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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلهد هلل رب العادلٌن، والصبلة والسبلم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائهة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(41) 
 أو الناسإغفال األصوليني الرتجيح حبقَّ هللا تعاىل 

حدات وندذ كلدغ أ فدر كغدرب  الدل األ دوليٌن ان الرتجيح حبقَّ الناس أو حبقَّ هللا يعدّد ندن أهدم ادلرجِّ األمر الرابع: 
غددون أحدددقا حددّق الندداس، لي ددّدم علددى حددّق هللا  عددا ، كغددرب مجددذ، وندددر نددن  رحدده نددنهم، قددال السدديد العددم  را عهددا   

  –ليٌن يف ابيب  التعارض والضدّد، حيدي يبحندون نسدالة التدفاحم ليههدا ننهم   احل ادلختارات وأ فله نعظم األ و 
   .(ٔ نعم، كغروب يف الف ه يف نظانّه غها سيايت إن شاء هللا  عا ( –غالشيخ، واآلخوند و بلنيذب النبلثة، و بلنيذهم 

ح لدو ثبد ،  در قدد ذا ادلدرجِّ ر م أقية هدنستوعبٌن ولكنهم مل يبحنوا عنه يف الف ه أيضاً إال إمجااًل و دون أخذ ورد 
 ،ي دددال  كونددده أرجدددح ندددن العديدددد ندددن ادلرجحدددات الدددً حبندددوا عنهدددا يف األ دددول  دددويبًل  غرتجددديح ادلضددديق علدددى ادلوسدددذ

 و درجيح ادلشدروط ابل ددرة الع ليدة علدى ادلشدروط ابل ددرة الشدرعية االضدطراري و رجيح ندا ال  ددل لده علدى ندا لده البددل
 هتٌن  جل( وكلغ ه على اآلخرو رجيح ادل دم يف ظرف انتنال

ادلسددائر ادلر بطددة  تلددغ ادلرجحددات  (ٕ وقلددة  عددا  غنددرة ادلسددائر والفددرول ادلتعل ددة ابلرتجدديح حبددّق الندداس أو هللا   األو 
علدددى لدددرض قبدددول ابنددده  ،ندددا اشدددرتط ابل ددددرة ابلشدددرعية غددداحل  قليدددر األننلدددة وادلسدددائر جدددداً  إك قدددرّ  (ٖ  دددر لعدددر  عضدددها
 نشرتط هبا نبىًن.

ابألهددم، هددي نرجحددات نر بطددة ابلِعلّددة ، نددا عدددا خانسددها وهددو الرتجدديح النانيددة  ان  لددغ ادلرجحددات األر ددذ ادلعرولددة
 الصورية ابألساس عكس الرتجيح حبق هللا أو الناس لانه نر بط ابلِعّلة ادلادية لتانر.

 الدليل األول: يف حقَّ الناس اجتماع حّقني ويف حقَّ هللا حقَّ واحد
الرتجديح حبدقَّ هللا  وهدي لان نن اجلدير ان يفصر البحي عن كلدغ ل دد يد دي إ  أحدد األقدوال السدبذ  وعلى أي

نطل ددداً، أو النددداس نطل ددداً، أو التفصدددير، أو التخيدددًن، أو الرجدددول لل رعدددة ألقدددا لكدددر أندددر نشدددكر، أو ل اعددددة العددددل 

                                                           

 .9ٔص 9قم، ج –السيد  ادق الشًنازي،  يان األ ول  التعادل والرتجيح(، دار االنصار  (ٔ 
 أي ابل ياس إ   لغ. (ٕ 
 غالرتجيح ابدلشرتط ابل درة الع لية على ادلشرتط ابل درة الشرعية.  (ٖ 
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نَ ُهمْ   غرايت  واإلنصاف، أو إ  أغنرية أهر اخلربة يف ادلوضوعات  دعوى ان كلغ نن  .(َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ
 وقد استدل للرتجيح حبقَّ الناس  وجوب 

 .(ٔ أحدها  إّن يف حّق الناس اجتهال حّ ٌن، ألّن هللا  عا  هو الذي جعر حّق الناس، لهو حّق هللا أيضاً( 
 وندذ كلددغ   ندال الغدًن  ددون رضداب  دٌن أغدر ادليتدة وأغدر ليهدا لدو دار أندر ادلضدطرّ  وقدال ادلدو  النراقدي يف ادلسدتند

ويف أغدددر نددال الغدددًن حدددّق هللا وحدددّق النددداس ولدددفوم الدددنهن ادلخدددال  ، للدديس يف أغدددر ادليتدددة إالّ حدددّق هللا السددداقط  ابحتددده
 .(ٕ لؤل ر(

 املناقشات
 ميكن اجلواب عنه  وجوب ولكن 
 مقياس الرتجيح الَكْيف ال الَكمّ  -3

لدديس ابلَكددّم  ددر هددو ابلَكْيدد ، نعددم لددو  سدداواي َغْيفدداً أنكددن ان  ء  ددر والع ددرلدددى الع ددبل األول  ان ن يدداس الرتجدديح
ي دددال ابلرتجددديح ابلَكدددّم علدددى غدددبلم سددديايت، للددديس ثبدددوت حّ دددٌن هندددا  هلل وللنددداس( وثبدددوت حدددّق واحدددد  حدددق هللا( يف 

وقد يدرجح حدّق واحدد   بعاً دلصاحله النبو ية، لوضوح ان احلق درجات ونرا ل   وكلغوجهاً للرجحان دبجردب ،مادلفاحِ 
واجبددات  أال  درى انده لددو دار األندر  ددٌن قطدذ يددب أو قلددذ عينده و ددٌن  ةعلدى عشدرة ح ددوق أو واجدل واحدد علددى عشدر 

 ابلعصى عشر ضرابت وجل  بل شغ احملالظة على يدب والتسليم للضرابت العشر؟ هضر 
 املعارضة بَكّم أكرب يف حقَّ هللا -8

ابألغنريددة الَكّهيددة يف حددقَّ هللا يف الكنددًن نددن  ددور التددفاحم،  ،الَكّهددي يف حددقَّ الندداسالتعدددد النددا   الددن ا دبعارضددة 
لفددي نسددالة نددا لددو دار األنددر  ددٌن أغددر نددال الغددًن  دددون رضدداب  وهددو حددقَّ الندداس( و ددٌن أغددر ادليتددة أو الدددم أو اخلنفيددر 

رغددل نددن حّ ددٌن انددا أغددر ادليتددة والدددم ح الددبعا حددقَّ الندداس غهددا سددبق ل ددال لغددر ادليتددة والدددم ألن حددقَّ الندداس نرّجدد
 ،هللا ل دط،  ينهدا اسددتند الدبعا إ  اآلخدر إ  غندرة نعاغسدة يف أسددباب  در  ندا غدان ندن حددق هللا حدقَّ للديس ليده إال 

وللضدرر الدذي هدو علّدة ، وقد يرّجح أغر نال الغًن،  تضّهن أغر ادليتة لتنّفر الطبدذ ادلوجدل للخباثدةقال يف ادلستند   
 .(ٖ لإنّه ال يتضّهن إالّ األخًن( خببلف نال الغًن، وحرنتها  نفسها، وألغر النجس،  رميها

لددان  عددا اخلبيددي   وال لس ابإلشددارة إ  أن النسددبة  ددٌن اخلبيددي والضددار هددي نددن وجدده إكا أريددد ابخلبيددي العددريف
                                                           

 .9ٔص 9قم، ج –السيد  ادق الشًنازي،  يان األ ول  التعادل والرتجيح(، دار االنصار  (ٔ 
 .ٖٓ-9ٕص ٘ٔإلحياء الرتاث د قم، ج عليه السبلمأمحد النراقي، نستند الشيعة، ن سسة آل البي   (ٕ 
 .ٖٓص ٘ٔإلحياء الرتاث د قم، ج عليه السبلمشيعة، ن سسة آل البي  أمحد النراقي، نستند ال (ٖ 
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، اندده حددبلل شددرعاً علددذ واقعدداً  نددذ وحددبلل شددرعاً، غدداجلراد عنددد الفددرس لاندده خبيددي لددديهم غاخلنفسدداء واقعدداً  عرلدداً علددذ
 دددر غدددان عدددرب لدددديهم غاألرندددل  دددر وادليتدددة وشدددبهها   لددددى العدددرف يدددل  دددًن ضدددار  دددر و عدددا اخلبيدددي شدددرعاً حدددبلل 

ى لددنحن قبضددنا روحهددا وأيددن نددذغى هللا اها انددا ادلددذغّ غاة  دددعوى ان هللا قددبا روحهددا لدذغّ ذ اجلاهليدة يرجحوقددا علددى ادلدد
نددنبًل، وانددا إن أريددد اخلبيددي الددواقعي لالنسددبة  يندده و ددٌن اخلبيددي الشددرعي ادلسدداواة إن نددن نددذغاعت واتهعددان يف العددذرة 

 هذا. عامل النبوت لتد ر. نا غان غذلغ أريد ابلشرعي
ُ    ُم التَّيِّبَ    اِت َوُُيَ    ّرُِ  َ  َ    ْيِهُم  وقددددد كغددددر السدددديد الوالددددد بددددان زلددددتهبلت دلعددددىن اخلبيددددي يف قولدددده  عددددا    َُ َوُيُِ    ُل 

 غها لصلنا الكبلم عنها يف  عا ادلباحي السا  ة.  (ٕ( ٔ (اْْلََبآِئثَ 
للكندرة  دد وليه   أّن أغنريّدة سدبل احلرندة يف  درف ال يوجدل  عيدٌن  دًنب إكا   االسدتنادوقد أشدكر يف ادلسدتند علدى 

نددن درجددات ونرا ددل لعليهددا ادلدددار علددى سددبق نددن ان احلرنددة وسددببها نددن ادلفسدددة نددا  والسددرّ  (ٖ غددان هددو أيضددا زلّرنددا(
 .نبلكٌ كر ننها لاألقية ال على  عدد سبل احلرنة وإن غان  حيي درجة
 انكال احلّقني متع ق لإللزا  اإلُي فهما سيّ   -1
ق لئللدفام اإلذلدي ّق هللا  عدا  نتعلَّد  نا كغرب السديد العدم   ولده   وليده  حدّق النداس نتعلّدق لئللدفام اإلذلدي، وحدالنالي

ق الندداس، ويف اآلخددر ر ادلتعلَّددعِدديف أحدددقا جُ   ق نددن  ددًن لددارق، وأّنددا أ ددر احلددّق لفيههددا واحدددأيضدداً، والفددرق يف ادلتعلَّدد
 .(ٗ ق هلل  عا (ر ادلتعلَّ عِ جُ 

سددر إك غبلقددا ليدده إلددفام إذلددي ونتعلَّ دده و عبددارة أخددرى  ان اخددتبلف احلّ ددٌن إتددا هددو ابدلتعلَّددق ابلفددتح ال ابدلتعلِّددق ابلك
 ادلتعلق ونوعه.على سلتل  ل ط، لادلدار على درجة اإللفام وشد ه أو ضعفه ال 
 املناقشة: الفارق بتعدد منشأ احلّق يف حقَّ الناس

ا  در هدو يف ننشد ندن انده واحدد ليههدا ليس يف احلاغم ليكون األنر غها كغرب،  ينهها ولكن قد ااب  ابن الفارق
. و وضدديحه  ان احلدداغم قددد يكددون الع ددر وقددد يكددون الع ددبلء وقددد يكددون الشددرل وقددد يكددون و عددددب أو  وحدددب احلددق

الفطددرة، علددى نددا لصددلنا احلددديي عددن حكونددة غددر ننهددا يف  عددا ادلباحددي واقددا حاغهددة ال رلددرد ندرغددة وان الشددرل يف 
 .(٘ نو ن ادلست بلت الع لية حاغم وليس نرشداً ل ط

                                                           

 .1٘ٔسورة األعراف   (ٔ 
 راجذ الف ه غتاب األ عهة واألشر ة. (ٕ 
 ادلصدر نفسه. (ٖ 
 .9ٔص 9قم، ج –السيد  ادق الشًنازي،  يان األ ول  التعادل والرتجيح(، دار االنصار  (ٗ 
 ( وغتاب  األوانر ادلولوية واإلرشادية(.راجذ غتاب  ل ه التعاون على الرب والت وى (٘ 
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دلدديبًل علددى شدددة نبلغدده واقوائيتدده، عكددس نددا لددو  عدددد ننشددا  نددا لاندده ال يكددونو  عدددد احلدداغم لنددر وعلددى أي للدد
لددان حددقَّ  وأنددا  ددغرىً  هددذا غددربىً  ،للددو غددان ننشددا احلكددم أندران غددان أقددوى شلددا غددان ننشدد ب أنددراً واحدداً  ووجهدده، احلكدم

وب نددنهم، نلكدداً ذلددم للددو خرقدده ل ددد خددرق حّ ددٌن الندداس ننشدد ب أنددران  إلددفام هللا  عددا   دده وغوندده، غددادلهلوك ذلددم ادلغصدد
 حقَّ هللا لهنش ب أنرب اإللفاني. انادبنشاين 

و عبددارة أخددرى  حددقَّ الندداس لدده ادلوضددوعية، لطددرًة وع ددبًل ال اندده رلعددول شددرعي ابإللددفام اإلذلددي وانددا حددقَّ هللا لا ددله 
آخدر للواليدة  ننشداً  ، وإلفانده انتدداد لواليتده ولديسي كويين انا متصدقه يف هذا النول ندن العبدادة أو  لدغ لبداإللفام اإلذلد

 وكلغ غإلفام احلكونة الناس  رعاية حقَّ  عضهم  عا.
 الردود   ى املناقشة
  عدد ادلنشا ال يبلزم اقوائية ادلبلك وأقيته. لؤلنوال خيفى نا ليه  انا أواًل  

ا  حدددّق ح ي دددي ع دددذ ندددن إادددادب لندددا ونالكيتددده واندددا انيددداً  لؤلنددده قدددد يعدددارض ابألقدددوى ننددده وهدددو ان حدددقَّ هللا  عددد
، (ٔ واندا حدقَّ النداس لهدو اعتبداري ع دذ ندن اعتبدار نلكيدة زيدد دلداٍل ليحدرم  صدبه ندنبلً  ،التكوينية ورازقيته حددواً و  داءً 

ضدع   ر حىت احل ي ي ننه يف  عا أنواعه أو نرا به، غهلكه نفسه أو جوارحه أو قواب، لانده يف  دول نلدغ هللا لده وأ
 ننه غها هو  ديهي.

 مقتضى التحقيق
والتح يددق  ان نبلغددات أحكددام الشددارل  ددًن نعلونددة لنددا، أي  تفامحادددا ونوانعهددا وحدددودها، وغددر نددا كغددر سددلباً أو 

أو غدان  لفظديٍ  دليدرٍ  إااابً ال يعدو غونه استحساعً ال دلير عليه اتا الدلير هو نا لو غان  أقية هذا على هذا ندوردَ 
ست بلت الع ليدة، ابن غدان غدبل الطدرلٌن ندن دائدرة ادلسدت بلت ندذ إحدراز عددم دخالدة جهدات نوضدوعية شدارعية نن ادل
 وأين لنا  ذلغ؟ وللبحي  تهة لانتظر. ،ليها

 وص ى هللا   ى دمحم وآلو التاىرين
 

َتِفعَ      لى هللا عليه واله وسلمقال النيب  َرُه، َكَتَب  َمْن َخَرَج ِمْن بَ ْيِتِو ِليَ ْ َتِمَس ََبَبً ِمَن اْلِعْ ِم ِليَ ن ْ ِبِو َويُ َع َِّمُو َغي ْ
ُ َلُو ِبُكلِّ ُخْتَوٍة ِ َباَدَة أَْلِف َسَنٍة ِصَياَمَها َوِقَياَمَها َوَحفَّْتُو اْلَماَلِئَكُة ِبَِْجِنَحِتَها َوصَ   َّى َ َ ْيِو طُُيوُر السََّماِء اَّللَّ

يقاً وََكاَن َخْْيًا َلُو ِمْن َأْن َكاَنِت الُدنْ َيا ُكُ َها َلُو َفَجَعَ َها  َوِحيَتاُن اْلَبْحِر َوَدَواُب اْلب َرِّ َوأَنْ َزَلُو اَّللَُّ  َمْنزَِلَة َسْبِعنَي ِصدِّ

                                                           

 أو زوجيتها لفيد ليحرم الفواج ننها. (ٔ 
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  ((يف اآْلِخَرةِ 
 .1٘ص ٗعوايل الآللئ  ج


