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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 والرتجيح وغريمها(

(555) 
وليسببم  فببا ا قامببم األمببارة علببى حليببة كببيع فهببي حاامببة علببى أوببالة االحتيببال البب  موضببوعها احتمببال ال ببرر :عليببهسببب) )و  تتمةةة:
 .1فتدبر( ،إ  ال تنفيه حقيقة بل تنزياًل بتتميم الكشف أو إلغاع احتمال اخلالف تعقاًل أو تعبداً  ؛واردة

 الفرق بين االمارة واصالة البراءة في مواطن احتمال الضرر
 أن هناك فرقاً بني )األمارة( وبني )أوالة الرباعة( يف اجلريان يف مواطن احتمال ال رر، وهو أن ال رر الدنيوي على نوعني: ف:ونضي

 الضرر الدنيوي إما مستقل عقلي أو منكشف بحكم الشارع
  هاب قوة أو إزهاق نفس أو االسرقة والغصب وما أكبهإ أو ما استقل به العقل اقطع ع و :األول 

الببدنيوي فيببه )نظببراً لقاعببدة تبعيببة األحكببام  مببا ي يعلببم إال مببن الشببار  أي اببان حكببم الشببار  قرمتببه هببو الطريبب) للعلببم بال ببرر الثةةاني:
 مثاًل. ،ع معها عشراً أو مخس عشرة رضعةملفاسد ومصاحل يف املتعلقات( و لك احرمة الزواج من املرت   

 االمارة حاكمة على كال النوعين
فلبو احتمبل وجبود دواع ضبار يف هبسا السبائل فقامبم األمبارة االبينبة وليسم ببواردة، امة على اال النوعني لدى احتماهلما فاألمارة حا 

نبباً امببا لببو العلببم م م   غببري مببا اببان ا تمببل خطببرياً جببداً قيببث ال يببرى العقببلمببن  لببك علببى العببدم فهببي حاامببة ولببه الشببرب، نعببم يسببتث  
 فتدبر إن بقي احتمااًل معتداً به عقالئياً حرم الرمي. وقامم األمارة على أنه كجرة، فانه من بعيد نبي  الشبح احتمل أن

 والبراءة حاكمة على الثاني ومحكومة باألول
إ   ؛عني لبدى االحتمبال، دون األول ببل االحتمبال فيبه هبو احلباام علبى البرباعة أو البوارد عليهباو من النب وأما الرباعة فحاامة على الثاين

ل ال ببرر إ ا اببان مببن املسببتقالت العقليببة يكببون بنفسببه بيانبباً فيكببون وارداً أو حاامبباً علببى )قبببح العقبباب بببال بيببان( و)رفببع مبببا ال احتمببا
بعهبدة الشبار  لريفعبه قبديث الرفبع، عكبس ال برر البسي ال اىل املكلف يعلمون( فان ال رر السي استقل به العقل ليس جعله أو إيصاله 

 بالتحرمي فانه حيث اان ال يعلم إال منه أمكن رفعه بب)رفع ما ال يعلمون( فتأمل. حكمه جهة   يعلم إال من
 وجوه تسويغ الشارع العمل باالمارة مطلقا وعدم ايجاب االحتياط

 2إنببه يبقببى اجلببواب عببن اسكببكال السبباب) وهببو )ولكببن يبقببى البحببث عببن الوجببه يف تسببويس الشببار  وقببو  العبببد يف املفاسببد امللزمببة ثةةم
مببع أنببه اببان  كببن أن مكببم بلببزوم االحتيببال اببي ال يقببع العبببد يف مفسببدة  ،ه اتبببا  األمببارات مطلقبباً مببع أن بع ببها غببري مصببيببتجببويز 
 .3أبداً(

 هلراجح، ورد  لحجيتها مطلقاً ترجيحاً في الجواب بان 
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للبببراجح ويف العبببدم ترجيحبببباً  هبببو أن يف إم ببباع حجيبببة األمبببارة أو جعلهبببا ترجيحببباً ، و وال يفبببي اجلبببواب املعهبببود، ببببدفع هبببسا اسكبببكال 
اسيقا  يف مفدسة خمالفة جمرد % مثالً اان يف إم اع حجيتها 08و لك لفرض أن األمارة مصيبة غالبة فا ا فرض أن إوابتها  ؛للمرجوح
 عكس األمر أيالشار  حجيتها ان ض  ها، فلو ي  ُ را% ويدفع هبا مفسدة ت08% من املوارد لكنه مرز بالعمل هبا مصلحة 28الواقع يف 
 % 08وقعنا يف مفسدة خمالفة البأ% لكن 28نا مفسدة البأنه جّنب

إ  اببان  كنببه أن بعببل  ؛عببدم إببباب الشببار  لالحتيببالوجببه لكببن هببسا اجلببواب وإن وببح يف حملببه لكنببه ال يفببي بببدفع اسكببكال عببن 
امببا لببو قامببم البينببة علببى أتببا ليسببم أختببه مببن  لببكو  ،اببان االحتيببال علببى خالفهببا فيوجببب االحتيببال  البب  رداو املبباالمببارة حجببة إال يف 

مببع بقبباع احتمببال  لببك فببان عببدم الببزواج هبببا احتياطبباً مببرز بببه  نببب مفسببدة الواقببع قطعبباً عكببس العمببل باألمببارة حسببب فانببه الرضبباعة، 
 %.188وبسلك مرز عدم الوقو  يف املفسدة ، رخصتها

 فالوجوه ثالثة. ،باب التعويضم وبوجه ثالث من حو كن اجلواب بوجهني من باب التزا
 مصلحة التسهيل الوجه االول:

ببل هبي بالغبة مهمبة عقالئيبة وهبي مصبلحة  يف وبورة اخلطبأ،وبلة احلاللمفسبدة يف العمل باالمارة مطلقباً مزامحة مصلحة التسهيل  -3
د إ  املعبببروف أن ال بببغ  يولّببب ؛املرةببببوحر هبببا مبببن أهبببم ضبببمانات عبببدم خبببروج العببببد عبببن بوتقبببة العبوديبببة تعبببّد ومبببن وجوههبببا أتبببا  ،األمهيبببة

فا ا وضعم  جساداًل اما لألفان لالنفس قابليات وحتمّ  ويفرّ سيتمرد  ضغ  الشار  على العبيد باالحتيال فان اثرياً منهم  االنفجار فا ا
مطلقباً إ ا محّبل النباس االحتيبال االنفبس فبان الشبار   وابسا ،رمببا يتحملبه غبريهإن اان ايلو مثاًل انكسر ظهره و   288على منت الشخص 

يُرِيةُد اللهةُه ِبُكةُم :تعباىلوقبال  1)إن اهلل يحة  أن يخذةب برذصةه كمةا يحة  أن يخذةب بع ا مةه(فان أاثرهم ال يتحمبل؛ ولعلبه لبسا ورد 
 3.أدبرت فعليكم بالفريضة( لوا وإذا)إن للقلوب إقبااًل وإدبارًا، فإذا أقبلت فتنف  اما ورد   2الُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم الُعْسرَ 

 المصلحة السلوكيةالوجه الثاني: 
، اما  هب إليه الشيخ، و كبن التمثيبل لبه يف اتبا  االمارة ملفسدة خمالفة الواقع السي ت دي اليه احياناً  مزامحة املصلحة السلواية -5

 :مبثالني للتقريب
)إنمةةا أقضةةي بيةةنكم :   ة رغببم العلببم اطأهببا اثببرياً بببل قببال رسببول اهللة( فببان الشببار  جعلهببا حببف واكببرتل فيهببا العدالبب)البينّبب األول:

بالبينةةات واأليمةةان، وبعضةةكم ألحةةن بحجتةةه مةةن بعةةط، فليمةةا رجةةل قطعةةت لةةه مةةن مةةال أذيةةه مةةي اً فإنمةةا قطعةةت لةةه بةةه قطعةةة مةةن 
 2.النار(

 :سلوايةاحل حجة، أن يف  لك مص ولعل من جهات  لك إضافة اىل غلبة املفسدة يف عدم جعلها حجة على املفسدة يف جعلها
 غيرها.بر تيس  ية الفساد بحسم الن اع مما ال دومنها: قطع ما
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فبان اعتمبع إ ا علبم  ؛تصباف بالعدالبةلالباملعاوبي واملوبقبات و  ببباد مقت بي أقبوى لتجنبإتكبريس مكانبة العبدول يف اعتمبع و ومنها: 
ي من كأن العدول والعدالة ويكبون عل  ة وال م) له الق اع وال املرجعية فان  لك يُ بأن الفاس) ال تقبل كهادته وال له أن يكون إمام مجاع

 سري اعتمع بسلك حنو الكمال خطوات.يف من العوامل الباعثة الكثريين على االتصاف هبا.
ألببرار وترسبيخ لقيبادبم ببدل )املرجعية( فان اسرجا  للمجتهدين العدول رغم احتمال اخلطأ فيهم، فيه تكريس ملكانة العلمباع ا الثاني:
 اق وغري اخلرباع، ويف  لك أارب املصلحة ويف العدم أارب املفسدة.قيادة الفسّ 

يف جعلهببا  1ن اسيقببا  يف املفاسببد يف وببورة عببدم اسوببابة إال أنببه زامحتهببا مصببلحة أهببم أو مسبباويةوأن ت ببمّ  تفام بباع حجيببة األمببارا
 حجة، أما يف السلوك أو يف التسهيل.

 بين المصلحة السلوكية ومصلحة التسهيلالفرق 
 ،السببلوك واضببح؛ إ  مصببلحة التسببهيل قائمببة ببباملكلف نفسببه اببي ال يقببع يف عسببر وحببرجمصببلحة مث إن الفببرق بببني مصببلحة التسببهيل و 

 واملصلحة السلواية قائمة بالطري) اما ات ح من مثايل البينة واالفتاع.
 التعويطالوجه الثالث: 

 يف البدنيا أو اخخبرة عمبا وقبع فيبه للعببد ض عدم وجبود مصبلحة التسبهيل أو السبلوك، فبان تعبويض اهلل تعباىلالتعويض؛ فانه لو فر  -1
 من املفسدة باتباعه األمارة أو عمله بالرباعة، هو الوجه يف عدم إباب اهلل االحتيال مطلقاً و ويزه العمل باألمارة مطلقاً.

يقع  األولني ال تصل النوبة للثالث؛ إ  قد تكون مصلحة التسهيل أو السلوك نوعية والوأنه مع الوجهني  وال يتوهم أن  لك جمرد فرض
، فانه مع  لبك ببوز لبه إتببا  2كون له مصلحة سلواية أي اً تعسر وحرج يف خمالفة األمارة والعمل باالحتيال وال يف هسا املكلف خاوة 

ببأجر أخبروي أو  هضباً عنبالواقع أحياناً، بسلك، بتجويزه له إتباعهبا مطلقباً، معو   ويكون إيقا  الشار  إياه يف مفسدة خمالفة 3االمارة مطلقاً 
 ري دنيوي.... وللبحث ولة با ن اهلل تعاىل.ا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.
 
 

 2)صحة الجسد، من قلة الحسد(:  عليه السالمقال االمام امري امل منني 
 .5()إذا أملقتم فتاجروا اهلل بالصدقة:  عليه السالموقال 
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 لكونه قمة يف العدالة مثاًل وس انه بالعلماع إ اناً مطلقاً من غري توقف على إرجا  الشار  فرضاً. - 2
 ة؟( األمار فيهاكخصية وليسم نوعية، فكيف مشلته )وهو ال يقع هي مع انه قد يقال بأن العسر واحلرج وال رر  -3
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