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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(

(229) 
 مة( وضوابطهاتعريف )الحكو 

بفعريفةا  تفلفةة  لةلل  عررفاة علةى اخةفالا املبةاي ايهةا  تعريف احلكومةة وضةابطها، وهةو مبة ن يف  الكالم
، وسوا نقفصر على ذكر أهم الفعاريف واخفالااهتا مل يكن جامعا  ن بعضها ذكر بعض ضوابطها أو تضمف وقد 

 :بفعريف الشيخ ولنبدأ مث الضوابط وأنواعها مث املناقشة 
 الشيخ للحكومة اتعريف

ان الفعريةةف األول أ ةة  مةةن هةةو عةةرفا الشةةيخ احلكومةةة بفعةةريفني تفلفةةني يف جهةةا  عديةةدة وجامعهةةا لقددد 
 الثاي من جها  عديدة والثاي أخص من احلكومة بالفعريف األول يف مناحي تفلفة.

 باب الفعالل والاراجةي  على ما سيجيء يف -ومعىن احلكومة ): اقد عرفاه يف آخر مباحث االسفصحاب بة
: أن حيكةم الشةاريف يف ضةةمن للية  بوجةةوب راةم اليةةد عمةا يقفضةةيه الةدلي  ادخةةر لةوال هةةلا الةدلي  احلةةاكم، أو -

 .(1)حبكم ال يقفضيه لليله لوال الدلي  احلاكم، وسيجئ توضيحه( بوجوب العم  يف مورلن 
أن يكون أحد الدليلني مبدلوله اللفظي مفعرضا )وضابط احلكومة: : وعرفاه يف أول كفاب الفعالل والارجي  بة

حلال الدلي  ادخر ورااعا للحكم الثاب  بالدلي  ادخر عةن بعةض أاةرال موضةوعه، ايكةون مبينةا ملقةدار مدلولةه، 
 عليه. (2)مسوقا لبيان حاله، مففرعا

نظة   عن املورل.وميزان ذل : أن يكون حبيث لو ارض عدم ورول ذل  الدلي  لكان هلا الدلي  لغوا خاليا 
أو مةةم حفةةم ا مةةام أو املةةبموم أو بعةةد  الةةدلي  الةةدال علةةى أنةةه ال حكةةم للشةة  يف الناالةةة، أو مةةم كثةةرة الشةة 

الفةةرام مةةن العمةة ، اكنةةه حةةاكم علةةى األللةةة املفكفلةةة ألحكةةام الشةةكو ، الةةو اةةرض أنةةه مل يةةرل مةةن الشةةاريف حكةةم 

                                                           

 .313ص 3ارائد األصول: ج (1)
 ويف نسخة )مفعرفضا (. (2)
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 .(1)(النااية حلكم الش  يف هله الصورمل يكن مورل لألللة  -ال عموما وال خصوصا  -الشكو  
 الفوارق بين التعريفين

 االخفالا املبنوي: ،، أو املبفنية علىوهي الكاشفة عن ،الفوارق بني الفعريفني كث ة أقول:
 هل يشترط في الحكومة ان يكون التفسير ضمنيًا؟

ث مبنائي وهو انةه هة  يشةار  حب اههناقوله يف الفعريف األول )ان حيكم الشاريف يف ضمن للي ..( منها: ف
يف احلكومةةة ان تكةةون تفسةة ا  ضةةمنيا  أو الأل اعلةةى األول ال يكةةون الففسةة  الصةةري  مةةن احلكومةةة كمةةا لةةو اسةةر  

 وعلى الثاي تكون احلكومة أعم من الففس  الصري  أو الضمين. (2)أو أي أعينكالمه بقوله 
ولةلا أخةرج الففسة  الصةري  مةن احلكومةة قةال: إىل االشةارا   يف كفةاب الفعةارض ذهب صاحب العةروةوقد 

غةة  احلكومةةة، ااحلكومةةة تنزيةة  ضةةمين كمةةا أ ةةا  يمبنزلةةة الوضةةوءيالصةةري  كقولةةه يالفةةيمم وضةةوءي أو )نعةةم الفنزيةة  
تفسةة  ضةةمين، ويف املعةةىن مةةم ذلةة  الففسةة  الصةةري  لةةي  حبكومةةة مةةثال  إذا قةةال: أكةةرم العلمةةاء، أي العةةدول أو 

مرالي منهم العدول.. ال يقال إنه حاكم، ب  تفسة ، اةال يةدلو كونةه تنةزيال  علةى كةون العبةارة أعين العدول، أو 
 .(3)غلطا (

 بينما ذهب آخرون إىل عدم االشارا ، وهو املنصور وسيبيت وجهه.
ان يكةةون الشةةيخ قةةد أشةةار إىل هةةلا انةةالا وإىل مبنةةاه ايةةه بقولةةه )يف  –إن مل يكةةن املسةةفظهر  –واحملفمةة  

 اانالا قائم واملبنيان تفلفان. (3)وعلى أي – (ال بصري  للي )لي ( أي ضمن ل
 هل يشترط في الحاكم ان يكون دلياًل لفظيًا؟

قولةةةةه )يف ضةةةةمن لليةةةة ( اةةةةان املالحةةةةم انةةةةه مل يقيةةةةد الةةةةدلي  بكونةةةةه لفظيةةةةا  ايشةةةةم  الةةةةدلي  العقلةةةةي ومنهددددا: 
ربةةاعي يف الةةدليلني: بكو مةةا لفظيةةني أو لبفيةةني أو إىل الفقسةةيم الالةةدرا املاضةةي وقةةد أشةةرنا يف آخةةر  ،والعقالئةةي

 باالخفالا، وذل  عك  الفعريف الثاي إذ صرح ايه بة)ان يكون أحد الدليلني مبدلوله اللفظي...(.
احلةاكم يف الفعريةف الثةاي باملةدلول اللفظةي قةال: )وضةابط احلكومةة: أن يكةون  قيفةد انةه  وبعبارة أخةر::

                                                           

 .13 -13ص 3ارائد األصول: ج (1)
 لعلماء أعين العدول منهم( اانه ختصيص لربفا لكنه بلسان الففس  ال الفخصيص وال احلكومة على هلا املبىن.كما لو قال: )أكرم ا  (2)
 .06-95كفاب الفعارض )لليزلي( ص  (3)
 سواء  أقصد الشيخ ا شارة إىل ذل  أم ال. (3)
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فظي( بينما مل يقيفد بلل  يف الفعريف األول إذ قال )ان حيكم الشةاريف يف ضةمن للية ( أحد الدليلني مبدلوله الل
.)  ومل يقيده بة)لفظيٍّ

 هل الحكومة خاصة بالرفع أو شاملة للتنزيل؟
ةومنها:  صةها يف الفعريةف م احلكومةة يف الفعريةف األول إىل الراةم والفنزية  )أو الوضةم( معةا  بينمةا خصف انه عمف
 الثاي بالرام.
ياعمة  بالبينةة يف كقولةه ) :  الشيخ حلكم الشاريف بوجوب رام اليد عما يقفضيه الدلي  ادخةر بقولةهوقد مثف 

اةكن الشةاريف حكةم يف للية   -واملفروض أن الشة  موجةول مةم قيةام البينةة علةى جناسةة الثةوب  -جناسة ثوب  ي 
 .(1)اليت منها اسفصحاب الطهارة( وجوب العم  بالبينة، برام اليد عن آثار االحفمال املخالف للبينة

لةة ا احفمةةال أ) يفيةةد: (2)مةةن ان لليةة  احلةةاكم –وأشةةرنا إليةةه سةةابقا   –ومبةةىن كالمةةه هنةةا علةةى مةةا بةةىن عليةةه 
اليد عن آثاره( وسيبيت ان ذل  غ  مشار  يف احلكومةة وال ان  اان الشاريف حكم برامانالا( وللا قال هنا )
 مفال ك  األللة ذل .

َل صفددالف بوجةةوب العمةة ...( مثالةةه:  وقولةةه: )أو ِيدد دددب الطَّهبددورفِينأو  (3)الطَّددوفا ب بلاِلبدف اةةان  (3)التدَّدديفَممف أفحف
لكنةةه بةكةةة  (9)ال يقفضةةيه لليةة  الصةةالة كةةالفطهر مةةن احلةةدث وانبةةث  العمةة  يف الطةةواا بةةبعض أحكةةام الصةةالة

ويفيةد ان  طهةور( يفيةد تنزية  املفةيمم منزلةة املفطهةروكةلا حةال الفةيمم اانةه بةكةة )الفةيمم  ،الدلي  احلةاكم يقفضةيه
 .حكمه حكمه

 ايه على الرام اقط. احلكومةر ص  ن يف تعريف الشيخ الثاي إذ ق  وهلا القسم غ  مضمف 
 هل يشترط في المحكوم ان يكون دلياًل لفظيًا؟

، امةةا الفعريةةف الثةةاي العلةةه كونةةه لفظيةا  أو لبفيةةا  إىل  حكومةةة عليةةه مان ظةاهر الفعريةةف األول الفعمةةيم للومنهددا: 
يسففال من سياق كالمه ختصيصه باللفظي، نعم ال يوجد ذل  يف العبارة إذ قال )مفعرضا  حلةال الةدلي  ادخةر( 

                                                           

 .319ص 3ارائد األصول: ج (1)
 لدلي  كما سبق إيضاحه.م يف الدلي  على اك  أي للي  الدلي  احلاكم، أي ح   (2)
 .213ص 1عوايل اللئايل العزيزية: ج (3)
 .03ص 3ا سالمية( ج –الكايف: )   (3)
 أو للي  اشارا  الطهارة يف الصالة. (9)
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 ومل يق  )حلال الدلي  اللفظي ادخر(.
اقد سبق ان الصور أربعة وإن انالا واقم يف قصر احلكومة على اللفظيني احسب أو تعميمها  وعلى أيف 

 أو العك . ا  ما كان احلاكم لفظيا  واحملكوم لبفيولا لبيفني ل
ةة   ر احلكومةةة يف الةةدلي  احلةةاكم علةةى اللفظةةي وامةةا الةةدلي  احملكةةوم العةة وتعريةةف الشةةيخ الثةةاي صةةري  يف قص 

وتركةةةه مةةةم ذلةةة  قيةةةد احملكةةةوم إىل القسةةةمني كةةةلل  لفقسةةةيم  الففاتةةةةجممةةة  مةةةن هةةةله ااهةةةة إال إذا أحةةةر   كالمةةةه
 نه للي  الفعميم يف احملكوم مم الفخصيص يف احلاكم.اا (اللفظي)

 هل الحكومة مرتهنة باللغوية لوال المحكوم؟
ص يف الفعريةف األول بةلل ، ر احلكومة يف الفعريف الثاي على ضابط اللغوية، بينما مل خيص ةص  انه ق  ومنها: 

لغوية على األصول العملية الفعبدية إذ ال  وعلى الفعريف الثاي اانه يلزم ان خترج األللة االجفهالية عن احلكومة
 .مم انه ير: حكومفها عليها يف إنشاء حجية األللة االجفهالية حىت لو مل توجد األصول العملية

ب  ويلزم خروج نف  املثال الةلي مثة  بةه للحكومةة يف آخةر االسفصةحاب والةلي نقلنةاه آنفةا  وهةو )كقولةه 
اةكن الشةاريف  -فروض أن الش  موجول مم قيام البينة على جناسة الثوب وامل -ياعم  بالبينة يف جناسة ثوب  ي 

حكةةةم يف لليةةة  وجةةةوب العمةةة  بالبينةةةة، براةةةم اليةةةد عةةةن آثةةةار االحفمةةةال املخةةةالف للبينةةةة، الةةةيت منهةةةا اسفصةةةحاب 
 الطهارة(.

بددين لدديب بددين الروجددل وولدددو وبيندد  و و وال شةة  يف ان اللغويةةة ثابفةةة يف مثةة  )ال حكةةم للشةة  يف الناالةةة(
َل صفدالف ب  ويف مث   (2)عبدو وال بين  وبين أهل  رباً  ِيد ا شةكال إال ان  (2)التدَّديفَممب وبضبدو ب و الطَّوفا ب بلاِلبدف

النوعةان منهةا  وهةلاناليت تدور مدارها وجولا  وعدمها اةان احلكومةة أنةوايف  احلكومةان اللغوية ليس  ضابط  هو
احملكةةوم لون سةةائر األنةةوايف ومنهةةا حكومةةة األللةةة االجفهاليةةة علةةى األصةةول ممةةا يسةةفلزم لغويةةة احلةةاكم لةةوال ورول 

 العملية وسيبيت تفصيله. وللبحث صلة بكذن اهلل تعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

                                                           

 .352ص 23جامم أحاليث الشيعة: ج (1)
 .126ص 1لعائم ا سالم: ج (2)


