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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
(391) 

الطةر  العقالئيةة، ك ةل ال قةة وقةول اهبة ، هةو وقد يقال بأن منشأ حجيةة ثالثاً: على ما ذكرناه من )ويدل 
الفطةةرة أو العقةةإ،  ةة ذا  ةةم ذلةةر وأم نةةح برهنىلةةه  ةةال حارةةة إ  إممةةار الشةةار  ولةةو بعةةدم الةةر    وذلةةر ألن 

يف عةر  الشةر  مةن حية    انةهحجةة مةن هةاهر وهةو حجةة مسةىلقلة  (الشةر )ان حجة من باطن كما  (العقإ)
( ولةة ا كانةةح املسةةىلقالل العقليةةة حجةةة مةةن إةة   وقةةر علةةى إممةةار الشةةار   احلجيةةة  ةةال  ىلةةام إ  إممةةار منةةه

اننةةا  ةةد ان النةةاي مةةن مجيةةن امللةةإ والنبةةإ يف اىللةةر الةةبال  قةةدساء وحةةدي اء ررةةاالء ونسةةارء  ةة اراء دليللا الول: و)
 رين على ذلةروكباراء، يعىلمدون على خل ال قة وقول اهب  يف اىللر أمورهم،  ال ي ون ذلر إال ل وهنم مفطو 

سار  – وخال اء للقاعدة حسبما نرى –ما الىلزم به امل زا النائيين يف الفوائد إال انه  (1)وإال السىلبال ذلر عا ة(
 يمةةةا  –نةةةاقل نفسةةةه   قةةةد ،بةةةاء عليةةةه نقةةةيل  اليةةةه الةةة ه  ةةة   ر يبةةةه عليةةةهإ  منىلصةةر الطريةةةر وذكةةةر املقةةةدم مر   

 .(2)مهبرت ي  نقيل الالزم على ما يسىللز  –نىلصور 
 عن الفطرة ،كالم النائيني عن نشوء سيرة العقالء بما هم عقالء

 هي عبارة عن اسىلمرار عمإ العقالر مبا هم عقالر علةى يةير سةوار انىلبلةوا إ  : وأّما طريقة العقالرقال: )
أو مةن  وسةوار كةان مةا اسةىلمرل عليةه طةريقىلهم مةن املسةائإ األ ةولية، ومنهم املسةلمون، ملة و ين أو مل ينىلبلوا

إن بنار العرف : كما يقال،  واملرا  منه العرف العام، وقد يعل عن الطريقة العقالئية ببنار العرف، املسائإ الفقهية
 .وليس بنار العرف ييئا يقابإ الطريقة العقالئية، يف املعاملة ال  ائية على ك ا

إمةا : مبةدأ الطريقةة العقالئيةة ال  لةو ةان ، وال إي ال أيما يف اعىلبار الطريقةة العقالئيةة و ةبة الىلمسةر  ةا
أن ي ون لقهر قةاهر ورةل سةلطان رةائر قهةر مجيةن عقةالر عصةره علةى  لةر الطريقةة وا ة ها العقةالر يف الزمةان 

ها أمةةر نةة  مةةن األنبيةةار  ةةا يف ؤ وإمةةا أن ي ةةون مبةةد، املىلةةأخر طريقةةة اةةم واسةةىلمرل إ  أن  ةةارل مةةن مر  ةةزا م
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 ةةةون نايةةةئة عةةةن  طةةةر م املر  ةةةزة يف أذهةةةاهنم حسةةة  مةةةا أو عهةةةا اهلل  عةةةا  يف وإمةةةا أن  ، عصةةةر حةةةر اسةةةىلمرل
 طباعهم مبقىلمى احل مة البال ة حفظا للنظام.

ول ةةن علةةى ،  ةةاملىلعني هةةو الورةةه ال الةة ، وكةة ا الورةةه ال ةةاي، عةةد الورةةه األول بةةإ اسةةىلبالىله عةةا ةوال  فةةى ب  
  هنا إذا كانح مسىلمرة إ  زمةان الشةار  وكانةح مبنظةر ،  امجين الوروه ال الث يصم االعىلما  عليها واإل  ال 

ومةةةن هةةة ا مل يةةةر   عنهةةةا  ةةةال حمالةةةة ي شةةةر كشةةةفا قطعيةةةا عةةةن رضةةةار ، منةةةه ومسةةةمن وكةةةان مىلم نةةةا مةةةن ر عهةةةم
ولةو كةةان قةد ر   عنهةةا لنقةةإ ، وإال لةةر   عنهةا كمةةا ر   عةن ك ةة  مةةن بنةارال ا اهليةةة،  ةاح  الشةةر  بالطريقةة

 عي إ  نقله.إلينا لىلو ر الدوا
، أنه ال  ىلام يف اعىلبار الطريقة العقالئية إ  إممار  اح  الشر  اا والىلصريم باعىلبارها: ومن ذلر يظهر

 .(1)( ان عدم الر   عنها من الىلم ن منه يالزم الرضار  ا وإن مل يصرح باإلممار، بإ ي في عدم الر   عنها
 لكالمه مع مقتضى التحقيق في المقام اتإيضاح

 وبيان املطل  ونقده يف ضمن نقاط: قول:أ
 التعبير بل)بما هم عقالء( يستبطن النشوء من العقا

ان نفس الىلعب  بة)عمإ العقالر مبا هم عقالر( يسىلبطن  دوره منهم نايئاء من العقإ وإال ملا  در الولى: 
ولة ا   يةهوانيون أو يةبه ذلةرمنهم مبا هم عقةالر بةإ مبةا هةم وبةورون علةى أمةر أو مبةا هةم اةدوعون أو مبةا هةم 

ةةر  ذلةةر عةةن كةةون منشةةأه العقةةإ  وإال ملةةا كةةان ا فةةاقهم ) :سةةبر ومةةر ا فةةر العقةةالر مبةةا هةةم عقةةالر علةةى أمةةر ك ش 
 .(2)(عليه مبا هم عقالر، ه ا خلر،   ذا كان منشؤه العقإ كان حجة ذا ية

 حكم العقالء يرجع اما للعقا أو للفطرة
مبةةا هةةم عقةةةالر إ  العقةةإ أوالء وبالةة ال وقةةد يررةةن إ  الفطةةرة ألن العقةةةإ  ان مررةةن ح ةةم العقةةالرالثانيلل : 

يهده إليها أيماء إن مل نقإ انه منها  ةال يصةم حصةر مررعيةة ح ةم العقةالر مبةا هةم عقةالر برروعةه إ  الفطةرة  
 (3)الة هنأو يقصةد مةن  ا أو كون العقإ أخص من الفطرة مطلقاء مامل زا إال أن يرى وحد  هو هاهر عبارةكما 
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اسىلدللنا بورهني سبقا ومها  –كما لعله هاهر اآليال واألخبار أيماء   –، وحي  بنينا على الىلعد  العقإ.  ىلأمإ
 .(1))الدليإ على  طرية الطر  العقالئية( و)الدليإ على أن الطر  العقالئية مررعها العقإ(

 أمثل  للطريق  العقالئي  في الفقه والصول
( يةةرا  )باملسةةائإ مةةا اسةةىلمرل عليةةه طةةريقىلهم مةةن املسةةائإ األ ةةولية أو مةةن املسةةائإ الفقهيةةةان قولةةه )الثالثلل : 

بنةةار علةةى رريةةان سةة ة العقةةالر مبةةا هةةم  –األ ةةولية( م ةةإ: حجيةةة خةةل ال قةةة أو قةةول اهبةة  أو حجيةةة الظةةواهر 
 ةان سة ة العقةالر مبةا هةم وباملسائإ الفقهية م إ: كون احليازة ممّل ة أو موربة حلر االخىلصاص  –عقالر عليها 

 ، وال يرا  إ ها مما ال طرير إليها إال الشر ، أو ما اخىللفوا  يه.عقالر من كإ امللإ والنبإ عليها
 الدليا على أن الطريق  العقالئي  لم تنشأ من كالم نبي أو جبر ظالم

ان  :ويةدل عليةه ،انةه قطعةي ان اسىلبعا ه للوره األول وال اي بةإ اعىلبةاره مسةىلبيالء عةا ة  ةبيم بةإالرابع : 
الطةةر  العقالئيةةة كاالعىلمةةا  علةةى خةةل ال قةةة وقةةول اهبةة   ةةره عليهةةا األطفةةال أيمةةاء وال يةةر اهنةةم مل يقسةةرهم 

 .وال اهنم اطلعوا على أمر ن  أو أ ركوه وان  رضح هيمنة أحدهم على كإ البسيطة، قاسر وال حاكم رائر
 ره عليها حر من و لد يف معزل عن الناي  انه لو  ا ف خب اء ان ه ه الطر  العقالئية  :كما يدل عليه

كمةةا يةةدل علةةى ذلةةر   ،بطةةر  ا زيةةرة، وأذعةةن انةةه خبةة ،  ةةان عقلةةه و طر ةةه  قو انةةه إ  ا باعةةه واعىلبةةار قولةةه حجةةة
 مطلر ا اهإ ب الم األنبيار والبعيد عن قسر ا بابرة.عمإ 

 فال تحتاج إلمضاء بان السيرة إذا كان منشؤها الفطرةه رد كالم
ان اخىليةةاره للورةةه ال الةة  هةةو الصةةبيم كمةةا سةةبر  فصةةيله، ول نةةه ر ةة  عليةةه نقةةيل الزمةةه إذ إذا  الرابعلل : 

نايةئة عةن  طةر م املر  ةزة يف أذهةاهنم حسة  مةا أو عهةا اهلل  عةا  يف كانح الطريقةة العقالئيةة مبةا هةم عقةالر )
هةةو  ةةريم كالمةةه،  هةةي حجةةة ذا يةةة إذ الفطةةرة حجةةة ذا ةةاء  ( كمةةاطبةةاعهم مبقىلمةةى احل مةةة البال ةةة حفظةةا للنظةةام

(  ةةال اىلةةام إ  أو عهةةا اهلل  عةةا  يف طبةةاعهم مبقىلمةةى احل مةةة البال ةةة حفظةةا للنظةةامخا ةةة مةةن  صةةر ه باهنةةا )
مبقىلمةةى ح مىلةةه  اهلل  عةةا  وكيةةر اىلةةام إ  إممةةار ولةةو بعةةدم الةةر   وقةةد او عهةةا ،إممةةار ولةةو بعةةدم الةةر   أبةةداء 

ان حجيةةةة العقةةةإ والفطةةةرة يف عةةةر  حجيةةةة النقةةةإ كمةةةا ممةةةى وكمةةةا هةةةو مةةةن حفظةةةاء للنظةةةامص واحلا ةةةإ: البال ةةةة 
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 البديهيال والسىللزام  عوى اسىلنا  حجية الفطرة أو العقإ إ  الشر ، الدور كما ممى.
و  اهلل وهإ قوله ه ا إال كقول من يقول ان املسىلقالل العقلية أو األمور الفطرية )كهداية  طر نا لنةا إ  ورة

 ووحدانيىله وعدله وح مىله( حبارة إ  إممار من الشر ص
 الدفاع عن الميرزا

ول ن قد يور  على ما ذكرناه بأمور    اعاء عن امل زا النائيين وعن مسلر املشهور حي  أوقفوا حجية س ة 
أمةر آخةر كمةا نقبنةاه  بنةار علةى أن سة  م أمةر وبنةارهم أيمةاء  –ر )وبنارهم مبا هم عقالر العقالر مبا هم عقال

 .على إممار الشر  ولو بعدم الر   يف حب  سابر(
 ه أحياناً حاج  الفطريات إلى منب   -3

لم  ان األمور الفطرية واملسىلقالل العقلية قد اىلام إ  منبه ول ا رار يف احلةدي  الدفاع الول:  ُُ َويُِثيلُروا َل
 لعقليال إ  اإلممار ولو بعدم الر  . قد احىلارح الفطريال وا (1) َدفَاِئَن ال ُعُقول

 ه يحتاجه غير المتنب هالجواب: المنب  
ان الطريقةة العقالئيةة )ه وامل زا بصريم كالمه مىلنبةه إ  ه، وكالمنا يف املىلنب  إ  املىلنب   هاملنّبه إمنا  ىلار الجواب:

بةةاعهم مبقىلمةةى احل مةةة البال ةةة حفظةةا نايةةئة عةةن  طةةر م املر  ةةزة يف أذهةةاهنم حسةة  مةةا أو عهةةا اهلل  عةةا  يف ط
 (.للنظام

وبعبارة أخرى: الىلنبيةه إ  اللهةان أو إ  مةا ال  ىلةام إ  اللهةان لمةروريىله، إة  حارةة اللهةان يف حةد ذا ةه 
. وللبةدي   ىلمةال ، واحلا إ: ان الىلنبيه إ  اإلممار  ىلدبرأو البديهي يف حد ذا ه إ  إممار ولو بعدم الر  

  انىلظر.
 صلى اهلل على محمد وآله الطاهرينو 

 
ِلِس، َوَأن  ُتَسل َم َعَلى َمن  تَلل َقى  :قال اإلمام الصا    ِلِس ُدوَن ال َمج  ِمَن التلََّواُضِع َأن  تَلر َضى بِال َمج 

ُركَ  َمَد َعَلى التلَّق َوى  َوَأن  تَلتل    .123ص 2ال ايف: م ال ِمَراَء َوِإن  ُكن َت ُمِحّقاً َوَأن  اَل ُتِحبَّ َأن  ُتح 
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