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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(

(924) 
العمل بالغري أعم من احلكومةة عليةهو وي يةرل  لةك يف اةالم الذة  الةا  نذلنةا عنةه الاعريةل الرابةا  لةي  ا  ةكال  ان )نفيسبق 
بل إمنا يرل على من ألعى  لك وهو الا  ا رتضه الذ  اليزل  يف آخر إ ةكاله علةى الاعريةل الرابةا  هةو  يف ظاهر االمه وارلاً عليه

 لجمه يف ضمن مناقشة الاعريل الرابا اساطرالاً وملزيد الفائدة. إ كال على مبىن أو حمامل آخر جرى
توقل تعّذل الدليل النايف  ال ميكن إال ماللدليل اآلخر املخالل له  نفي الدليلنعم ميكن تصحيح وروله على الاعريل الرابا بان 

 ةال الةدليل نفةي العمةل علةى خال ةه اةان ماوقفةاً )أ  إ ا أ و1) اةدبر ةان مرحلةة الاصةدي  ماوقفةة علةى الاصةور  على تعذل خال ه قهةراً 
 تعّذله على تعّذل خال ه قهراًو

 قد يتوقف تعّقل المحكوم على تعقل الحاكم، فيكون حاكماً! اإلشكال الرابع:
 نذةول  امةا  ،  ةكاله الاالة  السةاب  على إ ةكاال  الذة  اليةزل ، معامةدين  يةه علةى تطويرنةا نضيفهما الحذه هو ما  وهذا

االك  ان توقل تعذل لليل علةى تعّذةل هةريه أعةم مةن حكوماةه عليةه إ  قةد   حكوماه عليه،أعم من من األللة غريه لما  نفي لليل   ان
 يلزم من االلازام بالضابط الرابا اةون الكةوم املسةّلمة حمكومياةه  يكون حمكوماً به ال حااماً عليه وما  لك ياوقل تعّذله على تعّذله.

 .!حااماً 
 وقد يتوقف تعّقل المورود عليه على الحاكم، فيكون حاكماً! ل الخامس:اإلشكا

إ  قةةد يكةةون مةةورولاً عليةةه  يلةةزم مةةن االلاةةزام  مةةن جهةةة أخةةرى أيضةةاً  توقةةل تعّذةةل أحةةد ا علةةى اآلخةةر أعةةم مةةن حكوماةةه عليةةهإن 
 بالضابط والاعريل الرابا اون املورول عليه هو احلاام وهو بديهي البطالن.

 في المراد بـ)ما ال يعلمون(االحتماالن 
ــيعاءع ... وعمعــا الع يـععملعُمــونان قولةةه   توضــيح اإلشــكالين: َُ تعشم ــعع   )مةةا ال ح ةةة مــا ال يعلمــونإن أريةةد بةةة و(2 رُِفــعع ععــنم تُم ِتــي ِتسم

 هةو   اخة  الاذةة والبّينةة  لوضوح أن ما ال ح ة عليه مر وع ال خصوص ما ي يعلم به وإن قام عليةه احل ةة أ  اونه اناية عنه،عليهو 
 لةةزم اةةون األ ةةل  - وهةةو لليةةل – علةةى تعّذةةل احل ةةة املخالفةةة –وهةةو أ ةةل  – ذةةد توقةةل تعّذةةل حةةدي  الر ةةا  انايةةة عنةةه، وعليةةه 

ة العملي، حسب الاعريل الرابا، حااماً على األللة واحل ج لاوقل تعّذله على تعّذلها ما بداهة اونه مورولاً عليه حينئا  واون األلل
 .على هاا وارلة عليه

العلةم حذيذةة ال يعلمونو ظاهره، اانت األللة حاامة عليةه إ  ان احل ةج اخة  الاذةة والبّينةة عةالة ال تر ةا الما وإن اان املرال بة)
نو إ  إال الظةن النةوعي  هةي حاامةة إ ن علةى )ر ةا مةا ال يعلمةو  –ويكفةي هالبةاً بةل يكفةي أحيانةاً  اةدبر  –تكويناً إ  ال تفيد عةالة 

واألللةةة إ  يةةرال بةةة)ما ال موقو ةةاً علةةى تعّذةةل احل ةةج  حينئةةا   أ ةةال  تنزيةةل الظةةن الالعلمةةي منزلةةة العلةةم، مةةا اةةون تعّذةةل )مةةا ال يعلمةةونو
                                                           

ف  هنه الشريل إىل مسةلمية ضةابط الناظريةة ولةاا رله بةة) ال نظةر إليةه إضا ة إىل انصرا ،إ  اان ال بد ان ياّمه باار  لك إال انه ااافى بداللة سياق الكالم عليه و1)
 أول الكالم.  اأمل يف املذام. –حسب رأ   احب الاعريل الرابا  –أ اًلو ما انه 

 .963ص 11وسائل الشيعة  ج و2)
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،  ةاّن توقّةلت تعذةلد حةدي د ، أو يرال به األعم مما ال يعلمون حكمه ومةا ال يعلمةون لليلةه وح اةهح اهيعلمونو  ما ال يعلمون لليله 
 و1)حدي  الر ةا حاامةاً علةى احل ةج!  اأمةلليكون ، حبسب تعريفه، فاا  هألخاها يف موضوع نظراً  على تعّذل احل ة والدليلالر ا 

 .بإ ن اهلل تعاىل وللبح  تامة
 هل المحكمات القرآنيَ حاكمَ على المتشابهات؟ :وتنبيه تتمَ

ــُه آيعــات   إ  جعلهةةا جةةل ارمةةه املرجةةا للماشةةا ا  وقةةد مياةةل للذرينةةة العامةةة علةةى احلكومةةة نحكمةةا  الذةةرآن الكةةرم) :ســبق ِمنم
للياًل علةى   حمكمةً  و يه  ان اخلاص من الكما  ااحلاام والوارل،  لي  اون آية   و(2ُمحمكعمعات  ُهن  ُتمُّ المِكتعاِب وعُتخعُر ُمتعشعاِبهعات  

 .اناهى و9)اوهنا حاامة باملعىن املرال من )احلكومةو ولافصيل  لك موضا آخرو
 المحتمالن في معنى المتشابه

 و1)بعضاً بعضه يشبه باجململ وقد يفسر نا  و4)ان املاشابه قد يفسر  إمتاماً للفائدة ونضيف
 ان اجململ ال ظهور له باملرة والكوم عليه  ؛عن مصطلح احلكومة األ ويل أجنيب اآلية الشريفة وتعبريها بالكما   ، على األول
بةل  ، لكن احلاام أعم من  ارح الظاهر ومفسر اجململ  ال يساو  )الكُمو احلةاامت و6)سلمنا ،إال ان احلاام  ارح لهظاهر يف معناه 

 .اً أخص منه مطلذ و7)هو
الكمةةا  تكةةون أعةةم مةةن احلكومةةة لشةةموقا للخةةاص يف مذابةةل العةةام  ةةان العةةام ماشةةابه أ  يشةةبه بعةة  أ ةةراله   ةةان ،وعلةةى الاةةاي
مشةةمواًل لعمةةوم العةةام لكةةن اخلةةاص حمكةةم بالنسةةبة قةةا  ياذةةدم عليهةةا لكةةن باالظهريةةة ال باحلكومةةة، ون اةةل منهةةا اةةبعضةةها اآلخةةر يف  

 واالك الوارل حمكم بالنسبة للمورول عليه ولي  حباام.
أعةةم مةةن   ،أو إيضةاحه أو الغلبةةة عليةةه إن هيمنةةة لليةةل علةى لليةةل ومرجعياةةه ملعر ةة املةةرال بةةه ور ةا إمجالةةه أو ل ةةا ظهةورهوالحاصـل: 

 .سيأيت  ارها بإ ن اهلل تعاىل ا للحكومة من خصائصاونه حااماً أ ولياً ن
اضابط وبالك اله اتضح بطالن الضابط اخلام  الا  قد ياو ه البع  للحكومه وهو )اقيمنةو اسانالاً يف اسافالة هاا املعىن  

 مالة احلكومة بنفسها. إىل عام،
املذيةد علةى املطلة  والةوارل اةاا وية أعم من احلكومة املصطلحة إ  اخلاص أيضاً مهيمن على العام و غت إ  يرل عليه وضوح ان احلكومة الل  

 وللبح   لة بإ ن اهلل تعاىل. على املورول عليه وهكاا لكنها ليست حباامة باملعىن األ ويل الذسيم للوارل وللماذدم باالظهرية.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
دُ   اهلل قال رسول  نـميعا ِفي الزُّهم عمعِل، قعصمرُ  الدُّ رُ  اْلم ٍَ، ُكل   وعُشكم  .وعجعل   ععز   الل هُ  حعر مع  معا ُكل   ععنم  وعالموعرععُ  نِعممع

 .15ص حتل العذول عن آل الرسول 
                                                           

 تام. يف طريذاه وحنو  بيانه للحكومة، وإال  هو هري –لصاحب الاعريل الرابا  –إ   لك جماراة له  و1)
 .6سورة آل عمران  آية  و2)
 و.122الدرس ) و9)
 وهناك تفسريا  أخرى، ولي  املذام مذام الافصيل واالسايعاب. و4)
 واألول بناء على اونه من )ا ابهو والااي بناء على اونه من )ا بهو. و1)
 املذام. أ  سلمنا مشول احلاام للشارح للم مل. وسيأيت لدى حتذي  معىن احلكومة ما ينفا و6)
 أ  الكم. و7)


