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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(

(428) 
 محتمالتهاالحكومة و  -4
وفيه: ان مقتضى القاعدة التفصيل بني ما لو كانت السلطنة شرعية أي مكتسبة من الشارع جبعله هلاا ااا )سبق 

إذ اناه  ؛هو مشرِّع، وبني ما لو كانت غري جمعولة للشارع بان كانت عقالئية أو فطرية أو عرفية، فعلى األول فاالورو 
 هلا حقيقاةً ز  إذ انه مل ي   ؛ة اليت منحها للناس تشريعاً، وعلى الثاين فاحلكومةبقوله )جعلته حاكماً( أزال حقيقًة السلطن

حيااا  مل يكااان اااعااال هلاااا بااال اناااه نز هلاااا منزلاااة العااادم أو ألناااه نااااار وإن مل نقااال بالتنزيااال فهاااو حااااكم إذاً، وللبحااا  
 .(1)صلة(

 (4)تطبيق مالكات الحكومة على المقام
الفعلااي أو األعاام، وامااا اااال  التنزياال، وامااا اااال  لاازوم الل ويااة  حظاار والشاار ان احلكومااة امااا اااال  النوالتحقيققق: 

 .(3)لوال احملكوم
 الحكومة بمالك النظر

ماااا أفاااان الظااااهر ان النظااار فعلاااي إل املرتكاااز يف النفاااوس مااان سااالطة النااااس علاااى أنفساااهم و  ؛واألول كماااا مضاااى
 ، فتدبر.شأينفقد يقال بانه  النَّاَس ُمَسلَُّطونَ خصوص بالنسبة إل 

 الحكومة التنزيلية
َُ َعلَققيعُكمع َحاكِّمققا  فالظاااهر انااه ال تنزياال يف مثاال  (4)وامااا الثاااين باال هااو جماار  جعاال  حلكومتااه  (5)فَققنِّي ق دَققدع َجَعلعتُقق

                                                           

 (.742الدرس ) (1)
 الوالية على  ليل السلطنة.وهو حكومة أ لة  (7)
( وغريه وقد مضت إشارات وستأيت أخرى تنفع يف توضيح حاهلاا، 131وهذا مع قطع النظر عن سائر املباين السبعة املذكورة يف الدرس ) (3)

 على ان استخراجها ليس بالصعب على من تدبر يف املباح  جيداً.
 وهو التنزيل. (4)
 .72ص 1طهران، ج –،  ار الكتب اإلسالمية 8عد  األجزاء:  ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، (5)
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 .يستلزمه (1)وسلطنته وذلك كجعل الوصي أو املتويل على الوقف، غاية األمر انه قد
  خمصوصاااة ولااايس كااال جعااال   خااااص وعناياااة   التنزيااال ةاجاااة إل حلاااا    وأن  يااال ااعااال أعااام مااان التنز  أن  واحلاصااال: 

حاكمااً ال  جعلاهاًل عليه كتنزيال الطاوام منزلاة الصاالة، ويف احلكوماة اًل ومنز  كذلك، وذلك ألن التنزيل يستدعي منز  
َُ لسان لته منزليت( لكن نعم ميكن ان جيعل كذلك بان يقول )نز   ،آخر أو شخص   منزلة أمر   هلانه نز   فَنِّي ق َددع َجَعلعتُق

 ليس كذلك. َعَليعُكمع َحاكِّما  
َُ َعَليعُكمع َحاكِّما  وبعبارة أخرى: يفيد  جعل حكومته مهيمنة على حكومة الناس على أنفساهم  فَنِّي ق َددع َجَعلعُت

ال نزل اهور هذا منزلة ذا  و ال بالتنزيل إذ ال ي واهليمنة غري التنزيل، ويوضحه ان اخلاص متقدم على العام باالاهرية
ل اهااوره منزلااة العاادم فانااه يف املنفصاال يكااون الظهااور يف اإلرا ة االسااتعمالية قااد انعقااد فيفيااد بأصااالة التطاااب  انااه يناازِّ 

 أحااد ا :فهنااا اهااوران ،بااني اإلرا تااني انااه ماارا  واقعاااً فيااأيت اخلاااص لاايحكم علااى هااذا الظهااور فيفيااد انااه غااري ماارا 
يف املطلا  واملقياد حيا   (7)ب علياه ال اناه أعدماه كمااوقد حكام األقاوى علاى األضاعف وت ل ا أقوىواآلخر أضعف 

 كماا يف املطلا   –يتوقف الظهور يف مرحلة املقتضي على عدم وجو  قرينة على اخلالم، بال علاى فارن اناه اعدماه 
ة العلاة احملدثاة فيكاون مان قبيال واماا يف املتصال فاناه ال ينعقاد للعاام اهاور يف مرحلافانه اعدام حقيقي ال تنزيلاي.  –

 . فتأمل(التخريج)عدام حقيقي ويدخل يف باب إال انه كان موجو اً فنزله منزلة العدم فهو  ،ضي   فم الركية
 الحكومة بمالك لزوم اللغوية لوال المحكوم

حلكوماة غاري فاان ا ،فاهنا لو ع دت مال  احلكومة أو قيدها كما لعله اااهر بعاك كلماات الشاي  (3)واما الثال 
َُ َعَليعُكمع َحاكِّما  لعدم لزوم ل وية منطبقة على املقام  فاناه  النَّاَس ُمَسقلَُّطونَ  وجاو  مع فرن عدم فَنِّي ق َددع َجَعلعُت

 حيا  وهاو اناهوجعلها وجهااً وجيهااً حىت لو فرن عدم صدور قاعدة السلطنة فان لتشريع حاكمية الفقيه أو الويل 
 (.حاكما  حد فتحتاج واليته على الناس أو الطفل إل  ليل كرواية )ال والية ألحد على أ

علايهم إذ ان األصال هاو  حااكم   واحلاصل: انه لو مل يوجد  ليل على سلطنة الناس على أنفسهم فال يل و جعل  
 عدم حكومة غريهم عليهم أيضاً.

 تقدم دليل الوالية على دليل السلطنة بالتخريج
يزيل أحد الادليلني موضاوع الادليل اآلخار حقيقاة، تكوينااً( أي ال تعباداً فاناه ال جماال وهو )ان  :(التخريج)واما 

                                                           

 يالحظ قولنا )قد(. (1)
 .إلعدامهمتثيل  (7)
 وهو لزوم الل وية لواله. (3)
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َُ َعَليعُكمع َحاكِّما  له يف نسبة  َوالِّهِّمع إل  فَنِّي ق َددع َجَعلعُت حىت لو فرن اناه أزالاه انه إذ  (1)النَّاَس ُمَسلَُّطوَن َعَلى َأمع
بال بعناياة التعباد وهاو أ لاة حجياة خا   اً تكوينا تليسا (7)افاهنا –  بنااء علاى ان السالطنة شارعية كماا ساب –حقيقة 

َُ َعَليعُكمع َحاكِّما  الثقة الراوي لرواية   وأ لة حجية الظواهر وغريها. فَنِّي ق َددع َجَعلعُت
 يسبة أدلة الوالية إلى دليل السلطنة، بناء على ان حكم الفقيَ صايع للوادع

قات وانه لو علم خطاهه أو ه جيب استنا ه إل مصاحل ومفاسد واقعية يف املتعل  هذا كله على مبىن ان حكم الفقي
بال واما على املبىن اآلخر من تقسيم احلكم إل احلكم الكاشف وإل احلكم الصاانع للواقاع  ،ا نفذم  خطأ مستنده ل  
ة وال بطاة بال قلناا بكفاياة له وهو ما لو مل تشرتط يف والية األب أو احلاكم املصلح مقارب  أمر تصوير وكذلك على 

 علياه اناه ال مصالحة وعليه: فلو علم املكلف أو املول   ،نافذ   مصلحة   يكن ألجلعدم املفسدة، فان حكمه وإن مل 
ومل  يف حكام وليااه )شاارط ان ال يعلاام باملفسادة( فانااه نافااذ عليااه إذ مل يسااتمد واليتاه ماان املصاالحة الواقعيااة يف املتعلاا 

 تكن مشروطة به، فنقول:
 هل أدلة الوالية خارجة تخصصا  عن أدلة السلطنة؟

وذلاك  ؛صبالتخص ا النَّقاَس ُمَسقلَُّطونَ قد يقال بان الوالية، بناء علاى احلكام الصاانع للواقاع، خارجاة عان أ لاة 
 رجة ختصصاً.ألن مالكها ليس الكشف عن الواقع بل هي صانعة للواقع فهي واقع إل جوار واقع فهي خا

تاااابع للساااان  –القساايم هلماااا، ال الثباااويت مناااه  –لكاان احلااا : ان اخلاااروج بالتخصااايص أو احلكوماااة أو التخصاااص 
 باملال  والواقع. اً األ لة، وليس مرهتن

 خروج باب التزاحم موضوعا  عن أبواب الحكومة والتخصيص وغيرها
تقدماه علياه هال بالتخصايص أو احلكوماة أو  انزاحم وتقدم األهم على املهام و ويتضح ذلك ببيان حال باب الت

 فنقول: ،قسائمها أو ال بشيء منها
 فرق عالم المالكات عن عالم األدلة

هنالااك عاملااان: عااامل املالكااات وعااامل األ لااة، ومباحاا  التخصاايص واحلكومااة وأخواهتااا خاصااة بعااامل األ لااة  ون 
بعنايااة التعبااد فهااو  ليلني موضااوع الاادليل اآلخاار حقيقااةً إذ يف عااامل األ لااة يبحاا  عاان إزالااة أحااد الااد ؛عااامل املالكااات

تقاادم األاهاار علااى الظاااهر فهااو مجااع عاان أو  ،اآلخاار فهااو ختصااص عاانخااروج موضااوع أحااد الاادليلني عاان أو  ،ورو 

                                                           

 .777ص 1ها، ج1445قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي،  ار سيد الشهداء  (1)
 أي اإلزالة. (7)
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 (888ه)3218شعبان  42االحد  .............................................. )االصول: مباحث التعارض(

4 

 

 حي   ل األقوى على عدم تطاب  اإلرا تني اادية واالستعمالية يف األضعف. (1)عريف أو ختصيص أو حكومة
كاان املاال  علاة ال حكماة(   ا)إذ املتقادمات فلاو تسااوت فاالتخيري أو كاان احاد ا أقاوى فهاو أما يف عاامل املالكا
واملالكاات وتزاههاا مان عاامل  ،فاهناا مان عاامل اإلثباات أو التخصيص أو غري ا حينئذ  املصطلحة وال معىن للحكومة 

 الثبوت.
ى مان عاامل نعام إذا ترق ا ،أو وار اً  حاكمااً وبعبارة أخرى: األهم يتقدم علاى املهام لكوناه أهام ال لكوناه أخاص أو 

الثبوت إل صياغته بلسان األ لة كان الدليل املشتمل على األهم خمصصاً إن كان أخص مطلقاً أو حاكمااً إن كاان 
 ا من وجه.. وهكذا.منااراً وإن كانت النسبة بينه

مل وإهانااة الفاساا  لااو فاارن ان مااال  العااا اكاارامبعبااارة أخاارى: األهاام مقيااد ملوضااوع املهاام ثبوتاااً ففااي تاازاحم مثاال 
 ،الفاس  أهم، كان الواقع هو ان موضوع اإلكارام هاو العاامل العاا ل فقاه فاناه ال إطاال  يف عاامل الثباوت واملالكاات

كاان )فسااقهم( أخاص   وقاال )ال تكارم فساا  العلمااء( بقالاب لفاظ عاام فقاال )أكارم العلمااء( صااغه املاولنعم لاو 
معااااه ماااان وجااااه فاااااذا أريااااد تقدميااااه كااااان البااااد ماااان النظاااار واحلكومااااة وإال كااااان م الفسااااا (  )ال تكاااار  ولااااو قااااالمطلقاااااً 

ااه كااي ق اابقيااو ه هااو متااام املوضااوع للحكاام الثاباات لااه واقعاااً، فلااو فا   ان كاال مااال    ، واحلاصاال:فيتعارضااان د قيااداً ملااا عم 
 .اً  افع يكون املال  اآلخر خمصصاً أومقيداً أو حاكماً أو حمكوماً، بل كان مزاهاً 

فظهر بذلك ان باب التزاحم أجنا،، ااا هاو هاو، عان أباواب احلكوماة والتخصايص وغريهاا إذ األخارية مان  ائارة 
 باب التعارن غري املستقر والتزاحم قسيم للتعارن، وقد سب  ذلك.

  باني ماال  الواقاع وماال لواقع فانه يندرج يف باب التزاحموبذلك كله اهر ان حكم الفقيه لو فرن انه صانع ل
ال ألناه خمصاص أو حااكم، نعام حيا   –فرضااً  –حكم الفقيه فانه مشابه للمصلحة السلوكية، فيتقدم ألنه األهام 

َُ َعَليعُكمع َحاكِّما  صيغ بلسان  ليل كا  جرى البح  عن انه حاكم أو غريه. فتدبر جيداً. فَنِّي ق َددع َجَعلعُت
 وصلى اهلل على محمد وآلَ الطاهرين

 
يُكمع مِّنع َأععَدائُِّكمع َويُدِّرُّ َأرعزَاَدُكمع  :كرم قال الن، األ اَلٍح يُقنعجِّ دَاَل  :دَاُلوا بَقَلى ،َأاَل َأُدلُُّكمع َعَلى سِّ

َعاءُ  مِّنِّ الدُّ اَلَح العُمؤع ُعوَن رَبَُّكمع بِّاللَّيعلِّ َوالنقََّهارِّ فَنِّنَّ سِّ  .478ص 7الكايف: ج َتدع

                                                           

م وقسيم له اعناه األخص كما سيأيت يف مباح  اامع العريف يف السانة القا ماة بااذن اهلل األخريان من مصا ي  اامع العريف باملعىن األع (1)
 تعال.

(428) 


