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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(

(214) 
 خر في الحكومة والورودبحث تطبيقي آ

بعض الكالالم عالن عالقالة االاالاراأل باألمالول االن حيالحل امالا احلكواالة أو الالورو  أو  حتقالا، وكالرن الياله الالي االن الوكاله الال   يلالي مضى 
 (2)هسالالالعة بالالالت ضالالالعفاهاويف االساصالالال اب  (1)األمالالالول أ  عالالالب الاالالالدبر والاالالالدقيه يف اوضالالالوت األمالالالت وا  حمامالهالالاله يف االحايالالالا  االالال ال  هالالالي هسالالالعة

 .وعلى ضوء كت حمامت جير  اديد العالقة اع االااراأل ،وهك ا
لكالن الالالي كلالاله االن حيالالحل الاالالدبر يف حالال األمالالت أفسالاله واوضالالوعه أو  ليلاله، وبلالالي اليالاله العالقالة االالن الوكالاله الال   يلالالي االاالالاراأل أ  عالالب 

يسالادعي ث الا  اطالوال  أهكلاله إا خاالام الب الحل إاا وهال ا بالدور   لسا   ليلهالا أو اوضالوعها،الادبر يف االاارة أو  ليلها فاأه خيالف احلال حسب 
 ، فمنها:هي الورو  أو احلكواة عالقاهتا بأ لة أو أمول أخرنكو  يسر اهلل، فلن كر أأواعا  أخرن ان األ لة أو األمول ان حيحل  

 عالقة أصالة الحظر أو اإلباحة بأصالة البراءة أو االشتغال
رح طالال، أ  األفعالالال املاعللالالة والالا، احلظالالر أو اكباحالالة  هكالال ا اصالالرف فيهالالا بوكالاله االالاهسالالاعمت وي   الالالي الالالي ينافالالع والالا أو األمالالت يف األاالالياءهلل  

 ، وقد اخاار هو الاوقف.املسألة   ،ان اللدااءالشيخ الطوسي يف العدة والشيخ املفيد وأظائرقا 
الال اسالالادال  علالالى الالالباءة بلاعالالدة )قالالب   املسالالألة ،ينبلالاله الوحيالالد البهبهالالان ق  وهالالت األمالالت االاالالا ال أو الالالباءة  هكالال ا طالالرح الشالاليخ االأصالالار  وا 

 العلاب بال بيا (.
 قاعالدها  أم قالا  كما قيت باأه خماار مالاحب الفصالول،  واور  الب حل هو هت قا قاعدة واحدة اخالفت فيها هعابحت اللدااء عن املاأخرين
ا مالالهالالو املنصالالور  وعلالالى هلالالدير األخالالحت فهالالت النسالالبة بينهوعلالالى فالالرهن كوممالالا قاعالالدهني فهالالت قالالا قاعالالدها  عرضالالياا  أم قالالا يف طالالول ا خالالر كمالالا 

 وه ا هو اور  الب حل فنلول: –احلكواة أو الورو  أو  حتقا 
وعلالالى خيالالالف احلكالالم بالعينيالالة أو الاعالالد   (3)ال بالالد أوال  االالن اديالالد املالالرا  االالن احلظالالر واكباحالالة والالالباءة واالاالالا الال فاأالاله علالالى حسالالب حمامالهالاله

 فالورو  أو احلكواة أو  حتقا. وعلى األخحت ةالعرضية أو الطولياألخحت ف
 :محتمالت المراد بالحظر

 هي أربعة: عنداا يلال )هت األمت يف األاياء احلظر أو اكباحة(فا  حمامالأل املرا  انه  أما الحظر
 المنع

 اكببالالاأل واأل لالالة كمالالا سالاليأ ، واحلظالالر ال بالالوأل والواقالع وعالالام كلمالة، وككالالن هصالالوير الب الالحل يف عالالامظالالاهر ال كمالالا لعل الالهاحلظالر ععالالمل املنالالع،   -أ
 وإال فالشرت. (4)و ا املعمل أار هشريعي واحلاكم به إ  كا  الب حل عن األمت العللي هو العلت

 القبح
 احلسن.هة( ويلابله اكباحة ععمل الا رمي واحلظر، إا اللب  اخلفيف الاٍض للكرا انه أو خصوص اللب  الشديد انه ليلزم)احلظر ععمل اللب   -ب

 كالهما
                                                           

 (.231( و)232راكع الدرس ) (1)
 (.212( و)212راكع الدرس ) (2)
 أ  املرا . (3)
 أو هو املدرك له. (4)
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( بافسالالحت  احلظالالر بالالال)اللبي  الالال   ال جيالالول فعلالاله( قالالال: )اعلالالم ا  اعالالمل قولنالالا يف الشالال  اأالاله العالالدة)يف بينهمالالا الشالاليخ الطوسالالي وقالالد مجالالع  -ج
يف افعالال  حمظور: " اأه قبي  ال جيول له فعله " اال اأه ال يسمى ب لي اال بعد أ  يكالو  فاعلاله اعلالم حظالر ، أو  ل علياله، والكالت هال ا ال يلالال
ل البهالائم اهلل هعاا اما حمظورة، ملا م يكن اعلم قب ها وال  ل عليه، وا  كا  يف افعاله اا لو كالا  فعلاله لكالا  قبي الا. وكال لي ال يلالال يف افعالا

سالن ولاليل لاله مالفة لائالدة وقالال: )واعالمل قولنالا: " اأاله ابالاح " أأاله ح (1)واجملاأني اما حمظورة، ملا م يكن ه   االاياء اعلالم قب هالا وال  ل علياله(
 .(على حسنه

احلظر يف ااهه  حت االوم بالاللب  بالت اأاله قالد  امطالح وال اشاحة يف االمطالح فال يشكت عليه ا ال  با  ب ليوهفسحت  لل ظر واكباحة 
 والصو   ا  احملظور هو خاركا  ك لي وك ا املباح. ،اكباحة ال هرا ف احلسن وال هساويه يكو  ان العلت االعدا ية له وا 

 سابه رهبة على املعمل األول كما اأه اندرج حينئٍ  يف ادركاأل العلت بناء على اللول باحلظر أو اكباحة.واحلظر ععمل اللب  
 المفسدة

األمالت فألمالت يف األاالياء امالا ااأل افسالدة احلظر ععمل املفسالدة واكباحالة ععالمل املصالل ة، وهال ا إ خالال للب الحل يف الاكوينيالاأل وا  ا - 
وكالال ا سالالائر األفعالالال كاملشالالي  ،ااأل افسالالدة إال االالا خالالرجامالالا أو العكالالل:  ،يف املالالأكوالأل امالالا ااأل اصالالل ة لإأسالالا  إال االالا خالالرج –االال ال   –

 والنوم بت وحىت ا ت الصالة والصوم فاأات.
 :محتمالت المراد باالباحة

البالة أياالا  إا هلابالت ال البالة االن احلظالر كمالا هالو واضال ، إال ا  الكالالم يف خصالوص احلظالر بالاملعمل األول فالا  احملالامالأل فيهالا ب وأما اإلباحة
 (.ك لييكو  ععاين بالبة   (3))كما اأه هو أياا   (2)وهو املنع، وا  اكباحة الي هلع يف الابله ككن ا  يرا  وا أحد اعاين بالبة

 اإلباحة الواقعية الثبوتية
 ا  باكباحالالة اكباحالالة الواقعيالالة ليفاالالياء يف ارحلالالة ال بالالوأل، فيلالالع الب الالحل يف فعالالت الشالالارت ببوهالالا  واأالاله االالا الالال   كالالرأل حكمالالة اهللا  املالالر األول: 

اال ال ( أو لكالو  األمالت يف األاالياء الاالرر واالفسالا  مالا للكااله فاعلياله: إباحالة كالت االيء لإأسالا  إال االا خالرج، أو االرمي كالت االيء علياله ) هعاا
 إال اا خرج 
 احة الظاهريةاإلب
فالالا   وحظالالر  وإباحاالاله بالالاأل، واأالاله لالالدن الشالالي يف حليالالة االاليء وحرااالالها  املالالرا  باكباحالالة اكباحالالة الظاهريالالة ليفاالالياء، يف ارحلالالة اكبالثللا:ي: 

 وعليه يباين احلكم الظاهر  باحلظر حسب رأ  وباكباحة حسب رأ  آخر. ،األمت هو احلظر أو اكباحة، فيكو  الشي هو املوضوت
 المرآتية اإلباحة
يف ارحلالالالة اكببالالالاأل واأالالاله يف ظالالالرف الشالالالي فالالالا  اللاعالالالدة  باعابالالالار كومالالالا ااالالالارة ا  املالالالرا  باكباحالالالة اكباحالالالة املرآهيالالالة ليفاالالالياء، أ  اكباحالالالةالثاللللث: 

اكباحالة الواقعيالة يف   املساندة لل لبالة أو االبهها، هالي اكباحالة اال ال  فيكالو  الشالي ظرفالا  ال اوضالوعا  وهكالو  قاعالدة اكباحالة بنالاء علالى ببوهتالا أاالارة علالى
كمالا ا  االن يالرن أمالالة احلظالر، فاأاله يالرن، علالى هال   احملامالت ال الالحل، ا  هال   اللاعالدة قاعالدة    ،كت اشكوك احلكم ال أمال  هعبديا  وحكما  ظاهريالا  

وقالول أهالت اخلالبة واالساصال اب كاافة عن الواقع لل لبة أو  حتها فاكو  )اكباحة( قاعالدة ال أمالال  أظالحت قاعالدة البينالة أو أظالحت ح يالة خالب الواحالد 
 ا  حكالالم ه ععالالمل اأالاله كااالالف  الالالب املطابلالالة ولالاليل أمالالال  اوضالالوعه الشالالي واالاليف ظالالرف الشالالي بنالالاء علالالى أاارياالاله فالالا  خالالب ال لالالة ااالالارة علالالى الواقالالع 

 هعاا.فك لي قاعدة اكباحة يف ااارياها على احلظر حسب قول أو على اكباحة حسب قول آخر. وللب حل ملة بإا  اهلل  ،ظاهر 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ُلُغَها ِإالَّ بِِإْحَدى اْلَخْصَلتَلْيِن ِإمَّا  :قال اكاام اوسى الكاظم  بَِبِليٍَّة ِفي ِجْسِمِه َأْو ِإ:َُّه لََيُكوُن ِلْلَعْبِد ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَج َّ َمْنزَِلٌة اَل يَلبلْ
 .433ص 2سائت: جاسادرك الو  ِبَذَهاٍب ِفي َماِلهِ 

                                                           

 .237ص 2قم، ج –هال، املطبعة: ساار  1412، 1الشيخ الطوسي، العدة يف أمول الفله، اليه حممد رضا االأصار  اللمي،   (1)
 ن واللب  واملفسدة واملصل ة أياا . فادبر.ر  املعاين ال البة يف احلسجتبت  (2)
 أ  احلظر. (3)


