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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(

(822) 
 عدم توقف تعّقل األدلة االجتهادية على األصول التعبدية لث:اإلشكال الثا

وأيضككاال ال يروقككق لع ألككا األ لككة اال رها يككة، وال أشكك ا اق ككي اليككى ا علككى الرعريككق الرابكك  ب ولككه   كمااا 
فككاق قككول ال ككار  خككاالال  خككة الا ككة ح ككة  أو   1 لع ألككا  ليككا اعربارهككا علككى لع ألككا األةككول العمليككة الرعبديككة 

ََ  أو    2 رُِفَع َعْن أُمَّتِا  ِتْساَعُة َأْشاَياَ. ... َوَماا اَل يَاْعَلُماو ة ح ة  ال يروقق لع لها على لع كا  البين أِلَنَّا
َ  أَبَادا ا ُقَي اْلَيِقايَن بِالبَّ ََ َأْ  تَااناْ ََ ثُامَّ َشاَكْكَت فَالَاْيَي يَاْنَبِ ا  لَا وهكااق    3ُكْنَت َعَلى يَِقيٍن ِمْن َطَهارَِت

نظره  قدس سكره  بكا ن كول بعكدم الروقكق أيضكاال علكى االحريكاري والربيكني الرعبكديني أا بعكدم لوقكق مها خور  
ََ لع ألا خة الا ة ح ة والبيألنة ح ة، على  ََ فَاْحَتْط ِلِديِن يَْأِت  َعْنُكُم اْلَخبَاَراِ   على وال    4َأُخوَك ِديُن

َُرَارَُة ُخااْ  ِبَمااا اْشااتَاَهرَ  َأِو اْلَحااِديثَاِ  اْلُمتَاَعاِرَااااِ  فَِبأَي ِهَمااا فَاُقْلااُت ِنناَُّهَمااا َمعاااا ُمَواِفَقاااِ   ...آُخااُ  فَاَقاااَل يَااا 
بكا    5ِنَذْ  فَاَتَخياَّْر َأَحَدُهَما فَاَتْأُخُ  ِبِه َوَتدَُع اْْلَخار  ِلِِلْحِتَياِط َأْو ُمَخاِلَفاِ  َلُه َفَكْيَف َأْصَنُع فَاَقاَل 

حككني قككول املعصككوم خككاالال    6 بككا لعككا األالاككر ال يلرفككا  ككا أبككداال  ،يككق بككالروقققككد ال رطككر بالبككال أةككالال ف 
َنُكْم بِاْلبَايا َناِت َواأْلَْيَما   َراُر اْلُعَقَِلِ. َعَلى أَنْاُفِسِهْم َجاِئزأو قوله     7 ِننََّما َأْقِض  بَاياْ لَِيتَاَفقَُّهوا أو    8ِنقاْ

يِن َولِيُنِ ُروا قَاْوَمُهْم   .  9ِنَذا رََجُعوا ِنلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَ ُرو َ ِف  الد 
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 وقد يقال بتوقفها على تعّقل األصول العقلية
ا خوقوفة على لع ا األةول الع لية، إذ خعك  ةكد ا العكا ل أح كم بابكو   وقال   نعم مي ن أق ي ال إَّنه

فيكككه إإل اإلسرصككك اب أو أةكككا الكككةا ة ، وال نظكككر  2 وال ل كككن خر كككنياال   1 خكككا أخكككة بكككه للواقككك ، وال لروقكككق فيكككه
 . 3 الرعبديني 
وبعبارة أخرى  قد ي ال باق األةول الع لية حيث يلرفا  ا الع ا ابردا ال فنياهكا عنكد حكدوي أيكة أقول  

واقعككة لككاا يروقككق لع ألككا األ لككة اال رها يككة عليهككا، وذلككح ألق الع ككا حككني خالحظرككه شككيئاال أو فعككالال وشكك ه يف 
خباشكككرة  وق ر كككو   ، أو ال صكككاص خكككن املعركككدالغكككراب، أو ةكككالة اممعكككة ةخكككن الغيبكككة الأالكككا حلكككم ا ح مكككه

أو غني ذلح  فانه ين دح لديه لىوم االحرياري ع الال بنا  على خسلح حي الطاعكة ونظكنيه   4 لل االم ال رعي
للكككةا ة  إذ  5 أو ين ككدح لديككه لككىوم الروقككق  بككا نضككيق إإل الالخككه  أو ين ككدح لديككه الككةا ة بنككا  علككى غنيمهككا

بنا  على الونه وظيفة ع ليكة لل كا   با والاا االسرص اب ،الع لية و ه وليسا خن صرة يف الن لية الرعبدية
 . فرأخا فيما له حالة ساب ة ال الاشفاال نوعياال عن الواق ،

وحينئٍا فإذا الاق ين دح لديه قهراال االحرياري أو الروقكق فكال حمالكة ي كوق قولكه  خكة الا كة ح كة علكى الكا 
 كك و  يف ح مكككه  أو  البينكككة ح كككة علكككى الكككا خوضكككو  خ ككك و   خروقفكككاال علكككى لع كككا ح كككم االحريكككاري أو خ

 الروقق  أو الةا ة   ا.
  خة الا ة ح ة على الا خ  و  يف ح مه  با ور   خة الا ة ح ة . ير ال ي ال  مل 

   6 إذ ي ال  انه يسربطنه ع الال ويسرلىخه
 الجواب: ال توقف من الطرفين

 اب اق ي اليى ا عن ذلح ب وله   واإلنصاف عدم الروقق يف شي  خن الطكرفني، إذ غايكة خفكا   وقد أ
الككا واحككد و ككوب العمككا علككى خككل هاه ونفككي العمككا علككى خالفككه، وأخككا أقه خالفككه خككاذا وهككا هككو خفككا  الككدليا 
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 . 1 الفالين أو غنيه، فال نظر إليه أةالال 
 تفصيل  بعينه حاكماا على دليلٍ  فِل يكو  نجمال    نذ نف  العمل بال يرِ 

، وغكككنيه خكككن األةكككول، لكككيا إال أخكككرين  األول  و كككوب ااق خفكككا  الكككدليا اال رهكككا : (2)وبعباااارة أخااار 
 العما مبل اه فبة الا ة ح ة يفيد و وب العما على طب ه. 

حاالماال على أا و اللره على ذلح إمجالية ال لفصيلية فليا  ،هالااين  نفي العما خبالفه ولىوم لر  خمالف
بعينه وال خروقفاال وال ناظراال وإق قيا بروقفه فرضاال على خمالفه إمجاالال فهكو خروقكق وحكاالم  لفصيلي   خمالقٍ   لياٍ 

  اق احل وخككة عالقككة بككني  ليلككني نككوعيني أو خبهمككه ال علككى هككاا النككو  وذا  خكك إمجككاالال  علككى  ككنا املبككالق
 .حمد ين با انه ةريح الالخه إذ قال  اق الا  ليا الاق لع ألله يف الاهن خسرلىخاال لرع ا  ليا آخر ينافيه... 

ال علككى  عليككه سككلمنا ل نككه حككاالم علككى املككبهم أو امككنا أو املبككالق اإلمجككايل علككى إمجالككه لروقككق لع لككه
 هاا لوضيح الالخه برصرف وإضافة. .وقق لع ألله عليهخصوص هاا األةا أو ذا  لعدم ل

 بل نف  العمل بال ير أعم من الحكومة عليه
بكا ن كول  انكه حك  لكو سككلمنا أق الكا  ليكا ا رهكا ا  وغكنيه  لكه ذانككح املفكا اق ل كن  اللكة الكدليا علككى 

ول كن هكا أق غكنيه فاق الدليا ي ول، فرضكاال، انكأ أنفكي غكنيا  ؛هو أعم خن احل وخةنفي العما على خالفه 
، فهاا خا ال ير فا به الدليا النايف لغكنيه فكاق غكنيه قكد ي كوق عاخكاال أو ؟أضعق خنه ظهوراال أو أقوى أو خساوٍ 

 خاةاال أو حاالماال أو حم وخاال أو وار اال أو خورو اال عليه.
اص ل ككدم عليكه اخلككاص رغكم ذلككح الق اخلكك اق خفكا ه أعمككا ال وال لعمككا بغكنيا،أق العككام لكو الككأال تار : 

 .ي ول أيضاال أعما ال وال لعما بغنيا وحيث اق اخلاص أقوى ير دم
يف نفكي  غني خسر ر ع ا اخلاص املسر ر ظهكوره اخلاص بدوا   خور ظهور العام يف نفي   وبعبارة أخرى

 .ح م العام يف خور ه
ََ َعلَاْيُكْم الص اَيامُ   لعكاإل والالح قوله رغكم ذلكح  نيا ل كنفانكه يفيكد أعمكا ال وال لعمكا بغك   3ُكتِا
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يِن ِمْن َحَرجٍ  فإق  ير دم عليه لل  وخة..   1َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف  الد 
قولكه   –أا املكورو  عليكه  –نفكي خوضكو  املكورو  عليكه فكال  ديكه يانكه إذ  ؛واألخر يف الدليا الكوار  أوضكح
ق سككالبة بانرفككا  املوضككو  فككال إذ ذلككح الغككني ينفككي خوضككوعه في ككو  بغككنيا، أا الككوق لسككانه ه ككاا  ال لعمككا 

 و و  له حينئٍا الي ي وق له لساق ينطي بلىوم نفي غنيه.
انككه ال ي ككوق حاالمكاال إال إذا الككاق شكارحاال للككدليا اآلخككر خبصوةكه ف ينئككٍا ي كوق نفيككه للعمككا والحاصال: 

  الم لكه ةكدألره بكك إقأل قرينكة عاخكة علكى اق الالخكه هكاا أو الكا الك قكرألر املكر لمبالغني خهيمناال عليه، وأيضاال  إال إذا 
فهكككو نكككاظر ل افكككة األ لكككة األخكككرى أو شكككارح وخفسكككر أو حكككاالم أو خر كككدم أو شكككبه ذلكككح، وال ي كككوق   2 خكككاالال 

ظهكوره ل نكه  رضفك األظهكر  لاليكق والظكاهر أيضكاال نكاٍف للغكني   ؟حاالماال فيما عدا ذلح جملر  الونكه نافيكاال للغكني
 هاا. خغلوب به.

 بابهات؟هل محكمات الكتاب حاكمة على المت
املر ك  للمر كاتا    كا اهكه مياكا لل رينكة العاخكة علكى احل وخكة مب  مكا  ال كرآق ال كره إذ  علهكا وقد
  ِمْنُه آيَات  ُمْحَكَمات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَباِبَهات 3  

بكاملع   ا حاالمكة لكيالال علكى الوَّنك ةالكوق آيكة حم مكفليا   ،الاحلاالم والوار   خن اق ما اق اخلاص وفيه  
 املرا  خن  احل وخة  ولرفصيا ذلح خوض  آخر.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ْعُا أَبَا َعْبِد اللهِه  اَل َتُكونُوا تاََّفقُِّه ِف  ِديِن اللَِّه وَ َعَلْيُكْم بِال  يَكُ ولُ  َعْن ُخَفضهِا ْبِن ُعَمَر قَاَل هَِ
 َوَلْم يُاَزك  َلُه َعَمِلا  (5)َلْم يَاتَاَفقَّْه ِف  ِديِن اللَِّه َلْم يَاْنظُِر اللَُّه ِنلَْيِه يَاْوَم اْلِقَياَمةِ  فَِإنَُّه َمنْ  (3)َأْعَراباا 

 .513حتق الع ول ص
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