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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(

(25) 
 رة أخرى لوصلت إلينا لكنها لم تصللو كانت سي -5

 ويعتمد على قياس استثنائي ميكن تصويره بنحوين:الطريق الخامس: 
 بان يقال يف املقام: ،ويعتمد على نفي أحد الضدين إلثبات الضد اآلخراألول: 

فاال سارية  ،لكنهاا   تصا  ،لوصالت إليناا كأدلاة علاى املارادات اةدياة،  للسارية علاى اتباال الظاواهر ةمغااير  للمتشرعة لو كانت هناك سرية أخرى
 .(1)أو النقيضني الضدين لدوران األمر يف املقام بني فهذه السرية هي سريهتم ،بعةأخرى مت  

وذلاال لوضااوف تااوفر الاادواعي باا   ؛فااال يشااك  عليااه بااان عادم الوماادان أعاام ماان عاادم الوماود ، أوضاان مان ان  فااىوالربهاان علااى املال مااة بااني  
فيكاون  ى النق  لو كانت هناك سارية للمتادينني معاكساة لسارية العقااله يف فهام مادالي  األلفاا  العاماة واملطلقاة واألوامار والناواهيوتأكدها مداً عل

 .عدم الومدان يف مث  املقام دليال على عدم الومود
 ؛كااان مان الضاارورت ان تصا  إليناااحجاة ل وعادم اعتبارهااا العمومااات ونظائرهااالعما  بلاو كاناات هنااك سارية أخاارى علاى عاادم وبعباارة أخاارى: 

ان ال يوصالوه وكانات املتشارعة متبعاة للطرياخ اآلخار إىل مراداتاه اةدياة هريهاا  الظواهر فكيف يعق  لو كان طريقه أكثر أدلة الشارل هيوذلل ألن 
ماا  ان إبااالا رساااالت اهلل وإيصااال و  -جوماا  ان طرقنااا إىل األحكااام هااي الظااواهر هالباااً مااثلهم  -باننااا مكلفااون باألحكااام مااثلهم  -أإلينااا ماا  

يِن َولِيُناِاُروا قَااْوَمُهْم ِإَجا رََجُعاوا إِ )األحكام الشرعية وامب كفائي قطعي؟ قال تعاىل:  ِِّ ُهْم طَائَِفاة  لَِيتَاَفَّهُهاوا ِفال الا لَاْيِهْم فَاَلْوال نَاَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمناْ
وتغنينا بداهته واإلمجال عليه عن االستدالل له إذ املناقش فيه هاو وماوب بياان املوضاول  (3)(ُغوَن ِرَساالِت اللهِه...الهِايَن يُابَالِّ )و (2)(َلَعلهُهْم َيْحَاُرونَ 

 .وابالهها ال وموب إيصال األحكام
 لو كانت سيرة أخرى لوصل الردع عنها لكنه لم يصل

 سرية القائمة لكنه   يردل فال سرية أخرى.عن هذه ال )عليه السالم(ان يقال: لو كانت هناك سرية أخرى لردل املعصوم الثانل: 
 اننا ال جند مورداً واحداً هنى فيه الشارل عن العم  بالعام مبا هو عام أو املطلخ أو احلقيقة أو شبه ذلل. :بيان جلك

ل عاان مااا احتماا  يعتمااد الثاااى علااى نفااي ومااود رد  بينهااا إذ يعتمااد األول علااى نفااي وصااول ساارية أخاارى معاكسااة ؛بااني النحااوين واضاان والفاار 
 فالنحو األول يف رتبة املوضول والثاى يف رتبة احملمول وصواًل للموضول فتدبر. عدمها،املعاكسة املستكشف منه وموده من السرية 

 وملخص النحوين: لو كانت سرية أخرى لوصلت إلينا، ولو كانت سرية أخرى لوص  الردل عنها إلينا.
 الفر  بين الطريَّين الثانل والخامس

ان الطريااخ الثاااى يتوقااف علااى الرمااول للتاااري  السااتجاله حااال  :الثاااى بشااقيه فهااو الطريااخاخلااامب بنحويااه ماا   الطريااخالفاارب بااني هااذا  وامااا
وال الرمااول لكتااب عكااب الطريااخ اخلااامب الااذت ال يتوقااف علااى الرمااول لكتااب التاااري   ،املتشاارعة ماان حيااا انعقاااد سااريهتم علااى ذلاال وعاادمها

عان عادم  (عدم الوصول اآلنذلل ) كشف  اآلن وانه حيا   يصلنااحلاضر يف ذلل الوقت، ب  يكتفى مبالحظة احلال يف الوقت احلديا املدونة 
 .الومود يف حينه

طريقاان )مان مجلاة الطارب(  فهناا  باالقتلى أو االسارى كاان ميث ا  )صالى اهلل علياه وآلاه(املثال التايل: فلو ادعى مد ل ان النا  ويتضن ذلل أكثر مبالحظة 
                                                           

 ن العام حجة على العموم وعدم كونه حجة عليه أو كونه حجة على بعضه فقط.و ومها ك (1)
 .122التوبة:  (2)
 .33األحزاب:  (3)
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 لنفي ذلل:
 .وحروبه وهزواته وقصصه )صلى اهلل عليه وآله(معارك الن  الطريخ الثاى املاضي: وهو الرمول للتاري  وإثبات عدم ذلل بتتب  هو ألول: ا

دون الرماول للتااري  ومشام عنااه الفحاص باان يقاال: لاو   الشابهة وتادف  باه التهماة مانالطريخ اخلامب املاضي: وهو ماا ينجلاي باه هو الثانل: 
تاوفر الادواعي للنقا  واضان ل ، ووماه اللازوم(1)ميث  باالقتلى أو هاريهم لوصا  ذلال إليناا ولكناه   يصا  فاملقادم مثلاه )صلى اهلل عليه وآله(كان الن  
 واالحتجاج. واالعالم باحلكم الشرعي واما األصدقاه فللتأسي والتنفري عنه فللتشهري باإلسالم وتلويا مسعته هعداواألصدقاه اما األمن األعداه 
 هو ركون النفس واقتضاء طبع أهل اللغةالمَّتضل موجود و  -6

ي حلجية الظواهر يف داللتها علاى اهناا مارادة بااإلرادة اةدياة موماود واملاان  أو املازاحم مفقاود، لكان بوماه ان يقال ان املقتض  الطريق السادس: 
ذلال، وإال فليعاد  ومهااً مدياداً حلجياة الظاواهر  ، وميكن االستدالل هبذا الومه علاى انعقااد سارية املتادينني علاى(2)هري الومه السابخ يف درس ماض

 م  قط  النظر عن داللته على ومود السرية وعدمها.
مبااا هاام أهاا  تلاال  ن مقتضااى طباا  كاا  أهاا  لغااة  إ :وإن شاا ت قلاات ،ان القلااب يااركن للعمومااات ويسااكن إليهااا ويطماا ن هبااا :املقتضااي فهااو ماااأ

 االعتماد على العمومات وسائر الظواهر. اللغة هو:
 مفَّودوالمانع أو المزاحم 

املزاحم أو املاان  املتصاور فهاو وماود طرياخ أساه  إىل كشاف املارادات اةدياة للماوايل وهاريهم، مان العموماات، لكناه ال يوماد فاان البادي   واما
وماوب...( يساتلزم )الانص يف العماوم وال فقاطومن الواضن ان تقييد كافة النااس ومانهم املشارل باساتعمال النصاو   ،صعب مستصعب وهو النص

 ودرموا عليه يف كافة شؤون حياهتم. فانه هري ما اعتادوا عليه دوماً  ينعسراً وحرماً شديد
 .ان تكون عليها ،ظهر: أواًل: حجية الظواهر وثانياً: ان سرية املتدينني ال بد، حدساً مورثاً لالطم نان (3)األمرانوإذا مت هذان 
 انه   يتم الثاى.وان فرض  فانه يكتفى باألولوعلى أت 

 إشكال: كاشفية السيرة حِسية فليست بحجة
 .؟(4)فليست حبجة أو عن وموه دلي  لفظي   يص  إلينا، حدسية   )عليه السالم(تقرير املعصوم كاشفية السرية املتشرعية عن ال يَّال: 

 أجوبة ثالثة
ماااا التقريااار ف ناااه باااني وماااودت  أو  ،مسااامول ياااف  هاااي حساااية اماااا اللفااا  الاااذت احتمااا  كاااون السااارية كاشااافة عناااه فواضااان فاناااه ك إج يَّاااال: أوالا 
علااى مبااو رمااول فانااه ، وعاادمي كالسااكوت وهااي كنظائرهااا حساايةأو النظاار نظاارة راضااية كااذلل الرأس  اإلمياااه بااالرضااا أو علااى  كاالبتسااام عالمااةً 

 العدميات املؤثرة أو املتأثرة للوموديات فانه يرم  إىل إطباب الفم وشبهه. فتأم 
رى فاهناا فاهناا وإن كانات ال ت ا (5)العاصامةمن احلب، نظري العدالة اليت ان فسرت باهنا امللكة حدسي قريب ليب حسياً، لكنه  سلمنا انهثانياا: 

وقاد فصالنا الكاالم عنهاا يف بعاح مباحاا  (6)حدسية قريبة من احلب لداللة نوافذها احلسية عليها بوضوف من هري حامة إىل إعماال فكار أو رةياة
 العام املاضي.

 وللحديا صلة بإذن اهلل تعاىل. إن   تفد القط . حىت اهنا وإن كانت حدسية لكنها مما تورث للنول االطم نان: الثاا ث
 وصلى اهلل على محمِ وآله الطاهرين

                                                           

  .ميث   )صلى اهلل عليه وآله(  يكن  (1)
   يبلغ اللف  مرحلة اإلمجال. فرام من ان املقتضي هو الوض  م  االستعمال بدرمة  معتو هبا حبيا   يبلغ االستعمال اآلخر مرحلة يهجر معها املعو األول وينق  للثاى و  (2)
 يقال باالكتفاه باألول يف إثبات املطلوب دون احلامة للثاى. فتأم  ب  قد (3)
 إذ ال دلي  عليها باخلصو . (4)
 ة.يوإن فسرت باهنا االستقامة على مادة الشرل فحس (5)
 ذلل.كمشاهدته يف السوب أو اةامعة وهو يغح طرفه مراراً كثرية ومشاهدته يف جمالب الغيبة أو التهمة رادعاً عنها أو ساكتاً ممتعضاً وشبه   (6)


