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الحجيةأدلة 
:الحجيةأدلة •
ليهدا ففي استعراض أدلة الحجية و قد  اسدت  ع  -و امَّا المقام الثاني•

.باألدلة األربعة

4344ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ة السيرة لحجياالستدالل باإلجماع و 
:باإلجماع و السيرةاالست ال  •
ل القطعي و هو بحسب روحه است ال  بالسنة إِالع انَّها تستكشف بال لي•

.المتمثل في سيرة المتشر ة و  مل األصحاب أو سيرة العقالء

4395ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ة السيرة لحجياالستدالل باإلجماع و 
ب في الرسدالل وجوهداع   ةد ة لتقرةد( ق ه)ق  ذكر الشيخ األ ظم و •

اإلجماع أوجهها تقرةبه بالسيرة فنقتصر  ليها في المقام، 
. تقرب كسيرة متشر ة و  مل أصحاب األلمة: هي تارةو •
.كسيرة العقالء و  لمهم: و أُخرى•

4395ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ة السيرة لحجياالستدالل باإلجماع و 
نهجدة تقرةبان تق م نظيرهما في بحث حجيدة الظدواهر و بيدان مفهنا •

من االست ال  بكلع منهما و لذلك نوجز في المقام تلدك النكداض  د
:تطبيقه  لى خبر الثقة فنقو 

4395ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ة السيرة لحجياالستدالل باإلجماع و 
نبغدي االسدت ال  بالسديرة العقالليدة، ذلدك انَّده ال ة-األو التقرةب •

ثقدة فدي مسوغاض  قاللية تقتضي العمل بخبدر الوجود اإلشكا  في
نا نشأها مقام تشخيص الوظيفة العملية و هذه المسوغاض سواءع افتر 

هم  ن استقرار  ادتهم  لى االكتفاء بخبدر الثقدة فدي مجدا  أغرا د
تحميدل التكوةنية أو استقرار بنالهم  لى حجيته في مجدا  اإلداندة و
ة تقتضي المسئولية فهي  لى كلع حا  تشكعل للعرف العام  ادة  قاللي
أو تعرض  لى األقل العقالء  لى اإلق ام بالعمل بخبر الثقة،

4396ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ة السيرة لحجياالستدالل باإلجماع و 
ا كان الشارع ال ةر ى بذلك كان  ليه أَنْ ةدردع  دن مثدل هدذفلو •

ال ة ن و ةمند   دن تعدرض أغرا ده الشدر ية لمثدل هدذه العدادة، 
ة في مسألة فيستكشف من   م الردع اإلمضاء بأح  التقرةباض المتق م

حجية الظواهر، كما انَّ   م الردع نحرزه من   م وصوله فدي مسدألة 
من هذا القبيل توج  فيه مقتضياض الوصو ، 

4396ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ة السيرة لحجياالستدالل باإلجماع و 
تدراض بهذا ق  اتعضح انَّ االست ال  بهذه السيرة ال ةتوقعدف  لدى افو •

ادة و انعقادها  لى حجية خبر الثقة بعنوانده بدل ةكفدي حصدو  العد
كدن الطرةقة بنحو ةعرض أغراض الشارع إلى الخطدر فيمدا إذا لدم ت
مهمدا طرةقة مشرو ة و تحقق هذه العادة ال ةنبغدي التشدكيك فيهدا

.شكك في مناشئها و جذورها

4396ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الخبرعلى حجّيّة ( أو السيرة)داللة اإلجماع 
 لى حجعيعة الخبر( أو السيرة)اإلجماع داللة •
إلدى اإلجماع و روح اإلجماع في المقام بع  تصدفيته ةرجد -الثالث•

مقدام االست ال  بالسيرة، و الكالم في السديرة تدارة ةكدون بحسدب
أمثا  المقام، و الثبوض، و الصور المتصوعرة للسيرة العقاللية كبروةا في

باض، و أنعه و أخرى ةكون بحسب مقام اإلث. كيفيعة اقتناص الحجيعة منها
الثقدة هل انعق ض في زمن األلمعة  ليهم السعالم سيرة  لى حجعية خبر

سواء كانت نابعة من رأي المعصوم، أو كاندت معتمد ة  لدى أسدا 
؟السيرة العقاللية بأح  أوجهها الثبوتيعة أو ال

2518ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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الخبرعلى حجّيّة ( أو السيرة)داللة اإلجماع 
:بحسب مقام الثبوضالسيرة •
يرة و هو مقام الثبوض أ ني الصدور المتصدوعرة للسد-أمعا المقام األو •

بق، و نقتصدر العقاللية في مثل المقام فق  مرع تفصيل الكالم فيه فيما س
:هنا  لى البيان اإلجمالي لذلك فنقو 

:إنع السيرة العقاللية في أمثا  المقام تتصوعر بأنحاء ثالثة•

2518ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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الخبرعلى حجّيّة ( أو السيرة)داللة اإلجماع 
معنى حكم العقالء بما لهم من  قل ال بما هم  قالء بالحجعية، ب-األو •

ال في مقام إدراك العقل العملي لكفاةة العمل بالظواهر أو بخبر الثقة مث
و هدذا مدا ةظهدر بالتد قيق فدي كدالم المحقعدق . اإلطا ة و االمتثدا 

لعدق إالع أنعه لما كان شيئا بعي ا  ن األذهان  -رحمه اللَّه-الخراسانيع
بأنع هذا الحكم مدن قبدل [ 1]-ق ع  سرعه- ليه المحقعق األصفهانيع

تثدا  العقل إنعما ةكون بع  مق عماض االنس اد بدأن ةثبدت مدثال أنع االم
حجيعدة القطعي غير ممكن، و أنع االحتياط غير واجب، فيحكم العقل ب

.خبر الثقة مثال

2519ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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الخبرعلى حجّيّة ( أو السيرة)داللة اإلجماع 
يدل إنع المقصود من هذا الوجه ليس ما ةرتبط بمق عماض مدن قب: أقو •

مق عماض االنس اد، و إنعما روح هذا الوجه و جدوهره د دوى القصدور 
يس الذاتي ابت اء في دالرة حقع المولوةعة، و أنع المولى من أو  األمر لد
.له حقع الطا ة في دالرة ما ةخالف الظواهر و أخبار الثقاض مثال

2519ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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الخبرعلى حجّيّة ( أو السيرة)داللة اإلجماع 
م من قبلهم حكم العقالء بالحجيعة التعب ةعة الجعليعة، و هذا الحك-الثاني•

س ةكون بما هم موالي ال بما هم  قالء، فإنع العقالء بما هم  قالء لدي
. واليلهم جعل و تشرة ، و إنعما ةكون الجعل و التشرة  لهم بما هم مد

ه و روح هذا الوجه و جوهره هو أنع كلع فرد من أفراد العقالء تكون في
  نحدو دواع و دواف  لو تقمعص بقميص المولوةعة ل فعته تلدك الد واف

.جعل حجعية خبر الثقة أو الظواهر مثال لعبي ه

2519ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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الخبرعلى حجّيّة ( أو السيرة)داللة اإلجماع 
جري العقالء بمدا لهدم مدن مصدالح تكوةنيعدة و  القداض و-الثالث•

لدى قدو  أغراض  لى العمل بخبر الثقة، فالتاجر ةعتم  في تجارته  
و  من هو ثقة بحسب  الم التجارة، و العامل ةعتم  في  مله  لدى قد

ر، و ء ص ةق له مدن السدفمن هو ثقة بحسب  مله، و من ةنتظر مجي
ما إلى ... ةقص  زةارته ل ى الرجوع ةعتم   لى إخبار الثقة بمجيئه و

.امالمقهذه هي الصور المتصوعرة للسيرة العقاللية في. «1»ذلك

2519ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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