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

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(381) 

 منشأ الحجية والشرعية: العقل والفطرة
أن منشدأ حييدة الطددرع العاالئيدة، لثدة الوادة وقددول البدر، هدو الفطددرة أو العاد ،  د  ا  دد  وقدد يادال بددثالثاا:: 

ان حيدة مدن بداكن لمدا  (العاد ) لك وأمكنت برهنته  ال حاجة إىل إمضاء الشدار  ولدو بعددم الدرو ل و لدك ألن 
 لىل إمضدداء منددهيف عدر  الشددر  مددن حيدد  احلييددة  ددال  تددا  إ  انددهحيددة مددن  دداهر وهددو حيددة مسددتالة  (الشدر )

 .ولذا لانت املستاالت العالية حية من غر توقف على إمضاء الشار 
 حاجة العقل إلى إمضاء الشرع دوري

وعددوح حاجددة احكددام العادد  ومدرلاتدده إىل إمضدداء الشددر  تأسيسدداش وإنشدداءاش أو إرلدداواش وإخبدداراش مسددتل مة ان بدد  
لم بادب  إجدراء املعيد ة علدى يدد الكدا ب بد  احلدالم قبد  إ  ال ريب يف توقف الشر  على العاد  ألنده احلدا  لللدور

 اددد توقددف الشددر   ،أو مدددرل لددذلك لددك بلدد وم بعدد  الرسدد  بدد  احلددالم قبلدده بوجددوو اهلل تعدداىل وعدلدده وحكمتدده 
املبد  علدى وبدوت لونده رسدوالش املبد  علدى واللدة املعيد ة عليده املبد  علدى  حيية قول الند   منه هنا)واملاصوو 
 حييدة قددول الندد   تإ  توقفدد واَرلء املعيد ة علددى يدد الكددا ب( علدى العادد   لددو توقدف العادد  عليده قدب  إجددرا

 على ما يتوقف يف حييته عليه.
ِِ  :الشدريف عدن اامدام الكدا م يف املروي يف الكدالد (1)وقد ولت على ما  لرندا  الروايدات الكودرة ِإنَّ ِللَّا

َْاااي نِ  ُِ ح جَّ ااة: اَااا :َعلَااى النَّااا ااة  ح جَّ َِ مَّ َو ِبيَاااء  َواء  َّاااِهَرة  مَالراس اال  َواء  ااة: بَاِننَااة: مََأمَّااا ال َوَأمَّااا ال َباِننَااة   ِهَرة: َوح جَّ
َرِ   ،مَااال ع ق      ِ  َ اابا  َرِ  َواَل يَاَل ِلااب  ال َحااَرا َُ   ش ااك  ااََلل  ال َحاا َِي اَل َيش  ِ  ِإنَّ ال َعاِ ااَل الَّاا بدد  املسددتفاو مددن  (2)يَااا ِهَشااا

عددن اامددام عد  الروايددات توقدف حييددة الشدر  علددى العاد  أو تأخرهددا عندده أو ماللمدة الشددر  للعاد  ومنهددا مدا ورو ب
َِ قدددال:  علدددي  َر ِيااال  َعلَاااى  َد َُ    َهاااَبَج َجبا  ِ  ِإوِاااُ أ ِمااار ي  َأن  أ َايِااااَرَن َواِحاااَدة: ِمااان  ثَااا مَاَقااااَ : يَاااا  َد

                                                           

 واأل   اهنا نبهت عليه. (1)
 .11ص 1كهران،   –، وار الكتب ااسالمية 8واة ااسالم الكلي ، الكايف، عدو األج اء:  (2)
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َْار َها َودَِع اثا َنَْاي ِن، مَاَقا َ  ِ : ِإوِاُ  مَاا  ال  َوال َحيَااء  َوالاِدين ، مَاَقااَ   َد َر ِيال  َوَماا الاثََُّ    مَاَقااَ : ال َعق  ِ : يَا َجبا  ِ   َد َل
  ِ َر ِيل : ِلل َحَياِء َوالِديِن او َصرِمَا َوَدَعا َْار ي  ال َعق َل، مَاَقاَ  َجبا  َر ِيل  ِإوَّا أ ِمر وَا َأن  َوك    َ ِد اا  ِل مَاَقااَل يَا َجبا   َن َمَع ال َعق 

  (1)َحي ث  َكاَن  َاَ  َمَشأ َوك َما َوَعَرجَ 
 والفطرة غير محْاجة للشرع مُ حجيْها

، بدد  هددي أسددبل مددن العادد  إال أن تعمددم لدده،  ددان الفطريددات مددن البددديهيات وهددي الدد  برهاهنددا (الفطددرة)ولددذلك 
تنبيه على حييتها الذاتيدة )اي غدر االلتسدابية مدن وميكن ال هلا،معها ب  يستحي  برهنتها وهي ال  حييتها  اتية 

عليدده  باهنددا الدد  أووعهددا اهلل تعدداىل يف اانسددان حيددةش  (2)الشددر  ىنعددج احليددة الظدداهرة: األنبيدداء والرسدد  واألو ددياء(
َهااا ال  اَ   كيدف تتدا  يف حييتهدا إىل أمدر آخددر قدال تعداىل:  َُ َعَليا  ِاُ َمطَاَر النَّاا ِِ الَّْ ِِ ِمط اَرَة اللَّاا ل اِ  اللَّاا ََ ب اِديَل ِل
ُِ ال يَاع َلم  نَ  ثَاَر النَّا   (3)َذِلَك الِدين  ال َقِيم  َوَلِكنَّ َأك 

ان باملسددتاالت العاليددة )لحسددن العدددل وقددب  الظلددم( عدد وبعبددارة أخددرح: لمددا اندده ال مددال لتددوهم احلاجددة يف اال
والفطددرة والوجدددان،  ددان  (مدرلاتدده)أو ام العادد  إىل إمضدداء الشددار   اندده ال مددال لتددوهم احلاجددة إليدده يف مطلددل أحكدد

ء علاى  العقال وا ر القاِ اهلل لاوساان و جعلاِ يضاُالعا  لالف بنفسه ونور لمدا  درحت بده الروايدات أيضداش 
العقاال واا ر مااُ القلااب يفاارم بااِ بااين الحاا  و و (4)القلااب ليعاار  بااِ الفاارم بااين المشاااهداي ماان المَليباااي

 .(1) البانل
الندا  اهلل ، أمدور  طريدة  طدر  اد ياال: بدان الطدرع العاالئيدة، لثدة الوادة وقدول البدر ما  غرحش وأ ،هذا لةحش 

 ، وال مانعة مجع بينهما حسب التحايل:هي من املستاالت العاليةأو عليها، 
 الدليل على مطرية الطرم العقُ ية

و قدددمياش وحددديواش رجدداالش ونسدداءش  ددغاراش اننددا  ددد ان النددا  مددن مجيددع امللدد  والنحدد  يف  تلددف الددبالاءو :  دلياال
                                                           

 .11ص 1كهران،   –، وار الكتب ااسالمية 8ااسالم الكلي ، الكايف، عدو األج اء:  واة (1)
ب  الظاهر ان حيية الفطريات من الذايت بذايت باب الةهان لكن متامية املدعى أعال  ال تتوقف علدى  لدك بد  يكفدي  يهدا عددم لوهندا  (2)

 التسابية من الشر .
 .31سورة الروم: آية  (3)
 .248ص 1هد،  1411قم،  - مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، وار سيد الشهداء  ابن أيب (4)
 .41ص 21هد،  1414قم،  –ابن أيب احلديد املعت يل، لرح هنج البالغة، مكتبة آية اهلل املرعشي  (1)
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 (1)إال لكوهنم مفطورين على  لك لك ولباراش، يعتمدون على خة الواة وقول البر يف  تلف أمورهم،  ال يكون 
 وإال الستحال  لك عاوة.

حلسددي بدد  قددد يدددعى ان  لددك مددن الغرائدد  العامددة حدد  يف احليوانددات، أال تددرح  ددغارها تعتمددد علددى لبارهددا يف ا
 واحلدسي؟  تأم 

 الدليل على ان الطرم العقُ ية، مرجعها العقل
 ،اننددا  ددد ان العاددالء ىنددا هددم عاددالء متفاددون عليهددا، والددالال إ ددا هددو يف حدددووها ال يف أ ددلهاالثاااوُ:  دلياال
إ ددا هددو عددن عدددم حاجددة أ ددلها إىل إمضدداء بدد  وأي حددد مددن حدددووها اتفاددت عليدده للمددة العاددالء، ههنددا والكددالم 

وإال ملدا لدان اتفداقهم عليده ىندا هدم  لالعاد  منشدأ عدن لدون  لدك  فَ َشدوم  اتفل العاالء ىنا هم عاالء على أمر لَ 
    ا لان منشؤ  العا  لان حية  اتية. ،هذا خلف ،عاالء

 إشكا  وج اب
ان اعتماوهم على قول أه  الةة وخة الواة إ ا هو لكونه موروداش للعلدم والعلدم حييتده  اتيدة مدن أي  ال ياال:
 كريل حص ؟

وني للظن أيضداش، بد  غالدب مدوارو اعتمداوهم ، ب  هم يعتمدون على خة الواة وقول البر املور  (2)إ  ياال: لال
نعددم ال  ،هبددا منهددا لددذلك بدد  يكفددي لددون بعضددها لددذلك ، بدد  يكفددي لددون مجلددة معتددد  عليهمددا  ددا ال يددورم العلددم

 ل ىنرتبة الظن احلا   منه إىل أوىن الدرجات أو ما ياارهبا. َ ىنا ندَ  على ما احتف   –أو بعضهم  –يعتمدون 
عددن الواقددع  هددو حيددة عنددددهم  صو دده، ال مددن بدداب الظددن املطلدددل  نوعيددداش   ددا يعتةوندده لالددفاش  (3)ولدد  منهمددا

بناء العاالء عليه إ ا هو حلكم العا  حبسن تدرجي  الدراج  وقدب   بكون ا أضر  لو لان منه مل االنسداوي، على انه
ىندا هدم عادالء، يف  درال االنفتداح أو االنسدداو، إىل حكدم العاد  بده أو  على أمر  ترجي  املرجوح  عاو بناء العاالء 

 إوراله له وهو حية  اتية غر مفتارة إىل إمضاء.
 و عقلية: مسْحدثة: وغيرهاالحق م أيضا: مطرية أ

                                                           

 ستأيت غداش احتماالت أخرح مع مناقشتها  انتظر. (1)
 نفي للحصر. (2)
 خة الواة وقول البر. (3)
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 مدن حيد  لوهندا حاوقداش وابتدة  اهندا أما احلاوع املستحدوة  األمر  يها لدذلك أي  (1)هذا لله يف الطرع العاالئية
من غر حاجة إىل إمضاء وانه ال  رع بني احلاوع املوجووة لمن الشار  أو املتيدوة بعد  من حي  عدم حاجتها 

 و لك بدعوح ترتلب من  غرح ولةح:إىل إمضائه ولو بعدم الرو ، 
ُ: ومطرة:   ، أمران:منشأ الحق م، عق

 :(2)أما الصغرح:  هي أن منشأ احلاوع، عاالش وبالفطرة، أمران: احليالة واالستصنا 
 لحيالة السمك يف املاء أو الطر يف اهلواء أو الومرة على الشيرة.  : احليالة

لدد  بدد    االامدداأ أو األحيددار  اهندا ملددك غر دد  اهنمدا ليسددا حبددائ ينواالستصدنا : لثياكددة اليدداا وبندداء البندداء 
 الدار يستحل به األجرة.أو أ ابعمله وتصر ه واستصناعه ملك حااش يف الاممنهما 

 عقلية -سلطنة اإلوسان على حق  ِ مطرية 
وحيدد   ،تصددنا ة علددى حاوقدده احلا ددلة باحليددالة أو االسنسددلط ،عاددالش و طددرةش  ،وأمددا الكددةح  هددي: ان ل نسددان

استندت الكةح والصغرح إىل العا  أو الفطرة أو لليهما  ال حاجة إىل إمضاء الشار  للحاوع مستحدوة لاندت 
 أو ال.

من  غريات سلطنة اانسان على ماله إ  له ان يتالب  ب  وأما العاوو املستحدوة والشروا املتيدوة  هي  ر 
ار ، نعدم للشدار  الدرو  لكنده غدر احلاجدة يف  دحتها  اتداش إىل عددم يف أمواله لما لداء،  دال حاجدة إىل إمضداء الشد

 بع  ما قد يورو عليه  انتظر. اجلواب عنوسيأيت إيضاح  لك مع  ،الرو 
 و لى اهلل على محمد و لِ الطاهرين

 
ِِ  :عن اامام موسى الكا م  ِِ زَاِ ر  أَبُِ َعب ِد اللَّ ِ  ِبَشِج ال ف   َأد َوى َما يا ثَاب  ِب َراِي ِإَذا َعَرَ  َحقَّ

ِِ َوَما  ََأاَّرَ  َِ ِمن  َذو ِب ِ  َما  َاَقدَّ ِ  َأن  يا َل َفَر َل ِ  َوَواَليَاَْ   َوح ر َمَْ
 .182ص 4الكايف:  

                                                           

 وبايت إلكاالت أخرح تأيت الحااش ب  ن اهلل تعاىل. (1)
 املراو به معنا  اللغوي األعم من معنا  املتشرعي املطروح يف مبح  عاد االستصنا . (2)
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