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

 أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔ2) 

 السرية على اجلامع والسرية على النوع
تنقسػػم جو ػػه آخػػر إة السػػ ة علػػى النػػوع والسػػ ة علػػى اةػػنا، أو لقػػ  السػػ ة ارادػػة والسػػ ة العا ػػة واملػػرا   كمػػا قيػػ  ابف السػػ ة

 ػن أنػواع   وانػه نػوع جػ  ارصػوص والعمػـو جلحػاظ املقعل ػ –كمػا يف الققسػيم السػاج    – نهما ليا ارصوص والعمـو جلحػاظ األلػرا  
 ث : الس ة على إتباع خرب الثقة والس ة على إتباع قوؿ اربػ  والسػ ة علػى إتبػاع الظػواهر وعلػى  ، وأنواع الس ةالس ِّ ر أو اةا ع جينها

 كلها وعلى حجية اإلقرار والبي نة وغ ها.  (1)حجيقها
ػ ، ألف السػ ة عارػار ي ولكن احلػ  اف السػ ة  وضػوعا  ال  كػن اف تنقسػم إة سلػا السػقحالة و ػو  اةػا ع  مػ  جػني أنػواع الس ِّ

جينهػػا )وقيػػدا ابرػػار ي ألف السػػ ة  ا  والعمػػ  ال يقعلػػ  إال ابةإئػػي إس ال ػػيت  ػػا ي يق ػػأن ي يو ػػد، وأنػػواع السػػ ة ال  ػػا ع خار يػػ
خػرب الثقػة وقػوؿ اربػ  واألوؿ  بػ  علػى احلػا  – ػثال   –( لػي   ػا ع خػار ي جػني ا  عم  ال تقعلػ  إال م ػر خػار ي وإال كػاف خلفػ

 ى احلدس؟والثاين  ب  عل
رَي؟  هل يوجد إمضاء للجامع االعتباري او العنواين للسِّ

وعليه: لال جد  ن الققسيم جو ه آخر وهو االنققاؿ  ن املوضوع إة احملموؿ أو احلكم، أ  االنققاؿ  ػن نفػا السػ ة إة إ هػائها 
وقػد يقعلػ  ابةػا ع االعقبػار  جػ   ،جعػدـ الػر عليقاؿ اإل هات اترة يقعل  جنػوع خػاص  ػن أنػواع السػ ة ك  هػات حجيػة خػرب الثقػة ولػو 

  العقالت حجة(. ر سِّ ))الس ة حجة( أو  عليه السالـكما لو لرض قوله   (2)العنواين جني الس ِّ اةا ع حىت يكفي 
و ػد  ػا ع العم ، وحيث أ كػن اف ي (3)واحلاد : انه حيث ال يو د  ا ع خار ي جني أنواع الس   لذلا ال  كن اف يقع عليه

 ا لذا أ كن اف يقع عليه اإل هات.أو عنواين جينه اعقبار 
 .وقد يقاؿ: انه ال يو د  لي  على حجية الس ة العا ة أ  الكلية أ  اةنسية

 األدلة العشرة على إمضاء الشارع لسرية العقالء أو املتشرعة
ػػ   ابف هنػاؾ أ لػػة قػد يسػقفا   نهػا سلػا، وحسػػو الققبػع والقفكػ  لػاف  ػا  كػػن :ولكػن قػد بػاب اف يسػقدؿ جػه علػى حجيػة الس ِّ

جػبع  هػذا األ لػة علػى لػإـو كػوف الػرا ع أيهػا  قػد يسػقدؿ و جقوؿ  طل  )كما يسقدؿ جه على ك  واحد واحػد  نهػا أو علػى جعهػها، 
، تصػل  جعهػػها يف  بحػث املكاسػو( جع ػر أ لػة ػع  ناق ػقه وهػو املبحػث الػذ  لص ػلنا الكػالـ عنػه  –عػن السػ ة جقػوة املػر وع عنػه 

 :، ويصل  جعهها اآلخر  ليال  على احدامها لقط عا   ليال  على حجية س ة العقالت وس ة املق رعة 
ػْنِمن َ )الدلي  األوؿ: قوله تعاة:  ُْ ػَر َبػب ِل اْل ََ ػْ وقػد اسػقدؿ  ػا ال ػالعي علػى حجيػة اإلمجػاع، وقػد يسػقدؿ  ػا علػى  (4)(َويَػتَّبِػْع 

ػػْنِمن َ )هػػ  يصػ  االسػػقدالؿ  ػػا؟ قػد يقػػاؿ: كػػال، ألف املػػرا  جػػولكػػن  – وهػػي إمجػاع عملػػي –حجيػة السػػ ة  ُْ سػػبي  األئمػػة  (َبػػب ِل اْل
لالحػ   دػلى هللا عليػه والػه وسػلموألف اآلية ت هد ابف األ ر ليمػا يقعلػ  اأالفػة الرسػوؿ  ؛كما يف الرواايت  عليهم السالـاملعصو ني 

                                                             

 وجنات العقالت على احلجية اعىن الكاشفية. (،إـواإلتباع نظرا  لل  )الس ة على احلجية اعىن  (1)
 كما سكرا اآلخوند يف  وضع آخر.  (2)
 أ  على اةا ع. (3)
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ْنِمنَ  نُػَولِِّه ما تَػَوَّلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوبػاَءْت َمصػرياً َويَػتَّ   َوَمْن ُيشاِقِق الرَُّبوَل ِمْن بَػْعِد ما تَػبَػ ََّ َلُه اْْلُدى)اآلية  متاـ ُْ َر َبب ِل اْل ََ ػْ  (ِبْع 
 جعد شهر ر هاف إبسف هللا تعاة عدا  ا حبثناا  ن األ لة يف )املكاسو(.و ناق قها وسيييت حبث هذا الدلي  وسائر األ لة 

ب ُ فَػَهْل َعَلى الرُّبُ )الدلي  الثاين: قوله تعاة:  ُْ بػ ُ )و (1)(ِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْل ُْ اسػقنا ا  إة انػه لػو  (2)(َوما َعَلى الرَُّبوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْل
عػػن رضػػا سلػا وحيػػث ي يػر ع ك ػػ   ، ػرت السػػ ة علػى أ ػػر أو أ ػػور وكانػد  نكػػرة لػدب ال ػػارع لو ػػو عليػه الػػبالغ املبػني والػػر ع

اناسػبة  عػوب اف الػرا ع عػن السػ ة هػ  بػو اف يكػوف اسػقواها أـ  البحث عػن هػذا الػدلي  يف املكاسػو  ربوقد  ،ال ارع ابلس ة
 لرا عه هنالا. ال؟

َػػا اأْلُْلَ ػػُة )) عليػػه السػػالـالػػدلي  الثالػػث: قػػوؿ أ ػػ  املػػ  نني  َعػػْ  ُِ َْ َػػا ُصػػُدوُر َهػػِوِا اأْلُمَّػػِة َواْجَت ػػَل ُِ ِْ ُقْ  ُبػػنًَّة َصػػاِعًَة َع َواَل تَػػػنػْ
ْػِدََّنَّ ُبػنًَّة َتُضػرُّ ِبَشػ ْ َوَصلَ  ُْ َهػا الرَِّع َّػُة َواَل  ػ  تِْلػَا السُّػَننِ  َحْ  َعَل ػْ ِِ لكػن الروايػة  قيػدة جقيػو  أرجعػة لهػي أخػن  ػن  (3)((ٍء ِمػْن َما

 املدعى.
 .إبسف هللا تعاة الدلي  الراجع: ال ضرر، حسبما سيييت تفصيله
ن املنكر، لكن اسق ك  على االسقدالؿ  ا ابهنا ال جتر   ع الغفلػة واةهػ ، لمػع الدلي  ارا ا: أ لة األ ر ابملعروؼ والنهي ع

النهػػي عػػن  عليػه السػػالـ، لانػػه ال بػو علػػى الرسػػوؿ او اإل ػػاـ كونػه  نكػػرا  شػػرعا  لػرض  ػػرايف سػػ ة العقػػالت علػى ابهػػ  وغفلػػقهم عػػن  
ملعػػروؼ والنهػي عػن املنكػر وا بػػاف حػىت  ػع غفلػػة يف املبػىن واف األ ػر اب ولكػن: لنػػا نقػا املنكػر، لعػدـ تنجػإ القكليػػ  جسػبو الغفلػة، 

 املكل  أو  هله قصورا  لكي  اا لو كاف تقص ا .
والنهػػي عػػن ابملعػػروؼ الػػدلي  السػػا س: أ لػػة و ػػوب إرشػػا  اةاهػػ  وتنبيػػه الغالػػ ، لانػػه حيػػث اشػػ ط امل ػػهور يف و ػػوب األ ػػر 

)و ػوب إرشػا  اةاهػ  وتنبيػه الغالػػ ( واسػقدلوا عليػه م لػة، و ػن يف غػػىن املنكػر، العلػم وااللقفػات، اضػطروا لالسػقنا  إة هػػذا املػدعى 
 .إبسف هللا تعاة عنها ألننا نرب أ لة األ ر والنهي جنفسها والية ابملقصو  كما سيييت

النهػي عػن  ، وقػد يعػد  سػوات السػ ة املعادػرة أـ املسػقحد ة ،وقد لص لنا البحث عنها يف املكاسو ،الساجع: أ لة و وب  لع املنكر
 لقي   .املنكر نوعا   ن الدلع ألنه  لع ت ريعي أو ألنه  إت العل  املعدة

لر ع عن الس ة العقالئيػة لػو  ، يفيد القإاـ املوة ابد عن املعصيةب للطاعة واملبع ِّ وهو املقر ِّ  ،جدعوب اف اللط  ،الثا ن:  لي  اللط 
عػن هػذا والحقػه يف املكاسػو ويف )لقػه القعػاوف البحػث ى ابه ، وقػد لص ػلنا للو ي ير ع  ؿ  على اهنا ليسد عل ،كاند على الباه 
 على الرب والققوب(.

 القاسع:  لي  الغرض واحلكمة.
، يف رضػاهم عنػد سػكو م علػى سػ ة   علػيهم السػالـوأهػ  جيقػه  دػلى هللا عليػه والػه وسػلمالعاشر: الظهور احلايل لصاحو ال ريعة 

 هذا الظهور يف احلجية عن الظهور اللفظي.  ا، وال يق   
 إبسف هللا تعاة يف هذا البحث أو يف املكاسو ابملناسبة.  هى جعهها وسيييت جعهها اآلخرلا األ لة  باحث ويف ك  ت

 وآخر دعواان ان اعْد هلل رب العامل  وصلى هللا على دمحم واله الط ب  الطاهرين
نْػَ ا َحَّتَّ ََيُْرَج َرُجٌل ِمّنِّ يَْ )): عليه السالـقاؿ اإل اـ الصا ؽ  يُػْعِط  ُكلَّ  ،َواَل َيْسَأُل بَػ َِّنةً  ،مُُكُم ُحُمُُكوَمِة آِل َداُودَ اَل َتْوَهُب الدُّ
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