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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(

(728) 
 مةتعاريف الحكو 

 تعريف المحقق اليزدي للحكومةالتعريف الثالث: 
: )املقزام األول: احلوومزة أي يوزوي هو ما ذكره احملقق اليزدي  يف كازاب الاعزارق، قزالالتعريف الثالث: 

أحزززد الزززدليلني  دلولزززه اللفظزززي ماصزززرخا  يف الزززدليه اظخزززر ووزززاٍرا  إليزززه وظزززر  زززر   و فسززز  ، لوزززن ال بالافسززز  
سواء كاي باخصيص عمومه أو  قييد إطالقه أو حبمله على خالف ٍاهره أو  ،  الضمينالصريح به بالافس

خهززي قسززم مززن القززرائن املنفصززلة يف احلقيقززة، والفززرل بينهززا باملززدلول اللفظززي ال  ،إجيابززه لعززدم العمززه  قاضززاه
 .(1)حبوم العقه كما يف غ ها(

 مطالب مبنوية في تعريف اليزدي
 حول  عريفه  ا اباىن عليه من مباي  يف ضمن مطالب:حتقيق بعض الوالم أقول: 

 لزوم ان يكون الحاكم دليالً لفظياً 
علزى الاقييزد  -حسب  عريفه  – اللفظي لونه بىنباوه وإي مل يقيد )أحد الدليلني( باللفظيني أو األول: 

 م  اللفظي عن احلوومزة ب  ياي والل  ب  به لظهور قوله بعدها ) دلوله اللفظي( يف ذلك، خحسب  عريفه خيرج الل  
 وظ  ما أسلفناه عن الشيخ.احاماال  أيضا  عنها اللفظي خيرج و 

 لزوم ان يكون تصرفه بمدلوله اللفظي ال بحكم العقل
حبوم العقه ماصرخا  يف الزدليه اظخزر ال  دلولزه  الدليه اي قوله ) دلوله اللفظي( إلخراج ما كايالثاني: 

يف العززززام خاوززززه حبوززززم العقززززه القاضززززي بعززززدم ا امززززا  اإلراي ززززني ا ززززدياني  اللفظززززي وذلززززك كاصززززرف ا ززززا 
إذ لزي   املاخالفاني يف موري ا ا  و داخعهما وأٍهرية ا ا  من العزام أو  زبه ذلزك، ال باملزدلول اللفظزي.

 ا ا  بلفظه  ارحا  للعام أو ماصرخا  خيه.

                                                           

 .35كااب الاعارق )لليدي (    (1)
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 الاخصززيص: أي كززوي املخصززص بياوززا والفززرل بينززه وبززنييشزز  بززإلك إ  مززا قالززه الشززيخ مززن ) خهززو 
 بلفظزه ومفسزر   للعام، إمنزا هزو حبوزم العقزه، احلزاكم بعزدم  زوا  إراية العمزوم مز  العمزه با زا ، وهزإا بيزاي  

 .(1)للمراي من العام، خهو ختصيص يف املعىن بعبارة الافس (
 الخاص شارح للعام على مبنى مجازية العام

والافسز  علزى مبزىن مزن يزرا اي العزام  زا    نسزبة للعزام يف يائزرة الشزر وعم ميون إيراج ا زا  بالأقول: 
وعزم: بنزاء  علززى أي أريزد بزه ا زا  وا زا  قرينزة علزى ذلزك، وذلزك هززو مزا أ زار إليزه املز  ا النزائيين بقولزه: )

ا زا  الاخصيص والاقييد يقاضي اجملا ية، يووي الدليه الإ  كاي مفايه املطابقي ما  قاضيه وايجة حتوزيم 
 ززارحا  ومبي نززا  ملززا أريززد مززن لفززل العززام واملطلززق، خززاي ا ززا  واملقيززد يوززوي حالززه  ،علززى العززام واملطلززق واملقي ززد

 .(2)حال سائر قرائن اجملا ؛ إال أي ذلك  عدل عن الواق  كما أوضحناه يف حمل ه(
 لزوم كون التفسير ضمنياً 

الافسزز  الصززريح  خززاي الززبعض يززرا اييف احلوومززة  اي هنززاخ خالخززا  يف ا ززتاس الافسزز  الضززمينالثالثثث: 
 ر ال حاكم.الصريح مفس  يرا اي لي  من احلوومة به 

ذهززززب بعززززض األعززززالم ومززززنهم احملقززززق اليززززدي  إ  اال ززززتاس قززززال: )لوززززن ال بالافسزززز  الصززززريح بززززه  فقثثثثد
ززز فسزززر الضزززمين م احلزززاكم إ  املبالافسززز  الضزززمين( بينمزززا ذهزززب بعزززض آخزززر إ  عزززدم اال زززتاس أ  اوزززه عم 

ن به اي امل  ا النائيين بالغ يف ذلك حىت عد  املفسر الصريح أقوا أخراي احلوومة كما يظهر ذلك م ،والصريح
مفس ززرا  ملززدلول قولززه يف الفوائززد )والاحقيززق: أوززه ال يعازز  يف احلوومززة أي يوززوي أحززد الززدليلني  دلولززه اللفظززي 

الافس  أو ما يلحق بإلك؛ خاي  غالب مواري احلوومات  (5)اةحبيث يووي مصد را  بأحد أي اظخر و ارحا  له
خزاي ٍزاهر قولزه  (6)الافسز ( (3)مزا يوزوي مصزد را  بأحزد أياة (4)ال ينطبق على هإا الضابط، به مل يو د خيها

 .)حبيث...( اوه هو الفري املسل م للحوومة

                                                           

 .14  4خرائد األصول: ج (1)
 .111  4خوائد األصول: ج (2)
 أيوات. (5)
 أ  يف اظيات والروايات. (4)
 أيوات. (3)
 .117  4خوائد األصول: ج (6)
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بشزوه عزام  ألقزوال واملبزاياسزاعراق وسيأيت حتقيق احلال يف كه ذلك وخيمزا سزيأيت، إذ الوزالم اظي يف ا
 م  بعض اإل ارات الخاالخاهتا أو م  ذكر و ه خقط للاأييد أو الري والافصيه آت بإذي اهلل  عا . ومو د

 األنواع األربع للحكومة
أو إجيابزه  سواء كزاي باخصزيص عمومزه أو  قييزد إطالقزه، أو حبملزه علزى خزالف ٍزاهرهاي قوله )الرابع: 

 :لعدم العمه  قاضاه(  عميم للحوومة إ  األووا  األربعة
خاألوالي كز)ال  ك لوث  الشك( بعزد قولزه )حوزم الشزووخ يف الثنائيزة والثالايزة والرباعيزة كزإا أو حوزم 

 هو غ  النحو ( بعد قوله مثال  )أكرم العلماء( أو )أكرم العامل(.العامل الشك خيها كإا( و)
ر و زارحا  لزه وذلزك مثزه قولزه ، خيووي أحزد املابزاينني مفسزرا  للمبزاين اظخز(2)املابايننييف وهو  :(1)واالثها

)رأيت أسدا ( إذا خسره بقوله )األسد هو الر ه الشجا ( أو وصله بقوله )يرمي( وكإا قوله )الطواف بالبيزت 
 صالة(.

ثنك َحثَر   َوَما َجَعَل َعلَثيككممك فيثي الث كزورابعها: وهو يف )من و ه(   بالنسزبة إ  أيلزة العنزاوين  (5)دِّيني مي
 األولية.

 الحاكم من القرائن المنفصلة، حسب رأيه
اوه اعا  احلوومة من القرائن املنفصلة لون األصح اي احلاكم أعم مزن كووزه منفصزال  وماصزال  الخامس: 

 ولزإا  عزد   ؛(4)ووم عليه أو خصلهإذ ال خرل يف احلوومة بني وصه مثه )يرمي( و)الطواف بالبيت صالة( باحمل
 وذلك ما ذهب إليه امل  ا النائيين أيضا ، قال:  مطلقا ، قرائن اجملا  من احلوومة

إي املراي من الافس  ما يعم   فسز  قرينزة اجملزا  لزإ  القرينزة، حيزث إي قرينزة اجملزا  إمنزا  وزوي  يل:وإن ق)
 ا مصد رة بأياة الافس .  ارحة ملا أريد من لفل ذ  القرينة م  عدم كوهن

 .(3)قصر احلوومة على ذلك أيضا  يو ب خروج غالب املواري عنها( قلنا:
اي قوله )والفرل بينها باملدلول اللفظي ال حبوم العقه، كما يف غ ها( قد أوضحناه يف ضزمن السادس: 

                                                           

 محله على خالف ٍاهره. (1)
 وإي كاي حبسب اللفل أعم. (2)
 .17احلج:  (5)
 بالقول مثال  بعد ختة : )وكاي ذلك األسد راميا (. (4)
 .111  4خوائد األصول: ج (3)
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 الوروي خاأمه.وه إلخراج ال العام وا ا  خقط به وغ مها أيضا  حىت إ :ووضيف ،األمر الثاي
 الحكومة غير التنزيل

الانديه بزاي يقزول مزثال  )لوزن ال  د الاعريف، على مبناه، باي ال يووي بنحو  اوه كاي عليه اي يقي  السابع: 
وذلززك ألوززه اعازز  الانديززه قسززيما  للحوومززة خيمززا  ؛بالافسزز  الصززريح بززه بالافسزز  الضززمين، وال بنحززو الانديززه

بزززاب الانديزززه( : )بزززاب الازززداحم( و)ااويهزززا :منهزززا لزززم اي هنزززا أبوابزززا ...( وعزززد  مضزززى مزززن كلما زززه إذ قزززال )واع
 .(باب احلوومة :رابعها)و (االثها: باب الوروي)و

 واألصح اي الانديه من احلوومة كما سيأيت.
 تعريف آخر للحكومة لبعض األعالم

احلوومززة: أي  كززه عززن بعضززهم يف ميززداي وززه قززد  وززى إمززا حوززي عززن بعضززهم مززن )  التعريثثف الرابثثع: 
أو بلحززا   ، سززواء كاوززت املناخززاة بلحززا  وفسززهيليززه كززاي  عقلززه يف الززإهن مسززالدما  لاعقززه يليززه آخززر يناخيززه

يليززه اعابززاره، ومل يوززن  عقززه اظخززر مسززالدما  لاعقززه األول، خهززو حززاكم عليززه، مززن غزز  خززرل  بززني أي  وززوي 
 ييزن   عدم الضزرر واحلزرج مسزالدم  لاعقزه   ه، قال: خإي  عقه أو من و  هما باملباينة أو بالعموم املطلقاملناخاة بين

مشززامه علززى الاوززاليف، وكززإا  عقززه و ززوب البنززاء علززى احلالززة السززابقة، مسززالدم لاعقززه أوززه لززواله لوززاي لززه 
حوم  آخر خبالخه وهو ال اءة الثاباة بأيل اها، وهوإا...(
(1).  

ه اال اهاي  بنفسه وقد يووي احلزاكم هزو يليزه البحث عن اي احلاكم قد يووي هو الدلي (2)أقول سبق
 وقوله هنا )سواء كاوت املناخاة...( إ ارة لإلك. ،اعاباره خرا  

وسيأيت  قييم هإا الاعريف وو وه كووه أخص من احلوومة كما سيأيت إضاخة  عاريف أخرا،   املناقشزة 
اهلل  عززززا  العمززززر والاوخيززززق إوززززه املوخززززق   قنززززار الافصززززيلية خيهززززا بززززإذي اهلل  عززززا ، يف العززززام الدراسززززي القززززايم إذا 

 وآخر يعواوا اي احلمد هلل رب العاملني املساعاي.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .61-67كااب الاعارق )لليدي (    (1)
 .116يف الدرس  (2)


