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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(

(778) 
 لحاكم اما موافق للمحكوم أو مخالف لهتقسيم آخر: ا

، واملارا  وقاد يكاون لالفاا   (1)فان احلاكم قد يكون موافقاا  للمككاوم ؛ا إىل أربعة أقساممقسمني ينقسم كل منهتنقسم بتقسيم آخر إىل  والحكومة
منهما مع كوهنماا وكلٌّ  ،وتيني ال مبا مها مدلوال الدليلنيبكونه لالفا  معارضا  أي مع قطع النظر عن احلكومة وبالنظر إىل املدلولني بنفسهما كككمني ثب

  ليلني أو أصلني أو باالختالف فاألقسام مثانية:
 األصل الحاكم على األصل مع كونه موافقا

ا وجاوب النفقاة عناد الفاك فيهاعادم األصل احلاكم على األصل مع كونه موافقا ، وذلك كاستصكاب عدم الزوجية احلاكم علاى استصاكاب  -7
جار  األصال فياه أوال  الاا ال ياد   ساببيا  ا وحيا  كاان الفاك يف الزوجياة مفانه لو شك يف وجوب نفقتها عليه للفك يف زوجيتها له كان األصل عادمه

 جماال  جلريان األصل املسبيب.
 ومع كونه مخالفا  

ففك يف وجوب النفقة، فان استصاكاب  (2)ا مث شك يف استمرارهعاملا  بزوجيته ، يف املثال السابق،الصورة حباهلا مع كونه لالفا ، كما لو كان -0
ألصالة الرباءة عن وجوب النفقة بل وخالفا  الستصكاب عدم وجوب نفقتها إذا تاوار   عليهاا حااال  مان وجاوب الزوجية يفيد وجوب النفقة خالفا  

 ال جيري على املفهور مع جريان استصكاب العدم األزيل. فتأمل النفقة وعدمها لتوار  نفوزها ورجوعها للطاعة مع جمهولية تاريخ املتأخر فانه
 الدليل الحاكم على الدليل مع كونه موافقا  

ملوضاوعه بنكاو  حمّقاقالدليل احلاكم على الدليل موافقا ، كما لو قامت البيناة علاى ان هامخا فار فاناه حااكم علاى  ليال حرماة اامار، مبعا  اناه  -4
 عند التطرق لضابط احلكومة. (4)ذلكيت حتقيق كما سيأ  (3)التنزيل أو غريه

 ومع كونه مخالفا  
 نفى كونه فرا  انتفى ثبو  احلرمة له.الصورة حباهلا مع كونه لالفا ، كما لو قامت البينة على عدم كون همخا فرا ، فانه إذ  -3

 الدليل الحاكم على األصل مع كونه موافقا  
مااثال  زوجتااه اعن مااع اقتضاااء االستصااكاب ذلااك، ومهااا متفقااان يف كمااا يف خاارب الثقااة أو البينااة علااى اهنااا ،  موافقااا   الاادليل احلاااكم علااى األصاال -5

 .النتيجة مع تقدم البينة رتبة إذ معها ال شك الحقا  
 ومع كونه مخالفا  

أو علااى اهنااا اعن  (5)ا مل تكاان زوجتااهالصااورة حباهلااا مااع كونااه لالفااا ، كمااا لااو قاماات البينااة يف املثااال السااابق علااى العكاا  بااان قاماات علااى اهناا -6
 .(6)زوجته

اااالماارة كان والحاصللل  ااالبينااة قااد توج  دة لليقااني الساابق أو املةكاادة للفااك الالحقااة، موافقااة د اليقاني وقااد ترفعااه وقااد توجااد الفاك وقااد ترفعااه فاملوج 
 لالستصكاب، وعكسها كالصور األخر ، لالفة له.

                                                           

 أي يف املآل والنتيجة القصو  وهي إثبا  احلكم أو نفيه. (1)
 الرافع كما لو شك يف حدوث فسخ أو طالق أو مو .اما بنكو املقتضي كما يف ما لو كانت متعة، أو يف  (2)
 أي غري همخا املع . (3)
 أي وجهه، أو العدم. (4)
 مع كونه متيقنا  قبل ذلك باهنا كانت زوجته، فقد أزالت البينة يقينه السابق. (5)
 مع كونه متيقنا  قبلها باهنا مل تكن قبلها زوجته فأرا  استصكاب عدم الزوجية. (6)
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 خالفا  األصل الحاكم على الدليل موافقا  وم
 .وقد مّر تفصيله يف البك  السابق فراجع ،األصل احلاكم على الدليل موافقا  أو لالفا   -1-8

 على ان التفصيل الثالثي اجلاري يف البك  السابق يف همخه الصورة جاٍر يف الصور السابقة. فتأمل
 يان أو باالختالفب  تقسيم آخر: الدليالن اما لفظيان أو ل  

 إىل أقسام أربعة: ،على املختار ،كوم ينقسمان بتقسيم آخران احلاكم واحملثم 
 العك . -4  .يا  بّ ما كان احلاكم لفظيا  واحملكوم ل   -3  يني.بّ ما كانا ل   -2  ني.ما كانا لفظيّ  -1

 تعرياا احلكوماة فاان كاان علاى اااالف املبناوي يف وذلك مبني  ،حصر البعض احلكومة يف الصورة األوىل، واملنصور تعميمها إىل الصور األربعوقد 
وإن مل  ،ان يكون أحد الدليلني مبدلوله اللفظي ناظرا  للدليل اللفظي اعخر شارحا  لاه ومفسارا ..( اختصات بالصاورة األوىل)تعريفها هو ان احلكومة هي 

لفظاه إن كاان لاه لفا  أو لادليل اعخار األعام مان نااظرا  ل (1)مطلقاا   ان يكاون أحاد الادليلني: )كماا لاو قلناا  ،تعّما (مدلولاه اللفظاي)نقيد احلكومة بقياد 
 .مفا ه إن مل يكن(

معيااار احلكومااة كااون أحااد الاادليلني يف مقااام شاارا ماادلول الاااري مبااا هااو مدلولااه املسااتلزم كونااه مبنزلااة  أي  قااال احملقااق العراقااي: )مث إن يف كااون وللل ا 
أو كوناه يف مقاام شارا مفاا  غاريه مباا هاو حكام واقعاي وإن اساتتبع ذلاك شارا مادلول الااري أيضاا  لكان ال مباا هاو  التفسريي )احلاكم مع عدم احملكاوم(،

)بتقريا  أن الادليل علاى التعباد باالظهور لايب وال : و (2)يف األّول ومن اقتضاء األمثلة هلا كوهنا من الثاين( [تعاريفها]بعض ظهور ، من [وجهني]مدلوله 
مدلوهلا[ وإال فلاو كانات ] غريها[ مبا هو] بكوهنا شارحة[ ملدلول] يف غري باب األلفاظ. وفيه أنه إمنا يصح على شرا احلكومة (3)نوانمع  ملثل همخا الع

)فكينئاامخ صااح  عااو  : و (4)(يف[ املقااام] احلكومااة متقومااة بنظاار احلاااكم إىل توسااعة مفااا  غااريه مبااا هااو أماار واقعااي أم تضااييقه، ملااا كااان قصااور يف اطالقااه
ي، كماا هاو الفاأن امكان وجو  البناءين اللبيني مع كون أحدمها ناظرا إىل توسعة اعخر أو تضييقه يف مرحلة الظاهر املتاأخر رتباة عان مرتباة البنااء الاواقع

 .(5)يف اقتضاء  ليل التعبد بالواقعيا  توسعة الواقع ] أو [ تضييقه يف مرحلة الظاهر(
 خرمثاالن لحكومة أحد اللب يين على اآل

ما لو التزمنا، كما فيما سبق مفصال  من مبا  احملقاق االصافهاين وآخارين، باان الادليل علاى حجياة الظهاورا  هاو بنااء العقاالء  مثال غير اللفظيين
إال السارية أو بنااء ألن )الداللاة( ال  ليال علاى حجيتهاا  ، نظارا  بال والظااهر يف مقابال األظهار (6)احلجية الظاهرين املتعارضني  ليلفمل يولمخا ال  ؛عمال  

لفظية اماا املارا  اجلادي فقاد سابق ان  عليهعلى املرا  اجلدي ال االستعمايل فان الداللة  مامثال  يف  اللتهوالعام  ليل حجية اااص وذلك مثل العقالء، 
فاال يعقال أو بناء العقالء السرية  و ليل حجيتها ليست لفظية على اجلدية حال الالف  أو قرائن املقام هي الدالة فالداللة الدالّ  اللف  غري  ال عليه بل

ااااص علاى العااام أو املطلاق علاى املقيااد.  حكومااة   منضااما  إىل مبا  اختصااص احلكومااة مباا إذا كاان )أحااد الادليلني مبدلولاه اللفظاي...( علاى هامخا املبا 
 ه يأيت مزيد بيان له.فتأمل وقد مضى تفصيله كما لعل

ال ضرر هو العقل بدعو  استقالله باان املاوىل الارحيم ملقاام ر)تاه )ال ملقاام عدلاه إذ املالاك احلقيقاي لاه ان يتصارف لو فرض ان مدرك مثال آخر: 
ضارري مان  ون  ( ال يكلاا عباده بفعالٍ أقاو  أو مسااوية يف ملكه كياا يفااء فاال ظلام حاك لاو كلاا العباد مباا يضاره مان  ون وجاو  مصالكة مزا)اة

فرض ان مدرك وجوب األمر باملعروف والنهاي عان املنكار هاو العقال أيضاا  أو بنااء العقاالء، فلاو كاان األمار بااملعروف أو  لوفوجو  منفعة مزا)ة أقو ، 
واملقصاو  الضارر الباالأل األكثار  أو العقالئاي، حاكم على  ليل األمر والنهي العقلايأو العقالئي النهي عن املنكر ضرريا  فعلى مبنانا فان ال ضرر العقلي 

 ة األمر والنهي.من مصلك
 حتقيق احلال يف كل ذلك الا سنمخكره عند استعراض الضوابط املختلفة اليت ذكرها القوم للككومة والرأي املختار فيها. بإذن اهلل تعاىل وسيظهر

                                                           

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين   أي لفظيا  كان أو ل ّبيا . مطلقا: (1)
 .454ص 2مقاال  األصول: ج (2)
 أي احلكومة. (3)
 .464ص 2مقاال  األصول: ج (4)
 .461ص 2مقاال  األصول: ج (5)
 إذ ال عمل على املتضا ين أو املتناقضني. (6)


