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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(

(739) 
 شتراط ظهور المحكوم في إرادة غير مورد الحاكمإيضاح مبنى ا

)وإمجاله هو انه هل  يرتل يف يف احلموملة اك يملوك احللاكم نلاىلراحمل إم ا ملوم من قولنا قد يستغرب البعض ما ذكرناه من النقاش املبنائي وحيث 
اك احللاكم  الحاصل::)وقولنلا  و ملا أالاده احللاكمم أم الم مفسراحمل له حبيث يموك ا موم أيضاحمل، بلحاظ ورود احلاكم، ناطقاحمل بلاك امللراد ايلدن منله هل

يلهم بلاك ه  ترت يف ايه ناىلريته وشلارحيته اقل م أم ال بلد ايله ملن كلوك ا ملوم عليله أيضلاحمل ناطقلاحمل، بعلد حللاظ احللاكم، بانله مفس لر مرتلرو  منظلور إل
  :قال ،األعالم من صر  هبذا املبىن ومنهم املريزا الرتريازن نرتري إم اك هناك مناال بد اك   1)يموك حال احلاكم حال القرينة املتصلةم 

أول النظر، ب  يموك كلالقرائن املتصللة ملن حيلث   2)من كونه مفسِّراحمل له أوالحمل: أنه يموك حبيث ال يفهم التنايف بينه وبني ا موم عليه من )واملراد
 غري مورد احلاكم ابتداءحمل.كونه موجباحمل لظهور ا موم عليه يف اختصاص احلمم الذن تضّمنه ب

اكم وبعبارة أخرى: ميزانه أك يموك حبيث يوجب ىلهور ا موم عليه يف إرادة اختصاص احلمم املعّلق على املوضوع املذكور ايله، بغلري ملورد احلل
 هذا املورد.أعين غري  :مع صدق ذلك املوضوع على ذلك املورد بنفسه، وذلك بأك يموك ذلك الدلي  احلاكم مبنزلة قول املتملم

ومن هنا ىلهر الفرق بينه وبني املخّصص املنفص ، اإنه ليس حبيث يوجب ىلهور العام يف اختصاص احلمم املعّلق عليه بغلري ملورد التخصليص، 
واعللاص  ىلللاهر يف تعملليم احلمللم بالنسللبة إم ذلللك املللورد، وإّاللا يقللّدم اعللاص ل جلليا ىلهللوره علللى ىلهللور العللام، االعللام –أيضللاحمل  –بلل  العللام معلله 

 متعارضاك إال أك ال جيا للخاص، ايقدم عليه لذلك.
 خبالف احلاكم وا موم عليه، اإك ا ملوم عليله ال ىلهلور لله يف عملوم احلملم بالنسلبة إم ملورد احللاكم حل  يتعارضلا، بل  ىللاهر يف اختصاصله

لل)السللّر يف ذلللكقللال: و   3)بغللري ذلللك املللورد  ر للمحمللوم عليلله، وموجللب لظهللور ا مللوم عليلله يف اختصللاص : مللا مللّر مللن أك احلللاكم مللع ىلهللوره مفسِّ
خبلالف اعلاصف اإنله مب لرد ىلهلوره ال يوجلب  احلمم الذن تضّمنه بغري مورده، ايدور تقدميه عليه مدار بقاء ىلهوره من دوك توقف على أمر آخلر.

   . 4)راه، وإّاا يوجب ذلك تقدمي ىلهوره على ىلهوره ال يوجب ص –أيضاحمل  –صرف العام، ح  يموك بنفسه مقّدماحمل عليه، ب  مع رجحاك ىلهوره 
والل  هلي أيضلاحمل  –، واملنصلور هلو تعمليم احلموملة للحموملة املصلطلحة نعم هذا املبىن مضيق للحمومة جداحمل، حل  أضليق  لا ذكلره الرتلي  

 حمومة حسب ما حنن ايه من البحث.كما سبق، وتعميمها لألقسام األربعة ب  اعمسة لل  –واحلمومة العراية  –أعم من هذا التضييق 
 ان يفيد الحاكم توسعة المحمول والحكم -3
 اك يفيد الدلي  احلاكم توسعة حممول الدلي  ا موم وعقد احلم  ايه.الرابع: 

  لللله التوسللعة يف متعلللق ا ملللول وملّلل واك ملللا وجللده اقلل  هلللوللله  الللم  لللد ملللاالحمل وقللد صللعب عللللى بعللض األصللوليني العللللور علللى ملللال للللذلك 
بلل  لللدى الدقللة هللو   طللوب)صللفة وهللي مللن التوابللع وا مللول هللو   طللاهر)، اللاك احلاكمللة عليلله بللل)الصالة واجبللة يف طللوب طللاهر  مللع قاعللدة الطهللارة

 اهو متعلق متعلق ا مول وليس متعلق ا مول كما قال.  واجبة)
ع عقللد احلملل  يف )املعقللود عليهللا زوجللة  لوضللو  زوجللة  اانلله يوّسلل)املطلقللة رجعيللة  مللل ، وذلللك لمللن التمليلل  للله سلله  يسللري واألمللللة غللري عزيللز

 ،ع للدائرة )زوجلة  ا ملول يف )املعقلود عليهلا زوجلة  ااالا هلي الزوجلة عرالاحمل وشلرعاحمل املطلقلة رجعيلة زوجلة  موّسل)تضاد الطالق مع الزوجية عرااحمل اقوله 
 .للزوجة رجعيةحمل  اأضاف الدلي  احلاكم املطلقة  

 للحاكم على املوضوع توسعةحمل إذا كاك ا موم هو مل  )الزوجة جتب النفقة عليها .أيضاحمل لال ملاالحمل وميمن عّد هذا امل
                                                           

  .101الدرس )  1)
 أن ح  من أول النظر ال يفهم التنايف. واألدق انه قيد )التنايف  قيد )ال يفهم   2)
 .171ص 4تقريرات املريزا الرتريازن: ج  3)
 .171ص 4تقريرات املريزا الرتريازن: ج  4)
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 إمكان ان يكون الدلي: حاكماً بنوعين من الحكومة
احللاكم قلد  االلدلي ىلهر انه ميمن اك يموك احلاكم حاكماحمل على دلي  بتوسلعة موضلوعه ويملوك بنفسله حاكملاحمل عللى آخلر بتوسلعة حممولله  ومنه
 حمومته على حسب الدلي  ا موم. أنواع تتعدد

نعلم يبقلى انله متعللق ا ملول ولليس ا ملول بنفسله إذ   1)ميل  للصورة الرابعة مبا مل  بله القلوم للصلورة األوم كملا مضلى يف اللدرس السلابق وقد
 ا مول هو الصحة أو نظائرها اتأم  هذا.

 تنزيلً  ان يرفع الحاكم موضوع المحكوم، -5
 وهو:  2)قسماحمل خامساحمل إضااة إم األقسام األربع السابقةاملريزا النائيين  هأضااوقد 

بل   -كملا الا القسلماك األوالك   –ق ع وال مبضليّ ما لو كاك الدلي  احلاكم رااعاحمل ملوضوع الدلي  اآلخلر يف علاا الترتلريع، الليس مبوّسلالخامس: 
  املا هلذا النلوع ملن بعنايلة   اآلخلر حقيقلةحمل اللدلي  مع اارق اك الورود هو )اك يزي  أحلد اللدليلني موضلوع  رااع للموضوع من رأس ايموك كالورودهو 

   اهي إزالة تنزيلية غري حقيقية.احلمومة اهو )اك يزي  أحد الدليلني موضوع اآلخر يف عاا الترتريع
للدليلني إم تصلّرف يف عقلد وضلع اآلخلر بنحلو ملن التصلّرف إّملا بلأك يملوك االتحقيق: أنّه ال يعترب يف احلمومة أزيد من أك يرجع مفلاد أحلد اقال: )

علللى مللا  -مفلاد أحللداا رااعللا ملوضللوع اآلخللر يف عللاا الترتلريع، كمللا يف حمومللة األمللارات علللى األصللول العمليّللة و حموملة األصللول بعضللها علللى بعللض 
 . 3) ال ما يموك خارجا عن موضوع اآلخر أو إخراج ما يموك داخال ايهوإّما بأك يموك مفاد أحداا إدخ -تقّدم بيانه يف خامتة االستصحاب 

 توضيا كالمه يف نقايف:أقول: 
 الخراج الورود كما سبق.  يف عاا الترتريع)اك قيد  -أ
  ع اآلخلروإّملا بلأك يملوك مفلاد أحلداا إدخلال ملا يملوك خارجلا علن موضلو انه اعترب هذا قسيماحمل للتضييق والتوسلعة يف املوضلوع إذ قلال ) -ب

 . (5ال ربا بين الوالد وولدهوقال )أو اخراج ما يموك داخالحمل ايه  وذلك مل    (4الطََّواُف بِاْلبَلْيِت َصَلةوذلك مل  
كحمومللة خللرب اللقللة علللى االستصللحاب اللاك خللرب اللقللة ال يراللع الرتللك حقيقللة بلل  يراعلله يف عللاا قوللله )كمللا يف حمومللة االمللارات...    -ج

ليَن أَبَلداً بِال َّل  : العللم اقوللهدلي  ح ية خلرب اللقلة ملهداه مبنزللة إذ يعترب تربه كال شك الترتريع أن يع ُِ ِِ اْلَي ُُ حمملوم للل)خرب   (6... اَل تَللنلْ
 اللقة ح ة  إذ ال يرتفع الرتك مع جميء خرب اللقة حقيقة ب  تنزيالحمل )ب  انقضه بيقني آخر  ومهدى خرب اللقة يقني تعبدن تنزيلي.

له بناءحمل على اك املراد من اليقني والرتك معنااا العريف الظاهر وإال كاكهذا ك
 من الورود كما سبق.  7)

قولله: )حمومللة األصللول بعضللها علللى بعضللها  كحمومللة االستصللحاب علللى الللرباءة النقليللة إذ ال يرتفللع بلله )ال يعلمللوك  حقيقللة بلل  تنللزيالحمل.  -د
وهللذا   اانلله  للا يعلمللوك تنللزيالحمل. ،ظللةحالللة سللابقة مالح   للله  ومفسللر للله بانلله ال يرتللم  مللا كانلل  االستصللحاب نللاىلر إم )ال يعلمللوك :بعبللارة أخللرى

 كسابقه يف البناء واملبىن.
 المناق ة: رجوع الصورة الخامسة للُسم الثاني

األصل  وكاالستصلحاب  الاك احللاكم، كاالملارة عللى ، على حسب ملا ملّل  بله،يرد عليه: اك مرجع هذا القسم اعامس إم القسم اللاينولكن 
ال قسلليماحمل مللع اك ىلللاهره انلله قسلليم اصللار قسللماحمل  ،ق مللن دائللرة ا مللوم موضللوعاحمل بللإخراج بعللض أاللراده منلله، وا يراعلله بأكملللهإاللا ضلليّ  ،علللى الللرباءة

 .لل)اخراج ما يموك داخالحمل ايه 
 ى اهلل على محمد وآله الطاهرينوصل نعم ميمن تصوير القسم اعامس يف غري ما ذكره وسيأيت غداحمل بإذك اهلل تعام.

                                                           
 )وال خيفى اك هذا امللال...   1)
 الصور األربع إذ ا يذكر صورة توسعة ا مول. وإك ا يصر  بم   2)
 .712ص 4اوائد األصول )النائيين : ج  3)
 .214ص 1عوايل اللئايل: ج  4)
 .411ص 10مالذ األخيار يف اهم هتذيب األخبار: ج  5)
 .245ص 1وسائ  الرتيعة: ج  6)
 لو أريد من اليقني احل ة ومن الرتك عدمها.  7)


