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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(

(041) 
 ة األربعأقسام الحكوم

وحيك  ابينك   ،ذلك  يبينكع علكى ق يكل حكال احلووقكة وأقسكاقها، وقكد سكب ل أقسكام للحووقكة يف قبح هكاوتحقيق 
البحكك  ههنككا علككى هككيا الين سككيم انديككد  ككان قككن الككالنم بياىككه واالحالككة هنككاس علككى قككا ههنككا  و وككن العوكك  أي ككا   

 فن ول:
 ن األ مل واألدق هو اهنا تن سم إىل أربعة أقسام:لو ، 1 قّسم املرينا النائيع احلووقة إىل قسمني

 الحكومة الواقعية -0
احلووقككة الواقعيككةاا قككال املككرينا النككائيع:  والفككرق بككني احلووقككة الواقعيككة واحلووقككة الظاهريككة، هككو أن القسممم األول: 

آخككر واقعككي يف عككر  يل يف املوضككوا الككواقعي، ييكك  يينح ككل هنككاس قوضككوا ياحلووقككة الواقعيككة تولككس الينوسككعة والين كك
 ا  2    3الطََّواُف بِاْلبَمْيِت َصََلة  املوضوا األوىل  ما يف قوله 

 الحكومة الظاهرية -0
احلووقككة الظاهريككةاا قككال املككرينا النككائيع:  وهككيا لككالر احلووقككة الظاهريككة قكك  قككا  ككا قككن العككر  القسممم النمما  : 

، وحووقكة األلكول بع كها علكى بعكض، هكا علكى األلكولوحووقين، قن حووقة األقارات بع ها علكى بعكض: العريض
إال بنككاع علككى بعككض ، فإىككه لككي  يف احلووقككة الظاهريككة توسككعة وت ككييل واقعككي، وحووقككة انميكك  علككى األحوككام الواقعيككة

 ى اليي يرل  إىل الينصويسا ولوه لعل املؤدّ 
فلكي  ، يف اإلثبات والواشكفية واررنيكة ى وأن اجملعول فيها هو الوسطيةقن عدم لعل املؤدّ : وأقا بناع على املخينار

فيوككون ، وحووقينهككا إ ككا توككون باعينبككار وقوعهككا يف  ريككل إحككران الواقكك  يف رتبككة انهككل بككه، هنككاس توسككعة وت ككييل واقعككي
حوكم واقعكي وحوكم : ق واألقارات واأللول يف  ول الواق  ال يف عرضها ولي  للشارا حومكاناجملعول يف باب الطر 

                                                           

 مها ال سمان األوالن اآلتيانا  1 
 ا161ص 2هك، ج1041قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداع   2 
 ا11ص 3مد علي الواظمي اخلراساين، فوائد األلول، قؤسسة النشر اإلسالقي، جالشيخ حم  3 



 (811ه)0418شعبان  01االحد  .................................................. )االصول: مباحث التعارض(

2 

 

فكككان الينوليكككي ، واآلخكككر توليكككي ظكككاهري، أحكككدمها توليكككي واقعكككي: توليفكككان العكككوالن شكككرعيان بكككين يوكككون، ظكككاهري
 ا 1  الظاهري هبيا املع  مما ال ىع له
 الفرق بين الحكومتين

ّزل أحكدمها قنزلكة اآلخكر قوضكوعا  بلحكا  ا أحوكام وقكد ىك كمكيف احلووقة الواقعية قوضوعان لول قنه وبعبارة أخرى:
 لاعلى املنز   بعض أحوام املنزل عليهي ليرتتس بعض آثاره وأحواقه ا

وإن قاقكل عليكه   2 وأقا يف احلووقة الظاهرية فهناس حوم واقعي فان شوول فيكه فكالءاعة الظاهريكة أو شكبه ذلك 
فكياس  اشكي وهكيا لكاى   ،للواقك  األقارة ف د أحرنته، ففي احلووقة الظاهرية إحران للواق  ويف احلووقة الواقعيكة لكن   

 ايف احلووقة الواقعية إىشاع وإجياد ويف احلووقة الظاهرية إخبار و شي :وإن شئل ف ل ،قوِلدأو 
لوككن املككرينا النككائيع اخينككار ولككود انعككل واإلىشككاع يف األقككارات قككال:  وأن اجملعككول فيهككا هككو  ، 3 وهككيا هككو املخينككار

قعككككي   فيوككككون اجملعككككول يف بككككاب الطككككرق الوسككككطية يف اإلثبككككات والواشككككفية واررنيككككة، فلككككي  هنككككاس توسككككعة وت ككككييل وا
 واألقارات واأللكول يف  كول الواقك  ال يف عرضكه  لونكه إىشكاع للحليكة والواشكفية والوسكطية يف اإلثبكات ولكي  إىشكاع

أو  ال شكك  لو ككري الشكك   فاىككه تصككرر يف املككؤدى  الطَّممَواُف بِاْلبَمْيممِت َصممََلة  ى وتصككرفا  فيككه عوكك  للمككؤدّ  للواقكك  أو
 والواق ا

 حكومة العناوين النا وية -1
حووقككة العنككاوين ال اىويككة علككى العنككاوين األوليككة،  حووقككة ال ضككرر وال حككرج علككى ولككوب الصككوم القسممم النالممث: 

 قن احلووقة الظاهرية: هياملرينا به وال  اقن احلووقة الواقعية بالينعريي اليي عرفه لليس افاهن ؛ق ال  
 تولككس الينوسككعة والين ككيل يف املوضككوا الككواقعي،  –حسككس تعريفككه  –هنككا قككن احلووقككة الواقعيككة فأ اهنككا ليسككلقككا أ

قوضكوعان ىكّزل أحكدمها  -بصكري   القكه  –فهنكاس يي  يينح ل هناس قوضوا آخر واقعي يف عر  املوضكوا األوىل  
رة ل تكارة بفصكل ال كرر ومكري قينفصكل بكه تكاأقا يف ال ضرر فال يولكد قوضكوعان بكل قوضكوا واحكد قينفص ك ،قنزلة اآلخر

 اولول قنهما حوم وال تنزيل بالينوسعة أو عوسه بالين ييلأخرى 
وبعبارة أخرى: ال رر قن  ارمول بال ميمة  امل ابل لكك ارمول قكن لكميمه  أقكا يف الينوسكعة والين كييل فكال يولكد 

 حممول بال ميمة بل تنزيل ملوضوا بينماقه قنزلة قوضوا آخر بينماقه، اعينبارا ا
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ال ينفكي   لونكه ذل  وإن أقون ولك ّ  تعريفه للحووقة الواقعية لينشمل ال سم ال ال ، إال ان ىعم  ان له ان يّوس 
اىور حووقة العناوين ال اىوية على األوليكة بعكض  قك    1  ما على لاق ، وليا الع ور وهنما ىوعني ح ي ة وإن أقون 

 إقراره باحلووقة بالينوسعة أو الين ييلا
بالينوسكعة بكإدراج قوضكوا آخكر الكواقعي  هي قا تولس تصرفا  يف املوضوا وقة الواقعيةوالينعميم بان ي ال ق ال : احلو

 ا م قيد وحي ية ت ييدية تولس تغري احلوما فينيقلبأو  بإخراج بعض أفراده قنه قوضوعا ، ين ييلبالأو فيه 
 النمرة: فالحكومة أعم من باب التزاحم

احلووقكة الظاهريكة ؛ وذلك  ألن اآلن: ان احلووقكة أعكم قكن بكاب الينكزاحم والينعكار  مث اىه قد ظهكر ممكا ذ رىكاه حكى
 قن باب الينعار  أي قن قسين نيات بابه الهنا قن الينعار  مري املسين را

 وأقا احلووقة الواقعية فهي قن الينزاحم املال ي، بوال قسميها:
فلعككل املككوىل  يكك   ككان أقككوى تغلككس وت ككدمفككأن ال ككرر قككالس قككزاحم ملككالس ولككوب الصككوم وح :أقككا ال سككم ال الكك 

 ااحلوم على  ب ه
ِِ رِبما ...يف احلووقكة الين كيي ة يف ق كل هكو ان : فأن الظاهر األولوأقا ال سم  ََ بَممْيَن الرَُّجمِو َو َولَمِد و ال    2لَمْي

ه قكن املفسكدة و كيل   ال ش  لو ري الش   قال ا  قزامحا  اقين ى قليل الزيادة الربويكة بكني الوالكد والولكد ق ابكل قكا فيك
شككك ااا  ولعلكككه ملصكككلحة الينسكككهيل أو ملصكككلحة  كككرد الوسوسكككة فكككان الينسكككهيل فيهكككا قكككن ق ين كككيات تكككروي  األعصكككاب 

 ودفعهاا فينيقل
 فرق أ واع الحكومة النَلثة

 :اىه ظهر بيل  اىه والحاصو:
 اعدقهللحوم الواقعي ق ابل يف احلووقة الظاهرية ال يولد حوم آخر بل الرد إحران 

 لون بينوسكعة قوضكوا األول قوضوا آخرحوم إىل ، لرى تعميم ال سم اليي ذ ره املرينا - ويف احلووقة الواقعية
ِِ رِبا ...ليشمله، أو بالعو  ت يي ه  ي ال يشمله  ك ََ بَمْيَن الرَُّجِو َو َوَلِد  اَلْي

لوكن ال بإنالكة  أنال أحدمها اآلخكرال سم اليي ذ رىاه يولد حومان مالس وقغلوب وقد  –ويف احلووقة الواقعية 
 الفر  عموم حوم ولوب الصوم يف حد ىفسه لل رري قنه وإخراج ال ضرر له قنه لينزاحم املال ني قوضوعه

 وبيل  يين   فرق األقسام ال الثة الساب ة عن ال سم الراب  اآليت وهو:
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 الحكم آثارحكومة ما ينف   -4
َعممَث َرُ مموال   َوَممما ُننَّمماحووقككة ق ككل القسممم الرابممع:  إىل حككل  ةعلككى قاعككدة احلظككر املسككينند   1ُمَعممِببِيَن َحتَّممَ  َمبمْ

اململوككة أو حككل اململو يككة الياتيككة أو حككل الطاعككة وشككبه ذلكك ، وهككيا ىككوا آخككر قككن احلووقككة إذ ال يينطككرق احلككا م إىل 
ن حراقكا  ويرفك  العكياب عكن بل إ ا لساىه رف  العياب ورف  العياب أعم قن رف  احلوم إذ قكد يوكو  هحوٍم وال يين من

عليكه قكا  ى عكيبر ع ال  ال ظِ ان قا ح   –على هيا  –وشبه ذل ، وعليه فمفاد اآلية والينوبة قرتوبه تف ال  أو للشفاعة 
 وسيييت ولهه وتينمة البح  بإذن اهلل تعاىلا ،وهيا أعم قن رف  حرقينه ثبوتا ا فينيقل ،دقنا مل ىبلغه لوم ى ال  

 بكةالبحوث النَلث المتشا
ل كد سكب ل ثالثكة يكوش قينشكابوة إذ  كان بع كها يعكود قبك   إىل الكبعض اآلخكر و كل قنهكا لكه املوضكوعية يف تنبيه: 

 قباح نا يف حد ذاته:
َعمَث َرُ موال  البح  األول: حووقة  بحمث علكى ألكالة احلظكر وشكبهها ممكا عنوىكاه بكك  َوَما ُننَّما ُمَعمِببِيَن َحتَّمَ  َمبمْ

 (0)قبح العقاب بَل بيان ممن ِمن شأ ه البيان" (تطبيق  آخر: قاعدة "
 ا 3 البح  ال اين: لريان الورود واحلووقة يف قوارد الينزاحم

 ا 0 البح  ال ال : أىواا احلووقة األرب 
 وصلَ اهلل علَ محمد وآله الطاهرين

 
َوُقورا  ِعْنَد اْلَهَزاِهِز َصُبورا  ِعْنَد اْلَبََلِء  :يَمْنَبِغ  ِلْلُمْؤِمِن َأْن َيُكوَن ِفيِه َثَماِ   ِخَصال   :قال اإلقام الصادق 

 .َشُكورا  ِعْنَد الرََّخاِء قَا ِعا  ِبَما َرزََقُه اللَّهُ 
 .اَل َيْظِلُم اأْلَْعَداَء َواَل يَمَتَحاَمُو ِلْْلَْصِدقَاءِ 
 .َبَد ُُه ِمْنُه ِف  تَمَعب  َوالنَّاُس ِمْنُه ِف  رَاَحة  

ِِ َوالِرْفَق َأُخوُِ َواْلِبرَّ َواِلُدُِ ِإنَّ اْلِعْلَم خَ   ِليُو اْلُمْؤِمِن َواْلِحْلَم َوزِيُرُِ َواْلَعْقَو َأِميُر ُجُنوِد
 ا01ص 2الوايف: ج
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