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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(701) 
 التعارض مستثنيات باب

فثثالورييأ أو ال  ثثي  أو يف قبا مثثا  عثثن بثثاب الوعثثاردكمثثا سثثب  ان هنثثاا أخثثورا  خار ثثة   ،ان البحثثي يثثدور عثثن الوعثثارد والوعثثا ل وال  ثثي سببب  
 و اخعها خا كان بينها مجع  اليل أو مجع عريف، وهذه املسوثنيات هي: الووقف،

 : العام والمطل  مع الخاص والمقيد7-3
 وقد سب  البحي عنهما. ،العام والخاص
 ا بل أوىل.مكسابقه  خن حيي  هة البحي واألخر فيهما ،المطل  والمقيد

 التخّصص -2
 .، فان خا هو خارج ختصصا  وباخلروج املوضوعي عن  ليل احلكم ال و ه لووهم تعارضه خعهصالتخصّ 

كلثثي خوضثثو   ائثثرة  أحثثد ا عثثن  خثثرجو ثثو   ليلثثني  -أخثثن  عثثمأ خيولثثف عثثن كثثل العنثثاوين األخثثرو السثثابقة وا تيثثة يف ا ثثه ان الوريصثث وال خيفثثى 
، عثن خوضثوعه وإن ي يثدل عليثه  ليثل –كزيثد اجلاهثل   –وخن و و   ليل واحثد فقثم خثع خثروج أخثر  -با خر كأكرم العلماء وال تكرم زيدا  اجلاهل 
 .كوخا  يكون أحد ا حاكما  خثال  وا خر حماللذين اخا سائر العناوين فهي خاصة بالدليلني 

 الورود -3
ألن  (دالوعب ث)خثع حثذ   (بعنايثة  )لكن بعناية الوعبثد، واألصث  هثو االقوصثار علثى  وهو ان يزيل أحد الدليلني خوضو  الدليل ا خر حقيقة   الورود:

ار  علثى قاعثدة الث اءة العقليثة الرتفثا  على حجية خث  الثقثة فا ثه و  أو السأة بوعقل كما لو  ل بناء العقالء أمالورو  خا كان بعناية سواء  أكا ت بوعبد 
ال إذ ، خن غأ توقثف علثى الوعبثد اعوبار العقالء له حجة، فيما لو ي يكن خفيدا  للقطع خع جميء خ  الثقة لكنه بعناية   خوضوعها وهو الالبيان حقيقة  

وهثو عبثارة عثن كثون أحثد الثدليلني رافعثا  ملوضثو   ليثل ا خثر  ،ورودالبولذا ع  عنثه السثيد االصثفهاـ بثث) يف بناء العقالء كما فصلناه يف حمله، و و  له
وسثوأ   (2)العقليثني( ال فيما إذا حصل القطع به، وذلك خثثل االخثارات بالنسثبة إىل األصثول العقليثة كثال اءة واالحويثاي والورييثأ (1)بلحاظ  ليل اعوباره

 خباحثه بإذن اهلل تعاىل.
 التخريج -5
علثى  (3)وذلك كثورو  املوثواتر وخطلث  القطعثي الصثدور والداللثةوتبديلها بث)تكوينا( ( الورو  يف تعريفه لكن خع حذ  )بعناية  وهو يشارا  ،التخريج

ا وكثثذ ة العلثم ذاتيثةاألصثول العقليثة والنقليثة الرتفثا  خوضثثوعها )الالبيثان، وال يعلمثون( حقيقثة تكوينثثا ال بعنايثة الوعبثد وال بعنايثة اعوبثار العقثثالء إذ حجيث
 .القطع على املشهور غأ املنصور

 والوريريج إخراج حقيقي بعد الدخول والشمول، وقد سب  بيا ه. خن رأس، عن الوريص : ان الوريص  عدم الدخولوفرقه 
 الحكومة -6

 .(4)وهذه السوة جيمعها خصطل  اجلمع العريف أو اجلمع الداليل ،وهي حمل البحي ههنا )الحكومة(
 عناوين مباحث الحكومة

 خباحي: -وهي خن أهم خباحي األصول  –احلكوخة يف نقول: ف
                                                           

 فالحظ قوله )بلحاظ  ليل اعوباره(. (1)
 .222خنوهى الوصول: ص (2)
 الصدور والداللة بالنسبة للعام. كما فيما خضى خن اخلاص القطعي  (3)
 وإن كان يف إطالقه على خثل اخلروج الوريصصي تساخ . (4)
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 تعريفه، وسيأ  يف ضمن تعريف أ واعه بإذن اهلل تعاىل.منها: 
حاكمثثا  وذلثثك كاالخثثارات بالنسثثبة إىل و  ثثاورا   ليثثل اعوبثثاره خثثثال  ان احلثثاكم تثثارة يكثثون بنفسثثه  ثثاورا  حاكمثثا  وأخثثرو يكثثون  فمنهثثاأ واعثثه، ومنهببا: 

 ىن الشيخ.األصول حسب خب
كما هو واهر بعض عبارات : هل يش ي يف احلكوخة الشارحية الفعلية  وذلك خثل ا هسلم وخنها خا هو خمولف فيه خفمنها خا هو  ،شروطهومنها: 
كثون القضثية لو يثة أي تكفي فيها الشارحية الشأ ية أي شأ ية الشرح والوفسأ ولو كان احملكوم خوأخرا  صدورا  بل حىت لو ي يصدر خطلقثا  فو الشيخ، أو

 .؟ا ه لو صدر لكان احلاكم شارحا  له، كما هو واهر بعض عباراته األخرو وهو املنصور
 واملنصور اجلريان. ،حبي وخال  خساحوه، خثل هل جتري احلكوخة يف غأ الدليل اللفظي أي يف العقليني؟ أو يف العقلي والنقلي؟ومنها: 
 فرقه عن الوريصي ، ويوفر  عليه بيان الثمرة يف كو ه خمصصا  أو حاكما  خع ان احلكوخة ختصي  حبسب اللب والواقع.ومنها: 

 أنواع الحكومة:
 ميكن تنويع احلكوخة إىل  وعني خبدئيا :أ وا  احلكوخة فا ه أما 

 الحكومة المصطلحة
ه اللفظثي  ثاورا  لبيثان خثدلول الثدليل شثيخ بثث)ان يكثون احثد الثدليلني  دلولثتبعثا  للالعديثد خثن األعثالم احلكوخة املصطلحة، وهي اليت فسرها األول: 

 عن الحقه باألساس يف قيد " دلوله اللفظي" كما سيوض .أو تضييقا  تنزيال  أو رفعا ( وخيولف هذا النو   ا خر وشارحا  له خبينا  لكمية خقداره توسعة  
ُ  باالبببايبب ا كثث: فواخثا يف الونزيثل  ،فثع، يف الر (ال شثك يف النافلثة)و (خثع حفثظ ااخثام أو املثأخوم) أو، (ال شك خع كثرة الشكقوله: )مثاله:  الطَّبواا

ببهَّ فايببها البمانبطابب  ةا ا َّلاالَّ الا صاببوكثثث: قاعثثدة الطهثثارة بالنسثثبة إىل  ،يف كو ثثه خثثن احلكوخثثة الونزيليثثة (2)علثثى خمالفثثة لثثبعض األعثثالم (1)صاببةا إ َّلاالَّ أا َّ اللَّببها أاحا
 .ال حاكمة بناء  على ا ه واهر يف الطهارة الواقعية إذ لو كان املرا  به األعم كا ت قاعدة الطهارة وار ة (3)باطاه ور  

 وهذا النو  خن احلكوخة هو الذي اقوصر عليه البعض، كما هو واهر بعض عبارات الشيخ أيضا .
 الحكومة العرفية

اليت فسرت بث)كون الدليلني حبيي إذا عرضا على العر  فا ه يوف  بينهما بالوصر  يف احد ا أو كليهما( وذلك خع احلكوخة العرفية وهي الثاني: 
 وال خالحظة أوهرية(. -بال خالحظة  سبة بينهما ب -قيدين )أ

بةا  وذلك كحكوخة األ لة الثا وية على األ لثة األوليثة، كثال ضثرر براارا فابي اسباسب وامابا جاعابها عالابيبك مب فابي البدمينا مابنب  وال حثرج (4) مالا ضابرارا واالا ضا
 .ث مَّ أاتامُّوا الصميااما َّلالاى اللَّيبها  خثالوغأ ا بالنسبة أل (2)حاراج  

 فرق الحكومتين
ال شثك )عكثا  صمبيااما َّلالابى اللَّيببها ث بمَّ أاتامُّبوا ال إذ )ال ضثرر وال ضثرار( لثيا  ثاورا   دلولثه اللفظثي إىل  واهر؛لحة طاملص احلكوخة عن وفرقها

سثب خثا يفهمثه العثر  عنثد اجلمثع بينثه حب اور إمنا هو ال ضرر  جمعول لكثأ الشك، بل انالناور بلفظه إىل ان للشك حكما  لكنه غأ  (كثأ الشكل
شارحية لبية عقالئية خسوندة إىل فهم هي الوفسأ بل و شرح خن املوكلم لل حيوه ليست لفظية وال باعدا  شريصيفشار  ث مَّ أاتامُّوا الصميااما  وبني خثل 

 ن األول )أي خثل ال ضرر( خهيمن وحاكم وشارح حلدو  وكمية املرا  اجلدي خن الثاـ.أا إىل بعض مالعقالء عند ضمه
كما ان احلاكم خوقثدم علثى   ،ه، أم الكا ت النسبة خن و ه كما بني ال ضرر و ليل الصوم وغأ أواخا القيدان فاخر ا واض  إذ احلاكم حاكم سواء 

 . وللبحي صلة.ويف كثأ مما خضى حبي وخناقشات وأقوال سوأ  بإذن اهلل تعاىل ،احملكوم لكو ه شارحا  له فال يناي تقدخه عليه بكو ه أوهر

                                                           

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين  .214ص 1عوايل اللئايل العزيزية ج (1)
 كاملشكيين يف حاشية الكفاية.  (2)
 .25ص 1خن ال حيضره الفقيه: ج (3)
 .222ص 1عوايل اللئايل العزيزية: ج (4)
 .85احلج:  (2)


