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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(

(74) 
 لمتشرعة من سيرتهم في اللوازم وشبههاكشف سيرة ا -1

استكشاااس سااملة املتشاارعة املعالاارين للمعصااواني العلاايهم السااالم  بالسهااا  اهتم  عااس اسااتطالم ساامل م يف اللااوا م أو اااا هااي  الطريققا اللالققث: 
ًابااة حلوليااا  علااى احلصاا ويف املقااام نااا  يلااع يااتم عااس ،كاااللوا م   املاادعى سااملة املتاادينني عليهااا ناًااا، ساالبا  أو االحظااة اعاااالهم ااا  احلصاا  واأللااول امل

 إجيابا ، كاشفٌة عن حال السملة يف احلص  السابقة رابة  واًا عليها أم ال.
ا  الظاهر ملن اتب  اعاال ألحاب املعصاواني العلايهم الساالم  اا  قواعاد كاالستصاحاب والياد واالقارار والطهاارة وهنملهاا جياد اًام   بيان ذلك: 

يتمسكو   كانوا   َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ الو أنهل ارى اًم لو وجدوا عااا  كأكرم العلماء ،ملو  هبا ا  وجود الظواهر ان عمواات وإحلالقات وشبههايكونوا يع
م كاانوا جملارد نانهم الشيصاي بعادم ااول العاام لاهر وهال اارى اًا وعدم وجوب الوناء بالعقد الفاالم باالستصحاب على عدم وجوب إكرام  يد العا 

جملارد عادم نانهم بوناقهاا أو نانهم الشيصاي  النهاار وهال اارى  ساكهم   1اليتمسكو  بقاعدة اليد يف اقابل البينة املستصمعة للشارائ  علاى خالنهاا
 بالساءة ا  وجود األار الظاهر يف الوجوبر وهكذا.

ًكهموجااه  وإال ملااا كااا  ونظائرهااا ساامل م علااى العماال بالعمواااات بناااءهم نماان يلااع استكشاا  العماال باالستصااحاب أو الااساءة أو شاابهها يف  لاا
 اقابلها.

 كشف سيرتهم العملية من اإلجماع القولي  -4
؛ نااا  الظاااهر  اايااة يلااع إي يستكشاا  ااان إمجااام الفقهاااء علااى أااار ،  املنقااول أو الصاالاستكشاااس سااملة املتشاارعة ااان اهتمجااام  الطريققا الرابقق :

، جريا  سملة املتادينني ااا  2اليد يف املوضوعات أو خس الثقة أو العمواات وشبهها ان احلص  على األحكام واملوضوعاتكحصية اهتقرار أو البينة أو ال
 .بل ا  يلع لعله ان املقطوم به ،هم اتدينو  على العمل هبا

إ    يكاان االحلمانااا    3الث الظاان النااوعياااا يااور  نانااه اااا هااو اتاادين التاا م، عااادة   ه،االحظااة حااال املقلااد املتاادين ااا  ارجاا  اقليااد :ويكشاا  عنااه
نناادر أو قليال جادا  واااا اركاه عصايانا   ، 4الوشابه يلاع لصهل بفتاواه أو إاباعاا  لالحتياا لولو   يعمل نانه عادة ااا  ،املتاخم للعلم، بالعمل برأي اقل ده

ناذيا كشاف   ،نعادم عملاه عصايانا  لاي  ااا هاو اتاديناتادين  خالس الفرض إي الفرض ا  الفتوى اكش  عن عمل املتدين اا هو يف املتدين، بل انه
 سملة املتدينني أو املتشرعة.ب، كش  جمموم الفتاوى وهو املعس عنه باهتمجام عن حال جمموم املقلدين املعس عنه اقلدهالفتوى للفقيه الواحد عن عمل 

 الفائدة في عضد اإلجماع بالسيرة
نا  كاشفية اهتمجام القويل عن السملة العملية للمتشارعة ال يضاي  حصاة علاى حصاة إي الساملة  ؛ينف يضر وال  وال شياا   ا  يلع ال ي يدال يقال: 

 قتصر عليهري، نأية نائدة ان استكشانها انه، نلالعملية إمنا هي إمجام عملي
حصياة اهتمجاام ساواء   َسَند –على القول به  –اللط  أو احلدس أو الدخول أو التشرس أو شبه يلع نهو  اااوبعبارة أخرى: وجه حصية اهتمجام 

 إنضم إليه اهتمجام العملي أم الرء
 دون التخالف (5)القول بالحجية في صورة التعاضد -أ

 علاى الفقهااء النظاريدو  انعقااد إمجاام  احليلولاةإي قاد ينكار الابعق اقتضااء اللطا   ؛كال، بل اتأكد احلصية بذلع بل قد يقال هبا بعاد عاداها  إذ يقال:

                                                           

 خالس قاعدة اليد.  1ال
  على عدم احللق أو اللب .وكذمجاعهم على حراة حلق اللحية أو لب  االب  الشهرة اثال  املستكش  انه جريا  سملة املتدينني  2ال
 وهو احلصة وإ  وجدت اوارد خمالفة ناًا ال اضر حبصية اا هو ان باب الظن النوعي.  3ال
 كالعدول إىل جمتهد آخر اساو ، أو افضول بناء على جوا ه أو شبه يلع.   4ال
 أي اعاضد السملة العملية ا  اهتمجام القويل.  5ال
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ًاحة رهنام الفتاوى باالساتحباب أو لنا  أكال   ااا هاو لاحيا واقعاا   ولو لالحتيا  على العمل األاةاخلطأ يف حكم نقهي ا  كو  عمل  كالعمال للساة االسا
رض اناه بابتعااد املتادينني غانقاد يقاال: ا  اللطا  ال يشامل اثال هاذه الصاورة، ألناه لقا  وقاد  قاق ال –  1الرهنم الفتوى باجلوا  أيضا   -اثال   – اللقلق أو اجلراد

ًكهبالت ااهم بالواج  عمليا  رهنم انعقاد اهتمجام على استحبابه أو عمليا  عن احلرام الواقعي الذي انعقد اهتمجام نرضا  على جوا ه   .املسوغ ل
عصاية ملاا دل  اللطا  علاى لا وم اطابقاة واحلالل ا  اللط  هو املقرب للطاعة واملبعد عن املعصية نلو كا  العمال علاى ااتثاال الطاعاة واجتنااب امل

 لواق  أيضا .لالفتاوى 
 تأكد الحجية في صورة التعاضد -ب
  2الانااهنااا  استكشاااس السااملة ال يكااو  بااال نائاادة أيضااا ؛ إي  ،واحليلولااة عاان إمجاااعهم علااى اخلطااألااو قلنااا باقتضاااء الاللطاا   اسااديد اجملمعااني نظريااا  وااااا 

نيكاااو   يكاااو  أكاااس وأقاااوى يف اللااا وم لاااو وجااادنا الفتااااوى علاااى أاااار والعمااال علياااه أيضاااا  ناااا  ااااركهم حلاااا م علاااى اخلطاااأ نتاااوى وعماااال  خاااالس اللطااا  جااادا  
ااا، علااى الكاشاافية، اشااككةآاالسااتدالل باااللط   العكااا   ركااوا حبااا م عمااال  ال نتااوى أوعكاا  ااااا لااو اق  ،كااد وأقااوى وأقاارب للقبااول وأقاااوى يف احلصيااة لكًو

 نتدبر.
العليااه ، نظاار املعصااوم إمجااام املفتااني والفقهاااءنانااه ساادس ااان اسااتقرار عماال كانااة املتاادينني وااان  ؛احلااال  ااااا  لااو كااا  االسااتدالل باحلاادس وكققكلك
 بشكل أقوى ان احلدس احلالل ان اهتمجام القويل نق . السالم 

 : عدم تماميته في األوامرمناقشة الطريا الراب  صغرى  
ناااا  اهتمجااام القاااويل يف بعاااق الظااواهر اتحقاااق ال يف مجيعهاااا، نانااه  ابااا  يف حصياااة  ؛إال اناااه انااااقص نيااه لاااغرى   كااسى    وإ  ت  ا الطرياااق هاااذ لكققن  

أو هاو  العمواات والعمل هبا دو  األواار ونهورها يف الوجوب الختالس الفقهاء على ار التاريخ يف كو  األار للوجاوب أو للنادب أو للطلا  اجلااا 
ًك  هنمل يلع. أو لفظي اش

 اإلشكال بانقالب السيرة في نزح البئر
نا   أو اادرجيا ، يف ااواحلن عديادة، انهاا  انه قد يعًض على اا يكرنا يف البحث املاضي ان عدم انقالب السملة، با  السملة قد انقلبا ، دنعاة   ثم
 .!نقلب  بعده النقالب اهتمجاممث ا على الوجوبالنعقاد اهتمجام  احللي قبل العالاة وجوب الن  إي كان  على  البار

 ان وجوه: والجواب
 الجواب: ال انقالب للسيرة في الحجج، ال في األحكام

عى هااو انااه ال يوجااد ولااو اصااداال واحااد النقااالب السااملة دنعااة وال ااادرجيا  يف احلصاا  والطاارال الكاليااد واهتقاارار والبينااة، وكيااس الثقااة ا  املااد  أوال : 
ال يوجد اورد كذلع يف احلص  با  اكو  السملة  ارة أخرى: انه عى عدم انقالهبا يف بعق األحكام الشرعية، ونؤكدد  و  يكن املوالعمواات وشبهها  

ًة مث انقل  إىل العك  اثال   - العااة على حصية العمواات  وسائر احلص  واالاارات. يف اليد واهتقرار ، وكذا احلالن
 المقام في مجهولهانقالب السيرة هنا معلوم الوجه والكالم في 

ملعلواية استناد انقاالب الساملة  ؛ال املعلواة االستناد، والنقق انه ،ان يلع –يف الظواهر  –ل وجهها، واملقام ه  ا  الكالم يف السملة اليت جق ثانيا : 
لاي  حبصاة  أو حمتملاه ا  اهتمجاام اعلاوم االساتناد –يف اهتمجام الصل واملنقول الذي جيري نظامله يف املقاام  –، واملشهور اراأوا فتاوى بعد العالاةالإىل 
 اجملهول املستند نهو احلصة.، ااا على اا استظهره اجملمعو  انه أوال -اثال   – يرج  إىل نف  املستند ويالحظ حاله كداللته جي  ا  بل

ا  ساملة املتادينني  اان املعصاواني العلايهم الساالم  هاو: يف الساملة املتشارعية اان قبيال األخامل كماا قررنااه ملاا سابق اان ا  وجاه االحتصاا   والكالم
كاا  هاو املنشاأ لعملهام كاناة علاى حلباق   العلياه الساالم عن وجاود دليال لفظاي اساتندوا إلياه أو عان اقريار للمعصاوم  –حدسا  اتامخا  لليقني  –اكش  

 .وى نهو اعلوم االستنادان الواضا ا  استند انقالب السملة هو انقالب الفتاالبار نا  يف اثال وااا   3الهذا الطريق أو ياك
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين إضانة إىل اا سبق يف رد دعوى انقالب السملة، يف الدرس املاضي نراج . وللبحث للة.كله هذا  

                                                           

ما حرااا  واقعا ، و   1ال  هذا نرضي كما ال خيفى.أي ا  كًو
 أي اللط .  2ال
وحلاجاة الثانياة إىل اهتاضااء أو عادم الاردم  العلياه الساالم وال يتوهم االكتفاء بدعوى استناد السملة املتشرعية إىل سملة العقالء؛ ملا سبق ان كشفها االم عن نظر املعصاوم   3ال

 دو  األوىل نراج .


