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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(

(541) 
 ول وجه تقدم احلاكم على احملكوم والنكتة فيه، وأن األعالم اختلفوا على سبعة أقوال:الكالم حكان 

 : اهليمنة.(1)، ونضيف هلااملساملةالناظرية، األظهرية، توقف التعقل، التعرض ألمر زائد، تعدد املوضوع، لسان 
 بيان المحقق العراقي لوجه تقدم الحاكم

، وهو رأي الشيخ، ببيان دقيق ونافع، وسننطرحه ههننا بصنياأة أخنر  وقد انتصر احملقق العراقي للرأي األول
فبعنند أن بهنن  إو خننروو الننورود واحلكومننة عننن  مننع بعننض ااضننافات، ف نتوقننف عننند بعننض املناقشننات عليننه:

حين  نننفها إو  ،(2)دائرة التعارض، فّصل الكالم عنن موقنع احلكومنة بنني احلاند واألدلنة املتقدمنة علنى أ هنا
 ات:ثالث طبق

 طبقات األدلة لدى العراقي
األوليننة يف مننن حينن  القننوة و  أدناهننا، وهنني أدا النندرجات بنظننرق، واملقصننود باألظهريننةمننوارد اعمننع : ىاألول  

 التقدم على الدليل اآلخر.
 القرائن املتصلة، وهي أعلى الدرجات.: ةالثاني
وبعننننض خصننننائ  ال انيننننة. وو األني إب فيهننننا بعننننض خصننننائ  يننننوتقننننع وسننننطال بننننني األول ،احلكومننننة: ةالثالث    
 توضيحه:

، وحمننل كالمننه مننا لننو كننان اصننامل وأشننبا ا العننام واصننامل واملطلننق واملقينند :باألظهريننةن مننرادق اننوارد اعمننع إ
 وحينئٍذ نقول: منفصالل عن العام واملقيد منفصالل عن املطلق، ال متصلني وإال اندرو يف ال انية

 نالتقدم باألظهرية: داالن ومدلوال -5
أضننعف األدلننة ال الثننة )القننرائن  وسننائر مننوارد اعمننع باألظهريننة تقنندم اصننامل علننى العننام إن وجننه كننون -1

                                                           

 كوجه حمتمل آخر.  (1)
 مع بقاء موضوعها. (2)
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هنوران ومندلوالن أو فقنل يوجند فيهمنا هنو ان العنام واصنامل هلمنا ظ ،هناف  ر  تقندم علنى ط  تاملتصلة، واحلكومنة( الن  
ة االسنتعمالية للعنام قند انعقندت فتعضندها دااّلن ومدلوالن، فانه لفنرض انفصنال اصنامل عنن العنام تكنون ااراد

تقندم علنى أننالة التطنابق فاننه يأنالة التطابق بني اعدية واالستعمالية، إال ان ظهنور اصنامل حين  كنان أقنو  
)وهنو بعنض أفنراد العنام(  (1)منوردقفان ظهورق يف كون موردق مرادال باارادة اعدية أقو  منن ظهنور العنام يف كنون 

 اعدية، فههنا إبن داالن ومدلوالن تقدم أحد ا على اآلخر باألظهرية واألقوائية.مرادال باارادة 
 تقدم القرائن المتصلة: دال ومدلول واحد

إن القرائن املتصلة مع بيها تقع يف اعهة املقابلة متامال ملوارد اعمع العريف، وبلك لوحدة الندال واملندلول  -2
لنه مندلول واحند، وبنذلك يتضن  وجنه تقندم القريننة علنى يهنا كالمنال واحندال فيها إب العرف ينر  ممنوع القريننة وب

أمنر واحنند أي مموعهمننا كنالم واحنند لننه مفنناد  ، لُبّننا،بيهنا إب ال اثنينيننة ف يتقنندم هنذا علننى باي لالقوائيننة بنل  ننا
 .واحد هو احملصلة النهائية من مموعهما، فالحظ )رأيت أسدال يرمي( م الل يتض  لك األمر جيدال 

 تقدم الحاكم: داالن ومدلول واحد
نأما احلناكم فيقنع بالوسنا متامنال إب يوجند فينه داالن وظناهران لكنن منع مندلول واحند، فقند أ   -3 احلناكم  ذ  خ 

 من موارد اعمع العريف تعدد الدال ومن القرينة املتصلة وحدة املدلول.
 !ملقام التضايف ال يعقل تعدد الدال ووحدة املدلول :(2)ال يقال
فاننه  :ويتض  بلك بقياس عامل االعتبنار والندالالت علنى عنامل الواقنع واحلقيقنة ؛بل انه ممكن واقعإذ يقال: 

 :إبا وجد سهمان م الل 
 فقد يش ان ألمرين )فههنا داالن ومدلوالن( 

 أو نلصننقهما ثيننن  عنننّدا أمنننرال واحنندال حقيقنننة أو عرفنننال، وتكننون ااشنننارة إو نقطنننة حمنننددةوقنند نصنننهر ا معنننال 
 نظ  القرينة املتصلة مع بيها(.واحدة )فهنا دال ومدلول 

وقد يش  السهم ال نا  إو نفنا النقطنة الن  أشنار إليهنا السنهم األول )فههننا داالن ومندلول أو مشنار إلينه 
 واما التضايف فال يقتضي إال مدلوالل للدال وال يقتضي التغاير حتمال فتدبر. واحد(.

دة املننندلول يف احلننناكم هنننو اننننه النفصننناله فقننند تعننندد الننندال وانعقننندت إرادتنننان يف تعننندد الننندال ووحننن والوج   ه

                                                           

 أي مورد اصامل. (1)
 إضافة مّنا توضيحية لكالمه (2)

(541) 
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ال إو منندلول آخنننر إب نفسنننه اسننتعماليتان وظهننوران، ولكنننن حينن  اننننه ننناظر لنن ول وشنننار  لننه فهنننو يشنن  إليننه 
املتصنلة انه انزلنة القريننة والحاصل:  رض انه ناظر له وشار  له ال ألمر آخر فكيف يكون مدلوله أمرال آخر؟فال

 .من حي  وحدة املراد واملدلول وإن تعدد الدال ظاهرال 
التعارض بكل واحد من املعنيني ال يكاد يصدق يف موارد الورود ال  يكون أحد  ف إنّ )قال احملقق العراقي: 

دليلني إب بعند كنون أحند الن ؛، كما ال يصدق يف موارد احلكومنة أيضنال الدليلني نافيا ملوضوع الدليل اآلخر حقيقةل 
رون احلنناكم انزلننة القننرائن املتصننلة ننناظرا إو شننر  أنن ق فننال يننر  العننرف تنافيهمننا حنن  ثسنن  منندلوليهما، بننل ي نن

 ؛احملكننوم ] عننن معننح واحنند، أايننة األمننر ال يقتضنني احلنناكم عننند انفصنناله قلنن  ظهننور -مننع بيهننا  -احلاكيننة 
ا موجبننة لقلنن  الظهننور أيضننا، ففنني القننرائن املتصننلة يكننون النندال واملنندلول واحنندا فإّننن ؛خبننالف القننرائن املتصننلة

ا تنقلنن  عّمنن] داللننة احملكننوم بعنندما مل فننإنّ  ؛تكننون  الداللننة علننى وفننق مدلولننه، وهننذا خبننالف مننوارد احلكومننة]و
بنال مغنايرة احلاكم لشنرحه  ألن مدلوله هو الذي تكفل ؛فكانت  داللة احملكوم على خالف مدلوله] هي  عليه

 بني مدلوليهما وإن كان يف الداللة بينهما املغايرة جزما. 
إب الغرض من احلمل يف املقام هنو رفنع اليند  ؛وبذلك أيضا تفارق احلكومة اعمع ثمل الظاهر على األظهر

من جهنة  فاحلكومةوقال: ) (1)د بالظهور بربكة األظهر، ال اعح كون األظهر قرينة على شر  الظاهر(.عن التعبّ 
وحدة املدلول فيهما ]شبيهة  القرائن املتصلة، ومن حي  تعدد داللتهما وعندم انقنالب ظهور نا عمنا  نا علينه  
كانننت شننبيهة اننوارد اعمننع باألظهريننة، ]فهنني  يف احلقيقننة أمننر بننني األمننرين مننن القننرائن املتصننلة ومننوارد اعمننع 

 .(2)باألظهرية(
 واًل واحدًا: سراية إجمال الحاكم للمحكوممن ثمرات كون الحاكم مع المحكوم مدل
 ف انه )قدس سرق( فرّع على بلك بعض ال مرات:

ومنها: ما بكرق بقوله: )بل ومن املمكن دعو  سنراية حكنم إمجالنه إو احملكنوم أيضنا ثين  لنو كنان مندلول 
 إو املقنندار الننذي يكننوناحملكننوم  حنن  بالنسننبة ] احلنناكم مننرددا بننني األقننل واألك ننر ال يبقننى مننال األخننذ انندلول

النندليل  احلنناكم ممننال فيننه، خبننالف مننوارد اعمننع فإنننه ي خننذ بظهننور الظنناهر ويرفننع الينند عننن إمجننال األظهننر يف ]
  إو سنارٍ ] اعهة الزائدة، فاحلاكم من تلك اعهة أيضا شنبيه القنرائن املتصنلة، أاينة األمنر إمجنال القنرائن املتصنلة

ظهنننور احملكنننوم بعننند ثالنننه، أاينننة األمنننر ي تننن  حكنننم ا منننل علينننه، وبلنننك  بيهنننا حقيقنننة، خبنننالف احلننناكم، فنننإن
                                                           

 .654-654مل 2قاالت األنول )احملقق ضياء الدين العراقي(: وم (1)
 .654مل 2مقاالت األنول )احملقق ضياء الدين العراقي(: و (2)

(541) 
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 .(1)(ظاهر
 وعدم سراية إجمال الخاص للعام

ال يسنري إو العنام وبلنك النعقناد  (2)عن اصامل، فان إمجال اصامل املنفصلاحلاكم وبذلك خيتلف أقول: 
جناء اصنامل ا منل  اننة متصنلة علنى اصنالف، ف إباارادة االستعمالية والظهور يف العام بانتهاء الكالم دون قري

وبقني القندر املشنكوي مشنموالل ألننالة التطنابق بنني  (3)مننه املتنيقن القندردية للعنام مفهومال أخرو عن اارادة اع
 اعدية واالستعمالية يف العام.

الفاسنق مفهومنال بنني فاقند  ال تكرم فسناق العلمناء( وتنردد): م الل  لو قال: )أكرم العلماء( ف قال أدال مثاله: 
العدالننة االسننتقامة علننى جننادة وبننني مرتكنن  الصننغ ة )بننناء علننى ان  )بننناء علننى أن العدالننة هنني امللكننة( امللكننة

امننا مرتكنن   بننال كننالم،الشننرع( فننان مرتكنن  الكبنن ة واملصننر علننى الصننغ ة خننارو عننن )أكننرم العلمنناء( حينئننٍذ 
ربكة انعقاد ظهور العام وأننالة التطنابق بنني اارادتنني فنال دلينل علنى الصغ ة فال يعلم خروجه وقد كان داخالل ب

 خروجه بعد دخوله.
فانننه، حسنن  العراقنني، حينن  كننان ننناظرال كننان شننارحال لنننفا منندلول العننام  املنفصننلوبلننك عكننا احلنناكم 

 . وللكالم نلة.هما واحد فاامجال يف هذا يسري إو باي إن مل نقل ان إمجاله إمجالهلفمدلو 
 ى اهلل على محمد وآله الطاهرينوصل

 
َناُه ِلَقْتِل اْلُحَسْيِن علي بن احلسني )عليهما السالم(: اامام قال  َحتَّى َتِسيَل  َأيَُّما ُمْؤِمٍن َدَمَعْت َعي ْ

ِه بَ وََّأُه اللَُّه تَ َعاَلى ِبَها ِفي اْلَجنَِّة ُغَرفاً َيْسُكنُ َها َأْحَقاباً   َعَلى َخدِّ
نْ َيا بَ  وَّأَ َوَأيَُّما مُ  ْيِه ِفيَما َمسَّ َنا ِم َن اأْلََذى ِم ْن َع ُدوِّنَا ِف ي ال دُّ َناُه َحتَّى َتِسيَل َعَلى َخدَّ ُه اللَّ ُه ْؤِمٍن َدَمَعْت َعي ْ
 َمْنِزَل ِصْدٍق 

ِه ِم ْن َمَضاَ   َناُه َحتَّى َتِسيَل َعلَ ى َخ دِّ ٍة َأْو َأًذى ِفينَ ا َص َرَ  اللَّ ُه َوَأيَُّما ُمْؤِمٍن َمسَُّه َأًذى ِفيَنا َفَدَمَعْت َعي ْ
  .ِمْن َوْجِهِه اأْلََذى َوآَمَنُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َسَخِط النَّارِ 

 .33ثواب األعمال وعقاب األعمال )للشيخ الصدوق( مل
                                                           

 .653-654مل 2مقاالت األنول )احملقق ضياء الدين العراقي(: و (1)
 أ ق.اما املتصل فيسري، واملنصور لدينا التفصيل ال بني املنفصل واملتصل بل بني املعنو ن و  (2)
 من اصامل. (3)

(541) 


