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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(71) 
 : سيرة المتشرعةالدليل الثالث

ا عامرة حرل لرو ظ يظرن ، وإنر(1)الظاهر ان سرية املتشرعة منعقدة على اتباع الظواهر الشررعية مرن عمومراإ وإاالقراإ وأوامرر و رواهي وحقرائ  فان
 شخصياً باخلالف يف كافة عموماإ الشارع ومطلقاته وأوامره و واهيه.ظناً بالوفاق بل حل لو ظن 

 بالسرية املتشرعية موقوف على إحراز الصغرى وعلى متامية الكربى: متامية االستدالل لكن  
 خالفته مطابقت بناء العقالء وسيرتهم أسواء أ اإلشكال بعدم حجية سيرة المتشرعة

 خالفتها:فقد يقال بعدم حجية سرية املتشرعة سواء أاابقته سرية العقالء أم اما الكبرى: 
 قالء فألن احلجة حينئٍذ هي سرية العقالء السبقيتها رتبًة ولعدم احلاجة معها إىل سرية املتشرعة.إذا اابقت سرية املتشرعة سرية الع ماأ
 فلحكومة سرية العقالء عليها. هاما إذا خالفتأو 

 وجه حجية سيرة المتشرعة إذا طابقت بناء أو سيرة العقالء
  :إذا اابقت ماأوالجواب: 

ا عن احلجية وإن كا ت أسرب  رتبرة أال تررى السرنة حجرة بعرد الكتراب ومرت ذلرا يسرتدل با يرة   ممنه ال يسقط الثا ية احلجتنيتطاب  ان  فأواًل:
 املدعى.على  الرواية وال وجه للقول بعدم حجية الرواية لوجود آية تامة الداللة

ع احلجررة الالحقررة كمرا يف خرررب الثقررة حجررة أقرروى أو سرابقة رتبررًة إال لررو كران وررا ينتفرري موضرو لرريم مررن شررائط احلجيررة عرردم وجرود وبعباارة أخاارى: 
 بالنسبة لالستصحاب. 

وذلا لتوقف حجية سرريمم وبنرائهم علرى إم راء الشرارع أو عردم ردعره  وبنائهم؛ان سرية املتشرعة هي االقوى يف احلجية من سرية العقالء وثانياً: 
 .أو تقريره ها بالربهان اإلِّني عن قول الشارععكم السرية املتشرعية غري املتوقفة على اإلم اء لكاشفيت ،الكاشف عن اإلم اء
؛ إذ ان الشررارع حيررى أتررى برردين جديررد وبا ديررد يف كررل االشررارعية  ررا ال يصررف االكتفرراء ورر قان سرررية العقررالء وبنررائهم يف الطررر وبعبااارة أخاارى: 

د احلجررة العقالئيررة أو قي رر (3)ان يكررون قررد ألغررى حججرراً  فرران مررن ا تمررل جررداً ان يكررون قررد أتررى بطرررق جديرردة يعتربهررا احلجررة علررى مراداترره أو (2)احلقررول
املعتمرردة، فرروذا وجررد اهم اعتمرردوا  كرران مررن الررالزم عقرراًل علررى املتشرررعة الرجرروع إىل الشررارع يف استكشرراف ارقرره وحججرره  :بقيررود أو ألغررى قيرروداً، وعليرره

ظي ظ يصلنا فكان تقرير الشارع أو دليله اللفظي هو احلجة فعادإ دليل لف أو عنعن تقرير الشارع لذلا  ذلا ف  اعتمدها العقالء كش   وحجةً  اريقةً 
 .ال لبناء العقالء أو سريمم (4)السرية للسنة

 (5)ومن الواضف ان السنة حجة قائمة بذاما وإن اابقت العقل أو بناء العقالء اللهم إال على دعوى االرشادية. فتأمل
 وجه حجيتها إذا خالفت بناء العقالء أو سيرتهم

نرا، مادامرت علرى خرالف بنراء العقرالء أو سرريمم ومرادام أسرية املتشرعة سرية العقالء فانا تكون هي احلجرة ال العكرم لوضرو   خالفتإذا  ماأو 
الطريقررة  عرنيكرون عرردو م مرن الشرارع ال غررري إذ ال يعقرل يف كافرة املتشرررعة شرا هررم متشررعة أن  املتشررعة مجيعراً قررد عملروا ورا، ال بررد ان تكرون مسررتقاةً 

إذ كيرف يعقرل توافر  كافرة املتشررعة يف  تلرف  ؛املسلمة للعقالء يف حججهم وارقهم إىل مرادامم، اتباعاً لألهواء والشرهواإ أو لعوامرل خارجيرة أخررى
النجررف وقررم وحلرر  مررن  مررن أيلررو  إىل اخبررارا ومررن ا فترراحي إىل ا سرردادا وغررريهم، ويف  تلررف حرروزامم العلميررة بررالد اإلسررالم وشختلررف مشرراروم

مرن دون ان  –القيرا  مرثاًل كرالقول بعردم حجيرة  –واحللة ومشهد وكربالء إىل ا نرد وباكسرتان وأفغا سرتان... اع، علرى  رالف قطعري لسررية العقرالء 
                                                           

 يف مقابل اجملازاإ. (1)
 الفرد والعائلة واجملتمت.. وحيى عارض الكثري جداً من العاداإ والتقاليد.. اع يف العقيدة والشريعة، يف السياسة واالجتماع واالقتصاد واحلقوق، يف شؤون (2)
 كالقيا  مثاًل وكذا االستحسان.  (3)
 فهي الكاشفة عنها. (4)
 املاضية. لوجوه، منها املبنائي كما فصلناه يف كتاب )األوامر املولوية واإلرشادية( يف ال ابط يف املولوا، كما أشر ا إليه يف بعض الدرو  (5)
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 يكون املنشأ الشارع األقد   فسه؟
 طرق إثبات تحقق سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر

 عوى ثبوما؟فقد يسأل عن وجه د واما الصغرى
 :إلثباما ارق عديدة والجواب:

 استكشاف سيرة المعاصرين للمعصومين )عليهم السالم( من السيرة الحالية -3
 )عليهم السالم(: ان  ستكشف من سرية املتدينني ا ن سريمم يف زمن املعصومني الطريق األول:

ون بظرواهر عمومراإ وإاالقراإ وأوامرر و رواهي املراجرت والعلمراء يف رسرائلهم العمليرة فلوضرو  ان كافرة املتردينني ا ن يف كرل الربالد يعملر امللرووماما 
 لوال شبه الكل من كلمامم.وغريها وال يطال  أحد منهم املرجت بالنص يف العموم أو الوجوب، كما ان املراجت ووكالئهم يستعملون الظواهر يف جل 

 اها يداً بيد ويلواًل إىل عصر املعصومني )عليهم السالم(.إي   بتلقيهماملالزمة فلوضو  ا ه ال جمال حلدوث هذه السرية العامة التامة إال  واما
 اإلشكال بإمكان التحول البطيء في السيرة من غير إلتفات

ة بصورة تدريجيرة وبطيئرة إىل ان تتمثرل يف السرلوا املقابرل )ولكن الصحيف عدم يلحة هذا االستدالل، إذ ال يلعوبة يف تصور حتول السري ال يقال: 
شرتكة، بل بعد فرتة اويلة من الومن، وما هو يلع  االفرتاض التحول الفجائي العفوا، كما ان السلوا العقالئي ليم منبثقاً دائماً عن  كاإ فطرية م

 (1)ملتغرررية، فررال اكررن ان يعترررب الواقررت املعايلررر للسرررية دلررياًل علررى ماضرريها البعيررد(يترراثر بررالظروف والبيئررة واملرتكررواإ الثقافيررة إىل غررري ذلررا مررن العوامررل ا
 وكالمه )قد  سره( وإن كان يف السرية العقالئية لكنه يجرا، يف شقه األول، يف السرية املتشرعية.

 وإن أمكن عقاًل، إال ان الظاهر: يف السرية املتشرعية بل والعقالئية التحول البطيءإذ يقال: 
 ال مورد لذلك في السيرة على الطرق -الجواب: أ

رران ا رره ال مصررداق لرره أو أواًل:  بررالظن النرروعي بررل االامئنرران احلايلررل للعقررالء بأيلررالة ثبرراإ السرررية، والعجرر   ررن  ل  لرره مصررادي   ررادرة جررداً ال  ُ 
علررى  إىل سرررية رغررم  رردرة حتو ررا وتغريهررا يف عامررة املتررديننييعتمررد أيلررالة ثبرراإ اللغررة مررت كثرررة التحرروالإ يف اللغررة ويستشرركل علررى أيلررالة ثبرراإ السرررية 

 وشبهها. العرفية يف العاداإ والتقاليد سريمم اخلالف عند عامة املتدينني كذلا، واملقصود سرية املتدينني شا هم متدينون ال
 لو كان لبان -ب

، علرى كافرة األيلروليني ان ىففرى  إال ا ه ال يكاد ىففى، بل يستحيل عرادةان الظاهر ان التحول وإن كان بطيئاً تدريجياً خالل ألف سنة مثالً ثانياً: 
وكيف يعقل حتول سرية عامة تامة يف مسألة عامة هامة هي الطرق  .وهم الذين مههم هذه البحوث، وعلى كافة املفسرين واملؤرخني وغريهم –والفقهاء 

خ وال فقيره وال أيلرو  خايلرة يف ر وال مرؤر  كام واملوضوعاإ،   ال يلتفت إىل ذلا مفس رإىل مراداإ الشارع، وهي حمدودة ال تتجاوز العشراإ يف األح
 مثل حجة الظواهر اليت تعد الطري  ألكثر أحكام الشارع؟

 استكشاف سيرتهم من كتب التاريخ والروايات -5
 حوين:مراجعة كت  التاريخ والرواياإ والسري وغريها إذ اكن االستدالل وا بن الطريق الثاني:

 االستدالل بالسل . -باالستدالل باإليجاب.  -أ
املروارد اعتمردوا علرى الظرواهر مرن غرري  كرري وال  مرن ئراإاملعشرراإ برل الفأل نرا تتبعنرا فوجرد ا أيلرحاب املعصرومني )علريهم السرالم( يف أما األول: 

 فهو حجة. (2)لمعل   عدول عنها جملرد ظن شخصي باخلالف، وهذا االستقراء وإن كان  اقصاً لكنه حيى ا ه
ومنرره  ستكشررف  ،األيلررحاب عررن عررام أو مطلرر  أو شرربههما مسررتنداً إىل ظنرره الشخصرري برراخلالففيرره فأل نررا ظ  ررد مررورداً، أعرررض وامااا الثاااني: 

 اإليجاب وان بناءهم على حجية الظواهر مطلقاً.
 ارق أخرى إلثباإ سرية املتشرعة قد  تطرق  ا الحقاً. وهناك

 ومررت ذلررا فسرريأه بيا ررره أي رراً برروذن اهلل تعررراىل. ،واضرررفالتحقيرر  االسررتدالل برررذلا كلرره علررى رد مررا اعترررربه االيلررفهاِّن مقت ررى  ان الوجرره يف ثاام
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين     وللحديى يللة.

                                                           

 .115ص 1درو  يف علم األيلول: ج (1)
 شا سب  من النكاإ االرتكازية الثالثة. (2)


