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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٕٓ) 

 مسبوق إبمضاء الشارع ال ملحوق (ٔ)حكم العقل
حكذذم الع ذذب قسذذبوء اقشذذا  الشذذارن ادلكشذذوس عنذذه ولذذو ابلسذذكوت ولذذيه قلنوقذذاً بذذه،  مذذا يظهذذر قذذن  ذذدبر  وبذذكلظ رهذذر ان

األعذالم عذن سذرية  بعذ اخلطوات الثالث اآلنفة يف حكم الع ب حبجية الطرء الع الئية، فيكون حكم الع ب، على هكا، نظري قا قاله 
ة الع ال  حتتاج إىل إقشا  عكه سرية ادلتشرعة قستدلني ابن سرية ادلتشرعة ال  نشأ قوا بينها وبني سرية الع ال  ابن سري ادلتشرعة إذ فر  
، وذلذظ ألن ادلتشذرعة  ذا فتنتذاج مقشذائه عكه سرية الع ال  فاهنا ساب ة عليه فهو العلة ذلا فكيف حتتاج لإلقشا ؟ إال عن الشارن

ويوضذنه رراسذة حالذة ادل لذد ادلتذدين يف  ،نذوا قذد  ل وهذا قذن الشذارنهم قتشرعة ال يع ب ان  نع د سذريمم  افذة علذى أقذر بذدون ان يكو 
قذر ال يذام ألو أطب ذوا علذى  ادلتدينني مجهور ادل لدين ولو نوقش يف ذلظ فانه ال شظ يف ان ،عارة ابلفتوىهكا الزقن فانه ال يعمب إال 

بسذكو ه فيمذا  قرجع   ليدهم أو أتييذد  ذلذمقن  يهم ذلظ  لفيما حيتاج إىل فتوى فاهنم لو  انوا قلتزقني فان عملهم يكِشف قطعاً عن 
علذيهم يف زقذن األئمذة ولو شظ يف ذلظ فانه ال شذظ يف  شذف عمذب ادلتشذرعة  ،لو عملوا برأي قرجع سابق مث قلدو  ومل يك ر خالفه

واجبذذاً أو حجذة أو إذ  يذذف يطبذق  افذذة العلمذا  واألاذذناب والشذيعة علذذى اعتبذار أقذذر  علذذيهم السذالمعذذن نشذوئه قذذن حكمهذم  السذالم
فسذذرية ادلتشذذرعة   :، وعليذذهعلذذيهم السذذالمقذذن امقذذام أو قذذن سذذب ه قذذن األئمذذة  –أتسيسذذاً أو أتييذذداً  – رقذذاً رون ان يكذذون قذذد واذذلهمحم

  اشف عن حكم امقام يف قر بة ساب ة فال حيتاج إىل إقشا  فانه حتصيب حااب.
ب بيتذه  فاهنذا ال وأهذ الى هللا عليه واله وسذلماألعظم اقا سرية الع ال  فاهنا حيث  انت ساب ة على الشارن األقدس )أي الرسول 

 ، لكا حتتاج إىل إقشا  الحق. كون انشئة عنه وال  كشف عن سبق إقشا   
 نرا  أقران: والذي
هذذو  سذذرية ادلتشذذرعة تذذا ال حيتذذاج إىل إقشذذا  لكشذذفه عذذن سذذبق امقشذذا   مذذا أوضذذننا  يف  يف رائذذرة الشذذرن ان حكذذم الع ذذب أواًل:

 اخلطوات الع لية الثالثة.
 عن سبق إمضاء األنبياء السابقنيسرية العقالء كاشفة 

وإال  ان قن حتصذيب  اللهم إال أت يداً )وليطمئن ال لب  ان سرية الع ال  أيشاً  اشفة عن سبق امقشا  وليست حمتاجة له اثنيًا:
اذذلى هللا عليذذه والذذه ابلنذذ  الشذذارن  حصذذرقذذع قبذذب الشذذارن  وجذذدتوذلذذظ ألن الذذوهم نشذذأ قذذن قالحظذذة ان السذذرية الع الئيذذة  ؛احلااذذب

بذب اخللي ذة  لبداهذة ان آرم قة الع الئية يف ابب احلج  قهما   ارقت يف الزقن فاهنا بعذد الشذرن إذ ) انذت اخلليفذة قع ان السري  وسلم
وعليه: فلو رأينا سرية  افذة الع ذال   ذا هذم ع ذال  علذى إ بذان الظذواهر وخذ   ،الن  هو أبو البشرية وان  ب السري الع الئية نشأت بعد 

فذال حاجذة إىل إقشذا  الحذذق،  ذلذايكشذف عذن سذبق إقشذا  األنبيذذا  السذاب ني  ذلذظ حجيتهذا قنذك ال ذذدم فذان وبنذا هم علذى قذثالً  الث ذة
وهو تا ال رليب عليه أااًل بب الدليب راهراً على عكسذه قذال  ياماوتش  عتنا لكب أحكام الشرائع الساب ة ياللهم إال بنا  على نسخ شر 

يِن ما وَ ) عاىل:  ِِ ِإبْهراويَم َوُموسهىَشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ ِِ ُنوحهاً َوالَّهذي َأْوَحْيإها ِإَلْيهَم َومها َوصَّهْيإا بِه يَن َوال   َوعيسهى  صَّى بِه َأْن َأقيُمهوا الهدِّ
ُ َجْتَهي ِِ اهَّ ِِ َكبُهَر َعَلى اْلُمْشرِكنَي ما َتْدُعوُوْم ِإَلْيه ِِ َمهْن يُ   تَهتَهَفرَُّقوا في ِِ َمهْن َيشهاُء َويَهْيهدي ِإَلْيه  بعذاً  – ولذكلظ وريذري  ارأتينذا  2) إيه ُ ِإَلْيه

                                                             

 أي يف رائرة الشرن.  1)
 .13سورة الشورى: آية   2)
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؛ فال حنتاج يف إثباما إىل االستصذناب نسخهان إطالقات وعموقات الشرائع الساب ة شاقلة ألزقتنا إالقا ثبت  –للسيد الوالد وريري  
، فتذدبر وأتقذب وعموقهذا وجور الدليب اللفظذي، علذى انذه لذو شذككنا يف األحكذام وعموقهذا فذال نكذار نشذظ يف احلجذ  الع الئيذةنظراً ل

 وقد فصلنا  يف قبنث سابق فراجع. ،فانه به ح يق
 ظإية للعقل إدراكات وأحكام

مث ان ادلشهور ذهبوا إىل ان الع ب ال حيكم إال إذا قطع )وعليه بنينا البنث السابق وانذه قطعذي يف اذور ني  ولكذن األاذا هذو انذه 
الذدليب واعتذ   كذرار    اذا  ادلذدعى بشذكبا مذاهناآلخر مل أيِت بدليب على قدعا  بب حيكم أحكام رنية أيشًا، رليلنا، بعد ان الطرس 

 مذا ان عذدراً قذن الفالسذفة  مذال اذدرا يف أسذفار   ثذرياً قذا يسذتعي  عذن ال هذان ابلذدليب اخلطذاد ويكذرر طذرح ادلذدعى   الذدليب   أنه
 و أنه رليب وقد فصلنا ذلظ يف بع  األحباث، هو الوجدان وال هان:

 االستدالل ابلوجدان: االستصحاب مثاالً 
علذى  –بكذون االستصذناب لذدى الشذظ يف الرافذع  يف قذوارر عديذدة رنذًا، وقنهذا حكمذه اقا الوجدان، فلما نذرى قذن حكذم الع ذب

لسذنني رريذم قفيداً للظن؛ أال  رى ان  ب الع ال  يرجعون إىل بيومم أو بيوت أادقائهم الكين ريابوا عن بلدهم ولو لعشذرات ا –األقب 
علذى قذا  ذان  هنذا  فيب ذي قذا  ذانبب جملرر انه  ان  ،احتمال خراهبا أو انت اذلم، ال لالطمئنان الشخصي وإن حت ق يف  ثري قن الصور

 حبكم ع له الظين.
 كون ارس االحتمال  افيًا؟لال ي ال: لعله لكونه قطاب اً لالحتياط أو 
االحتيذاط عذن قذورر الكذالم لوجذدان الع ذال  قذع ذلذظ يبنذون علذى االستصذناب  اقذبع إذ ي ال:  ال؛ والدليب اننذا لذو فرضذنا حتييذد

قنها قا لو  عارض االحتياطان  ما لو رياب الزوج واحتمذب قو ذه لزلذزال عذرض يف ذلذظ البلذد أو طذاعون  :ر يف اورتصو  رنًا، وذلظ ي  
ولذو  ذان قيتذاً  إن  ذان حيذاً واجذبفذاء قذن قالذه عليهذا أو ريريمها، فان  اًل قن امنفذاء علذى زوجتذه وعدقذه، خذالس االحتيذاط إذ امن

وقع ذلذظ حيكذم الع ذب ابستصذناب حيا ذه ووجذوب امنفذاء قذن قالذه  ،لالحتياط قوافقا مفال شي  قنه  1)فنرام )ألنه انت ب للورثة 
قذن حيذث الكاشذفية واقذا  قذن حيذث ساب اً إمنا يورث الظذن النذوعي ابلب ذا  ال ريذري، فهذكا اً رين إذ  ونه قتي ن حياً  قع ان حكمه بب ائه

 .فتأقب جداً  وفيما ذ ر أتقب واقا لزوم ام بان فنكمه به قطعي. أيشاً ولعب قرجعه لألهم وادلهم، رية فنكمه هبا رينادلعك  
 . فتدبر.جملرر سبق احلالة الساب ة ؛رس االحتمال فرير  بنا  الع ال  على  رجيا احتمال الب ا  على سائر احملتمالتواقا  فاية اِ 

 االستدالل ابلربوان: لتشكيكية املدرَكات
  قنكشذذفاً مذذام االنكشذذاس للع ذذب  ذذان ن  ذذان ادلذذدر  إفذذ :واقذذا ال هذذان: فذذألن الظذذن والعلذذم وامررا  ح ذذائق  شذذكيكية ذات قرا ذذب

قثاًل  ان إررا ذه لذه وحكمذه  قطعياً أيشًا، وان انكشف له مثانني ابدلائة –على فرض  ونه حا ماً  –إررا ه له قطعيًا و ان حكمه به 
 بكلظ ال در ال أقب وال أ ثر. –على فرضه  –به 

% 08  قنكشذذذفاً وفعذذذاًل، فذذذال يع ذذذب ان يكذذذون ادلذذذدر   بعبذذذارة أرء: امررا  وادلذذذدر   أقذذذران قتشذذذايفان وادلتشذذذايفان قتكافئذذذان قذذذوةً 
إذ يصذا ال ذول بذه علذى  تلذف  شذكاً أو ومهذًا  فتذدبر جيذداً  وامررا  له أ ثر )ليكون قطعًا  أو أقب أو قنعذدقاً )ليكذون رنذاً ضذعيفاً أو

 وصلى هللا على دمحم وآلِ الطاورين .األقوال يف ح ي ة العلم قن  ونه إضافة اشراقية أو انفعااًل أو ريريها
ُِ َتْسِبيٌح وَ )) :عليه السالم أقري ادلؤقننيقال  ُِ َحَسَإٌة َوُمَداَرَسَت ُِ تَهَعلَُّموا اْلِعْلَم َفِإنَّ تَهَعلَُّم ُِ َمْن اَل يَهْعَلُم ُِ ِجَياٌد َوتَهْعِليَم اْلَبْحَث َعْإ

ِِ قُهْرَبةٌ  ُِ أِلَْوِل   .20حتف الع ول: ص)    َصَدَقٌة َوَبْذَل
                                                             

 رة احتمال طالقه ذلا.والفرض يف ريري ق دار حصتها أو ريري قا  رث قنه  امرث قن األرض، وميكن فرض ادلسألة يف او   1)


