيو و  ه.

مث إن الظللاهر أن أصللالة الظهللور أصللل مسلل قل عنللد العقللالك اللر  يف احلقللائه والعمومللاي واملطلقللاي، ولللي  ذلللك مللن جهللة أصللالة عللدم 
أحلداا ملنهم إذا  لع اللفلع بلال قرينلة عللى ا ازيلة  القرينة، ولي  كل  من أصالة احلقيقة أو العملوم أو ا طلال  أصلالا مسل قالا أيضلاا، وذللك ألن

يف أو ال ينصليو أو ال قييلد تبلادر إىل ذهنله ملا ي لون اللفلع موضلوعاا لله ظلاهراا فيله، فينقلده يف نفسله كونله ملراداا للمل  لم ملن دون أن ينقلده 
نعلم، للو عيلر عللى القرينلة أو املينص لو أو  .هلا األصللنفسه عدم حتقه القرينة أو مفهوم احلقيقة أو العملوم أو ا طلال  فضلالا علن أن الر  في

املقي د أخذ هبا ل وهنا أقو ، وأما فيما إذا مل يعير عليها فال ينقده يف ذهنه مفاهيمها فضالا عن إجراك األصل فيها(
(1) 

 :عديدة ل ن هذا ال الم خمدوش من وجوه
 ارتكازاً  العموم والقرينة على الخالف واألصل، منقدحة في الذهن إجماالً 

 ان تلك اليالثة تنقده يف الذهن مطويةا وبش ل فطر  ارت از ، ال اهنا    منقدحة يف نفسه أصالا.منها: 
 –وتلللوهم ان امللللراد األصلللل فيهلللا بلللالفطرة ارت لللازاا،  وانللله الللر ال فلللاي اللللذهن إليهلللا إمجلللاالا  هوالظلللاهر ان منشلللأ اللللوهم لديللله هلللو علللدم حلاظللل

  فصيلي ال حليلي.هو االل فاي ال –واملطلوب 
 ملاداموإدراك اح ملال علدم إرادتله والبنلاك عللى علدم وجلود قرينلة عللى خالفله  -واخواتله  – فأصالة الظهور م وقفة على إدراك العموموعليه: 

 حث صلة.مل تصل إلينا، ول ن كل ذلك  ر  بالبال كالرب  اخلاط  مما أوهم املس ش ل عدم حلاظ الذهن هلا وعدم انقداحها رأساا. وللب
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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