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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(

(77) 
 إشارة للموجز

سلمنا انه بناء العقالالء العملالي أس سال  م  اجلواب األول عن احملقق االصفهاين وان احلجة على حجية العمومات وسائر الظواهر وانسبق 
إال اناله كنالالن  ،مالا لالالان ا الاى علالى ا الال  (1)واناله لليالل لال  ال عمالوم أو إلالالل لالاله لياالمل العالام الالنس لالان الظالالن الاأصالي علالى خال اله أو

 ة لاف الننتة يف س  م وهي ننات أربع سبق بياهنا، ونضيف:التعميم بربل
 لوال النكات األربع لما أمكن التعميم

 الان   -: أأو عالن قالول لاله )علياله السالالم(مالا عالن كقريالر املعصالوم إانه لوال الننات األربع ملا أمنن التعميم؛ وذلك ألن س ة العقالالء كناالف 
 نالنلك ألهنالا  )علياله السالالم(ه وإن لاالفت عالن قولال -ب أو إلالل لاله  انه ل  أيضاً  نالمها ل  ال عموم  )عليه السالم(كقريره لافت عن 

لاله معقالالد إلالالل أو عمالوم إذ   يصالل إلينالا لفال  املعصالالوم يف  يف اجلملالة لننهالا ال كناالف عالن قولاله هلالالا ياً ممضال )علياله السالالم(قولاله عالن  كناالف
 )علياله السالالم(كناف عن لف  لاله ا اهن هو عىواملد   ،وصل إلينا هو س ة العقالء واملتارعةما بل غاية  –على الفرض  –قوله حبجية الظواهر 

   ؟(2)مؤلد هلما لنن هل لان اللف  عاماً أو مطلقاً أو غ  ذلك
 ال تجدي للتعميم )عليه السالم( كاشفية السيرة عن قول المعصوم

ألن  (3)يتضالالا انالاله ال إلالالدس البالالات العمالالوم املنتاالالف مالالن السالال ة، نفالالي لاالالف السالال ة عالالن التقريالالر ولااالالفيتها عالالن القالالول حتمالالاً؛ نظالالراً  ومنههه
قالوة حبيالي ينالون والئية ال ينفي يف الرلع عنها، إذ يرال التاا  إمضائها بعدم الرلع عنها، ِصر  التقرير ألنه لالي  مالن الوضالو  الس ة العقال

وحيالي  ،كأييالداً للسال ة أو رلعالاً  )علياله السالالم(يف مستوى الرلع عن الس ة املستقرة  ال بد إذاً من صدور اامضاء أو الرلع القالو  مالن املعصالوم 
هالو الالنس إلالن ان يصالل لتالو ر الالدواعي لنقلاله حين النو لون وصالول اامضالاء ألناله علالى القاعالدة، لاالف عالن و الول إمضالاء رلع قالو  إذ   يصل 

ملالالا اكضالالا مالالن ان نفالالي االلتفالالاء بالالالتقرير وإلبالالات  (4)وذلالالك ،قالالو   ننتاالالف عمالالوم اامضالالاء للسالال ة وان القالالول عالالام ملأتلالالف الظالالواهر مالالن ذلالالك
  وكأملن اللف  عاماً أو مطلقاً أو غ  ذلك   تدبر و ول اللف  وان سلمناه لننه أعم من لو 

 بناء العقالء على حجية الظواهر، وهو أعمالجواب الثاني: 
وهالالو  إاالالنال مبنالالائي، وهالالو ان الالالدليل علالالى حجيالالة الظالالواهر لالالي  هالالو السالال ة وبنالالاء العقالالالء العملالالي  قالال ، بالالل هالالو أيضالالاً بنالالاء العقالالالءوهههو 

علالى   هالو سالابقةو  زوم إكباع العام اقتضاًء ال انه لغ  احلجالة أصالالً لالقيالاث مال اًل، ولالنلك بنالارهم يف ركبالةو لحسن و ؛  ان بناء العقالء على (5)أعم
 لاافيته عن املرال اجلدس اقتضاًء لنلك، وعلى منجزيته ومعنريته يف ركبةو الحقةو وعلى صحة احلجاج واالحتجاج به 

قاله بالاألعم مالن احلجالة الفعليالة  ياالمل م الل العالام وإن سالق  عالن احلجيالة منن كعل  ان بناء العقالء حيي   ينن عمالً لالس ة أوالحاصل: 
لنناله يسالق  لتقالدم  –لاالمول بنالاء العقالالء لاله رغالم التعالارض، لنالن اقتضالاًء  –مبعارضته بنونه حمنوماً أو مورولاً عليه أو غ  ذلك  هو حجالة 

                                                           

  الننتة يف قولنا )أو( و  نقل )ومنه ما لان ا اى   ( ان ا اى ظن نوعي على ا ال  وقد ال ينون الظن الاأصي على لبقه  تدبر (1)
 جممالً إىل غ  ذلك،  تأمل  إذ حيتمل لونه عاماً والالم للجن  أو للعهد بأقسامه، لما حيتمل لونه عاماً حمتف اً بقرينة، لما حيتمل لونه من حيي االالل والعموم (2)
 لليل لدعوى النفي  (3)
 بيان و ه )ال إلدس(  (4)
 من العام املعاَرض إذ يامله لغ  املعارض  (5)
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 حلجيته  ،ا اى عليه، ال لعدم املقتضي يف مقام االبات
 ين بناء العقالء وسيرتهمالفوارق ب

 ان الفرل بني س ة العقالء وبنائهم؛ إذ قد خيل  يف بعض النلمات بينها، هو يف أمور: ثم
 المرجع في السيرة العمل وفي البناء العقل

هم  نيالالف ان املر الالع يف بنالالاء العقالالالء هالالو العقالالل حين الالنو أس عقالالل املنلالالف نفسالاله،  الالال حيتالالاج إىل مالحظالالة سالال ة الاالالأ  الواحالالد مالالنمنههها: 
 جبمعو منهم  نيف جبميعهم؟

التاا  سال ة العقالالء مالن الر الوع للعقالل الصالر   الان السال ة هالي عمالل  – عالةً  – ال كنن  ،ما املر ع يف س  م  هو عملهم وس  مأ
نعالالالم قالالالد كنالالالن  -علالالالى القالالالول  الالالا  –اللغالالالة أو إىل األعلالالالم أهالالالل لسالالال  م علالالالى الر الالالوع إىل األلبالالالاء أو إىل وذلالالالك   ،رى أو يسالالالمع أو مالالالا أاالالالبهي الالال

تلالف  ياله وقالد يصالين أو خيطاله ل اناله ال إلالالل لاله  اناله ال يتيسالر ذلالك يف التاا  الس ة من بناء العقالالء باحلالدث، لنناله حالدث أوالً وقالد خي  
العقالالء علالى الر الوع لالبالاء مالن بنالائهم العالام  نعم كنن التاا  بعض الس  من بناء العقالء على  امعها لناف س ة العديد من السِّ  

  (1)على الر وع ألهل ا ربة  تأمل
لالان ر وعاله إىل عقلاله بعالد هريالده مالن املالؤلرات علياله، لا يالاً يف لاالف مركنالزهم وبنالائهم مالن مجلالتهم،  اما بناء العقالء  حيي لان املنلالف 

لعقالالالء  يمالالا هالالو بنالالارهم عليالاله لتالالألر عقالالول األاالالأاى بالاالالبهات أو األهالالواء لنونالاله مالالنهم ولالالون عقلالاله مالالرآًة هلالالم، وإفالالا حيالالد  االخالالتال  بالالني ا
  والاهوات أو العصبية والقوة الغضبية أو للتقليد األعمى أو للألفيات النهنية واملعر ية والنفسية

لعقليالالالة( وامالالالا حجيالالالة العقالالالل وامالالالا لريالالالق هريالالالد العقالالالل منهالالالا  قالالالد حب نالالالاه يف لتالالالاب )املبالالالالا والضالالالواب  النليالالالة لضالالالمان ااصالالالابة يف األحنالالالام ا
النصالوى واملعر الة     ( و)نسالبيةونسالبية احلقيقالة واملعر الة واللغالة احققنالاه يف لتالاب )نقالد اهلرمينوليقالاحتمالال كالألره با لفيالات  قالد  رغمومر عيته 

 املمنن واملمتنع( 
 مصب البناء العقل النظري ومصب السيرة العقل العملي

سالن العالدل( وال : ان بنالاء العقالالء علالى )ح  إذ يقالال مال الً العقالل العملالي؛  اسال  م  مصالبه وامالال النظالرس ه العقالان بناء العقالء مصب  ومنها: 
أو  ان احلسن غ  قابل لتعلق السال ة باله  اناله لالي  مبالالة  (سنهح  )نفسه ال على  (العدل)سن العدل( بل س  م على يقال ان س  م على )ح  

ممالالا لالالان االكصالالا   يهالالا يف  اناله بالالل هالالو مالن املعقالالوالت ال انيالالة الفلسالالفية ال املنطقيالالة،  ،راض التسالالعةوال هالالو  الالوهر وال هالالو عالالرض مالن األعالال مالالس
 ا ارج والعروض يف النهن 

خال الالاً ملالالا صالالار إليالاله احملقالالق االصالالفهاين وكبعالاله الاالالين املظفالالر مالالن انالاله مالالن  ،سالالن والقالالبا مالالن االنتزاعيالالات ال االعتباريالالاتاحل  وبعبههارة أىههرى: 
 وقد ناقاناه يف مباحي العام املاضي مفصاًل  را ع  اهر ا،  واقع هلا وراءاليت ال املاهورات

 بناء العقالء أعم من سيرتهم
 لالدى احلا الة إىل بنالاء لار أو  سالرو  مال الً  ان بناء العقالء أعم من سال  م، إذ للمالا لانالت سال  م علالى االيء لالالر وع للمهندسالنيومنها: 

نالم عن س ة العقالء مبالا هالم عقالالء  الال يتالوهم احتمالال ناالوئها مالن عامالل خالار ي ممالا ال يسالتلزم لالون إذ الغرض ال لان بنارهم عليه  ،أو نفق
  ، وال عن  لما ظهر من الفرل السابقبنائهم عليه   تأمل

 لعرض  تدبر ومنه ظهر ان لون مصن بناء العقالء العقل النظرس هو بنحو الالبارط ال البارط ال؛  انه على الس ة أيضاً لنن لانياً وبا
     تدبرأو   ينن على إلالقه لما ظهر إمنان التاا  بناء العقالء من س  م، وإن صعن العن 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

 هو حدسي لما سبق  لعل س  م   هر على ذلك لو ول مزاحم أو لتساهل أو ابه ذلك  إذ (1)


