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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(42) 
شأ السرية هو الفطرة أو العقل أو النيب فهي حجة من غري توقف  علفى اضمءفاو، وإن احرزنفا ان منشفأها الطفاغو  انه إن احرزنا ان من والحاصل:

أو القففوة الشففهوية أو الةءففبية، توقففف  حجياهففا علففى اضمءففاو، وان تففففنا يف املنشففأ توقففف  حجياهففا علففى  –وهففو املنشففأ األول الففه  ملريففر  املففريزا  –
 اضمءاو أيءاً.

 ونكتتها وجه السيرة
، ولنمثل لهلك باالساصحاب فان الشيخ ملهب (2)مبنشئها يف اجلملةبل حىت مع العلم  (1)مث انه ال بد من إحراز وجه السرية مع الشك يف منشئها

 (4)، وملهفب اخخونفد(3)النفوعي بالبقفاو وليسف  مفن بفاب الاعبفدإىل ان سرية العقالو اساقر  عليه نظراً لةلبة بقاو الشيو على ما هفو عليفه املور فة للظفن 
مفن منف ل قفد   بقائفهأو من باب الةفلفة وان مفن يعفوىل إىل مفا تفك يف  أو من باب االطمئنان بالبقاو إىل اهنا ميفن ان تفون من باب الرجاو واالحاياط

اط غري مل مني( وقد يفون للةفلة عن احامفال الةائب حياً فانه لعله رجاواً لبقائه او احاياطاً )والرجاو واالحايمثاًل لصاحب قد  أو من بناو على بقاو 
فففال يفففون حجففة انعدامففه وزوالففه أو  ولففه أو موتففه فيبقففي مففا ريففان علففى مففا ريففان لةفلاففه عففن احامففال زوالففه وو وقففه ببقائففه غفلففة عففن احامففال فنائففه وزوالففه، 

)ال ينبةفي الاأمفل يف أن  (6)احملقف  النفائيينقفال  .املافيقنبقفاو بنفاو علفى علفى ال أملهفاهنموملهب النائيين إىل ان السرية ترجع إىل الفطفرة املرريفوزة يف ، (5)أصالً 
، أو حملف  ألجفل حصفول االطمينفان بفم بالبقفاوولفي  عملهفم علفى مللفك  الطريقة العقالئية قد اساقر  على ترتيب آ ار البقاو عند الشفك يف االرتففا 

البقففاو، والعمففل برجففاو البقففاو إيففا يصفف  فيمففا إملا   يبتففب علففى عففدم البقففاو أغففرا  الرجففاو، بداهففة أنففه ال وجففه حلصففول االطمينففان مففع فففر  الشففك يف 
ة السفابقة لفي  مهمة، وإال ال يفاىل ميففن ترتيفب آ فار البقفاو رجفاو، مفع أنفه اامفل ففوا  املنفافع أو الوقفو  يف املءفار املهمفة ، فعمفل العقفالو علفى احلالف

( ريمفا اسفادل فطفرمم جفر  علفى مللفك فصفار البنفاو علفى بقفاو املافيقن مفن املرتفف ا  يف أملهفان العقفالوألجل الرجاو وال حلصول االطمينفان، بفل لففون 
، ألنه قفد اسفاقر  الطريقفة العقالئيفة علفى العمفل نفارهاوهه  الدعوى يف اجلملة مما ال إتفال فيها وال سبيل إىل إبل وم اخاالل النظام لوال مللك قال )

، ففان النيفل بل لوال مللك يل م اخاالل النظام ،مراسالمم ومعامالمم وحماورامم، ريما يشاهد مللك يف و بالشك يف ارتفاعهاوعدم االعاناباحلالة السابقة 
، ضرورة أن الشك يف بقاو احليفاة لفو أوجفب الاوقف  يف ترتيفب آ فار قاو احلالة السابقةإىل املقاصد والوصول إىل االغرا  ياوق  غالبا على البناو على ب

 (، بل   يقم للعقالو سوقاملراسال  واملواصال  والاجارا  احلياة النسد  أبواببقاو 
أسفب   الظاهر ان سرية العقالو على إبقاو ما ريان على ما ريان ليس  ملا ملرير  اخخوند بل وال ملا ملريفر  الشفيخ وال ملفا ملريفر  النفائيين بفل ألمفر   أقول:

املقاءفي فانففه هففو الرافففع أو املففانع ال الشفك يف  صففورة و يف حفد ملاتففه تفوينففاً للبقفاو علففى مففا ريفان عليففه يفوهفو اقاءففاو الشففيواملففريزا رتبفة ممففا ملريفر  الشففيخ 
 دَّين الطفولينيريالاعليفل بفأ  مفن الففم ع    تفام  وعلى أ  فالاعليل بأ  منهفا  والظن به، هو اله  أوجب غلبة البقاوو  (7)اله  اساوجب حفم العقالو بالبقاو

 فاأمل. أو املعد ا  الطولية

                                                           

 إمل قد يقال انه مع العلم بان منشأها العقل أو الفطرة أو النيب فهي حجة ىلون حاجة إىل إحراز وجهها. (1)
ى لف وم االلاف ام رجفاو ففال تفدل علفإمل يراىل بالوجه الوجوب أو االساحباب أو الرجاو أو ما أتبه فلعلها   تفن لوجوهبا فال تدل على الوجوب ولعلهفا   تففن الل امهفا بفل لل (2)

 مبقاءاها.
 بالروايا . (3)
 الففاية / أول حبث االساصحاب. (4)
 .وهها الش  الرابع مما ملرير  اخخوند فهم يابعون الظن ال احلالة السابقة مبا هي هي وان ظنوا بالعدم وقد يفون للظن ولو نوعاً  (5)
 .332ص 4فوائد األصول ج (6)
 يف نفوسهم واملهاهنم. وهو وجه جعل مللك مرتف اً فطرياً  (7)
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، ففال بفد مفن الافافي  عفن ان (1)أو ريفان لفه ان يءفربه بهر  وريهلك جريفان سفرية العقفالو علفى القصفاص وبنفاىهم علفى  بفو  حف  لفه بفه فلفو ضفربه ض ف
أو  ،عل هفها احلف وىلفع اخاالله لو   جيإقرار النظام  وجهها هوولو   ارز ان وجهها األوالن فليفا  عن ان  ،منشأها الفطرة والعقل أو القوة الةءبية

 لني ال األخري.والظاهر أحد األو   ،رف الانفي  عن القوة الةءبيةص  انه أو  ،سقوط حرماه بنف  هها القدرهو 
نففر وريهلك جريان سرية العقالو على النهي عفن املنففر )أ  ريفل مفا ففر  منففراً، إمل الففالم لفي  يف  قيف  املوضفو  بفل يف احلففم وحفابم  فا  امل

 عنفهللنهفي بفطرتفه أو بعقلفه ريراهفة اضنسفان بعقلفه أو فطرتفه للمنففر ون وعفه بعد الففرا  عفن مصفداقية املصفداق( ففان وجههفا ال بفد مفن إحفراز  وانفه مفثاًل  
 .أم ال ،حىت ان خال  تهوته أو قوته الةءبية احل هها واالمارة عليه انه يرى 

 ل تعفني  واألمر يف املقام )الابعي  يف الاقليد( ريهلك إمل اامل ريون سريمم على الابعي  من باب املساحمة والاساهل أو من باب الةفلة عن احاما
ان الظفاهر ان جهفة سفريمم هفو حلفاظهم تسفاو  رأيفي اسبفريين )سفواو يف ابندسفة أم الطفب أم الفقفه أم الابعفي ، لففن فيفه  صفحة تقليد الواحد وعفدم 

 مل ماً للاقيد برأ  أحدمها يف ريل املسائل والشؤون.املفل  لها ال يرون  - (2)يف فر  ريوهنما ماساويني –غريها( يف الفاتفية عن الواقع 
ري  ادبر جيداً ف (3)ومن مللك يعلم حال الفثري من الس 

 الوجه الثاني: المالزمة بين سيرة العقالء وحكم الشارع
بفان وجفه حجيففة السفرية، الففه  بفه نسفاةين عففن تفرطي االتصففال واضمءفاو، هفو املالزمففة بفني حجيففة تفيو لفدى العقففالو وحجيافه لففدى  وقـد ققــال:

ريانفف  املالزمفة  بوتيفة بففني حفمفي العقففل والشفار     ففا  إىل   الشفار ، فهفو ريقاعففدة املالزمفة إمل يقففال )ريلمفا حفففم بفه العقفل حفففم بفه الشففر ( فحيفث
مللفك للاوقف  ىلليل إ بايت على حففم الشفار  مفن إمءفاو وغفري ، فففهلك هنفا  مالزمفة  بوتيفة بفني حففم العقفالو وسفريمم وحففم الشفار  ففال وجفه مفع 

 .إمءاو من الشار  إمل هو ريالقول حباجة حج  الشار  أو أحفامه إىل أمءاو منه على
فسفريمم رياتففة  - ) عليفه السفالم (أو اضمفام  ) صفلى اهلل عليفه وآلفه (أ  النفيب  –والوجه يف مللك هفو ىلعفوى مرآتيفة عقفول العقفالو لعقفل الشفار  

 وعقلهم أ  مرتف امم رياتفة عن مرتف ا  الشار  وهي حجة ىلون ريب. –أ  املرتف  فيه  –عن عقلهم 
 الشار  وريونه منهم بل سيدهمأو الوجه هو ىلعوى تءمن العقالو لعقل 

يف االرياففاو بفنف  عفدم  بفو   (5)ومبف  تفيخنا األسفاامل) (4)احملق  االصفهاين ناقاًل عن تيخه اخخونفد اسراسفاين بقولفه وإىل بع  ما ملريرنا  اتار
 –مؤسف  احلفوزة بقفم  –ريفالم احلفائر    ان الشار  أحد العقالو بل هفو رئيسفهم فهفو مبفا انفه عاقفل ماحفد املسفلك معهفم( ومللفك رىلاً منفه علفىالرىل  هو 

جيفة تفيو اله  رأى ان حجية السرية منوطة برضا الشار  وإمءائه فعدم العلم به رياف  يف عدم احلجية فقال االصففهاين )ومبنفا  انفه ال مالزمفة بفني ح
 . فادبرفأجاب مبا سب  لدى العقالو وحجياه عند الشار  فال بد من إمءائه(

 آله الطاهرقنوصلى اهلل على محمد و 
 

                                                           

 وهها يعوىل إىل االرتفاز وإىل بنائهم ال إىل السرية. (1)
 وهي الصورة اليت ال ريالم عليها. (2)
واز األول ىللفف  علففى اجلففريجريففان سففرية اخبففاو علففى ضففرب أبنففائهم فانففه ال بففد مففن حلففاأ ان منشففأها الاأىليففب أو طةيففان القففوة الةءففبية أو غففري مللففك فففان احففرز ان منشففأها  (3)

ملنففففر بقفففدر الفففرىل  إمجفففاالً إمل يففففون املنشفففأ احلفففاريم بفففهلك هفففو العقفففل أو الفطفففرة. وريفففهلك احلفففال يف النهفففي عفففن املنففففر فهفففل هفففو لففففر  واليفففة لففففل إنسفففان علفففى مرتففففب ا
 لك؟وبدرجاته؟ أو هو لسقوط احبامه بقدر ؟ أو هو حفظاً للنظام؟ أو للفوائد األعم؟ أو حفظاً للةر  من اسلقة؟ أو غري مل

 .233هناية الدراية  ص  (4)
 أ  اخخوند اسراساين. (5)


