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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(342) 

 السرية العقالئية وادلتشرعية وفروقهما
 سيم آخر إىل السرية العقالئية والسرية ادلتشرعية، والفرق بينهما من وجوه:وتنقسم السرية بتق

إذ جتتمعان يف حجية خرب  الققربة والظربواىر وقربول اخلبربري وا قربرار ومربا  ؛من وجوعموم ان النسبة بني السريتني األول: 
وتفربقق ادلتشربرعية عربن العقالئيربربة  ،وتفربقق العقالئيربة عربن ادلتشربرعية يف القيربرباس واالستاسربان وادلصربا  ادلرسربلةذلرب،، أشرببو 

وكسربريهتم علربى  (1)فتامربال فيما جرت سريهتم عليو من بعض ادلستابات كالذىاب للمشرباىد ادلشربرفة وةربالة الليربال مربقال  
 ادلسح ببعض الكف على الرأس أو الرجال 

ي ملاوقربربة اب م ربرباو ان السربربرية ادلتشربربرعية مسربرببوقة اب م ربرباو أو ىربربي وليربربدة الشربربارل، امربربا السربربرية العقالئيربربة فهربربالثااا : 
وذلربرب، أل ربربو ال يعقربربال جربربرملن سربربرية ادلتشربربرعة كافربربة فيمربربا كربربان مربربن  ؛وغربربري زلتاجربربة إليربربو علربربى ادلنصربربور (2)علربربى رأا ادلشربربهور

  يادلم   إال إذا كان ادلؤسس لذل، ىو الشارل أو كان ىو  (3)شؤون الشريعة
 وىو: آخر ويتفرل على ىذا الفرق فرق 

حتتربربربا  يف حجيتهربربربا إىل كشربربربربف  كتتهربربربا ألن الفربربربرؤ ان الشربربربربارل ىربربربو مؤسسربربربربها أو  ان السربربربرية ادلتشربربربربرعية الالثالاااث: 
 عكس السرية العقالئية على ادلشهور  ،ادلم ي ذلا

خريين: ان سربرية العقربالو كمربا لتمربال فيهربا ان تكربون الفرقني األ مبا يوضحوتوضيح رأا ادلشهور يف السرية العقالئية، 
ان تكون منبعقة عن القوة الغ بية أو الشربهوية فربال حجيربة ذلربا إال إذا كشربف  انبعة من العقال أو من الفطرة لتمال فيها 

ادللربربال والناربربال علربربى ضربربرب اخربربواهتم أو كافربربة فمربربقال  جربربرت سربربرية االخربربوة الكبربربار يف   (4) كتتهربربا ولربربذا احتاجربرب  إىل إم ربرباو
فربذذا علمرب  النكتربة وكوهنربا  النورا،  عم قد يكون ذل، أتديبربا  ال العقال أو احلسد بعقها القوة الغ بية مإخواهنم الصغار و 
كما جرت سرية العقالو عربادة علربى الغيبربة وعلربى احلسربد   ،على ادلشهور بال احتا  إىل ا م اوكافيا  أتديبا  مل يكن ذل،  
قوة الشهوية وشبهها وليس العقال فأا حجية ذلا؟ لذا احتاج  سرية العقالو إىل إم او الشربارل أو وشبهها ومنشؤىا ال
جملهوليربربربة مالكربربربات  ظربربربرا  لربربربديهم إال اب م ربربرباو  جربربربةفليسربربرب  حعربربربادت للعقربربربال حربربربو لربربربو كشربربربف  و  بربربربالإىل كشربربربف  كتتهربربربا 

                                                             

إذ أةربال الربربذىاب للمشربرباىد ادلقدسربربة لربربدع كربربال أمربة عليربربو سربربرية العقربربالو مربربن كربربال األمربم، والكربربالم عربربن السربربرية علربربى زملرة خصربربو   (1)
 مشاىدان ادلشرفة 

  –على الرأيني  –من الشارل أو مل لرز أا كلما مل يرد ردل  (2)
 إذا مل يكن عليو بناو العقالو فا و لعال سريهتم انشئة من ذل، حينئٍذ، بال ىو الظاىر  (3)
 بال حو مع كشف  كتتها، حتتا  لإلم او ولو بعدم الردل، لدع ادلشهور، فتأمال  (4)
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، وذل، عكس ما  راه إذ الفرؤ ان ادلدعى ىو ان سرية العقالو مبا ىربو عقربالو حجربة واالقت او أعم من العّلية ،الشارل
وإال كربان خلفربا ، فاحلاجربة إىل كشربف  (1)وال يعقال ان تكون سريهتم مبا ىم عقالو على أمربر إال إذا كربان انشربئا  مربن العقربال

  وقد فّصلنا ذل، يف حث سابق مع اجلواب عما يورد عليو ،النكتة وا م او مستدركة
 السرية على األحكام والسرية على الطرق واحلجج وفرقهما

  :السرية على األحكام والسرية على الطرق واحلجج :وتنقسم السرية بوجو آخر إىل
  واألوىل: كالسرية على رد الوديعة والسرية على احليازة بال وعلى كوهنا مورثة للمل، أو حلق االختصا 

والقا يربربة: كالسربربرية علربربى التصيربربري كأةربربال أوا لربربدع التعربربارؤ فيمربربا اسربربتظهرانه مربربن سربربريهتم وعلربربى التسربرباق  فيمربربا ار ه 
األةربال األوا ويراىربا ادلشربهور أةربال  ً ربومل  سلالفربا  ولذا  ربرع ان اخبربار التصيربري لربدع تعربارؤ األخبربار ىربي علربى  ؛ادلشهور

 لالةال األوا، وكالسرية على إتبال أخبار الققات 
ان السربرية علربربى األحكربام ليسرب  حجربة إال فيمربا كربربان متعلقهربا ادلسربتقالت العقليربة، امربا السربربرية  :والفربرق بربني السربريتني

فليسرب  حجربة إال  ،إال ادلسربتقالت العقليربة ،ة لربديناان مالكربات األحكربام رلهولرب على احلجج فهربي حجربة مطلقربا ، والسربرّ 
اما الطرق العقالئية فان مالكاهتا معلومة للعقالو فهي حجة مطلقا ،  عربم للشربارل  ،لو حظي  اب م او ولو بعدم الردل

لربو ان يردل كما فعال ابلنسبة إىل القيرباس وقربد فصربلنا سربابقا  عربدم توقربف حجيربة السربري العقالئيربة علربى ا م رباو وإن كربان 
 وأوضانا وجو التفكي، بني األمرين  ،ردل الشارل عنها لسقط  عن احلجية
 السرية العامة والسرية اخلاصة

ربربربري اخلاةربربربة كسربربربربرية بعربربربض الشربربربعوب أو القبائربربربربال أو  ،إىل السربربربربرية العامربربربة وىربربربي ادلعهربربربربودةالسربربربرية كمربربربا تنقسربربربم  وإىل السّ 
ى إكربربرام ال ربيف وسربربرية القبائربربال علربربى إكربربرام السربربادة علربرب ومجلربة مربربن الشربربعوب ادلربذاى  واألدملن  ظربربري سربربرية العربربرب والبربربدو

ربربري اخلاةربربة حجربربة  ومل يردعربربوا  سربربمع مربربن ادلعصربربومني مالسربربرية الربربن كا ربرب  مبربربرأع و عربربدا وشربرببو ذلربرب،، وال شربربيو مربربن السّ 
عليربربو ىربال الكوفربربة يف زمربن ا مربربام أمربري ادلربربؤمنني سربرية أو كا ربرب  ألواخلربربجر   أو لربووس (2)عنهربا كمربربا لربو كا ربرب  لقربري  سربربرية

 ذا وىكسرية  السالم
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

 
ْعُت رمُسولم اَّللِه ))ا و قال:  عليو السالمروا عن أمري ادلؤمنني  رمئِيُل  :يامُقولُ  صلى هللا عليه واله وسلمَسِم ِ  جمباْ أمَتم

نمة   ،َيم ُُمممهدُ  :فامقمالم  هما ،سميمُكوُن ِف ُأمهِتكم ِفتاْ لمُكْم ِمْن خمرْير ِفيِه باميم  ،ِكتماُب اَّللهِ   :فامقمالم  ؟قُاْلُت فممما اْلممْخرمُج ِمناْ  ،اُن مما قامباْ
نمُكمْ   ( 3  1تفسري العياشي:  ) (( ومخمبامُر مما بامْعدمُكْم ومُحْكُم مما بامياْ

                                                             

 أا ادلستقال  (1)
 و الشورع فيها، ومنها القرعة وغري ذل، ولعال من سريهتم )دار الندوة( والتشاور أ (2)


