
 ( 673ه)7347شعبان  7................................األحد ...................................................)االصول: مباحث التعارض( 

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

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

(773) 
 لحاكم اما مفسر للفظ أو للمراد..تقسيم آخر: ا

 ان احلاكم يقسم بتقسيم آخر إىل أقسام ثالث:ثم 
 المفسر لّلفظ باالداة

 بيانه وشبه ذلك. أو باداة، كتفسري كالمه بقوله أي وأعين أو بقوله: توضيحه -أي للفظ الدليل احملكوم  -فظ ان يكون مفسرًا لل  األول: 
 المفّسر لّلفظ ال باداة

ز فيه على املسللك املهلهور فظ ال بأداة، وذلك كقرائن اجملاز مطلقاً فاهنا تبني املراد االستعمايل من اللفظ املتجو  ن يكون مفسراً لل  االثاني: 
فللان  ؛اخلللاب بالنسللبة للعللام علللى مبللن مللن يللرع ان العللام مسللتعمل حينرلله   للازاً يف بعلل  أفللراد  ومللن ذلللك ،للقللول باحلقيقللة االدعائيللةخالفللاً 

 .اب على هها مفسر للفظ العام بانه أريد منه اجملازي ال احلقيقي، عكس القسم الثالث اآليتاخل
 .فهو مفس ر للمستعمل فيه االستعمالية للعام اإلرادةيف  –على هها املبن  –وبعبارة أخرع: اخلاب يتصرف 

 المفسر للمراد ال لّلفظ
أو  لري  امللنجم أو النسلابة أو النحلويو قلال أكلرم العلملا  ا قلال: االعلاغ هلو  لري فلظ، وذللك كملا للال لل  ان يكون مفسلراً للملراد الثالث: 

من لللة  للري  أو العللاغ الفاسلل  النحللوي املللنج م أو لإذ نلل    أ1االفاسلل أ أو قللال: االنحللوي للليس عاملللاًأ فانلله يفيللد توضللي  مللراد  مللن اأكللرم العلمللا أ
 إن كان واقعه التخصيص كما ال خيفى.العاغ أو اجلاهل، واللسان لسان التفسري للمراد و 

 المحدد للمراد من اآلخر ال المفسر له
داً للملراد ملن اللدليل اآلخلر هه  مجيعاً قسم آخر ليس من احلكوملة نلهكر  لكلي يتبل  بله حلال الثالثلة وهلو: ان يكلون اللدليل حملد   ويقابل

تفسللري يديللد ب يللادة التفسللري امللا التحديللد فللاملراد بلله ملل  عللدم كللون لسللانه راً للله، والفللر  بللني التحديللد والتفسللري كبللري فلل ن الدون أن يكللون مفس لل
 لسان التفسري.

 كالخاص بالنسبة للعام بناء على انه مستعمل في الكل
عللى مبلن ان العلام مسلتعمل يف املوضلو   –ذلك باملثال اآليت: فان اخللاب صصلص للعلام وحملدد للملراد منله لكنله لليس مفسلراً لله ويتضح 

وذللك ألن اللدليل اخللاب يفيلد ان مدلولله اللنفس األملري  –العملوم ولليس  لازاً يف بعل  األفلراد عكلس املبلن يف القسلم الثلا  السلاب   له وهو
للعلام فحيلث كلان هو كها من  ري ان يكون لسانه لسان التفسري للعلام، فل ذا كلان مدلولله اللنفس األملري كلها امللطدم بامللدلول اللنفس األملري 

 فالحلظ الفلر  البلني   ،داً لكنله حيلث غ يكلن لسلانه لسلان التفسلري غ يكلن مفسلراً بلل كلان حملد   بغلري ملورد ، وراً تقدم عليه فحدد أقوع منه ظه
د للملراد دون ان يكلون لسلانه حملد   ه: االنحوي ليس بعلاغأ فلان اللسلان تفسلريي وقوللك اال تكلرم النحلويأ فانل بني قولك بعد اأكرم العلما أ

 ري.لسان التفس
واملقيللد بيللان املوضللو  الللنفس األمللري ومللا تعلقللو بلله اإلرادة الواقعيللة، مللن دون أن يتصللرف يف بللل وظيفللة اخلللاب ولللها قللال املللريزا النللائيين: ا

م يكل: يوقلال: اوباجلمللة أ2االعام واملطل أ، بناً  على ما هو التحقي : من أن التخصيص والتقييد ال يوجب التجوز يف لفظ العام واملطل  لفظ
                                                           

 م  استعماله االعلما أ يف املوضو  له. أ1ا
 .111ب 4فوائد األملول: ج أ2ا



 ( 673ه)7347شعبان  7................................األحد ...................................................)االصول: مباحث التعارض( 

حلوي، قوله: اال تكرم النحوي نيأ على قوله: اأكرم العلما أ ال يقتبي أزيلد ملن أن املوضلو  اللنفس األملري لوجلوب اإلكلرام هلو العلاغ الغلري الن
ال فللو فلرأ أنله كلان هلها املعلن ملدلول دليلل آخلر ال بلسلان التخصليص والتقييلد، كملا للو قل ،من دون أن يستل م ذلك تصرفاً يف لفظ العلما 

أنله  عقيب قوله: اأكرم العلما أ: االعاغ هو  ري النحويأ أو قال: االنحوي ليس عامللاًأ كلان قولله هلها حاكملاً عللى قولله: اأكلرم العلملا أ مل 
 .أ1اتفسري لفظيأليس فيه شرح و 

 م  بع  التغيري واإلضافة. كما ترع منه   ااستفدناه –يف مقابل رابعها  –وهه  األقسام الثالثة 
 تقسيم آخر: الحاكم إما موسع في اللب أو في اللفظ أيضا  

ما يتصرف يف لفظ احملكوم بالتن يل أو الرف ، وما ال يتصرف يف لفظله بلل يف لبله فقلك فيكلون نظلري  :تقسيم احلاكم بوجه آخر إىلويمكن 
 .اً والتعميم مالك اً التعميم إطالق

دائرتلله، وقللد يكلون بتوسلليعها إمللا يف اللللب فقلك أو يف اللفللظ أيبللاً؛ علللى ون بتبلليي  وإىل ذللك أشللار احملقلل  اليل دي بقوللله: اوأيبللاً قللد يكل
 الوجهني السابقني يف التن يل الصري .

نلاظراً بسلياقه إىل األول،  أجيوز الصالة بلالتيمم عنلد علدم امللا ا :وقال أال ملالة إال بوضو ا :فاألول كاألدلة واألملول والثا  كما إذا قال
ارة بالنسللبة إىل قولللله اال ملللالة إال بطهللورأ بنلللاً  علللى كللون ملللشدع االستصللحاب حكمللاً شلللرعياً ظاهري للاً ال عللهري اً،  يلللث وكاستصللحاب الطهلل

ةا ِإالا ِبطاُهور  يكون   ياً عند كهف اخلالف ف نه على هها يتصرف قوله  الا صاَلا
 .أ3ابتعميمه لب اً أو لفظاً إىل الطهارة اإلستصحابيةأ أ2ا

 سع اللبي واللفظيمثال المو 
ةا ِإالا ِبطاُهَلور  توضي  كالمه م  بع  اإلضافة: انه لو قلال أقول:  فانله توسلعة يف اللفلظ الفلظ ا قلال: االلباب أحلد الطهلورينأ  الا صاَلَلا

ن وس عه حقيقلة بلان أفلاد ان هها إن قلنا بالتن يل وإال كان من الورود ا م  انه عرفاً ليس كهلك، الظهورأ حكومًة ألنه ن ل الباب من لة الطهور
األعلم ملن الطهلور اللبامل وامللائي، واملا للو قلال اجيلوز الصلالة بلالتيمم عنلد علدم امللا أ نلاظراً بسلياقه إىل اال مللالة إال بطهلورأ  أ4ااالطهورأ هلو

 فانه يفيد تعميم الطهور لب اً إىل التيمم من  ري مساس له بلفظه.
  ثه.وجهه و من كون اللفظ بنفسه ناظراً ومن كون السيا  ناظراً، ولعله يأيت  يرع احلكومة أعم وذلك يكهف عن انه 

 واما قول اوكاستصحاب الطهارة...أ فسيأيت ب ذن اهلل تعاىل بيانه م  دف  دخل قد يرد عليه.
 دليل في الحكومةمن فوائد البحث عن إدراج 

منلدرج فيهلا علن  لري  إذ هلو ما متيي  ال وجه للبحث عن أقسام احلكومة و قد يتوهم انه حيث غ يرد مصطل  احلكومة يف الروايات فتنبيه: 
بعللد عللدم ورود مصللطل  احلكومللة يف الروايللات وعللدم  ملل  تقدملله علللى اآلخللر ملل ال ال يهللم كللون دليللل حاكمللاً أو صصصللاً أو وارداً علللى اآلخللر

 ترتيبها عليه أثراً خاملاً.
ومنهلا: ان احللاكم مقلدم عللى  الكلالم حلول ذللك تفصلياًل، ا وقلد سلب  بعبلها وسليأيتلكنه توهم باطل: إذ للحكومة آثار هاملة تلتص  ل

فانه ال يتقدم عللى العلام إال للو كلان أظهلر  أ5ااحملكوم عليه مطلقاً أي وإن كان أضعف ظهوراً عكس اخلاب مثالً فانه لو غ ندرجه يف احلكومة
 أظهر منه لتقدم عليه. أ6اأما لو ساوا  لعارضه ولو كان

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين ان هها داخل يف احلكومة أو ال إمنا هو بلحاظ ترتيب آثارها وعدمه. فتدبر جيداً. تحقي ف
                                                           

 .112-111ب 4فوائد األملول: ج أ1ا
 .55ب 1من ال حيبر  الفقيه: ج أ2ا
 .55التعارأ اللي ديأ بكتاب   أ3ا
 يف املصطل  الهرعي أو يف الواق  الثبويت، ال فر . أ4ا
 إذ سب  إدراج البع  له يف احلكومة بلحاظ مرحلة اإلرادة اجلدية ال االستعمالية. أ5ا
 أي العام. أ6ا


