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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(

(141) 
 تتمة

 تضى االمتنانين: إبقاء الحرمة ورفع العقوبةمق)سبق 
مقااام االمانااان يفيااد رقااة العقوبااة رقاام االسااارقاا للعقاااب بارع اااب احلاارام، ال رقااة احلرمااة قا ااه خااال   إن

  (1)(...االمانان، بل مقاضى اجلمة بني امانا ني هو إبقاء احلرمة وإلغاء العقوبة. بيان ذلك
لَوووَل اَل َننَل َنشَّووقل َى َووى ا الوجااوب أو احلرمااة وذلااك قمااا يف قولااه و ضااي ا ان االمانااان قااد يقاضااي رقااة 

ال اشا  ان قياه ماالل الوجاوب إال ان مصالرة الاساهيل أو مفسادة  (2)نَّملِتي ََلََمرَلتوَّهَّمَل بِالسَِّواِك َمَع كَّوِِّّ َصواَل   
س بصاااريل للفااارا باااني املشاااقة أوجباااا عااادم احل ااام باااالوجوب، ققاااد يااااوهم ان املقاااام مااان هااا ا القبيااال، ل ناااه لاااي

املقامني قان املقام هو مقام وجاو  مفسادة ملةماة يف اارمااع العقلياة ومح عةاصهاا مصالرة أخارا عقاضاي االماناان 
وذلاك ألن املفاروا ان  ؛بعدم اإلجيااب بال قاياة األمار عادم وجاو  اريال حاانمم للر ام لان ال شاان لاه باملالقااع

الطريال  يقاومقلية ق ا ا هي الطريل إليها وال اشا  عنهاا مان قا  ان احلجة الباانة قد قاما على اارماع الع
َعوَث َرسَّووالا الثاين وهو النقل عليهاا أيضااو ولا ا قاال ععاا ا  بِيَن َحتلوى نَوبوَل ِِّ قريا  مح يقام  ليال  (3)َوَموا كَّنلوا مََّعو

 ،الواقعيااة موجااو ة وال مااةاحم  ااارقااة احلرمااة إذ املفساادة يف  ةن اال اان ال م  و  ،حااانمم أمااهلل  اهلل برقااة العقاااب قمااا ساابل
 وعاادم قيااام  لياال آخاار علااى احل اام )وهااو الرسااول بعااد العقاال( لاايس لااا ااادق بااه مصاالرة أو مفساادة يف الواقااة

ألن الدليل جمر  قاش  عن الواقة وليس صا عاو للر م أو ملالقاعه، ع س املشقة يف السوال حي  اهنا  واملاعلل
 الوجوب.االمانان برقة اقاضا  مةاصة ملصلرة جهة واقعية

بِيَن...وجه حكومة  ِِّ  ى ى نصالة الحظر َوَما كَّنلا مََّع
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َعوووَث القاااول وخالصااااه واصااايله بعاااد قااال ماااا مضاااىا ان ا ياااة الشاااريفة وصووو و   بِيَن َحتلوووى نَوبوَل ِِّ َوَموووا كَّنلوووا مََّعووو
 حل ومة؟حاقمة على أصالة احلظر على بعض مسانداعه قما مضى، ل ن ما هو وجه ا َرسَّوالا 

، واجلوابا ان املباين يف   اة عقدم احلاقم علاى اا اوم سابعة قماا سابل عفصايلها يف ماا مضاى ماة مناقشاا ا
الياال حااال سااائر األ لااة  اسارضااار املباااين ويف بامجعهااا منطبقااة علااى املقااام قلناا قرها بيجياااف شااديد ينفااة يفوهااي 

 أيضاو لا قان حاقماو أو لا ا عيا ح وماه.
 ي الناظريةى ى مبني

 مبدلولهاحل ومة للناظرية باملعىن األخص وهو ما ذهب إليه الشيخ من )ان ي ون احد الدليلني الوجه اَلول: 
 (....اللفظي  اظراو إ  الدليل ا خر

)مبدلوله اللفظي(  قيداحل ومة للناظرية باملعىن األعم وذلك باعاما  الافس  السابل مة ح   الوجه الثاني: 
وذلااك ألن ا ياااة  اااظرة مبااادلو ا  ؛املعااىن األخاااص للر ومااة ينطباال علاااى ا يااة ال ر ااة ق يااا  باااألعم قنقااولا ان
)حل الطاعة، حل اململ ة، حال اململوقياة ال اعياة... اا لاا  مساندها مهما قانللرظر يف قاعدة احلظر  اللفظي

بِيَن...اعلاال ساابل( والوجااه واضاال قااان ماعلاال ا يااة هااو احل اام األوذ قهااي  اااظرة لااه إذ م ِِّ هااوا  َوَمووا كَّنلووا مََّعوو
للر ام ل و اه  باملادلول اللفظاي قا ياة  ااظرةاألح ام الواقعياة الصاا رة من اا أو علاى األح اام العقلياة  خمالفة على

 هو ماعلل ا ية وهو حب م املوجو .
 ى ى مبنى توقف التعقِّ

يف عوقاا  ععقاال ا يااة علااى ععقاال ح اام  ، وال شااك(1)عوقاا  ععقاال أحااد الاادليلني علااى ا خاارالوجووه الثالووث: 
 ا)وإن أوجبااا (2)الاااواقعي احل ااامومااا قناااا معااا بني علاااى خمالفااة  ال  ااا. واحلاصااال اهناااا عفيااادأوذ سااابل أل اااه املاعل ااا

 .(3)اسارقاا العقوبة ل ننا  رقعها امانا او(
 ى ى مبنى التعرض لما لم يتعرض له اآلخر

دليل ا خر من جهاعه، وقد عطرقا ا ية للعا اب ورقعاه وهاو ماا ال الاعرا ملا ال ياعرا له الالوجه الرابع: 

                                                           

 أي على ح م ا خر. (1)
 بارع اب احلرام أو برتل الواجب. (2)
مااا ياااو قهااو عاان ح وماهااا علااى  فااس الاادليل ال خيفااى ان مااا ساابل قااان عاان ح ومااة ا يااة علااى ماادلول الاادليل ا خاار وماعلقااه، امااا  (3)

 ا خر، قما ان ما مضى آخر الدرس السابل )اقيل  سبة ا ية إ  أصالة احلظر...( قهو ق لك )ح وماها على الدليل( قاامل.
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عاطرا له أ لة األح ام و ليل قاعدة احلظر قان أ لة األح ام عاردق عن حبو ا وعدمه، وال عاطرا الساارقاا 
ا وأما ،قما ال عاردق عن قعلية العقاب بعاد حباوع االساارقاا  ،إمنا العقل هو احلاقم ب لكو العقاب باملخالفة 

 .(1)ه  ق  عاردق عن شان الحل للر م بل عن شانمم الحل لالح   ا ية قاهنا
 ى ى مبنى لسان المسالمة

عساالةم  األوذ حىت لاو قلناا باهناا لدليل احل ملسان املساملة، قان ا ية لساهنا لسان املساملة الوجه الخامس: 
قااالنفي بلساان قاا   ،منااه باالابة عاادم احلرماة ليلاةمباالنفي املباشاار بال عنفااي قعلياة العقاااب  رقاة احلرماة إذ ال عواجهااه

مباشر قنفي احل م بلسان  في املوضوع يف قو اه  فيااو للر ام ل ان ال بلساان املصاا مة بال بلساان املسااملة، ها ا  
 قله لو قلنا باالسالةام ق ي  لو قلنا بالعدم؟ قاامل.

 ى ى مبنى تعدد الموضوع
الشاايخ والاا ي قساار  املاا فا النااائيين بيرجاااع القضااية احلمليااة إ   ذقاار ععااد  املوضااوع الاا ي الوجووه السوواد : 

، وذلااك مارقاال يف املقااام وذلااك ألن موضااوع ا يااة ال ر ااة هااو مرعبااة مااة مناقشاااعه قضااية شااراية قراجااة مااا ساابل
الانجاااة بااال ماااا بعااادها )إذ مرعباااة الانجاااة هاااي مرعباااة اساااارقاا العقااااب باملخالفاااة( واماااا مرعباااة أ لاااة قاعااادة احلظااار 

 .(2)و ظائرها قموضوعها مرعبة اإل شاء والفعلية. قادبر جيداو 
ا يف سائر األ لة قا ه إذا مح ينطبل هإذا اعضل لك ذلك ياضل لك احلال يف قيفية اساخراج )احل ومة( ووجه

 من الاخصيص أو الاخريج أو الورو  أو الاخصص..  اأي مقياس من مقاييسها مح ع ن من احل ومة بل قا 
 وهوامن البر  الاطبيقي ا خر ا سبل السؤال عنه ولنمثل مب

 اَلحكام الولوية
 ؟أو هل أ لاها حاقمة على أ لاها أو عليها األح ام الولوية حاقمة على األح ام بعناوينها األوليةفهِّ 

ققااااد يقااااال باحل ومااااة والرجااااوع إ  املالقاااااع أو املباااااين الساااابة السااااابقة يف احل ومااااة لاطبيقهااااا عليهااااا، ل اااان 
ريل ان ذلك ق  وا مم باملطلب، إذ احل وماة لساان قاالالفم مالحظاة الادليل الادال علاى احل ام الولاوي ققاد الص

الاادليل  االو  وقااد ال ي ااون، قاااألمر ماار ن باللسااان ولاايس قااون (ي ااون حاقماااو )قمااا إذا قااان  اااظراو أو قاا  ذلااك

                                                           

حل هو قعلية العقاب وعدم (1)  ه.احل م الوجوب أو احلرمة، وشا ه الالحل به اسارقاا العقاب باملخالفة، والالحل لال 
 وقد مضى وجه سابة يف مالل عقدم احلاقم وهو األظهرية، قراجة ما سبل. (2)
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ووِد بَلووِن ا قولااه  قماثالو  ،هاو املاااللأو الثااا وي  األوذ هأو حاباااو للشاايء بعنوا ا (1)الولااوياحل ام  علاى َىونَل مََّحمل
ِ م  َوزَّرَارََ  َىنَل نَِبي َجعَلَ ر   ِ يلةِ  مَّسَل َهَل ِِّ لَّحَّوِم الَلحَّمَِّر اَلَل  نَوَهوى َرسَّوولَّ ال لوِه  :قَالَ  ،نَنولهََّما َسَأاَلهَّ َىنَل َنكَل

َم َخيَلبَوَر َوِإنلَما نَوَهى َىنَل َنكَل ِ  ِ َها يَووَل َها َوَىنَل َنكَل ََلِوَ  الَلَوقَلوِِل َِلَنولَهوا َكانَوِلَل َحمَّولَوَة النلواِ  َوِإنلَموا الَلَحوَرامَّ َىنوَل َها ِفوي 
 (3)يف خصوص قاالم النا   ح م والئي يف حرب خيرب ل ن اللسان (2)َما َحرلَم ال لهَّ َىزل َوَجِّل ِفي الَلقَّرَلآنِ 

ية اإلمام البااقر قهاو ظااهر يف احل وماة قالحا  أما لسان روا ليس لسان احل ومة على خمال  املباين السابقة قيها
 . قاامل وعدبر َوِإنلَما نَوَهى...ا قوله 

بِيَن...وقااس علااى ذينااك العنااوا ني )ا يااة  ِِّ لااك حقيقااة  ليظهاارواحل اام الولااوي( مااا سااوا ا  َوَمووا كَّنلووا مََّعوو
 حا ا.

 ال رق بين الحكم الولوي والحكم الثانوي
إ  الفقياه علاى حساب ، مث إ  اإلماام مسااندللر ام الثاا وي قاان احل ام الولاوي  ايرمغاحل م الولوي  تنبيه:

 للم ل .قموَقٌل القول بدرجاع والياه، أما احل م الثا وي 
قا ه قاائم مباا  الولويل )قالضرر للصوم( ع س احل م احل م الثا وي يساند إ  حيثية عقييدية يف املاعل   مث ان

حيثياااة ععليلياااة  هاااي واملولوياااة قاياااة األمااار ان ماااا يف املاعلااال مااان اجلهااااع الااا  يالحظهااااللماااو  مااان مقاااام السااايا ة 
 الصدار  احل م الوالئي ال عقييدية. قادبر وعف ر وللبر  صلة بيذن اهلل ععا 

 .سياو ال الم عن األح ام الناسخة وهل هي حاقمة أم الو 
 .حجياه والنسبة بينها أ لة حجية الظن املطلل وأ لة عدمقما سياو ال الم عن 

 ر.وسياو ال الم عن  سبة أ لة حجية الظن املطلل إ  األصول األربة إذا اذن اهلل ععا  ويس  
 وص ى اهلل ى ى محمد وآله الطاهرين

 
  اَل يَِقُِّّ َىَمٌِّ َمَع تَوقَلَوى َو َكيَلَف يَِقُِّّ َما يوَّتَوَقبلَِّّ  اقال أم  املؤمنني 

 .51ص 2ال ايفا ج

                                                           

 أو قون احل م  فسه ولوياو. (1)
 .241ص 6اهران، ج –،  ار ال اب اإلسالمي 8حقة اإلسالم ال ليين، ال ايف، عد  األجةاءا  (2)
 باملقدار املاضمن يف ه   الرواية. أي لو قان ما صدر منه  (3)
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