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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(

(001) 
 لحكومة اما بين الدليلين أو األصلين أو باالختالفتقسيم آخر: ا

 :تنقسم بتقسيم آخر إىل أربعة أقسام والحكومة
 الحكومة بين االجتهاديين

احلكومة بني الدليلني االجتهاديني، وذلك كحكومة دليل ال ضرر وال حرج على أدلةة العنةاوين األوليةة كلهةا إال مةا األول: 
 .(1)هاد وامخم  إ  عد  ضررا  بالنظرة املادية ادحمدودةورد منها مورد احلرج والضرر كاجل

 الحكومة بين االصلين العمليين
حكومةةةةة وك (2)علةةةةى األلةةةة احلكومةةةةة بةةةةني األلةةةةلني العمليةةةةني، كحكومةةةةة االستصةةةةحاب السةةةةب  علةةةةى املسةةةةب  الثااااا  : 

مةن رية   –مةالال   –العلةم امجمجةا  أو االشتغال فا  االستصحاب لو جةر  يف احةد يفةريف  (3)االستصحاب على الرباءة النقلية
ةة ا  معةةارا اّةةل  بةةه العلةةم امجمجةةا  فلةةم يكةةن  وذلةةك كمةةا لةةو علةةم بسةةقويف قطةةرة دم يف أحةةد اال ةةائني وكةةا  كال ةةا مةةورد  منج 

أو ال حةةةةرط  االبةةةةتالء فا ةةةةه ال حةةةةرط استصةةةةحاب الطهةةةةارة يف احةةةةد ا ملعارضةةةةته مةةةة  استصةةةةحاب يفهةةةةارة ا خةةةةر فيتسةةةةاقطا 
ويكةةةو  العلةةةم امجمجةةةا  منجةةة ا  ولكةةةن االستصةةةحاب لةةةو جةةةر  يف احةةةد ا دو   ،ا مةةةن رأع، علةةةى املبنيةةةنياالستصةةةحاب فيهمةةة

معارا كما لو كا  امج اء ا خر مما تواردت عليه حاالت الطهارة والنجاسة وجهل آخرهةا فا ةه حسةمل املرةهور ال حةرط فيةه 
امجمجةةا  إذ موضةةوعه معلةةوم النجاسةةة إمجةةاال  ومةة  يتةةنق  بةةه موضةةوم العلةةم إذ االستصةةحاب فيجةةرط يف قسةةيمه دو  معةةارا 

 .استصحاب يفهارته خيرج موضوعا  عن معلوم النجاسة إذ هو معلوم الطهارة حينئٍذ شرعا  تن يال  
فيما تعاقبت عليه حاالت الكر يةة والقللةة لصةدأل )أل ةك كنةت  –مالال   – عم ارتأ  السيد العم جريا  استصحاب الكر ية 

بينما ارتأ  رية   ا  اليقةني السةاب   وقد كا  على يقني، مجاال  أل ه من حيث اجملموم شاك ا   إمجاال  على يقني فرككت( إ
قةةد امةةدم بتعاقةةمل احلةةاالت فلةةم يعةةد يصةةدأل عليةةه )أل ةةك كنةةت علةةى يقةةني فرةةككت( وعلةةى أط فتحقيةة  ذلةةك موكةةول إىل 

 مظا ه.
 حكومة الدليل على األصل

 وهذا على القاعدة وذلك كحكومة خرب الالقة على الرباءة ،يكو  احلاكم هو الدليل احلكومة بني دليل وألل با الثالث: 
 أو االستصحاب. النقلية

                                                           

 واال مالل ألل الصالة. (1)
 من حكومته عليه. (2)
 العقلية فهو وارد عليها.اما  (3)
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 حكومة األصل على الدليل
يف النتيجةة الكليةة مة   أللةل احلةاكم موافقةا  الصةورة اااةا مة  كةو  احلةاكم هةو األلةل وحينئةٍذ قةد يكةو  مقتضةى االرابع: 

 بدويا  أو مستقرا  فالصور ثالثة: الدليل وقد يكو  خمالفا  اما
 ق لموضوع الدليلاألصل موافق محق   -أ

فلةةو قةةال أكةةرم العلمةةاء وأجرينةةا استصةةحاب عامليةةة ايةةد الةةذط كةةا  عاملةةا  سةةابقا  فرةةك يف علمةةه الحقةةا  الحتمةةال ابتالئةةه 
ضةربة علةى رأسةه مةالال  فةا  استصةحاب كو ةه عاملةا  حمقة  ملوضةوم أكةرم العلمةاء فقةد حكةم األلةل بالنسيا  مالال  إثر مرا أو 

 وكا  موافقا .  موضوعه على الدليل إذ حق  
 األصل مخالف للدليل بدوا   -ب

فا  االستصحاب خمرج اةذا الفةرد عةن موضةوم )أكةرم  (1)كما لو جر  استصحاب عدم كو  هذا عاملا    ،وقد يكو  خمالفا  
 لعلماء( فهو حاكم عليه إذ  فى موضوعه تن يال .ا

مل يبةة ل لةةه وجةةودا  يف مرحلةةة امجرادة اجلديةةة  –ولةةو حكومةةة  –وهةةذا مةةن املةالفةةة البدويةةة إذ األلةةل إذ رفةة  موضةةوم الةةدليل 
 كي يعارضه،  عم التعارا قد يكو  يف بادئ النظر أو فقل ا ه تعارا متوهم.  ،حكم الرارم موضوم مرحلةيف و 

 مستقرة ألصل مخالف للدليل مخالفة  ا -ج
وذلك كتقدم قاعدة الفراغ على االستصحاب على املباين: فا  قاعدة الفراغ اما دليل أو  ،يكو  خمالفا  خمالفة مستقرة وقد

أو  – أو ا ةةةه اعترب ةةةا -أو أحةةةد ا  – د ا مبةةةدلواماألةةةل وكةةةذا االستصةةةحاب وذلةةةك علةةةى حسةةةمل املبةةة  يف ا  الرةةةارم تعب ةةة
 حجة لكاشفيتها النوعية عن الواق  لغلبة املطابقة مالال ، فادحمتمالت فيهما إذا  جمموعا  أربعة. - احد ا

ُكلُّ َما َشَكْكَت ِفيِه ِممَّاا قَاْد َمَىاى  :أط حال فلو كا  املب  ا  قاعدة الفراغ هي ألل من األلول لقولةه  وعلى
اء تعبدا ، وكا  املب  ا  االستصحاب امةارة لكاشةفيته النوعيةة عةن الواقة  فموضوعه الرك وحكمه امجمض (2)فَاْمِىِه َكَما ُهوَ 

، فةةا  قاعةةدة الفةةراغ (3)اسةةتفد ا منهةةا احلجيةةة للكاشةةفية النوعيةةة، أو النقليةةة إذا وكةةو  مسةةتند  هةةو بنةةاء العقةةالء ال األدلةةة النقليةةة
حةةةةةة لةةةةةركن ذلةةةةةك لوضةةةةةو  امةةةةةا منق  و  ؛تتقةةةةةدم حةةةةةص يف هةةةةةذ  الصةةةةةورة فكيةةةةة  بالصةةةةةور الةةةةةالال  األخةةةةةر ، علةةةةةى االستصةةةةةحاب

ََ االستصحاب إذ ركن االستصحاب الالاين هو الرك  َْْبِ ا  لَا ََ يَا ََ َُامَّ َشاَكْكَت فَالَاْي ََ ُكْْاَت َعلَاى يَِقاينن ِماْن َرَهارَتِا أِلَ َّا
َ  َأَبدا   ُقَض اْلَيِقيَن بِالشَّ ال شةك )القاعةدة ا ةه فمفةاد م ه من لةة العةدأط   ل ة (5)والقاعدة تقول )شةكك لةي  برةيء( (4)َأْن تَاْاْ

 م باليقني الساب  والرك الالح .و تن يال  فال حرط االستصحاب قهرا  أل ه متق الحقا (
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 مالال . –رك ا ه لار عاملا  أم ال كما لو كا  جاهال  مث جاء للحواة ف  (1)
 .344ص 2التهذيمل: ج (2)
 بربكة )ينبغي( يف لحيحة ارارة، أو ري  ذلك. (3)
 .422ص 1التهذيمل: ج (4)
 هبذا الرك أبدا  والغهل واعترب  كالعدم. أو لقوله )فامضه كما هو( الذط يعين ال تعتل  (5)


