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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
(575) 

وأّن سررية  ،دعولو بعدم الرر  راز رضا املعصوم التحقيق: أّن سرية العقالء حجة من دون توقف على إح ومزيد
بررر  ن  ا ونرررالصررربيان الرانررردين مررر    تمعرررامال، و لترررا السرررريتني متحققرررة يف املتشررررعة حجرررة مرررن دون توقرررف  ررر ل 

 .أوليائهم
 وجوه حجية سيرة العقالء

 سرية العقالء فلوجهني: أما
 دهتا إىل حكم العقل أو إدرا ه.لعو   اتيةسرية العقالء مبا هم عقالء حجة  نّ أمن  مضىما  األول:
 يرط  ن رما فّصلناه يف  تاب التبعيض يف التقليد )وقد يقال: بأن وجه حجية السرية ال ي به نستغين عرن  الثاني:

 نّ  فررواإلمضرراء هررو املالزمررة بررني حجيررة نرريء لررده العقررالء وحجيترره لررده الشررارع  فهررو  قاعرردة املالزمررة  تصررالاإل
به العقل حكم به الشرع  فحير   انرا املالزمرة تبوتيرة برني حكمري العقرل والشرارع  قاعدة املالزمة هي:  لما حكم

وهري املالزمرة الوبوتيررة  (1)مالزمرة أخرره قاعردةمل حنرت  إىل دليرل إتبرال علرى حكرم الشرارع مرن إمضرراء وكرريه، وهنرا  
من الشرارع  إ  للتوقف على إمضاء   ل  م وحكم الشارع  فال وجه  (2)بني حكم العقالء املستكشف من سريهتم

 هو  القول حباجة حج  الشارع أو أحكامه إىل إمضاء منه.
، فسريهتم  انفة عرن عقلهرم ر أي (3)والوجه يف  ل  هو دعوه مرآتية عقول العقالء مبا هم عقالء لعقل الشارع
 املرتكز فيه ر وعقلهم أي مرتكزاهتم  انفة عن مرتكزاته، وهي حجة دون ريب.

 ن العقالء لعقل الشارع و ونه منهم، بل هو سيدهم.أو نقول: الوجه دعوه تضم
بقولررره: )ومبررر   حا يررران عرررن نررري ه ااخونرررد ا راسرررا   وإىل هررر ا األخرررري أنرررار ااقرررق األ رررفها  

بنفس عدم تبوت الردع هو: أن الشارع أحد العقالء بل هو رئيسهم  فهو مبا أنره   تفاءاإل يف  ني نا األستا  
                                                           

 مباحرر  البيرر  حكررم العقررالء مبررا هررم عقررالء يعررود إىل حكررم العقررل، وقررد فّصررلناه يف نأهرر ا إن مل نقررل بعودهررا إليهررا برردعوه  (1)
 )حق ا لو( فراج .

 أو كريها. (2)
 أي النيب أو اإلمام ) لوات اهلل عليهم(. (3)
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الررر ي رأه أن حجيرررة السررررية  (2)، و لررر  ردان منررره علرررى  رررالم الشررري  احلرررائري (1)هرررم(املسرررل  مع حررردمتّ عاقرررل 
: )ومبنراه أنره ال   رفها األمنوطة برضا الشارع وإمضائه  فعدم العلم بره  را يف يف عردم احلجيرة، فقرال الشري  
لكننرا زدنرا ، فأجراب مبرا سربق، و (3)مالزمة بني حجية نريء لرده العقرالء وحجيتره عنرد الشرارع فرال برد مرن إمضرائه(

الررر ي  هرررووأضرررفنا وجهررران آخرررر علرررى سررربيل البررردل  (4)عليررره عررردم احلاجرررة إىل عررردم الرررردع، لرررنفس الررردليل الررر ي   رررره
 .(6)(رفتدبّ ، (5)سبقه

 .رفتدبّ املرآتية إتباتية، والتالزم تبول فهي  انفة عنه وليسا وجهان له.  نأولكن ال خيفى 
بالداللة التضرمنية أو بالداللرة اإللتزاميرة، والدديرد بينهمرا حكم العقالء داّل على حكم الشارع إما  وبوجه آخر:

منه تتعلق بأحرد األنفرس البشررية فهرو  شرمس  ةنعب ل و العقل واحد له ُنعب،  نأنظران للدديد يف املب  العام وهو 
العقررررول متعررررددة فهرررري   نّ أ، أو دخلررررا منهررررا أنررررعتها إىل  ررررل بيررررا بيررررا،  مررررا ترررردل عليرررره بعررررض الروايررررات ةواحررررد

، فعلررى األول فالداللررة تضررمنية بوجررهيف، وعلررى الوررا  فالداللررة إلتزاميررة. مصرربا    يح متكورررة يوجررد يف  ررل فرررديف  مصرراب
 . ه ا.لوتأمّ  رفتدبّ 

 وهنا  وجوه أخره حلجية سرية العقالء تظهر من بعض الوجوه ااتية امل  ورة حلجية سرية املتشرعة.
 وجوه حجية سيرة المتشرعة

 ه:سرية املتشرعة فلوجو  وأما
 كشفها عن تلقيهم عن الشارع

سررررية املتشررررعة  انرررفة بنفسرررها عرررن إنشررراء  إنّ  الوجهههه األول:مرررا   رنررراه يف  لررر  الكتررراب مرررن ) الوجهههه األول:
بأمريف ر إ ا  ران علرى  (7)الشارع للحكم ال ي  انا على طبقه  إ  ال يعقل أن يلتزم املتشرعة مجيعهم مبا هم متشرعة

 الشارع. (8)إالّ إ ا  ان منشؤه ،ورد مل تكن للعقالء فيه سريةأو  ان يف م خال  سرية العقالء
                                                           

 .223ص 2ناية الدراية: ج (1)
 . مؤسس احلوزة العلمية يف مدينة قم املشرفة (2)
 .223ص 2ناية الدراية: ج (3)
 .حتادواإلالتضمن  (4)
 املرآتية. (5)
 .151-158لتقليد، منشورات مؤسسة التقى الوقافية ر النجف األنر : صالسيد مرتضى احلسيين الشريازي، التبعيض يف ا (6)
   نانئان عن تديّنهم، بل مطلقان أي يف ظر  تديّنهم. التزامان أي:  (7)
 .اإللتزاممنشأ  (8)
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حجيرررة سرررية املتشررررعة علرررى اإلمضرراء  لفررررإل  شررفها بالكشرررف اإلّ  عررن جعرررل الشرررارع  وعلررى هررر ا ال تتوقررف
 للحكم، و يف يتوهم احتياج ما جعله الشارع ر حكمان  ان أو حجة ر إىل إمضائه؟

  إ  ال تكررون  انررفة إالّ حينئرر   إ   وجرره علررى االتصررال بزمنرره نعررم، تتوقررف حجيررة هرر ه السرررية علررى هرر ا ال
أو بِسررري  مت الفررةفرضرران بسرررية معا سررة بالعرردم أو  يرف يترروهم  انررفيتها مرر  مسرربوقيتها لفرردة 

ولكررن سرريأل وجرره  (1)
 لدف  التوقف عليه.

 .(2)(...الوجه الوا 
 الحدس منها برأيه 

وقيررل: إّن علررى حجيررة اإلمجرراع، نرراقالن لرره عررن بعررض املتقرردمني مررن )مررا إسررتدل برره ااقررق النررائيين  الوجههه الثههاني:
املنقرادين علرى  سرنيو املرؤ ورضراه مبرا أمجر  عليره، للمالزمرة العاديرة برني اتفرا   املدر  يف حجيتره هرو احلردر برأيره 

إ ا  العراقرري بررر:) أقررول: ااقررق وعلّررق  (3)نرريء وبررني رضررا الرررئيس برر ل  الشرريء وعكررى  لرر  عررن بعررض املتقرردمني(
فهرو حدسري قريرب براحلس،  مرا أّسسررنا يف  –نظرري مالزمرة لروازم الشرجاعة وملكرة العدالرة  – انرا املالزمرة عاديرة 

 .واحلدسي القريب للحس ملحق به فتشمله أدلته (4)احلانية الطويلة  فراج (
 ،هروا رر  بره  راحب ا روأعظرم  مرا  بل السرية أقوه من اإلمجاع ،جاريف بعينه يف سرية املتشرعة ما تره   وهو

 إمجاع العلماء وأما السرية فتضم العلماء وكريهم من عامة املتدينني ومجاهري النار. ال يعدو  ونهو ل  ألن اإلمجاع 
سررية املتشررعة إن  انرا علرى خرال  سررية العقرالء، أو  انرا يف مرورد ال سررية للعقرالء فيره،   نّ أووجه احلدر: 

تكون نانئة إال من رئيسهم وأّنم تلقوها مرن الشرارع ال كرري،  نأال يعقل حينئ يف  نه ف ،يسية ما يف العباديات التأس
تلقروه عرن  نرمأأهل العامة على الغروب، دليل جلي على مب   نأإفطار الشيعة عند املغرب ال قبله ركم  نأأال تره 

 تلقروه عرن املعصرومني  نرمأعلرى  دليرل نره ف، املالكيرةالشارع األقدر؟ و  ل  إسباهلم اليدين، خال  للعامة إال 

                                                           

 .و يف يتوهم أنا ال منشأ هلا إال الشارع م  انقطاعها عن زمنه؟ (1)
، 171التقليرررد، منشرررورات مؤسسرررة التقرررى الوقافيرررة ر النجرررف األنرررر : صالسررريد مرتضرررى احلسررريين الشرررريازي، التبعررريض يف  (2)

 .بتصر  وإضافة
 3الشري  حممررد علرري الكرراظمي ا راسررا ، فوائررد األ ررول، مؤسسرة النشررر اإلسررالمي التابعررة  ماعررة املدرسررني بقررم املشرررفة: ج (3)

 .141ص
 املصدر. (4)
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 .(1)َصلُّوا َكَما رَأَيْهُتُموِني ُأَصلِّي :إما قوالن وإما فعالن لقوله 
 اللطف وهو أقوى في السيرة منه في اإلجماع

وعلى  ،ج قاعدة اللطف، وقد أسهبنا الكالم عنها يف  تاب )فقه التعاون على الرب والتقوه( فرا الوجه الثالث:
إلطبرا  املترردينني علرى التعامررل مرر  الصربيان الرانرردين برر  ن   العامرة التامررة،  املقرراماللطررف يف السرررية  نّ  فرأيرة حررال، 

األمررة  لهررا، علمرراء وعامررة وعرردوالن  يررد  اإلمررام  ن  أإ   يررف يعقررل   اعأوىل وأقرروه مررن اللطررف يف اإلمجرر ،آبررائهم
لطرررف ال يقتضررري منررر  اإلمجررراع إ ا  انرررا سررررية ال نأبررروفسررراقان، ومعرررون علرررى السررررية علرررى الضرررالل، برررل قرررد يقرررال 

فررال عتمررل فيهررا  لرر  لفرررإل عوهلررا للجميرر  مررن العلمرراء السرررية أمررا ، فرضرران  املترردينني خالفرران للفترروه موافقررة للواقرر 
 .والعامة على حد سواء
 تراكم الظنون
حجيته ملكان ترا م الظنون من   ره ااقق النائيين أيضان  وجه حلجية اإلمجاع من: )وقيل: إّن ما  الوجه الرابع:

وهرو  مرا ترره أوىل يف  (2)الفتاوه إىل حّد يوجب القط  باحلكم،  ما هو الوجه يف حصول القط  من ا رب املتواتر(
 السرية وأقوه وأظهر.

 كشفها عن وجود دليل معتبر
ولعرّل  اجملمعرني. )وقيرل: إّن الوجره يف حجيتره إّ را هرو ألجرل  شرفه عرن وجرود دليرل معتررب عنرد الوجه الخامس:

 .(3)ه ا األخري أقرب املسال (
 بعض املناقشات ملناقشات ااقق النائيين يف األدلة السابقة.تعاىل وستأل مّنا كدان ب  ن اهلل 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

يُهْعَرُفوَن ِإَّلا بِالتهاَواُضِع َوالتاَخشُِّع َوَأَداِء  َما ِشيَعتُهَنا ِإَّلا َمِن اتهاَقى اللاَه َوَأطَاَعُه َوَما َكانُوا: رسول اهلل قال 
ََارِِميَن اأْلََمانَِة وََكثْهَرِة ِذْكِر اللاِه َوالصاْوِم َوالصااَلِة َواْلِبرِّ بِاْلَواِلَدْيِن َوتَهَعهُِّد اْلِجيَراِن ِمَن اْلفُ  َقَراِء َوَذِو  اْلَمْسَكَنِة َواْل

اْلَحِديِث َوِتاَلَوِة اْلُقْرآِن وََكفِّ اأْلَْلُسِن َعِن النااِس ِإَّلا ِمْن َخْيٍر وََكانُوا أَُمَناَء َعَشاِئرِِهْم ِفي َواأْلَيْهَتاِم َوِصْدِق 
 (.215حتف العقول: ص)  اأْلَْشَياءِ 

                                                           

 .117ص 1عوايل الآللئ: ج (1)
 .141ص 3جر قم:  سا ، فوائد األ ول، مؤسسة النشر اإلسالميالشي  حممد علي الكاظمي ا را (2)
 .151املصدر: ص (3)
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