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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(393) 

 يات للحجيةالطرق العقالئية مقتض   -2
 يات للحجية وليست علاًل تامة هلا، لذلك فاهنا حباجة إىل إمضاء. العقالئية وإن كانت فطرية إال اهنا مقتض  ن الطرق ا: (3)الدفاع الثاني

 هييوالطييرق العقالئييية وسيي  م علييى عمييال  ييا هييم عقييالء مبييدأ ان  –كمييا بييي عليييه امليي ها وكمييا هييو املنصييور   –توضيييحها انييه وإن سييلمنا 
لكين ذليك ال ييدفحل احلاجية إىل   2)حسب ما أودعهيا اهلل تعياىل يف ابياعهم  قتضيى احلكمية البالظية حفظيا للنظيام فطر م املرتكزة يف أذهاهنم )

 اإلمضاء إال لو كانت هذه الطرق املودعية يف الفطيرة قطعيية إذ القطعيي حجيتيه ذاتيية فيال يتوقيل عليى جعيال وال ضتيا  إىل إمضياء، لكنهيا  نيية
م اجلعييال أ  كواشيل  نييية عين الواقييحل فيي ذا كانيت كواشييل  نييية احتاجيت إىل مييتم   خلبي  والظييواهر ونظائرهييالوضيو  ان خييل ال قية )وكييذا قييول ا

فكيون اليييء والطرييط فطريياً ال يظيح عين حاجتيه إىل واحلاصيالا ان اهلل أود  فينيا ارقياً  نيية احتاجت إىل إمضياء لييتم م بيه جعلهيا وكاشيفيتها، 
 .ة وليست كذلك الطرق العقالئية املعروفة، إال إذا كانت اريقيته تاماإلمضاء

 غيرهفطرة على الب، ومقتضيات متمَّمه مبنى  الجواب: بل هي علل على 
 هذا الدفا  غ  جمد  إذ يرد عليهاولكن 

 المسالك في )الحجية( ونتائجها في المقام
 وسيكون مدار البحث اآلن حول حجية خل ال قة بالذاتا ،ان املسالك واملباين يف احلجية خمتلفة وعليها مجيعاً ال جيد  هذا اجلوابأوال : 

 أو صحة االحتجاج الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية
 –حبيدوده  –ان احلجية تعح املنجزية واملعذريية، كميا هيو مسيلك اآلخونيد، وعلييها فيان العقيالء ييرون خيل ال قية : والثاني المسلك األول

يي راً قطعيياً إن ي يطييابط فوافييطر أال تييري اهنييم ال ييييكون يف ومعييذ   الواقييحل فلالفييهالعقيياب بامللالفيية إن اييابط زاً قطعيياً أ  موجبيياً السييتحقاق منج 
 .؟لعقاب إذا خالل األمر الواصال إليه حبجة عقالئية متذرعاً بانه ضتمال اخلالفلاستحقاق العبد 

املييوىل علييى عبييده أو العكيي  إذ يييري العقييالء بييه احتجييا   ح  ميين مييا يصيي اوكييذلك احلييال لييو ذهبنييا إىل ان احلجييية باقييية علييى معناهييا اللظييو 
 صحة االحتجا  خبل ال قة قطعاً.

 الحجية بمعنى الكاشفية التامة
لييل ال قيية كاشييل تييام عيين الواقييحل ولييو بييزعم العقييالء فيكييون  احلجييية تعييح الكاشييفية التاميية هييذا كييلي وامييا صييظري فان : الثاللل المسلللك 

مميا هيو كاشيل تيام عين الواقيحل بنظير القيااحل فيال يعقيال ان ضتيا  يف حجيتيه إىل جعيال أو إمضياء  ،ر هذا املسيلككالقطحل، بال هو منه على  اه
 .حباجة القطحل إىل اإلمضاء ولو بعدم الرد   3). كما ي يقال أحدولو بعدم الرد 

 التزام النائيني بكون خبر الثقة مور ثا  للقطع لدى العقالء
ا التزمييه امليي ها النييائيح بنفسييه قييالا )وأم ييا السيي ة العقالئيييةا فيييمكن بوجييه أن تكييون نسييبتها إىل اآليييات وهييذا املسييلك يف خييل ال قيية هييو ميي

نسييبة الييورود بييال التلصييل، ألن عمييال العقييالء خبييل ال قيية لييي  ميين العمييال بييالظن، لعييدم التفييا م إىل احتمييال خمالفيية اخلييل للواقييحل،   4)الناهييية
                                                           

 عن امل ها النائيح.  1)
 .193-192ص 3الييخ حممد علي الكا مي اخلراساين، فوائد األصول، مؤسسة النير اإلسالمي،     2)
 أ  من األصوليني وإن نسب إىل بعض االخباريني.  3)
 .22سورة النجما آية  إ نَّ الظَّنَّ ال يُلْغن ي م ْن اْلَحقِّ َشْيئا  . و33سورة اإلسراءا آية  تَلْقُف َما لَْيَس َلَك ب ه  ع ْلم  َوال عن إتبا  الظن، كي  4)
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عن العمال بالظن، فال تصيلح اآلييات الناهيية عين العميال بيه ألن تكيون رادعية عين السي ة العقالئيية القائمية  فالعمال خبل ال قة خار  بالتلصل
ألن الييرد  عيين السيي ة باآليييات الناهييية  رعلييى العمييال خبييل ال قيية فان ييه مضييافا إىل خييرو  العمييال بييه عيين موضييو  اآليييات الناهييية يلييزم الييدور ا ييال

 . 1)صصة لعمومها، وعدم كوهنا خمصصة هلا يتوقل على أن تكون رادعة عنها يتوقل على أن ال تكون الس ة خم
فالتزامييه بالتلصييل صييريح يف أنييه يييري خييل ال قيية ميين دائييرة القطييحل ال الظيين إذ ال يعقييال بعييد ان اخرجييه ميين الظيين ان يييراه ميين اليييك أو 

وقوليه )فالعميال خبيل ال قية خيار  بالتلصيل عين العميال لظن  االحتمال وكذا هيو صيريح قوليه )ألن عميال العقيالء خبيل ال قية ليي  مين العميال بيا
 بالظن  وقوله )فان ه مضافا إىل خرو  العمال به عن موضو  اآليات الناهية .

اهنييم حيييث ي يلتفتييوا إىل احتمييال خمالفيية اخلييل للواقييحل فهييم قييااعون بالفعييال ككييال قييااحل حيييث ال يلتفييت إىل احتمييال خمالفيية قطعييه  اواحلاصييال
مسيلكه ههنيا إىل كيلاه يف املقيام مين ان الطريقية العقالئيية )ناشيرة عين فطير م املرتكيزة يف أذهياهنم حسيب ميا  ضيممناللواقحل وإال ملا كان قااعاً، ف ذا 

يعقييال مييحل االلتييزام بييالكلي والصييظري القييول حباجيية خييل ال قيية إىل ال عهييا اهلل تعيياىل يف ابيياعهم  قتضييى احلكميية البالظيية حفظييا للنظييام   هيير انييه أود
   .عاىلوجواب عنه ب ذن اهلل ت ما ذكرناهوسيأيت إشكال على  ،إال لو قلنا حباجة القطحل أو الدليال القطعي إىل اإلمضاء اإلمضاء ولو بعدم الرد .

فانيه ليو ي توجيد قرينية خارجيية فانيه ال  ،بيأن أبياه قيال ليه أفعيال كيذامي الً عنيدما ربيل األأ أخياه فوميكن تقريب دعواه  الحظة حيال النيا  
 يكاد ييك وال يكاد ضتمال اخلالف بال ال ربطر بباله إال لو وجد عامال خارجي.

 كنه ال يصح باجلملة ولعله يأيت نقده الحقاً.نعم، حنن ال نقبال هذا املسلك فانه وإن صح يف اجلملة ل
 الحجية بمعنى الكاشفية األعم من الناقصة

م يال خيل ال قية جتيا   ةوعلييها فحجيي ،الكييل ان احلجيية تعيح الكاشيفية األعيم مين الناقصية النوعيية فتحتيا  إىل ميتم م: الرابعالمسلك 
 ار  ولو بعدم الرد  لتتميم الكيل.م الكيل ألهنا ارق  نية فيحتا  إىل إمضاء اليإىل متم  

 بيانه ب ذن اهلل تعاىل.الحقاً عدم احلاجة إىل متمم الكيل يف احلجج العقالئية، كما سيأيت  أوال :على هذا  والجواب
 متمِّم كشف الحجج العقلية هو العقل نفسه

ك العقيال أو حكميه كميا ادر )مميا يعيود ال  يا هيم عقيالءم كيل احلجج العقلية هو العقيال نفسيه فكميا رأي العقيالء متم   ،سلمنا لكن ثانيا :
ر أال تييري اهنييم مييييون عليهييا اً ميين غيي  توقييل علييى تتميييم اليييار مييون كيييفها أيضييارقيياً ككواشييل عيين الواقييحل وميييوا عليهييا فيياهنم يتم   سييبط 

عيين  ال جنييد العقيالء سيألوا الرسيول واألئمية  مطمرنيني سيواء أوجيد الييار  أم ال، أعلميوا بييه أو ال، وكيان  تنياوهلم السيؤال منيه أو ال؟ وليذا
أو  –حسييب مسييلك امليي ها  –ومييا ذلييك إال لقطعهييم بانييه هييو الطريييط الكاشييل التييام   وأقييواهلم أحكييامهم  عيينال قيية امللييل  حجييية خييل 

 بالبداهة العقلية حبيث ي جيدوا حاجة أبداً للسؤال عن حجيته ووضوحه لديهم  الكيل مهملتتمي
بيال بنيا ه عليى   وتقريير اإلميام ،السؤال عن الصظري الذ  يؤكد ارتكاهية الكلي لديهم وغنائها عن السؤال الروايات هو بال الواقحل يف
للْن َمَعلل :قَللالَ فالحييم ميي الً قولييه  ،ؤكييد الرتكيياههمم مييا قالييه السييائال للُل إ لَْيللَك َأْسللَُْلَك َعللْن ُكلللِّ َمللا َأْحتَللاُج إ لَْيلله  م  َُ َأص  ين لليقُلْلللُ  اَل َأَكللا  َ  ،ال م  

ين ي  َ     (2نَلَعمْ  :فَلَقالَ  ؟َأفَلُيوُنُس ْبُن َعْبد  الرَّْحَمن  ث َقة  آُخُذ َعْنُه َما َأْحَتاُج إ لَْيه  م ْن َمَعال م  
ََّى إ لَْيللَك َعنِّللي فَلَعنِّللي يلُللَ َِّ علييى كونييه يفقيية يف  األخييذ عنييه  والحييم تفريعييه  اْلَعْمللر  ث ث َقت للي َفَمللا َأ

يظهيير منييه مفروغييية  ممييا  3)
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين       وللبحث صلة ب ذن اهلل تعاىل. مدارية الويفاقة.

ََُعائ ه  َعَلى َثاَلث  ا قال اإلمام هين العابدين  ْن  ُه َباَلء  يُر يُد َأْن َوإ مَّا َأْن يُْدَفَع َعنْ  ،َوإ مَّا َأْن يُلَعجََّل َلهُ  ،إ مَّا َأْن يُدََّخَر َلهُ  :اْلُمْ م ُن م 
يَبهُ   .222ا صجل العقول عن آل الرسول  ُيص 

                                                           

 .132-131ص 3الييخ حممد علي الكا مي اخلراساين، فوائد األصول، مؤسسة النير اإلسالمي،     1)
 .142ص 22هي،  1429قم،  - لييعة، مؤسسة آل البيت حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائال ا  2)
 .329ص 1اهران،   –، دار الكتب اإلسالمية 2يفقة اإلسالم الكليح، الكايف، عدد األجزاءا   3)


