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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(

(054) 
 ال الحاكم إلى المحكوم وإن انفصلسريان إجم -2

يتميز به على موارد اجلمع باألظهرية، ويعّد من خواص احلكومة: أن احلاكم وإن كان منفصاًل فإنن ان مما قيل أن احلاكم ثم 
لشإبهة يف مشولإه لإه وعدمإه بناإو ا جممإالً احلإاكم كإان فال يصح التمسك بالعام احملكوم يف ما   ،كماً ح  إمجاله يسري إىل احملكوم، 

 املفهومية.
قال احملقق العراقي: )بإل ومإن املمكإن دعإوا سإراية حكإم إمجالإه إىل احملكإوم أيوإا نيإد لإو كإان مإدلول احلإاكم مإرددا بإني 

احملكوم[ حىت بالنسبة إىل املقإدار الإذي يكإون ]الإدليل[ احلإاكم جممإال فيإه،  إال  ] األقل واألكثر ال يبقى جمال األخذ مبدلول
ننه يؤخذ بظهور الظاهر ويرفع اليد عن إمجال األظهر يف اجلهة الزائدة، فاحلاكم من تلك اجلهة أيوا شإبيه القإرائن ف موارد اجلمع

املتصإلة، اايإة األمإإر إمجإال القإرائن املتصإإلة ]سإار[ إىل ةيهإا حقيقإإة،  إال  احلإاكم، فإإنن ظهإور احملكإوم بعإإد نالإه، اايإة األمإإر 
 .1يرتتب حكم اجململ عليه، وةلك ظاهر(

 توضيح كالمه، واملناقشات والثمرة يف ضمن النقاط التالية:أقول: 
 دليل المدعى

 ،يتاإدانوأخإرا  ،واملإدلولتإارة يتعإدد الإدال  :أنإهالثالثإي يف كالمإه مإن أن دليله على املدعى هإو مإا سإبق مإن التقسإيم  -أ
 وثالثة يتعدد الدال ويتاد املدلول.

إة بعد كإون أحإد الإدليلني نإاظرا إىل شإر  اإ   فإال كاحلاكم )  :والثالد ،املتصلةقرينة كال  :والثاين ،املنفصلواألول: كاخلاص 
عن معإ  واحإد، اايإة  -مع ةيها  -يرا العر  تنافيهما حىت نسب مدلوليهما، بل يرون احلاكم مبنزلة القرائن املتصلة احلاكية 

 2القرائن املتصلة، فنهنا موجبة لقلب الظهور أيوا(األمر ال يقتوي احلاكم عند انفصاله قلب ظهور ]احملكوم[،  ال  
 أن احلاكم حيد كان شارحاً للماكوم فنةا كان الشر  جمماًل صار املشرو  جمماًل بالتبع.وبعبارة أخرى: 

 الثمرة
 إن الثمرة يف قبول ما ةكر  احملقق العراقي وعدمه، كب ة جداً وتظهر بذكر بعض أهم مصاديق الباد. -ب

يف حكومة األدلة الثانوية كال ضرر وال حرج وما استكرهوا عليه على األدلة األولية كأدلة الصيام واحلج وا هإا  فننه ال شك
احملكإإوم فلإإم اكإإن التمسإإك بالعإإام احملكإإوم  –حسإإب العراقإإي  – مجإإلأ  احلإإاكم ودار أمإإر  بإإني األقإإل واألكثإإر،  مجإإلأ  وحينئإذ  فلإإو 

 ه.إلثبات احلكم لغ  األقل املتيقن خروج
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فلو شك يف أن )ال ضرر( هل يشمل الورر املتوسط بني القليل جداً وبني املتوسط منه، كما لو كان صومه موجباً إلصإابته 
فال يصح التمسك به إلثبإات  اتموا الصيام –حسب مبنا   – مجلأ   –على الفرض ال ضرر  مجلأ  فايد  1بالصداع أياما

 وجوب الصوم. عنوإال فالعملية كالرباءة  إن كانت ئر األصول اللفظيةوجوب الصوم عليه، فيكون املرجع حينئذ  سا
 ، مما فصلنا  يف ند سابق.لتبطل املعاملة املكر  عليها اجوائياً  لالكرا  االجوائيال إكراه( وكذا لو شك يف مشول )
يف أن املإراد بالوالإد األب أو األعإم منإه  فرضإاً  للربا بني الولد واجلد للشك ال ربا بين الوالد وولدهوكذا لو شك يف مشول 

 التمسك به لتارمي الربا بني االبن واجلد. -على مب  العراقي  – فال يصح حرم الرباومن اجلد فان إمجاله يسري إىل 
 هو أي عن تقص  منه. سببهب( لالحرج الذي كان ال حرجوكذا لو شك يف مشول )

ودورانإإه بإإني األقإإل واألكثإإر وكونإإه فرضإإاً مفهومإإاً مإإثاًل  لفإإ  احلإإرج والوالإإدكاللفإإ   وال فإإريف يف منشإإأ الشإإك بإإني كونإإه امجإإال 
 إلمجاله عرضاً ملناسبات حكم وموضوع وا ها أوجبت اخلروج عن ظاهر  من دون أن تصنع ظهوراً آخر مستقاًل.

 النائيني: لو شك في وجود الحاكم فال يصح التمسك بعموم العام
يف الفإريف  يف مباد حجية الظإن إىل األكثر من كالم العراقي، فقال – 2عنهحسب املنقول  –ةهب إن امل زا النائيين  -ج

 فان املرجع هو العام أي انه جيب التمسك به. 3وجود حلاكم بأن اخلاص لو شك يف بني اخلاص وا
 (.حمكوماً كم صادراً لكان لو كان هذا احلا  الذيأما احلاكم فانه لو شك يف وجود  فال يصح التمسك بالعام احملكوم )أي 

 توجيه كالمه
 واكن تعليل كالمه بأحد وجو :

تعليله بنفس ما علل بإه احملقإق العراقإي كالمإه، مإن سإريان اإلمجإال إىل احملكإوم، فانإه وإن و يعلإم صإدور احلإاكم إال األول: 
 مغإِ  يد احتمل صدور  احتمل وجإود شإار  أنه حيد أنه لو كان صادراً لكان مفسراً للماكوم وشارحاً ومغ اً للمراد منه، فا

ملع  احملكوم، وحيد احتمل هذا احتمل كون العام من حني صدور  مراداً به ا  ظاهر  )مإن عمإوم واإ  ( فلإم يكإن حجإة يف 
يء معلقإإاً علإإى عإإدم جمإإ مراعإإىً صإإدور   حإإنيأي انإإه كإإان منإإذ  ،فاسإإبمإإا أ إإم منإإه احتمإإااًل يف مرحلإإة علتإإه احملدثإإة ال املبقيإإة 

 وحيد احتمل احلاكم و يعلم إرادة الظاهر من العام )احملكوم فرضاً( وللكالم صلة. ،احلاكم
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
اِل َكا :قال رسول اهلل  ٍء َحتَّى ِحيَتاُن  يْ ِإنَّ طَاِلَب اْلِعْلِم َيْستَ ْغِفُر َلُه ُكلُّ شَ ْلَحيِّ بَ ْيَن اأْلَْمَواِت، وَ اْلَعاِلُم بَ ْيَن اْلُجهَّ

َنُكْم َوبَ ْيَن اللَِّه )َعزَّ َوَجلَّ(، وَ أَنْ َعاُمُه، فَاْطُلُبوا اْلِعْلَم فَ وَ ِسَباُع اْلبَ رِّ اْلَبْحِر َوَهَوامُُّه وَ  َبُب بَ ي ْ ِإنَّ طََلَب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى  ِإنَُّه السَّ
  ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

 .22األمايل )للمفيد(: ص

                                                           

 فانه لو أوجب العمى مثاًل كان مشمواًل لالضرر قطعاً ولو أوجب الصداع لدقائق كان ا  مشمواًل لالضرر قطعاً. 1
 .254-255قاعدة ال ضرر وال ضرار ص 2
  ةلكنظراً لوياع قسم من الروايات أو لغ  3


