
 (852) ه3418ذي الحجة  52حداأل..... ....................................................................... )االصول: مباحث التعارض(

1 
 

 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 والرتجيح وغريمها(

(502) 
 أو ورودها؟ 3االولىالحظر  ةلااألمارة على أصحكومة 
أو  ا  خمصص وو لكونووه لألدلووة األربعووة السووابقة، إمووااملسووتند احلظوور دل علووى ااباحووة كثاووم فووانوت دانووه يتقوودم علووى إن كووم مووا  نقووول:وحينئذذ   

 ا :أو وارد ا  حاكملكونه 
 التقدم بالتخصيص

دكوون  2دريد عليه أنه من ختصيص األكثر املستهجن لوضوح أن احملظور واملمنوع شورعا  أقوم مون القليوم بالنسوبة للمباحوا  أما التخصيص 
 .4قبيح، دتثمم 3)َخَلَق َلُكم)األام احلرمة واحلظر مث إخراج األغلب بتحليله مبثم 

 هذا إضادة إىل وجه الورود اآليت دإنه ال يبقى جماال  لدعوى التخصيص.
 الثقة بالحكومة
َخلَذذَق ( :قولووه اعوواىلعلووى ااووالة احلظوور لنا ريتهووا اليهوا، ويكوون التمثيووم لووذلب ب حاكمووة دووذلب بووثن يقووال: إن أمووارة ااباحووة :وأمذذا الحكومذذة

َرأِض َجِميًعا  )لكذم(للتصور  ديموا يف األرض مجيعوا  لظهوور  إذن اهلل اعواىل ووووي ه )أي مذن الم لكذم(ونظائره لو استفيد منه  5)َلُكم مَّا ِفي األأ
بوم حول لوو كانوال الوالم الم  )وإن ادعى بعض ظهورها في الملك، لكنه بعيد على أنه إن أريد فالمراد الملك االقتضذايي(يف احلق والنفع 

 وما أشبه )الناس مسلطون(العاقبة دتثمم، وكذلب 
وهوي حاكموة علوى أاوالة احلظور ،  مقابوم احلظور األوو وليسوال أدلوة الوقاب مقابوم االحتيوا هوي أدلوة ااباحوة الثانويوة ونظائرها دهذه األدلة 

دوإن  )أن يتعرض أحد الدليلين لما ال يتعرض له اآلخر مذن حيثياهذه(اآلنفة مثم  )الحكومة(ألهنا إليها نا رة وانطبق عليها مجلة من ضوابط 
احلرمووة األاوولية  دماصووال ي (أذنذذل لذذه)يقووول إذ أن لسووانه لسووان املسوواملة دووإن املالووب ثووم مو  ،إذن املالووب حيثيووة ال يتعوورض لووه دليووم احلظوور العووام

)أن يكون أحد الذدليلين بمدلولذه الليظذي نذاظراً إلذى بم قد يقال بانطباق اعريف  6بم يؤكدها ويبين عليهاللتصر  يف ملب الغري قبم ااذن 
كوون النا ريوة باملودلول ب واسوتدللنا عليوه بوثن اقييود احلكوموة واألاوح أنوه إ وا ينطبوق موع حوذ  اللفظوي كموا اسوتظهرناه سوابقا ، الدليل اآلخذر(

ليسوال نوا رة لألحكوام األوليوة مبودلولا اللفظوي بوم بوالنظر العقلوي أو العوريف  ألهنوا عون احلكوموة )ال ضذرر(خيرج أدلة العناوين الثانية كوو  اللفظي،
 داجلمع بني اقييد احلكومة باملدلول اللفظي والقول بثن ال ضرر حاكم غري ممكن. ،مما ال يكن أن يلت م به الشيخوذلب 

 التقدم بالورود

                                                           

 .الواف والقيدسيظهر وجه هذا  -1
 حمرم وهي أقم من القليم يف حبر املباحا  وهي باأللو  أو عشرا  األلو  )ككادة أانا  النبااا  والثمار مثال (. 444وقد مّخن بعض الفقهاب احملرما  بو -2
 .22البقرة :  -3
 اىل ما دصلناه يف حبث سابق من االشكال يف كلية قبح ختصيص االكثر دتدبر.إذ ال إشكال يف ذلب إذا كان األام عقليا  أوليا  واملبيح شرعيا  فانويا   اضادة  -4
 .22البقرة:  -5
 .انه حيث كان ملكي وكان حمرما  عليب التصر  ديه، دقد اذنال لب دجاز لب التصر  -6
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)لحذذق دهووذا هووو موضوووع أاووالة احلظوور  غيذذر المذذ ذون فيذذه( )ملذذك الريذذرهووو  التصذذر ( )حرمذذةأن موضوووع احلرمووة  :دوجهووه :وأمذذا الذذورود
يفيوود ااذن دقوود انتفووى جوو ب املوضوووع، وهووو قيوود  غووري  )النذذاس مسذذلطون(و 7)َخلَذذَق َلُكذذم(: قولووه اعوواىل ومثووم   ال اهيذذة(المملكذذة أو المملوةيذذة 

 .)بإزالة جزيه(ذ قد أزال موضوعها إوارد على أاالة احلظر  )ةاآلية والرواية(ددليم األمارة  ،املثذون ديه  وبانتفاب اجل ب ينتفي املركب
 )ملك الرير بال اذن( أو مطلق؟موضوع حرمة التصر  

شور  والشور  التو ام يف التو ام دلويخ بوداخم يف املوضووع، ولوذا ال يسوبب دسواد  )غيذر المذ ذون فيذه(و )ملذك الريذر(املوضوع هوو ال يقال: 
 ؟الشر  دساد املشرو  حسب املشهور

)إن ملذك الريذذر يحذذرم التصذذر  بوووموثال  ورد  روايووة  بووثن كووان أاوم احلظوور دلويال  لفظيووا  كموا لووو ذاك قوود يصوح يف الوودليم اللفظوي إذ يقذال:
دإنوه حول لوو كوان املوراد ملوب الغوري غوري املوثذون ديوه دوإن شور  ال قيود موا دام   يؤخوذ يف  8فيحذرم التصذر  فيذه( ،ملذك البذاري نُ وأ فيه، والَكذ

 .املوضوع يف  اهر الدليم
وكووم القيووود الوو  اؤخووذ يف موضوووع حكووم  )حسذذم مسذذتنداهها األربذذ (ال يصووح يف الوودليم العقلووي، وأاووالة احلظوور دليووم عقلووي  ذلووب لكون 

ومتوام املوضووع عقوال   ،هوو جو ب موضووع حرموة التصور  المذ ذون فيذه( )غيذرالعقم دهي ج ب املوضوع وليسال حبو االلت ام يف االلتو ام والشور  دوو
 واردة عليه. 2داألمارة ،حيرم التصر  ديه، والكون كذلب وحمموله ()ملك الرير غير الم ذون فيههو 

متفورع علوى ووو كموا سوبق ووو أنه ال جمال لتوهم التعارض بني أاالة احلظر ودليم ااذن، لكوهنموا مون واديوني خمتلفوني، بوم إن ااذن  والحاصل
ويف  العقلوي أو الشخصوي بوم ااذن اوريح عردوا  يف ردوع اليود عون املنوع الشورعي أو ،فبو  احلظر متوقف عليه وإال ملا كان له معىن بم كان لغووا  

 .حة ما كان حراما  على الغريااب
 .ويف املقام دإن أام احلظر عقلي استنادا  إىل حق اململكة أو حق اململوكية الذااية أو حق الطاعة أو حق االنقياد

 صالة الحظرألاألنواع الثالثة  
 )أو إباحذة(وهنواك أاوالة حظور  )حذق المملكذة ..الذ (هذا كلوه عون ااوالة ااباحوة أو احلظور األوىل املسوتندة إىل إحودى املالكوا  األربوع 

هنواك أاوالة حظور فالثوة مسوتندة إىل العلوم اامجواو، دهوي مث املستندة إىل مالكا  األحكام أنفسوها،  وهي أخرى دلنسمها أاالة احلظر الثانية
اوم احلظور يف اخللوط دقود يورى أن األ بعضانوع من احلظر يف فالث مراحم ومرااب وليسال نوعا  واحدا ، ولعم عدم التميي  بينها يوقع الوفالفة 

خللطوه بوني األاولني واملقوامني، مث إن ااملوح امليو  بينهوا حورت البحوث يف نسوبة األموارة إىل كوم منهوا وأهنوا حاكموة أو  مع أنوه التوقوف أو العكوخ
 أو خمصصة، وقد مملى البحث عن أاالة احلظر املستندة إىل إحدى املالكا  األربع، دبقي البحث عن الباقي دنقول:واردة 

 أصالة الحظر أو اإلباحة أو التوقف في محتمل الحرمة لمالك الميسدة
دمنوا نوذعن بثننوا  والرسوم وأننوا مواأنه قد حرت البحث عن أاالة احلظر يف األشياب حول موع قطوع النظور عون ورود الشورائع حاام املطلب: 

ال بواووول إذن اومووادام أن لوا خالقووا  دهووو مالكهوا دووال حوووز لنوا التصوور  يف ملكووه  لسونا خووالقني ألنفسوونا وال خوالقني ملووا حولنووا مموا نتصوور  ديووه
بفطراوه يستشوعر ان خالقوه وخوالق دعوى اقتملاب الفطورة ذلوب وأن اانسوان من أو  11)الناس مسلطون(و 14(َخَلَق َلُكم(شرع كوالمن أما منه، 

مذن  الحظذر)سلمال هوذه الودعوى ملوا دلوال علوى ااذن واخلوروج عون أاوالة احلظور العاموة  كن لولو  ما حوله يثذن له بالتصر  مبقدار حاجته،
                                                           

 .22البقرة :  -7
 .دالكون حيرم التصر  ديه( ،ديهالقياس من الشكم االول: )الكون ملب الغري )وهو البارت( وملب الغري حيرم التصر   -8
 أمارة ااذن بالتصر  يف الكون. -2

 .22البقرة :  -14
 .(22، ح 222ص ،  1عواو اللئاو : )ج   -11
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علوى القوول  وا و  إال بقودر احلاجوة ال أكثور، وعلوى أت دثاوم احلظور هوذا و بنواب علوى ااذعوان بوه، أو ااباحوة بنواب التصذر  فذي ملذك الريذر(
علووى أن نطووق الفطوورة مبووا ادعووي موون ااذن دليووم علووى أاووم احلظوور األوو وأن الشووارع ردووع اليوود عنووه  ، سووابق علووى الشوورائع مقووارن ألاووم اخللقووة

 وأذن مبا هو مالب، بشهادة الفطرة.
، دإنوه لوو ، مبالك آخر خمتلف عن املالكا  األربوع ألاوالة احلظور األوىلى 12وقد حرت البحث عن أاالة احلظر يف األشياب بعد ورود الشريعة

اب درض القول بثن األام يف األشياب منذ بدب اخلليقة ااباحة، دإنه حرت البحث عن أنه بعد جمويب الشوارع واصوديه لتحليوم أشوياب وشور  أشوي
ا فبال لودى العدليوة مون ابعيوة م  قعية ديما حيرمه واملصلحة املل مة ديما يوجبه ل  مبالك املفسدة الوا أو كراهة أمور أخرى بيذأخرى وإحاب أمور وش

دهووذا احلظوور خيتلووف عوون ؟ أو ااباحووة هووو احلظوور ،األحكووام ملصوواف ومفاسوود يف املتعلقووا ، دهووم األاووم، كلمووا واجهنووا شوويئا  ال نوودرت حكمووه
أنووه إذن لنووا موون حيووث هووذا احلووق بووثن قووال حوووز لكووم التصوور  يف مملكوو ، إذ احلظوور األول مبووالك حووق اململكووة دووإذا دوورض  احلظوور األوىلى ااووالة 

ديجوورت البحووث فانيووا  عوون أن مووا يف مملكتووه متنوووع بووني الملووار ذت املفسوودة كوواخلمر والقتووم وال نووا وشووبهها والنووادع كالعوودل وااحسووان والصووالة 
)ةياةهذذة الكيذذوي أو حيذذوان هووة كووون هووذا املوضوووع اخلوواص وحفووا األموون ومووا أشووبه دووإذا جهلنووا احلظوور أو ااباحووة موون هووذه اجلهووة أت موون ج

قبم أن يردنا بيان من الشارع باحلم مما يكشف عن عودم مفسودة ديوه، ، هم هو ذا مفسدة ديحرم أو ال ديحم دهم األام ديها البطريق مثاًل(
 احلظر أو ااباحة؟، أو باحلرمة مما يكشف عن مفسدة ديه

القوول بوثن األاوم ههنوا هوو التوقوف، كموا ذهوب إليوه الشويخ الطوسوي، إذ مون أيون أن األاوم املفسودة؟ أو أن مقتملى القاعودة هو  الظاهر
 املصلحة؟ أو عدمهما أو اساويهما مع ا احم جه  املصلحة واملفسدة؟

 ورود االمارة على اصالة التوقف
 جنبية حاكمة على أام التوقف أو واردة؟نقول: هم األمارة إذا قامال على حرمة شيب كاخلن ير واخلمر والنظر لأل وحينئ   

)ةل ما شك في حليته وحرمته مذن حيذث اشذتماله علذى واجلواب موقو  على شقيق موضوع أاالة التوقف دإن قلنا بثن موضوعها هوو 
اباحوة واردة دوإن األموارة الدالوة علوى احلظور أو ا ، فذالحكم التوقذف(أحذد الطذرفين ميسدة ملزمة وعدمه مما لذم يكذن علذم وال علمذي علذى

لوم ألهنا ا يم املوضوع ألهنا من العلمي وقد سبق أن ما ي يم ج ب املوضووع م يوم لوه، نعوم إذا قيوم بوثن املوضووع هوو موا ذكور لكون إذا   يكون ع
 ل من ل العلم، دتدبر جيدا .   نو  ليسال بعلم وحكومتها ألهنا علمي  على اخلال  داألمارة حاكمة ألهنا

 العلم اإلجماليأصالة الحظر في أطرا  
احلظوور أو مغوواير ألاووالة  و اووالة احلظوور حلووق اململكووة وأشووباههاألمغوواير  فالووث أو إباحذذة()أو هوقذذف  أاووم حظووروقوود حوورت البحووث عوون 

بتحر  الشارع أشوياب كثورية يف ضومن حملوال  كثورية ديكوون  13، قبم اكمال الشريعةالتوقف الحتمال املفسدة، وهو أاالة احلظر للعلم اامجاو
 واوضيحه: ،شر  اشياب كثرية بإراداهوكذا ما هو حبكمه وهو العلم االمجاو من شبهة الكثري يف الكثري، 

آخوور،  إن الشووارع األقوودس حيووث جوواب بوودين جديوود وحيووث نسووخ الشوورائع السووابقة وحيووث اصوودى للبيووان التوودرحي للمحرمووا  واحوودا  بعوود
واالمور هكوذا يف كوم أمرا  جديدا  دإننا حنتمم أنه مون دائورة حمرموا  الشوارع كموا حنتموم أنوه مون دائورة حملالاوه،  14وكذا الواجبا ، دكلما واجهنا

دهووم األاووم حينئووذني أت حووني عوودم اكتمووال الشووريعة مووع اصوودت املشوورع لبيووان األحكووام بالتوودريي  15بوودين او موونهي جديوود جوواب مشوورع جديوود
                                                           

اجلهتني: املالكا  االربع ومالكا  املصلحة واملفسدة، مبا يظهر  تاالتوقف، قبم الشريعة وبعدها من كلأو  االباحةواحلق انه يكن جريان البحث عن ااالة احلظر او  -12
 بالتدبر، دتدبر.

 .ظهروهو غري العلم االمجاو بعد اكتمال الشريعة كما سي -13
 .املقصود باملعاارون حينذاك -14
 عه وما هو جممم قرارااه وقوانينه، اىل بعد االكتمال.ما الذت يشر  و ه، ومنه: ما لو جاب نظام اشرتاكي مكان النظام الرأمساو، دان الناس ال يعلمون ما الذت يغريّ  -15
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امووا  الشوورائع السووابقة دووال يصووح استصووحا ا للعلووم أو ااباحووة أو التوقووف والسووؤال حوول حوويب موون الشووارع أموور بوونّي؟ دإنووه مووادام قوود نسووخ احلظور
اامجوواو بنسوخ هووذا أو قسويمه دتثمووم أو يقوال مووادام حودث شووب يف الشوبهة احلكميووة وموادام املوووىل  للعلوم للنسوخ العوام اال مووا فبوال خروجووه او

قاً ِلمذا بَذذيأَن يََديأذِه ِمذَن الأِكتذاِ  (يوان التودرحي دوال يصوح االستصوحاب إال بعود الفحوص موادام قود أعلون أنوه جواب بودين جديود بلمتصديا  ل ُمَصذدق
 وومهويمن عليوه و وكلوه يف االحكوام وشوبهها وو ملعردوة موا اودقه و وغالبوه يف ااوول الودين و مموا غورّيه دالبود مون التوقوف والفحوص 16(َوُمَهيأِمنذاً َعَليأذهِ 

لالستصوووحاب وال  ىى ر جمووودوووإن فبوووال أنوووه   حووويب حووول ذلوووب الوقوووال بشووويب جووورى االستصوووحاب أو الوووقابة الظووواهريني، وأموووا قبوووم الفحوووص دوووال 
عقالئيوووا  البنووواب عليهوووا اال بعووود بوووم لووويخ  وال حيووورزان إال بعووود الفحوووص )مذذذا ال يعلمذذذون(و )الالبيذذذان(للقائتوووني العقليوووة والنقليوووة، إذ موضووووعهما 

 الفحص.
ه ديموا قاموال عليوه، حكموا ، وإخراجوه لالحنوحينئذني دإذا جاب  أمارة على احلرمة أو احللية، كانال حاكمة على هذا العلم اامجاو موجبة ال

 كما هي حاكمة على االحتمال او واردة.  عن دائراه
 المناقشة بانه في الجملة ال بالجملة

وعتهوا الو  موجماألموور املباحوة سلسولة  يف ا يوتمّ دإ و ن تّ أال خيلو من وجوه من التثمم نشري إىل أحدها دقط وهو أن موا ذكور ولكن ما ذكر 
يف شوبهة الكثوري ذلوب ال إذا أدخلوه ا 17دإنوه ال اصوح أاوالة احلظور ،شور  مجلوة منهوا دديف او، وكوذا اذا علوم بانوه علم بثن الشارع حّرم بعملوها

)إذا ةان مذن الكثيذر لكوهنا من أطرا  الشبهة احملصورة  ات اجملهول امره منها؛ دمع علمه بتحر  بعملها حب االجتناب عن الكميف الكثري، 
 حمكمة دااباحةن   حد شيئا  اوأما مع احتماله شر  مجلة منها حب الفحص د في الكثير ةما سبق(

أشوووياب كثووورية يف علموووه حبرموووة أو  كموووا يف علموووه باحلرموووة نظووورا  حلووق اململكوووة،  بعملوووهام حلّوو الووو  احملرموووا  سلسووولةيف أت  دون العكوووخ وذلووب
وان خرجوال و ات احواد موا كوان حمرموا  مث حيوم شويب مون املشوكوكا  ألهنوا ال دإنوه موع علموه بتحليوم الشوارع األقودس بعملوها ، الشورائع السوابقة

هنوا حمرموة افصويال  اوار  حمرموة إمجواال ، و عود كبيف العلوم اامجواو د منهوا لوهدخم بعود شليوم مجاوصويلي باحلرموة لكنهوا فشب ديهوا و عون العلوم الت
ة بقوودر ينحووم بووه العلووم اامجوواو باحملرمووا  سووتجدمجوواو بوواحمللال  امل، اللهووم إال لووو كووان العلووم اال18وأمووا احتمووال شليووم بعملووها دثسوووب حوواال  

 ملكة.  كحق املر ، لكن هذا يف غري الدليم الدال على عموم التحأسهب
األعوووالم يف مباحوووث العلوووم  أسوووهب شوووق دقووود وشوووكنا يف ه مث ان هوووذا كلوووه يف العلوووم االمجووواو او االحتموووال قبوووم اكتموووال التشوووريع واموووا بعووود

 العاام.الادت واهلل  ،املذكور هنا نادع هناكعلى أن  اامجاو ومباحث الشبهة البدوية يف البحث حوله، دراجع
 الطاهرينوصلى اهلل على محمد واله 

 
 علذى هسذيل حتّذى دمعذةً  السذالم عليهمذا علذي   بذن الحسذين لقتذل َعينذا  دمعلأ  مؤمن   أيّما):  يقول السالم عليهما احلسني بن عليّ  كان

نيا فذي َعذدوقنا ِمن مّسنا اُلذى فينا َخدق  على هسيل حّتى عينا  َدَمَعلأ  مؤمن وأيّما ، أحقاباً  يسكنها ُغرفاً  الجّنة في اهلل بها بوَّأ  خدق   الذدن
 صذرَّ  فينذا اُوذي مذا َمَضاضذةِ  ِمذن َخذدق  علذى هسذيل حتّذى عينذا  فَذَدَمَعلأ  فينذا أذىً  َمسَّه مؤمن وأيّما ، ِصدق   الجّنة مبوَّأ في بها اهلل بوَّأ 
 39(والّنار َسخطه ِمن يوم القيامة وآمنه األذى وجهه عن اهللُ 

                                                           

 .48:  املائدة -16
  .، للعلم االمجاوةأت املستند -17
 ؟  اذ كيف ينتي حلّية كم مشكوك مما كان حراما سابقا   -18
 (.32الباب  147-146كامم ال يارا  : )ص   - 12


