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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ9ٕ) 

 سرية العقالء لنكتة عقالئية أو تعبدية أو مرددة
 زإجياادلرجع يف )احلكم( هو الشرع ولكن هل العقل مرجع؟ وهل بناء العقالء مرجع؟ وإمجاال الكاالم يف يلاي ادلبيفا  يف سبق ان ا

 هم قد يقال بكوهنا حجة مطلقًا وقد يقال ابلتفصيل بني الصور الثالث اآلتية:ءهو: ان سرية العقالء وبنا
 العلم هبا.مع األوىل: يون سريهتم لنكتة عقالئية 

 ة: يون سريهتم لنكتة تعبدية.الثاني
 الثالثة: تردد وجهها بني نكات تعبدية وتعقلية.

 ولنمثل ذلك مبثالني:
 وجهان لبناء العقالء على كون اإلحياء مملِّكاً واحليازة حمّققة

األعااالم ذها  بعا  )أي موجباة لليفاق( وعلااى ان اءحيااء شللو اك،  قااد  (1)بنااء العقاالء علاى يااون احلياازة شللو كاة أو زلقو قااة األول:
وديكان توضايك يالماه ابناه لاو   تكان زلقو قاة أو شللو كاة  ،إىل ان النكتة يف ذلك هي انتظام أمور ادلعاش، وهي نكتة عقالئية غاري تعبدياة

دلاا اساتقر حجار علاى حجار ولكاان لكال أحاد احلاق يف التصار  يف األراضاي الاح أحياهاا أو حجورهاا الااري ويف مصاادرة ماا  ااد  ماان 
 أو حياااوان أو حااااز  مااان معااادن وغاااري  وذلاااك موجااا  للفسااااد الكثاااري والنااايفاع الطويااال إضاااا ة إىل زهاااد النااااس يف إحيااااء األراضاااي طاااري

 .واحلرث والنسل ويف ذلك بوار األسواق ودمار االقتصاد ،ويف السعي لليفيازة مبختلف أنواعها واستخراج ادلعادن
بنااء العقااالء  –ابلدرجاة األوىل  –ك نكتاة ساابقة علاى ذلاك هاي الاح أوجبا  ولكان الظااهر عادم يامياة هان  النكتاة مبعاا ان هناا

ان احلياازة واءحيااء ان العقاالء يارون يف ارتكاازهم  وهايعلى شللكية اءحياء واحلياازة أو موجبياة األخارية حلاق االختصااص علاى األقال، 
 .موجبان حلصول ُعلقة ذاتية بني احمليي واحملىي واحلائيف واحملوز

عياااة، ويااادل علاااى ذلاااك اهنااام يااارون التملاااك ساااتيفقاق الاااناوأ أو األولوياااة الطبة أخاااري: يااارون التملاااك ابءحيااااء نوعااااً مااان االوبعباااار 
ابءحياء حىت دلن نشأ يف جيفيرة منعيفلة.. بعبارة أخاري: يال إنساان ياري مان نفساه ووجداناه اناه يصاري ضحيااء األرض أو حياازة الصايد 

، بعبااارة أخااري: ان أ اااًل أو وإن   يالحاان يوناه  يااه وانتظااام معاهااهم ومعاهااه باانلك ش يف رلتمااعمالكااً لااه أو ذا حااق  يااه وإن   يعاا
ذلك يف رتبة سابقة ارتكازاً على مالحظة حال اجملتمع ومالحظة قضية انتظام معاهاهم وعدماه، يماا يادل علياه ان العقاالء يارون احلاق 

لكاال مبنياااً علااى ادلواساااة واءيثااار  ياا  يساامك الكاال ل متااوادواً جانساااً متيخياااً أو ادللااك ابءحياااء واحليااازة ولااو  اارض ان اجملتمااع يااان مت
ُء َأَحدُُكْم ِإََل َأِخيهِه  َهيُهْدِخَ  يَهَدُ   : َأَيَِيعليه السالمَقاَل أَُبو َجْعَفٍر )) عليه الساالم، نظري ما قاله اءمام ابلتصر   يما حيوز  أو حيييه

هيْ عليهه السهالمُقْلُت: َما َأْعِرُف َذِلَك ِ ينَها   َهَقهاَل أَبُهو َجْعَفهٍر ِف ِكيِسِه  َهَيْأُخَذ َحاَجَتُه َ اَل َيْد َهَعُه؟  هَ  ََ اََلُك  :  َهاَل  َْ َء ِإذًا. قُهْلهُت:  َها
باال ان اجملتمااع لااو  اارض رضااا بعاا  أ ااراد  ابن  خاان بعضااهم اآلخاار ماانهم مااا  (3)((بَهْعههدُ  (ٕ)ِإذًا   َهَقههاَل: ِإنا اْلَقههْوَم َيْ يُهْعاَههْوا َأْحاَلَمُهههمْ 

،  انااه مديااد دلااا قلنااا  إذ اهناام ياارون أنفسااهم ذوي حااق أو )يااوهنم مجيعاااً شلاان ) خاان حاجتااه ماان اآلخاار  ااال يد عااه( و حااازو  أو ملكاا
يفىي مُ اأجانا  عان الا ياراهميااً وهباوا أو أابحاوا( ال اناه يف هبتاه أو إابحتاه للااري يماا ياراهم اآلخارون يانلك )مالو  احلاقولنا ذلام مالكني 

 !لليفا للكون أو أابحوا ما هو مباح للكل صحصياًل يفوز وقد وهبوا ما ال ديم  اوال
                                                             

 اة منيفوتة. ي (1)
اام «(. حلام» 99ص  4احل لام: الع قاال، وا:ماع: أحااالم )القااموس احملااي : ج   (2) ر  عليااه الساالم ماان قبال الشاايعة ا أي أيثاارهم ا  هنو ؛ أي   «  يُعط او أحالم هاام بعااد»اعتاان 

 (.46ص 9ليهم السالم بعُد  هم معنورون )مرآة العقول: ج يكمل عقوذلم بعُد، وخيتلف التكليف ابختال  مرات  العقول. أو   يتعلوموا اآلداب من األئموة ع
 .174ص 2طهران، ج –ثقة اءسالم الكليين، الكايف، دار الكت  اءسالمية  (3)
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بل يدل عليه قبل ذلك: ان ذلك هو مقتضى الفطرة ادلاروسة ال يف اءنسان  يفس  بل يف احلياوان أيضاًا؛ أال تاري ان احلياوان لاو 
 ن رضا ، معتدايً؟احليوان اآلخر الساعي ألخن طعمه منه دو  اءنسان أو حاز هيئاً العترب  حقاً له أو ملكاً ولنلك يري

 وجو  لبناء الناس على إطاعة حكوماهتم
أو يف ا:ملة، ولكان هال هان  السارية هاي مان  (1)سرية العقالء وبناءهم من يل األمم والنيفل على إطاعة حكوماهتم مطلقاً الثاين: 

؟ أو من جهة اهنم يرون ذلا عليهم والية؟ أو من جهاة ادلصاليفة واألهام وادلهام واهنام أو من جهة طمعهم  يها جهة خو هم من احلكومة
 أعظم ويف ادلوا قة نفعاً أيرب ومفسدة أقل؟ أو ادلري  من ذلك يله؟ يرون يف ادلخالفة مفسدةً 

 إمضاء الشارع ولو بعدم الردع.  ال حجية ذلن  السرية إذ   تنبع من حكم العقل نفسه، وإمنا تكون حجة لو ثب  والثاين:  على األول
 والثاين أو الرابع.لألول يعلم رجوعها نظراً للجهل جبهة حكمهم، لو    :حجة وقد ال يقال بكوهنا قد يقال  الثال :وعلى 
 ااان األماار لبااع للمصااليفة الاالبااة وادلفساادة الاالبااة، وأ اال رجيفااان العماال ابدلصااليفة الاالبااة عقلااي لكاان تشااخي   الرابااع:وعلااى 

عناوان  نناوي مان ادلفسادة لطاروو إذ الوالية منص  وليفوم إطاعة هخ  يف أمار  هيء؛داقه أمر آخر، وعليه:  ليس  من الوالية يف مص
 (2) تأمل يف سلالفته أعم من ثبوت منص  الوالية له.

 :  كل مورد  له حكمه.اخلامسوعلى 
وجوب هل هو  الطل  األييد وادلرتبة الشديدة من الطلا ؟ وقد    األ وليون مثاًل ان الخامسًا: مفهوم احلكم: يما سبق: )

أو هااو األماار ابلشاايء مااع النهااي عاان ضااد ؟  هااو أماار بسااي  علااى األول ومرياا  علااى الثاااين أي انااه حقيقااة تشااكيكية أعالهااا أعااال 
رجااع يف مفهااوم درجااات الوجااوب وأدأهااا أدت درجااات االسااتيفباب أو انااه هااو واالسااتيفباب حقيقتااان متفصاالتان بفصاالني؟ وهاال ادل

 .(3)احلكم الشرع أو العر  العام أو األ وليون أو الفالسفة؟(
 املرجعية ِف مفاهيم األحكام الوضعية

: ادلتكااثرة  يهااوادلبااين ونضيف: ان األحكام الوضاعية يلهاا مان هانا البااب وذلاك يادللكياة الاح نقلناا يف أول يتااب البياع األقاوال 
 ومنها: اهنا أمر حقيقي وغري ذلك،  راجع. : اهنا أمر انتيفاعي.ومنها ومنها: اهنا أمر اعتباري.

ا ماايشااف عنه  أمااران واقعياااناهنمااا  يف ويالطهااارة والنجاسااة حياا  وقااع اخلااال يمااا  صواالنا  هناااك، وياااحلق واألقااوال  يااه متعااددة  
 تشاخي  مفاهيمهاا وحقائقهاا  هال أمار بينهماا؟ وعلاى أي  ميفال البيفا  هاو ادلرجعياة يفمهاا ؟ أو اين زلضااً اعتباار  أمارانالشاارع؟ أو 

 وهل ادلراد ابلعر  اخلاص اللاويون أو الفالسفة أو األ وليون؟ ادلرجع الشرع أو العر  العام أو العر  اخلاص؟
 مصداق اإلطاعة

 :مسائل أ ولية و قهية تهسادسًا: مصداق اءطاعة، وتقع يف دائر 
بعاد االمتثاال؟  ماثاًل لاو أمار  ادلاوىل ابن  وأ لاه بكاوب ماا،  جااء  بكاأس  منها: انه هل تصدق اءطاعة بعد اءطاعة؟ واالمتثال 

رض يمااا يسااق  ابالمتثااال(  هاال اءتيااان اااومفااروض الكااالم قباال ان يشااربه وإال  انااه يسااق  األماار  صااول ال) مث جاااء  بكااأس آخاار
 مبا يشرب منه ادلوىل؟يف الكأس األول؟ أو ان األمر مراعى  اابلكأس الثاين امتثال وإطاعة أو اهنما يصدق

اءتيان باسل ا:نابة ننيًا،  هل هو  يفيك؟ أو هل هو مستيف ؟ أي هال اناه إطاعاة ألمار غسال ا:ناباة أو  :ومن أمثلته الفقهية
 وصلى هللا على دمحم وآله الااهرين .انه لاو ابدلرة؟  من احلايم يف ذلك يله؟ وللبيف   لة ضذن هللا تعاىل

َا َأْن تَهْعِرَف رَباكَ  :َوَجْدُت ِعْلَم النااِس ِف َأْرَبعٍ )) :عليه السالمقال اءمام الصادق  َُ َوالثااِلَثُة َأْن  ،َوالثاانَِيُة َأْن تَهْعِرَف َما َصَنَع ِبكَ  ،َأوا
 (.255ص 2: جيشف الامة) (( َوالرااِبَعُة َأْن تَهْعِرَف َما ُُيْرُِجَك ِمْن ِديِنك ،تَهْعِرَف َما َأرَاَد ِمْنكَ 

                                                             

 وما خرج خرج ابلدليل. (1)
 إذ قد يناقش يف انعقاد بناء العقالء على إطاعة حكوماهتم. (2)
 (.191الدرس ) (3)


