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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(

(708) 
 ةأنواع الحكوم

؛ إمجاهلععاا اي يرصععرد الععدليم احلععاوم يف ،وضععوحمل الععدليم اهمععوم أو حممولععه توسعععة  أو (1)تنويععا احلمو،ععة، بوخععه آخععر، إأ أربعععة أقسععامويمكننن 
 األربا هيا فاألقسامتضييقا ، وا،ا الرفصيم 

 ان يفيد الدليل الحاكم توسعة موضوع الدليل المحكوم -7
 .ة ،وضوحمل الدليم اهموماي يفيد الدليم احلاوم توسعاألول: 

 اعليها وبعضها خمرلف فيها رفقوميمن الرمثيم لذلك بأ،ثلة بعضها ،
 (أحد الطهورين)ال صالة إال بطهور مع قاعدة الطهارة و

ننننور قولععععه  ا(2)املرفععععق عليهععععافمننننن  ةا إبالط ببطاه   التننننراد أحنننند فانععععه حممععععوم بقاعععععدة الطهععععارة ومععععا هععععو حممععععوم بقولععععه  (3)الا صاننننالا
ععع ،(6)املائيعععة (5)، فعععاي رعععاهر )ههعععور( هعععو الطهعععارة الواقعيعععة(4)  الطهنننورين التنننراد أحننند الظاهريعععة وقولعععه  لرشعععمم عت الطهعععارةوقاععععدة الطهعععارة وس 
 ة.القاعدة ورواية أحد الطهورين تفيداي توسعة املوضوحمل وهو )ههور( إأ الظاهرية والرتابي، واحلاصما اي ا الطهارة للرتابيةوس   الطهورين
رهر ،ن هذا البياي اي ووي املثال ،ن احلمو،ة ،بين على دعوى رهور الطهور يف الطهعور العواقعي واملعائي، عمع  ،عا لعو قلنعا بعاي الطهعور  وقد

 .يراد به األعم ،ن الطهارة الواقعية والظاهرية فاي قاعدة الطهارة تموي واردة حينئٍذ ال حاومة
ومعا هعو املعهعود   ايعة الرعبعدعنودعوى انه أعم ،ن اي يزيم أحد الدليلني ،وضوحمل الدليم اآلخر حقيقعة  ب توسعة الورودووهنا واردة ،بين على  نعم

 نرخا اإلثبات للنفي فانه اي أثبرت قاععدة الطهعارة على اي أو ،و،ن اي يثبت أحدمها ،وضوحمل اآلخر حقيقة بعناية الرعبد ،ن تعريف األصوليني له،
ةا إبالط ببطاه ننورأ،ثععال وفيععه اي رععاهر  ، هععي ،ععانا ،ععن الصععالةفقععد لالععت الالههععارة الععي الطهععارة نن  واو الا صاننالا ِطننالةب فااْغسب  ...إبذاا ق ْمننت ْم إبلاننص ال

إبْن ك ْنت ْم ج ن باً فااططهطر واو  شرهية الطهارة ال ،انعية عد،ها. فرأ،م وا
ةا إبالط ببطاه نورا ععادة قولعه اي هذا املثال ،بين علعى اعربعار الطهعور هعو املوضعوحمل ب ال يخفص و  إأ ،ثعم )الطهعور بعه تصعص الصعالة  الا صانالا

 . فرأ،مفاي راهره انه اهمول فالرصرد يف اهمول بالروسعة إذا   أو شبه ذلك، لمنه خالد راهر لساي الدليم (7)أو ترحقق(
 الطواف بالبيت صالة وكل مسكر خمر

ِطالةب فااْغسب  وا و ج نوهاك ْم واأايْندبياك ْم... إبذااقوله تعاأا  املخرلف عليهااومن  الططنوااف  بباْلبناْينتب ا  فانعه حممعوم بقولعه (8)ق ْمت ْم إبلاص ال
ة ععع (9)صانننالا وحيعععهن اهنعععا ،عععن األ،عععور االعرباريعععة  ،لعععت الطعععواد ،نزلعععة الصعععالة واعرءتعععه صعععالة ادععععا   عت الروايعععة ،عععن دائعععرة املوضعععوحمل يف اآليعععة فنز  إذ وس 
 الرنزيم. بار بيد املعرء واي له ذلكواالعر

                                                           

 على أخذ ورد آٍت. (1)
 أي فيمن وخدنا ممن ،ث م هبا. (2)
 .55ص 1، هتذيب األحماما ج58ص 1،ن ال حيضره الفقيها ج (3)
 .257ص 2ذيب األخبارا ج،الذ األخيار يف فهم هت (4)
 إذ االمسا  أمسا  ملسمياهتا الثبوتية. (5)
 بم للظهور العريف. ،لالنصراد (6)
 )ترحقق( على الصحيحي )تصص( على األعمي. (7)
 .6املائدةا  (8)
 .214ص 1عوايل اللئايلا ج (9)
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 سم  مخرا  عرفا .فانه وسا دائرة اخلمر إأ وم ،سمر وإي مل ي   (2)ك لُّ م ْسكبٍر خاْمرفانه حمموم بقوله  (1)اْلخاْمر  حاراام...ا ووذلك قوله 
 مناقشة المشكيني في المثالين

ةا لععه بقولععه الرمثيععم  وامننا) ااهقععق املشععميين أشععمم علععى هععذين املثععالني بقولععه لكننن   ْيننتب صاننالا ك ننلُّ م ْسننكبٍر أو بقولععها  الططننوااف  بباْلبنا
إرادة األععم ،عن اخلمعر  علعى،نا واضص؛ لعدم وشف األول عن إرادة األعم ،ن الصالة فيما رت ب يف الدليم على الصالة، وال الثاين  ففيه: .خاْمر

 .(3)فيما رتب على اخلمر يف األدلة(
 مبنائي، والظاهر الحكومة النقاش

هععو انععه هععم يشععرتم يف احلمو،ععة اي يمععوي احلععاوم نععاررا  إأ وإمجالععه نقاشععه ،بععين علععى النععزاحمل املبنععائي وهععو اآلن تفصععيال  بعع ذي اهلل تعععاأ أقننول: 
 ؟.أم ال ؟ناهقا  باي املراد اجلدي ،نه هو ،ا أفاده احلاوم ،، بلحاظ ورود احلاومأيضا   اهموم ،فسرا  له حبيهن يموي اهموم

ةا إبالط ببطاه ننورفعلععى األول يبرععش اإلشععمال لوضععوة اي أدلععة الصععالة وععع ةحععب بعععد ورود  الا صاننالا ْيننتب صاننالا ال تمععوي ناهقععة بععاي  الططننوااف  بباْلبنا
 .احلاوم فقطبم الناهق هو  ،دلوهلا واملراد اجلدي ،نها هو ،ا فسره احلاوم

،فسَّعر أم ال بد فيه ،ن ووي اهموم عليعه أيضعا  ناهقعا ، بععد حلعاظ احلعاوم، بانعه  ؟اي احلاوم هم تشرتم فيه نارريره وشارحيره فقط والحاصل:
 (ه العبطاليالشعك يف الثنائيعة حممع)وذلعك ،ثعم ال شعك لمثعش الشعك فعاي ،ثعم  ،شروة ،نظور إليه؟ باي يموي حال احلاوم حال القرينعة املرصعلة؟

 املراد به ،ا عدا شك وثش الشك. فرأ،ميموي ناهقا  باي  (ال شك لمثش الشك)بعد ورود 
ةبعم علعى دعرد اسعرظهار اي املعراد ،عن  ،بعدم ابرنا  ذلك على ذلك ايقال وقد هعو اي حممعه حممعه ال انعه أريعد بعه  الططنوااف  بباْلبناْينتب صانالا

 ولعله يأن حتقيق ذلك. ،لظاهر هو ذلكاي اوفيه: تنزيله ،وضوعا  ،نزلره. 
 ان يفيد الحاكم تضييق موضوع المحكوم -9
 .اي يفيد الدليم احلاوم تضييق ،وضوحمل الدليم اهمومالثاني: 

ي... مانا ر فبنعا عانْن أ مطتبن وذلك واال،ارات واألدلة االخرهادية بالنسبة لالصول العملية على أحد املسلمني فاي )خء الثقعة حةعة( حعاوم علعى 
ل حقيقعة بعم انعه ،نعز   (5)العلعمفاي خء الثقة لي  علما  حقيقة وال ينرفي به ععدم مبعناه املعهود املقابم للظن اي أريد بالعلم فيه العلم  (4)الا يناْع ام ون
قععة حةععة( وارد عليععه ألي خععء الثقععة ، وا،ععا إي أريععد بععالعلم فيععه )احلةععة( أي األعععم ،ععن العلععم والعلمععي فععاي )خععء الثفهععو حععاوم ال وارد ،نزلععة العلععم

لمعن بعنايعة الرعبعد أي بعنايعة أدلعة حةيعة خعء الثقعة فعاي تعب عد الشعارحمل  إذ ينرفعي بعه )،عا ال حةعة عليعه( حقيقعة   حقيقعة   (ال يعلمعوي)حةة فينفعي بعه 
 واالورفا  بع)بعنايٍة( يف تعريف الورود. وقد سبق اي األوأ حذد الرعبد إيانا حبةيره خعله حةة ووذا حال إ،ضائه حلةيره وما سيرضص الحقا .

وال شك ،ا حفظ اإل،ام وال شعك ،عا حفعظ املعأ،وم وال  (ال شك لمثش الشك) احمو،ة ،ثمحال مجيا األ،ثلة الي ذورها الشيخ لل وكذلك
 وصالة االحريام وشبه ذلك. ، أو البنا  على األوثر(6)بالنسبة لألدلة الي تثبت للشك أحما،ا  ،ن البطالي واالعادة ،شك يف النافلة

 ان يفيد الحاكم تضييق المحمول والحكم -4
 اهمول.اي يفيد الدليم احلاوم تضييق دائرة الثالث: 

نرا ٍ  جوذلك ومافة أدلة العنعاوين الثانويعة بالنسعبة ألدلعة العنعاوين األوليعة، وعع ال حعر  نْن حا ينب مب را وا الا الا ضانرا (7) وامانا جاعانلا عا انْيك ْم فبني الندم
م ْسالا راارا فبي اْْلب  وللبحهن صلة. فاهنا ترفا حمم الوخوب أو اجلوال عن الصيام الضرري ،ثال  ال املوضوحمل نفسه. (8) ضب

                                                           

 .131ص 2دعائم اإلسالما ج (1)
  ع ص محمد ولله الطاهرينوص ص اهلل  .458ص 6اإلسال،ية(ا ج –المايف )م  (2)
 .117ص 5وفاية األصول ،ا حواشي املشميينا ج  (3)
 .55ا صحتف العقول عن آل الرسول  (4)
 يف )،ا ال يعلموي(. (5)
 وما يف الثنائية والثالثية.  (6)
 .78احلجا  (7)
 .14ص 26وسائم الشيعةا ج (8)


