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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(72) 
 ي حاالت أربع:السيرة عامة ف

 وذلك يف أربع صور وحاالت: ،عامة شاملة حىت لصورة الظن الشخصي باخلالف بناء العقالء وسريهتمان الظاهر ان : (3)ثانيا  
 مقام التشريع وسن القوانين

يف بعااا الااادول، امللااو والن ااو ياارون عمومااات املشاارعني ةيف  لاا  األمااة كاالاااة مقااام الرشااريع وساان القااواانيع الااان العقااالء ماان  : ىاألول  
حىت مع الظان الشخصاي بااخلالف وقاد سارت ساريهتم  على املكلفني والرعايا من بيده الرشريع يف معرقد تلك األمة وامللة( حجة مطلقا   ومطلق

ه إن مل الال يضر عدم أخذ الابعا بالعموماات وساائر الظاواهر الااا ،ويرون اخلارج عن ذلك شاذا  خارسا  عن طريقة العقالء ،على األخذ مطلقا  
 .يكن لعذر الاهنم يرواه خروسا  عن الطريقة العقالئية

وهذا الوسه عام يف مطلق السري العقالئية ويف كاالة بناءات العقالءات الااه ال خيدش يف عمومها إينما كاات عدم عماو الابعا  اا لٍاال  
 وال مباالة أو شبه ذلك.

وماان صاا ة ا اسااة  (2ةماان: الكاشاافية النوعيااة عاان املاارا  ا ااد  خرلاام معاايهااامراحااو احلجيااة ومان بناااءهم وسااريهتم يف كاالااة  والظ  اهر
ولااي  ماان الصاا يك تفكيااك املااري ا النااائيا بااني املقااامني األولااني كمااا ساابقت مناقشااره  ،واالحرجاااج وماان لااتوم االتبااات وماان الرنجياات واالعااذار

 تفصيال .
 مقام القضاوة وفصل الخصومات

اخلصااومات، لوضااوا بناااء العقااالء علااى حجيااة عمومااات أحكااام القضاااة ومااواهر ألفااا  أحكااامهم وااااه ال  مقااام القضاااوة والصااوالثاني  ة: 
الااااه، يف بناااء العقااالء، ال يصااك لااه عليهااا عرااب بعاادم الظاان الشخصااي بالوالااال بااو وال بااالظن الشخصااي باااخلالف، اللااو أمااره القاضااي بالنفقااة ي  

 مطلقا  يف الداللة على املرا ات ا دية. األوامر والظواهريو على حجية الرعلو للعدم بان األمر ماهر يف الوسوب وال  ل
 مقام الواليات والسلطات

ومان سالطة كاو  ،ات والسلطات، واملرا   ا األعم من سلطة احلكومة مراتبها من رئي  وو ير وصوال  إىل أصارر مسالولمقام الواليالثالثة: 
قااد ااعقاادت حجااة و  عااد  ئااي  املنظمااة واحلااتب، الااان عمومااات قااراراهتم ولااوائ هم الداخليااة ت  ذ  ساالطة آخاار كماادير الشااركة وشااير العشاارية ور 

عليااه ساالطة اليكااون سااالبة باارفاااء املوضااوت اليكااون  هلاامالسارية علااى األخااذ  ااا بقااول مطلااق أ  علااى اهنااا ملتمااة ماان هااذا احليا  إال ملاان ال ياار  
، يف بناااء ارا  ماااهرا  ماان حياا  عمومااه وماان حياا   اللرااه علااى الوسااوب ملااا حااق  خروسااا  عاان الب اا ع الااان ماان البااديهي ان الاارئي  لااو أصاادر قاار 

مار العقالء الذ  عليه سريهتم أيضا ، للمومم ان يرعلو بااه من منا  شخصيا  بعدم مشاول هاذا العاام لاه أو اااه مان مناا  شخصايا  بعادم كاون األ
 للوسوب وال النهي لل رمة.
 مقام المعامالت

الت، من بيع وشراء وصلك وإساارة وريريهاا، الاان ماواهر األلفاا  لاديهم حجاة بالبداهاة اللاو كااات لاه ما ال  عشار كرا  مقام املعامالرابعة: 
                                                           

 حتت عنوان ةللسرية والبناء اكرة تعم الصورتني(. 07مضى الوسه األول يف الدرس  (1ة
 أ  البناء والعمو هو للكاشفية والبناء عليها. (2ة
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الاااه لاي  ألحادٍا  السالله املشا   ان يبيعاه بلفام ا ماع املضااف كقولاه ةبعاا أقالماك( القاالة بعركهاا بكاذا(  حماد ة أو منا ل أو أقالم معيناة
بعضاها الكااان مرسااع الضاامري يف  (بعااا أقالمااكةبااان ماارا   مان منااا  شخصايا  بااااا منناات القا  تسااعة أقااالم  ليمالباائع ماا ال  ان يرعلااو يف تساك

 قويل بعركها البعا، كالرسعة م ال .
 ومما يصك االحرجاج به. عن املرا  ا د  وال م االتبات ومنجتا   اوت كاشم  :حجةماهر ا مع املضاف وبعبارة أخرى: 

 االنصراف بأقسامهادعوى 
لااو ا عااى االاصااراف الااان كااان وسهااه ممااا يفيااد االاصااراف اوعااا  كمااا يف بعااا مناساابات احلكاام واملوضااوت، أو كااان مااا يفيااد ان الااالم  ،نع  م

لاى ناوعي عالظان باو الاعقاا  الاخلالف على للعهد ال للجن  اليما لو اسرعمو ا مع ا لى، كاات له احلجة لكن ال الاعقا  الظن الشخصي 
 .عليه هي له احلجة بو الااه ليستجملر  الظن الشخصي باخلالف كما يف موار  االاصراف البدو   (1ةواما ان كااتاخلالف كما ال خيفى، 

 أمر آخر الحق مرلخر رتبة  وال ربطة له جبهة الب  . واما مقام االخرالف يف ااه بدو  أو مسرقر الهذا
يف الصااورة اخلامسااة القاا  وهااي  (لااو  م ةم يف ا ملااة إ ااا ياار  إال البناااء العقالئااي و ة العمليااة كااون السااري   عاادم ذلااك كلااه يظهاار ان  عااو  وم  ن

 الشلون الشخصية مما ال رب  هلا بوسه باحد الوسوه األربعة السابقة.
 دعوى عموم السيرة للشؤون الشخصية

، باادعو  ان لاااالم الظاااواهر اسااارنا ا  إىل عااادم مناااه بااو قاااد يقاااال بعماااوم السااارية حااىت للشااالون الشخصاااية اسااارنا ا  إىل ال هاااان  ثالث   ا : الِّني
اوت العقالء النسركشم من ملوميره كون بناء العقالء عاماا  وان السارية ملان  عندالشخصي بالوالال بو حىت إىل منه الشخصي باخلالف، ملوم 

، وهم الرضا  عشرة، لكنه من مناا  شخصايا  باان املارا  ، كما لو أخ ه مجيء علماء البلد ضيوالا  مل يعمو  ا ااشئة عن شذوذ عن طريق العقالء
من ا مع املضاف لي  العموم بو أرا  أك رهم كسبعة م ال  الاعاد  مان وساائو الضاياالة ماا يكفاي لسابعة هن مهار اهنام عشارة أالاال يسار ق اللاوم 

 .حينئذ ؟
 حسن االتبات.مع هة و ان اللوم أعم من حرمة املخالفة واحلجية اللتامية الااه ينسجم من الكرا وفيه
 .الرلمو. ؟ ذلكلو اسردل باسر قال العقاب باملخالفة، لصك لكن أن   ،نعم

أو ريرضاا  ملتماا ، ورياريه بالسارية علاى  (2ةلاو طاابق العماو علاى طباق ذلاك الظااهر الاذ  مان شخصايا  يالالاه، االحرياا  ماا يفصو بنيوقد 
 كما ال إطالل اليما أ  عي. الرلمو  العموم يف األول  ون ال اِّن، واليه ااه خروج عن الفرض

 السيرة في صورة دوران األمر بين المحذورين
ان العشارية الفالايااة تقاات أمناااء والعشارية األخاار  خاواااة، الاادار  –بعمااوم   –باني املرضاا ين كمااا لاو أخاا ه ال قاة األماار مااا لاو  ار  والفيص ل

ومل يكاان  املخوالااة الااو تروقاام السااالمة اليهااا علااى اصااط اب حااارس أمااني أمااره بااني ان يصااط   حارسااا  ماان هااذه العشاارية أو تلااك يف ساافرته
، وكان قد من يف املور ين يف خصوص هذين احلارسني من هاتني القبيلرني، على عك  ماهر توتيق وتفسايق ذلاك اخلباري، ميكن ا مع بينهما

   النكات السابقة أو ريريها الردبر سيدا . وللب   صلةواملرسع احد ،ما تكون سرية العقالء وبناؤهم؟ الظاهر ان ال سرية مسرقرةالعلى 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أ   عو  االاصراف. (1ة
عكا  ماا لاو أخا ه ال قاة ان الالااا أماني الظان  ،فه الخااه وسارقه الاااه ملاوم مسار ق للعقااب لاد  العقاالءن الالاا  خائن الظن منا  شخصيا  بلمااره الوم  كما لو أخ ه ال قة ا  (2ة

 فه الااه ال يالم.ااه خائن الوم  


