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حجيّة األخبار

51

أدلة الحجية
• أدلة الحجية:
• و امَّا المقام الثاني -ففي استعراض أدلة الحجية و قد اسدت ع ليهدا
باألدلة األربعة.

3

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

344

المشهورات
• قوله :فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضدا هدذه األوليدات و
نحوها مما يجب قبوله ال من حيث هي واجب قبولها بد مدن حيدث
موم اال تراف بها،

4

شرح االشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى ،ج ،1ص220 :

المشهورات
• و منها اآلراء المسماة بالمحمودة و ربما خصصناها باسم المشهورة إذ
ال م ة لها إال الشهرة و هي آراء لو خلي اإلنسان و قله المجدرد و
وهمه و حسه و لم يؤدب بقبو قضاياها و اال تراف بهدا و لدم يمد
االستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات و لم يست ع إليها مدا
في طبيعة اإلنسان من الرحمة و الخج و األنفة و الحمية و غير ذلك
لم يقض بها اإلنسان طا ة لعقله أو وهمه أو حسده مثد حكمندا أن
سلب ما اإلنسان قبيح و أن الكذب قبيح ال ينبغي أن يق م ليه،

5

شرح االشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى ،ج ،1ص220 :

المشهورات

• و من هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس و إن صرف كثيرا نه
الشرع من قبح ذبح الحيوان اتبا ا لما في الغريزة مدن الرقدة لمدن يكدون
غريزته كذلك و هم أكثر الناس و ليس شيء من هذا يوجبه العق الساذج
و لو توهم نفسه و أنه خلق دفعة تام العق و لم يسمع أدبا و لم يطع انفعاال
نفسانيا أو خلقيا لم يقض في أمثا هذه القضايا بشيء ب أمكنه أن يجهله
و يتوقف فيه و ليس كذلك حا قضائه بأن الك أ ظم من الجزء ،و هدذه
المشهورات ق يكون صادقة و ق يكون كاذبة ،و إذا كانت صادقة ليسدت
تنسب إلى األوليات و نحوها إذا لم تكن بينة الص ق ن العقد األو إال
بنظر ،و إن كانت محمودة ن ه ،و الصادق غير المحمود ،و كذلك الكاذب
غير الشنيع فرب شنيع حق و رب محمود كداذب فالمشدهورات إمدا مدن
الواجبات و إما من التأديبيات الصالحية و ما يتطابق ليه الشرائع اإللهية،
و إما خلقيات و
6

شرح االشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى ،ج ،1ص220 :

المشهورات
شرح االشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى ،ج ،1ص220 :
•
• شرح االشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى ،ج ،1ص221 :
• انفعاليات ،و إما استقرائيات ،و إما اصطالحيات و هي إما بحسب اإلطالق ،و إما بحسب أصحاب صنا ة و ملة
كما أن المعتبر في الواجب قبولها كونها مطابقة لما ليه الوجود فالمعتبر في المشهورات كون اآلراء ليها مطابقة
فبعض القضايا أولى با تبار و مشهور با تبار ،و الفرق بينها و بين األوليات ما ذكره الشيخ :من أن العق الصريح
الذي ال يلتفت إلى شيء غير تصور طرفي الحكم إنما يحكم باألوليات من غير توقف ،و ال يحكم بها ب يحكم
منها بحجج تشتم لى ح ود وسطى كسائر النظريات و لذلك يتطرق التغير إليها دون األوليات فإن الكذب ق
يستحسن إذا اشتم لى مصلحة ظيمة و الك ال يستصغر بالقياس إلى جزئه في حا من األحوا  .و للشهرة
أسباب :منها كون الشيء حقا جليا كقولنا الض ان ال يجتمعان ،و منها ما يناسب الحق الجلي و يخالفه بقي خفي
فيكون مشهورا مطلقا و حقا مع ذلك القي كقولنا حكم الشيء حكم شبيهه و هو حق ال مطلقا و لكن فيما هدو
شبيه له ،و منها كونه مشتمال لى مصلحة شاملة للعموم كقولنا الع حسن و ق يسمى بعضها بالشدرائع الغيدر
المكتوبة فإن المكتوبة منها ربما ال يعم اال تراف بها و إلى ذلك أشار الشيخ بقوله" و ما يطابق ليده الشدرائع
اإللهية" ،و منها كون بعض األخالق و االنفعاالت مقتضية لها كقولنا الذب ن الحرام واجب و إيذاء الحيدوان ال
لغرض قبيح ،و منها ما يقتضيه االستقراء كقولنا العلم بالمتقدابالت واحد لكونده بالمتضدادات و المتضدائفات و
غيرها كذلك ،و يشترك الجميع في أنها إما أن تكون مشهورة ن الك كقولنا اإلحسان إلى اآلبداء حسدن ،أو
ن األكثرين كقولنا اإلله واح  ،أو ن طائفة كقولنا التسلس محا و هو مشهور ن بعض أهد المنداررة ،و
اآلراء المحمودة هي ما يقتضيه المصلحة العامة أو األخالق الفاضلة و هي الذائعات ،و قد يتقابد المشدهورات
كقولنا الحياة مؤثرة با تبار و موت الشه اء مؤثر با تبار
7

شرح االشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى ،ج ،1ص220 :

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• االست ال باإلجماع و السيرة:
• و هو بحسب روحه است ال بالسنة إِالع انَّها تستكشف بال لي القطعي
المتمث في سيرة المتشر ة و م األصحاب أو سيرة العقالء.

8

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

395

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• و ق ذكر الشيخ األ ظم (ق ه) في الرسدائ وجوهد عا
اإلجماع أوجهها تقريبه بالسيرة فنقتصر ليها في المقام،
• و هي تارة :تقرب كسيرة متشر ة و م أصحاب األئمة.
• و أُخرى :كسيرة العقالء و لمهم.

يد ة لتقريدب

9

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

395

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• فهنا تقريبان تق م نظيرهما في بحث حجيدة الظدواهر و بيدان منهجدة
االست ال بك ع منهما و لذلك نوجز في المقام تلدك النكدات ضدمن
تطبيقه لى خبر الثقة فنقو :

10

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

395

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• التقريب األو  -االسدت ال بالسديرة العقالئيدة ،ذلدك انَّده ال ينبغدي
اإلشكا في وجود مسوغات قالئية تقتضي العم بخبدر الثقدة فدي
مقام تشخيص الوريفة العملية و هذه المسوغات سواءع افترضنا نشأها
ن استقرار ادتهم لى االكتفاء بخبدر الثقدة فدي مجدا أغراضدهم
التكوينية أو استقرار بنائهم لى حجيته في مجدا اإلداندة و تحميد
المسئولية فهي لى ك ع حا تشكع للعرف العام ادة قالئية تقتضي
أو تعرض لى األق العقالء لى اإلق ام بالعم بخبر الثقة،

11

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

396

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• فلو كان الشارع ال يرضى بذلك كان ليه أَنْ يدردع دن مثد هدذا
ال ي ن و يمندع دن تعدرض أغراضده الشدر ية لمثد هدذه العدادة،
فيستكشف من م الردع اإلمضاء بأح التقريبات المتق مة في مسألة
حجية الظواهر ،كما انَّ م الردع نحرزه من م وصوله فدي مسدألة
من هذا القبي توج فيه مقتضيات الوصو ،

12

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

396

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• و بهذا ق اتعضح انَّ االست ال بهذه السيرة ال يتوقعدف لدى افتدراض
انعقادها لى حجية خبر الثقة بعنوانده بد يكفدي حصدو العدادة و
الطريقة بنحو يعرض أغراض الشارع إلى الخطدر فيمدا إذا لدم تكدن
طريقة مشرو ة و تحقق هذه العادة ال ينبغدي التشدكيك فيهدا مهمدا
شكك في مناشئها و جذورها.

13

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

396

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

اإلجماع

14

السيرة

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام الثبوت

اإلجماع

السيرة
مقام اإلثبات

15

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
مقام الثبوت

الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية
اقتناص الحجية
منها.

السيرة

مقام اإلثبات

16

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

هل انعقدت في
زمن األئمة عليهم
السالم سيرة على
حجية خبر الثقة
518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام الثبوت

17

الصور
المتصورة للسيرة
العقالئية كبرويا
في أمثال المقام،
و كيفية اقتناص
الحجية منها.
مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
كانت نابعة من
رأي المعصوم
مقام اإلثبات

18

هل انعقدت في
زمن األئمة عليهم
السالم سيرة على
حجية خبر الثقة

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

كانت معتمدة على
أساس السيرة
العقالئية بأحد
أوجهها الثبوتية
518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

اإلجماع

19

مقام الثبوت

الصور المتصورة للسيرة
العقالئية كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية اقتناص
الحجية منها.

مقام اإلثبات

هل انعقدت في زمن األئمة
عليهم السالم سيرة على
حجية خبر الثقة

السيرة

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

كانت نابعة من رأي
المعصوم

كانت معتمدة على أساس
السيرة العقالئية بأحد أوجهها
الثبوتية

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

اإلجماع

20

مقام الثبوت

الصور المتصورة للسيرة
العقالئية كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية اقتناص
الحجية منها.

مقام اإلثبات

هل انعقدت في زمن األئمة
عليهم السالم سيرة على
حجية خبر الثقة

السيرة

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

كانت نابعة من رأي
المعصوم

كانت معتمدة على أساس
السيرة العقالئية بأحد أوجهها
الثبوتية

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• داللة اإلجماع (أو السيرة) لى حجعيعة الخبر
• الثالث -اإلجماع و روح اإلجماع في المقام بع تصدفيته يرجدع إلدى
االست ال بالسيرة ،و الكالم في السديرة تدارة يكدون بحسدب مقدام
الثبوت ،و الصور المتصوعرة للسيرة العقالئية كبرويا في أمثا المقام ،و
كيفيعة اقتناص الحجيعة منها .و أخرى يكون بحسب مقام اإلثبات ،و أنعه
ه انعق ت في زمن األئمعة ليهم السعالم سيرة لى حجعية خبر الثقدة
سواء كانت نابعة من رأي المعصوم ،أو كاندت معتمد ة لدى أسداس
السيرة العقالئية بأح أوجهها الثبوتيعة أو ال؟
21

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• السيرة بحسب مقام الثبوت:
• أمعا المقام األو  -و هو مقام الثبوت أ ني الصدور المتصدوعرة للسديرة
العقالئية في مث المقام فق مرع تفصي الكالم فيه فيما سبق ،و نقتصدر
هنا لى البيان اإلجمالي لذلك فنقو :
• إنع السيرة العقالئية في أمثا المقام تتصوعر بأنحاء ثالثة:

22

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام الثبوت

23

الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية
اقتناص الحجية
منها.

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

حكم العقالء بما لهم
من عقل ال بما هم
عقالء بالحجية

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام
الثبوت

24

الصور
المتصور
ة للسيرة
العقالئية
كبرويا
في أمثال
المقام ،و
كيفية
اقتناص
الحجية
منها.

حكم
العقالء بما
لهم من
عقل ال بما
هم عقالء
بالحجية

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

المحقق
الخراساني

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام
الثبوت

25

الصور
المتصور
ة للسيرة
العقالئية
كبرويا
في أمثال
المقام ،و
كيفية
اقتناص
الحجية
منها.

حكم
العقالء
بما لهم
من عقل
ال بما هم
عقالء
بالحجية

المحقق
الخراس
اني

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

كان شيئا
بعيدا عن
األذهان

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام
الثبوت

26

الصور
المتصور
ة للسيرة
العقالئية
كبرويا
في أمثال
المقام ،و
كيفية
اقتناص
الحجية
منها.

حكم
العقالء
بما لهم
من عقل
ال بما هم
عقالء
بالحجية

المحقق
الخراس
اني

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

كان شيئا
بعيدا عن
األذهان

518

علق
عليه
المحقق
األصفها
ني

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام
الثبوت

27

الصور
المتصو
رة
للسيرة
العقالئية
كبرويا
في
أمثال
المقام ،و
كيفية
اقتناص
الحجية
منها.

حكم
العقالء
بما لهم
من عقل
ال بما
هم
عقالء
بالحجية

المحقق
الخراس
اني

كان شيئا
بعيدا
عن
األذهان

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

علق
عليه
المحقق
األصفها
ني

518

هذا
الحكم
من قبل
العقل
إنما
يكون
بعد
مقدمات
االنسداد

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• األو  -حكم العقالء بما لهم من ق ال بما هم قالء بالحجعية ،بمعنى
إدراك العق العملي لكفاية العم بالظواهر أو بخبر الثقة مثال في مقام
اإلطا ة و االمتثا .
• و هذا ما يظهر بالت قيق في كالم المحقعق الخراسانيع -رحمه اللَّه -إالع
أنعه لما كان شيئا بعي ا ن األذهان لعق ليده المحقعدق األصدفهانيع-
ق عس سرعه ]1[ -بأنع هذا الحكم من قب العق إنعما يكون بع مق عمات
االنس اد بأن يثبت مثال أنع االمتثا القطعي غير ممكن ،و أنع االحتياط
غير واجب ،فيحكم العق بحجيعة خبر الثقة مثال.
28

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

519

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام
الثبوت

29

الصور
المتصو
رة
للسيرة
العقالئ
ية
كبرويا
في
أمثال
المقام،
و كيفية
اقتناص
الحجية
منها.

حكم
العقالء
بما لهم
من
عقل ال
بما هم
عقالء
بالحجي
ة

المحقق
الخرا
ساني

كان
شيئا
بعيدا
عن
األذهان

علق
عليه
المحقق
األصفه
اني

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

518

هذا
الحكم
من قبل
العقل
إنما
يكون
بعد
مقدمات
االنسدا
د

روح
هذا
الوجه
دعوى
القصو
ر
الذاتي
ابتداء
في
دائرة
حق
المولو
ية

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• أقو  :إنع المقصود من هذا الوجه ليس ما يرتبط بمق عمات مدن قبيد
مق عمات االنس اد ،و إنعما روح هذا الوجه و جدوهره د دوى القصدور
الذاتي ابت اء في دائرة حقع المولويعة ،و أنع المولى من أو األمر لديس
له حقع الطا ة في دائرة ما يخالف الظواهر و أخبار الثقات مثال.
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

519

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام الثبوت

الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية
اقتناص الحجية
منها.

حكم العقالء بما لهم
من عقل ال بما هم
عقالء بالحجية

حكم العقالء بالحجية
التعبدية الجعلية
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518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر

مقام الثبوت
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الصور
المتصورة
للسيرة
العقالئية
كبرويا في
أمثال المقام ،و
كيفية اقتناص
الحجية منها.

حكم العقالء
بالحجية
التعبدية الجعلية

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

بما هم موالي
ال بما هم
عقالء

518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• الثاني -حكم العقالء بالحجيعة التعب يعة الجعليعة ،و هذا الحكم من قبلهم
يكون بما هم موالي ال بما هم قالء ،فإنّ العقالء بما هم عق الء

ليس لهم جعل و تشريع ،و إنّما يكون الجعل و التشريع
لهم بما هم موالي.

• و روح هذا الوجه و جوهره هو أنع ك ع فرد من أفراد العقالء تكون فيه
دواع و دوافع لو تقمعص بقميص المولويعة ل فعته تلدك الد وافع نحدو
جع حجعية خبر الثقة أو الظواهر مثال لعبي ه.

33

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

519

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم العقالء بما لهم من عقل
ال بما هم عقالء بالحجية

مقام الثبوت

الصور المتصورة للسيرة
العقالئية كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية اقتناص
الحجية منها.

حكم العقالء بالحجية التعبدية
الجعلية

جري العقالء بما لهم من
مصالح تكوينية و عالقات و
أغراض على العمل بخبر
الثقة
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518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم العقالء بما لهم من عقل ال بما هم عقالء بالحجية
الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية
اقتناص الحجية منها.

حكم العقالء بالحجية التعبدية الجعلية

جري العقالء بما لهم من مصالح تكوينيّة و عالقات و
أغراض على العمل بخبر الثقة
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• الثالث -جري العقالء بمدا لهدم مدن مصدالح تكوينيعدة و القدات و
أغراض لى العم بخبر الثقة ،فالتاجر يعتم في تجارته لدى قدو
من هو ثقة بحسب الم التجارة ،و العام يعتم في مله لدى قدو
من هو ثقة بحسب مله ،و من ينتظر مجيء ص يق له مدن السدفر ،و
يقص زيارته ل ى الرجوع يعتم لى إخبار الثقة بمجيئه و  ...ما إلى
ذلك « .»1هذه هي الصور المتصوعرة للسيرة العقالئية في المقام.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• ______________________________
[ ]1و هندداك صددورة رابعددة للسدديرة العقالئيددة ،و هددي افتددراض أنع
المولويعات المجعولة قالئيا مجعوله في دائرة الظهور ،أو خبر الثقدة ،و
ال تمت إلى ما يخالف الظهور أو خبر الثقة مثال.
• ______________________________
( )1راجع نهاية ال راية جزء  2ص 92
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم العقالء بما لهم من عقل ال بما هم عقالء بالح ّجية

الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية
اقتناص الحجية
منها.

حكم العقالء بالحجية التعبدية الجعلية

جري العقالء بما لهم من مصالح تكوينية و عالقات و
أغراض على العمل بخبر الثقة
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم
العقال
ء بما
لهم
من
عقل
ال بما
هم
عقالء
بالحج
ية
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المحق
ق
الخرا
ساني

كان
شيئا
بعيدا
عن
األذها
ن

علق
عليه
المحق
ق
األص
فهاني

هذا
الحكم
من
قبل
العقل
إنما
يكون
بعد
مقدما
ت
االنسد
اد

روح
هذا
الوجه
دعوى
القصو
ر
الذاتي
ابتداء
في
دائرة
حق
المولو
ية
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خبر
الثقة
حجة
ذاتا
على
حد
ذاتية
حجية
القطع

518

بفرق أن
حجية
القطع
تنجيزية
فال يمكن
الردع
عنها ،و
حجيتها
معلقة
على عدم
الردع
فتنتهي
بالردع

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و أمعا ارتباطها بمسألة الحجيعة و اقتناصها منها فكالتالي:
• أمعا الصورة األولى -فارتباطهدا بالحجيعدة فدي غايدة الوضدوح ،فدإنع
المفروض فيها قصر دائرة حقع المولويعة ذاتا في ما يستفاد من الظهدور
و خبر الثقة مثال ،فيصبح ال محالة الظهور أو خبر الثقة حجّة ذات ا
على حدّ ذاتيّة حجيّة القطع بفرق أنع حجيعة القطع تنجيزيعدة فدال
يمكن الردع نها ،و حجيعتها معلعقة لى م الردع فتنتهي بالردع ،إذ
ليس من المحتم في المقام لميعا صحعة د وى أنع حقع المولى بارة
ن العم بخبر الثقة مثال حتى مع رد ه نه.
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520

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
تمسدك
• و هذا الوجه في الحقيقة ليس تمسعكا بالس يرة ،و إنعمدا هدو ع
بالعقل العملي.
• هذا و ق مضى في بحث السيرة أنع الحجيعة بهذا النحو ال تفدي بتمدام
اآلثار المترتعبة فقهيعا لى الحجيعدة المجعولدة مدن قبد الشدارع []1
فراجع.
• ______________________________
[ ]1و مضى منعا التعليق لى ذلك.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم العقالء بما لهم من عقل ال بما هم عقالء بالحجية

الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية
اقتناص الحجية
منها.

حكم العقالء بالحجيّة التعبديّة الجعليّة

جري العقالء بما لهم من مصالح تكوينية و عالقات و
أغراض على العمل بخبر الثقة
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518

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و أمعا الصورة الثانية -فمالحظة حا ك ع واح من العقالء و إن كانت
تكشف ن أمر مشترك بينهم من دوافع نفسيعة نحو جع الحجيعة لخبر
الثقة مثال لو تقمعصوا قميص المولويعة ،لكن يقا في المقام :إنعندا كيدف
نعرف أنع الشارع أيضا كباقي العقالء ،و صنع مث ما يصنعه العقالء لدو
تقمعصوا قميص المولويعة من جع الحجيعة لخبر الثقة؟.
• و إلثبات ذلك وجوه:
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520

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم العقالء بما لهم من عقل ال بما هم عقالء بالحجية
الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية اقتناص
الحجية منها.

االستدالل
بنفس
االستقراء و
التجربة

حكم العقالء بالحجيّة التعبديّة الجعليّة

جري العقالء بما لهم من مصالح تكوينية و عالقات و
أغراض على العمل بخبر الثقة
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• األو  -االست ال بنفس االستقراء و التجربة ،و د وى أنعندا جرعبندا و
استقرأنا جملة من العقالء فرأيناهم هكذا ،فعرعفنا أنع جميع العقالء بمدا
فيهم الشارع هكذا.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
•
•
•
•
•
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و فيه :أنعه ال يمكن قياس الشارع بباقي العقالء بع إذ كانت أحكامده
اإللهية غير مسانخة ألحكام باقي العقالء.
و جوهر السيرة بهذا المعنى يتقوعم بنكتتين:
ارتكاز كشف خبر الثقة ب رجة مخصوصة ن الواقع في نظرهم،
و م اهتمامهم بأغراضهم أزي من تلك ال رجة،
و ال سبي لنا إلى فهم درجة أهمية أغراض الشارع و مسداواتها مدع
اهتمام باقي العقالء بأغراضهم.

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

521

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
ارتكاز كشف خبر الثقة بدرجة مخصوصة
عن الواقع في نظرهم

جوهر السيرة

و عدم اهتمامهم بأغراضهم أزيد من تلك
الدرجة
و ال سبيل لنا إلى فهم درجة أهمية أغراض
الشارع و مساواتها مع اهتمام باقي العقالء
بأغراضهم
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم العقالء بما لهم من عقل ال بما هم عقالء بالحجية
الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية اقتناص
الحجية منها.

االستدالل
بنفس
االستقراء و
التجربة

حكم العقالء بالحجيّة التعبديّة الجعليّة

االستدالل باإلطالق
المقامي

جري العقالء بما لهم من مصالح تكوينية و عالقات و
أغراض على العمل بخبر الثقة
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• الثاني -االست ال باإلطالق المقامي
• و ذلك أنعه إذا ثبت أنع المولى كان في مقام بيان الحجج و األمدارات
الكاشفة ن مقاص ه ،و أنعه لم يذكر شيئا فنقو ن ئذ :إنعده إن كاندت
الحجعة ن ه شيئا آخر غير ما ليه سيرة العقالء و مع ذلك سكت ن
بيانها فهذا نقض للغرض ،إذ المفروض أنعه كان في مقام البيان.
• و إن كانت الحجعة ن ه نفس ما ليه سيرة العقالء و سدكت ا تمدادا
لى السيرة فهذا ليس نقضا للغرض ،فسدكوته دليد لدى اإلمضداء
بحسب اإلطالق المقامي.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و يرد ليه :أنع اإلطالق المقامي إنعما يكون شأنه نفي الزائ ال إثبدات
األق  ،مثال لو كان المولى في مقام بيان تمام ما يترتعب من اآلثار لى
ارتماس الصائم في الماء ،و لم يبديعن إالع وجدوب القضداء ثبدت نفدي
الكفارة باإلطالق المقامي ،ألنعه بص د بيانها لو كانت و لم يبيعنها.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و لو دار أمر العدالم بدين االسدتقالليعة و المجمو يعدة مدثال ،فدرغم أنع
االستقالليعة و المجمو يعة أمران متباينان ،و لكن بما أنع استقال األفراد
كأنعه ال يزي لى أص موم األفراد بخالف الترابط و الجزئيعة في مدا
بينها فكأنع دوران األمر بين االستقال و المجمو يعة يع ع رفا دوراندا
بين األق و األكثر ،و كأنع األق ق بيعن بنفس العدام ،و الزائد و هدو
المجمو يعة ينفي ن ئذ باإلطالق المقامي ،إذ لو كان مقصدودا لبديعن-
أيضا -ألنعه في مقام بيانه لو كان.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• أمعا في المقام فلسنا نحن بص د نفي حجيعة أمدر زائد كدي نقدو  :إنع
سكوته دلي لى م حجعيته ألنعه بص د بيان الحجيعة لو كانت،
• و إنعما نحن بص د إثبات حجعية خبر الثقة ،فإن كاندت السديرة كافيدة
بقطع النعظر ن اإلطالق المقامي إلثبات حجعيته لم نحتج إلى اإلطالق
المقامي،
• و إن لم تكن كافية إلثبات حجعيتده فقد كدان ليده بيدان حجعيتده و
سكوته نقض لغرضه.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
حكم العقالء بما لهم من عقل ال بما هم عقالء بالحجية
الصور المتصورة
للسيرة العقالئية
كبرويا في أمثال
المقام ،و كيفية اقتناص
الحجية منها.

االستدالل
بنفس
االستقراء و
التجربة

حكم العقالء بالحجيّة التعبديّة الجعليّة

االستدالل باإلطالق
المقامي

جري العقالء بما لهم من مصالح تكوينية و عالقات و
أغراض على العمل بخبر الثقة
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• الثالث -أنع العقالء إذا رأوا أنع جع الحجيعة لخبر الثقة هو شغ جميع
الموالي بالنسبة لعبي هم ،و إنع كون الم ار لى خبر الثقة هي الطريقدة
ال ائرة ل يهم بين الموالي و العبي  ،فال محالة يمشون حسب سجيتهم و
ادتهم حتى في أوامر موالهم الحقيقي و لو غفلة ،فلو لم يكدن هدذا
مرضيعا للشارع لردع نه ألنعه يشكع خطرا لى أغراض المولى.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و هذا الوجه الثالث هو الوجه المرضي ن نا و ق ذكرندا جملدة مدن
النكات المرتبطة به في بحث حجعيعة الظواهر.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و امعا الصورة الثالثة -فكيفيعة اقتناص الحجعية منها هدي نفدس الوجده
الثالث في الصورة الثانية ألنع العقالء البانين لى العم بخبر الثقة فدي
أمورهم التكوينية يمشون ال محالة حسب سدجيعتهم و دادتهم لدى
هذه الطريقة في أوامر الشارع ما لم ينبعهوا لى خالف ذلك من قبد
الشارع [.]1
• ______________________________
[ ]1و الصورة الرابعة التي أضفناها كالصورة الثالثة في كيفيعدة اقتنداص
الحجعيعة الشر يعة منها.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و ق تق عم تفصي الكالم في السيرة ثبوتا في موضعين :أح هما بحث
حجيعة الظواهر ،و اآلخر البحث العذي خصعصناه لتحقيق السيرة.
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• السيرة بحسب مقام اإلثبات:
• و أمعا المقام الثاني -و هو مقام إثبات السيرة لى العم بخبر الثقة في
زمان اإلمام ليه السعالم فإثبات ذلك ال يحتاج إلى مزي مئونة بعد
ما مضى في بحث السيرة من تحقيق طرق إثبات السديرة فدي زمدان
اإلمام ليه السعالم ،فإنعنا نعم نفس تلدك األسداليب فدي المقدام ،و
نستخلص النتيجة من ذلك،
• و نوضعح ذلك ببيان مجموع أمور ثالثة:
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داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• األمر األو  -أنعه ال ينبغي التشكيك في أنعه في زمدن األئمعدة لديهم
السعالم كان يوج هناك د كبير من األخبار رنعية الص ور ،و يتطرعق
فيها احتما الخالف من ناحية احتما الكدذب فضدال دن احتمدا
الخطأ ،و لم تكن األكثريعة القريبة من الشمو قطعيعة الص ور.
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• و توضيح ذلك أنع النقعادين من لمائنا المتق عمين كالشيخ النجاشدي و
شيخ الطائفة و غيرهم من السابقين ليهم و المتأخرين نهم كثيرا مدا
يصرعحون باتعهام كثير من الرعواة بأنعه كذعاب ،وضعاع ،منحرف ،مشدكوك
فيه ،ح يثه يعرف و ينكر ،ال يؤمن في الح يث ،يتحدرعج دن النقد
نه ،و نحو ذلك من العبائر التي توج في كلماتهم بالنسبة لع د كبير
من الرعواة المعاصرين لألئمعة ليهم السالم ،و
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السدالم لدم يكدن حدالهم كمدا
• معنى هذا أنع الرعواة أيام األئمة ليهم ع
يتخيع من أنع مجرعد كون الشخص راوية لإلمام يعني أنعه أصبح إنسانا
مت ينا كامال ،كما ق يتخيعله العامعة في الصدحابة مدن أنع مجدرعد كدون
الشخص صحابيا يوجب الوثوق به ،فاألمر في أصحاب أئمتنا كداألمر
في أصحاب ج عهم رسو اللَّه صلى اللَّه ليه و آله يوج فديهم مدن
هو بمنزلة أبي ذر و سدلمان و مدن يتلوهمدا ،و يوجد فديهم أنداس
مشاغبون منحرفون ،و محبعو الشهرة و الجاه ،كمدا يشدير إليده نفدس
اإلمام ليه السعالم في كثير من رواياته معرعضا تارة ،و مصرعحا أخرى،
و ملفتا للنظر لى وجه اإلجما و اإللغاز ثالثة،
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• و القرائن التاريخيعة -أيضا -تد ع لدى ذلدك ،فوجدود العد اوات و
التناقضات ما بين أصحاب األئمعة شاه لى ذلك ،فدبعض أصدحاب
األئمعة كان يلعن البعض ،و بعضهم كان يروي روايات في لعن البعض،
و األشخاص الذين ال يشكع في ور هم و التهم كما ال يشدك فدي
الشمس تنق روايات من قب نفس أصحاب األئمعة في لعنهم و سبهم
و التبرء منهم ،و هذا ممعا ي ع لدى مدا أشدرنا إليده مدن استكشداف
اتعجاهات متع عدة في أصحاب األئمعة ليهم السعالم،

62

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

523

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• فهناك اتجاه فيهم هو االتعجاه العذي يحم لواء اإلسالم ،و العذي قدا
نه الصادق ليه السعالم لو ال فالن و فالن النطمست معالم الشريعة و
ضاع اإلسالم ،و هذا االتجاه كان يتمثع في زرارة ،و محمع بن مسدلم
و أمثالهم ،و ق أورثوا هذا االتجاه لمن بع هم جديال بعد جيد مدن
العلماء الصالحين و الرعواة المجته ين الغيدورين لدى الد ين و لدى
األئمعة ليهم السعالم حتى وص إلى أمثدا الشديخ المفيد  ،و السديع
المرتضى ،و شيخ الطائفة ،و بع ذلك تسلس في لمائنا.
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• و كان هناك اتجاه آخر غيدر مدأمون األهد اف و األغدراض ،و هدذا
االتجاه هو العذي يتمثع في هؤالء األشدخاص الدذين يدتعهمهم الشديخ
الطوسي ،و النجاشي ،و غيرهم من األكابر بالوضع و االنحراف و غيدر
ذلك.
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• و من شواه المقصود األخبار التي جداءت مدن قبد األئمدة لديهم
السعالم في النهي ن الكذب ليهم ،و التضدجعر مدن هدذه الناحيدة ،و
االبتئاس من وجود أناس يحرعفون ليهم ما يسمعون منهم ،و يدروون
طلبا للجاه و السلطان.
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• و من شواه المقصود الجرح و التع ي العذي ينق مدن نفدس أخيدار
السدالم حيدث كدانوا يجرعحدون فدي بعدض
أصحاب األئمدة لديهم ع
معاصريهم بالكذب ،و أنعه ال يؤمن لى الحد يث و نحدو ذلدك مدن
العبائر المنقولة نهم فإنع هذا يد ع لدى وجدود التفدات دام ند
أصحاب األئمة الثقات األخيار إلى وجود مث هذه القضايا.
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• و من شواه المقصود الروايات الواردة فدي بداب األخبدار المخالفدة
للكتاب و الروايات الواردة في مقام دالج اخدتالف األخبدار ،و أنعده
كيف اختلفت األخبار الواردة نهم إلى غير ذلك من الطوائدف ،فدإنع
ك ع ذلك يشير إلى أنع وجود أناس غير مأمونين فدي خبدرهم كاندت
واضحة و شائعة و مقرعرة من قب نفس األئمعة لألصحاب ،و مقرعرة بين
األصددحاب أنفسددهم و مسددجلة فددي شددهادات الثقددات مددن لمائنددا
المتق عمين.
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• و إذا رهر أنعه كان هناك أشخاص كثيدرون يكدون إخبدارهم مظندون
الكذب و مشكوكة ،كما كان يوج أشخاص ثقات ،رهر ال محالة أنعده
كان هناك أشخاص يكون إخبارهم مظندون الصد ق لدى اخدتالف
درجات الظن ،و أنع أصحاب األئمعة ليهم السعالم كانوا مختلفدين فدي
درجة الوثوق ممعن يقطع بص ق خبره إلى من يظدن بكذبده و بينهمدا
درجات متفاوتة.
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د كبيدر مدن الدرعواة يظدنع بصد قهم ،و
• و خالصة الكالم أنعه يوج
تشكع أخبارهم كثرة كأثره من األخبار ،و هؤالء الرعواة رواة شدائعون
و ليسوا منعزلين ،و لهم روايات كثيرة ،فإنع الكذابين لهم روايات كثيرة
فضال معن تكون مرتبته مرتبة الظنع بص قة مثال ،و األصحاب ينقلون
ن المتعهمين بالكذب ،و الغلو ،و االنحراف ،و نحدو ذلدك روايداتهم
فضال ن مظنوني الص ق.
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• و ق تحصع بهذا القطع و االطمئنان -لى األق  -بأنع دا كبيرا من
السدالم كاندت مظنوندة
الروايات المت اولة بين أصحاب األئمعة ليهم ع
الص ق و لم تكن اطمئنانية.
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• األمر الثاني -أنعه ال شك في أنع العم بخبر الثقة ليس في نظر العقالء
كالعم بمث االستخارة و التفاؤ مثال ممعا يكون لى خدالف الطبدع
العقالئي و ال أري أن أد ي اآلن اقتضاء السيرة العقالئية للعم بخبدر
الثقة و حجعيعته،
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 -1اقتضاء طبعهم للبناء
على الحجية.

الجامع بين أمور ثالثة

 -2الميل إليها.

 -3التحير و البلبلة في ذلك،
و عدم رفضهم لها كرفض
حجية التفاؤل و االستخارة.
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•
•
•
•
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ب أري أن أكتفي ب وى الجامع بين أمور ثالثة:
 -1اقتضاء طبعهم للبناء لى الحجيعة.
 -2أو المي إليها.
 -3أو التحيعر و البلبلة في ذلك ،و م رفضهم لهدا كدرفض حجيعدة
التفاؤ و االستخارة.
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• األمر الثالث -أنعه بع ما رفت في األمر األو من أنع دا كبيرا مدن
الروايات المت اولة بين أصحاب األئمعة كانت مظنونة الص ق ال قطعيعدة
أو اطمئنانية نقو  :إنعه ال يخلو األمر من أنع هؤالء األصحاب األخيار
كانوا يعملون بهذه األخبار ،و يرتعبون ليها آثار الحجيعدة ،و يعتمد ون
لى خبر الثقة العذي ال يورث القطع و االطمئنان ،أو ال.
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• و الشعق األو يعني أنعه ق تمعت سيرتهم لى العم بخبر الثقة ،و هدي
إمعا كانت في طو تلقعي الحكم بالحجيعة ن الشارع فهي بدارة دن
سيرة المتشرع ة التي هي معلولة لحكم الشارع ،أو كاندت جريدا لدى
مقتضى الطبع و لو من باب الغفلة فهي سيرة العقالء ،و م الردع نها
دلي اإلمضاء .و لى كال الفرضين يثبت المقصود.
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• و الشعق الثاني يعني م قيام سيرة أصحاب األئمة لى حجعيعدة خبدر
الثقة ،و هذا باط  ،فإنع م السيرة لى العمد بخبدر الثقدة إن كدان
م العم باالستخارة و التفاؤ لم
جريا لى الطبع العقالئي من قبي
يكن من المستغرب م تكثعر السؤا و الجواب بالنفي بحيدث يصد
إلينا بشك واضح ،و ذلك ألنع ترك العم بخبدر الثقدة كدان حسدب
الفرض أمرا طبيعيا و مجبوال ليه العقالء ،و لدم يكدن شديئا يوجدب
إلفات النعظر و لم يكن هناك أص شر ي يقتضي الحجيعة كي يوجدب
ذلك التفات ال قيقين من أصحاب األئمعدة ،و تدوجيههم السدؤا إلدى
اإلمام ،ب األص هو م الحجيعة
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•  .و لكنعنا ق فرغنا في األمر الثاني ن أنع العم بخبر الثقة ليس ند
العقالء كالعم بالتفاؤ و االستخارة ،فطبع العقالء يقتضي أو يميد أو
ال يمتنع من حجيعة خبر الثقة ،و األص و إن كان هو م الحجيعدة و
لكن هذا الطبع يوجب لى األق كثرة السؤا و الجواب إن لدم تدتمع
السيرة لى الحجيعة و ليست المسألة قليلة االبتالء يبتلي بها واح من
األصحاب مثال ،ب هي مسدألة امعدة االبدتالء يحتداج إليهدا جميدع
األصحاب

77

مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

526

داللة اإلجماع (أو السيرة) على حجّيّة الخبر
• و الشيعة في األقطار ،و ال يتمكعندون دائمدا مدن تحصدي االطمئندان
بالحكم و الوصو إلى خ مة اإلمام ليه السعالم و أخدذ الحكدم منده
خصوصا في األجيا التي جاءت بع اإلمام الصادق ليه السعالم :فإنع
من بع ه من األئمعة لم يتمكعنوا من نشر األحكام و الروايات بمق ار ما
تمكعن اإلمام الصادق ليه السعالم من ذلك ،و كانت الشيعة محرومين
ن هذا الفيض العظيم ،و مجموع ما يروى نهم
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السدالم وحد ه .و
• جميعا ال يساوي نصف ما يروى ن الصادق ليه ع
لى هذا فال محالة يكثر السؤا دن هدذا الحكدم و الجدواب بنحدو
تتوسدع دائدرة االنتشدار
ع
يناسب ش عة االهتمام بهذا المطلدب الهدام ،و
بسؤا رواة أخرى ن الراوي األو  ،فإنع هذا أهم بكثير مدن مسدألة
األخبار العالجية ،و تعارض الروايتين ،و كثير من القوا د األصدولية
كالبراءة و نحوها التي نقلت نهم ليهم السعالم و الجدواب ال محالدة
يكون بالنفي ،إذ لو كان باإلثبات لما استمروا لى ترك العمد بخبدر
الثقة.
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• و لى هذا فيجب أن ننتظر وصو كميعة كبيرة من األخبار إليندا تد ع
لى م حجيعة خبر الثقة بينما لم تصد إليندا روايدة واحد ة و لدو
ضعيفة تامعة ال اللة ب و غير التامة تقريبا لى م حجيعة خبر الثقة،
ب أصبح األمر بالعكس أي أنعه وصلتنا أخبار تد ع لدى الحجيعدة أو
تشير إليها أو قابلة للحم ليها ،و هذا كلعه ممعا يبع الشعق الثداني ،و
يوجب القطع أو االطمئنان بالشعق األو  ،و هو انعقداد سديرتهم لدى
العم بخبر الثقة.
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• و حاص الكالم أنع مقتضى الطبدع العقالئدي العدذي لديس واضدحا -لدى
األق  -في رفض خبر الثقة كما في التفاؤ و االستخارة إن لم يكدن هدو
حجعية خبر الثقة ،أو لم يكن أصحاب األئمة ق مشوا وفق الطبع فدالمتوقع
أن يكثر السؤا و الجواب ،و يصلنا الجواب إمعا بدالنفي كمدا وصدلنا فدي
بعض األحاديث بالنسبة لخبر غير الثقدة بألسدنة مختلفدة ،و لدذا ال نقدو
بحجعية خبر غير الثقة الظنعي .و إمعا باإلثبات كما هو الواقدع بالنسدبة لخبدر
الثقة ،و لو لم يصلنا خبر ي ع لى حجعية خبر الثقة و ال لى نفيها جعلندا
ذلك دليال لى أنع سيرة العقالء تكون بنحو يقتضي البناء لى الحجعيدة ،و
هو األمر األو من األمور الثالثة التي اد ينا القطع بالجامع بينها ،و لم نقطع
بع م األو ب نحتمله -لى األق  ،-فيتعيعن فدي هدذا الفدرض ،إذ لدواله
لكثر السؤا و الجواب.
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المقارنة بين بياننا للسيرة و بيان األصحاب
• المقارنة بين بياننا للسيرة و بيان األصحاب:
• و هذا البيان العذي ذكرناه نحن هنا للتمسعك بالسيرة يختلف جوهريدا
التمسدك ابتد اء بالسديرة
ع
ن البيان المألوف بين األصدحاب ،و هدو
العقالئية غير المردو ة شر ا و لنذكر هنا ثمرتين تترتعبان لى الفدرق
بين التقريبين:
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• األولى -أنعه ق يقا في مقام ت قيق النعظر في قيدام السديرة العقالئيدة
لى حجعية خبر الثقة بأنع م العقالء بخبر الثقة لم يثبت كونه بعنوان
الحجعية ،ب لعلعه تارة يكدون بمدالك حصدو االطمئندان ،و أخدرى
بمالك االحتياط ،و ثالثة من باب م االهتمام بدالغرض أزيد مدن
كاشفيعة خبر الثقة ،و نحو ذلك ممعا ق يتصوعر في المقام.
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• و الثمرة التي تترتعب في المقدام لدى التقريدب العدذي بيعنداه أنع هدذا
اإلشكا لو تمع لى تقريب القوم ال يتمع لى تقريبنا ،إذ نحن لم ند عع
ابت اء السيرة العقالئية ،ب انطلقنا من نقطة العلم بالجامع بدين األمدور
الثالثة ،و هذا يعني أنعنا نكتفي بفرض مجرعد الحيرة و التبلبد بالنسدبة
للعم بخبر الثقة في األحكام و حجعيته ،و ال إشدكا فدي أنع طبيعدة
العقالء -لى األق  -تكون بنحو يوجب مث هذه الحيدرة و التبلبد
ل ى أصحاب األئمعة ليهم السعالم ممعا يكفي لكثرة السؤا و الجواب.
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج ،2ص528 :

المقارنة بين بياننا للسيرة و بيان األصحاب
• و الثانية -أنع توهعم ردع السيرة باآليات الناهية ن العم بالظنع العذي
ق يورد لى ما ذكره األصحاب من التمسعك ابت اء بالسيرة العقالئيدة
ال مجا إليراده لى التقريب العذي ذكرناه فبغض النعظر معا مضى من
م داللتها لى نفي حجعية الظن و لو كان رنعا قياسيا
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج ،2ص528 :

المقارنة بين بياننا للسيرة و بيان األصحاب
• نقو  :إنعها ال تصلح للردع ن مث هذه السيرة ،إذ لو صلحت لدذلك
لحص االرت اع بحسب الخارج و لما كاندت سديرة أصدحاب األئمعدة
لى العم بخبر الثقة مع أنعنا ق أثبتنا انعه كانت سيرتهم لى العم به،
و ليس من المحتم قيام سيرتهم لى ذلك صديانا و كيدف يصدلح
مث إطالق آية أو آيتين مشكوكة ال اللة في نفسها للردع دن مثد
هذه السيرة التي لها مبادئ مستحكمة في ارتكاز العقالء رد ا ال ي ع
مجاال للحيرة و البلبلة الموجبة لكثرة السؤا و الجواب؟!!
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج ،2ص528 :

التشكيک في السيرة العقالئية
• ______________________________
[ ]1ا لم أنع خالصة ما نختاره في باب السيرة لى العم بحجعيعة خبر
الثقة أنع السيرة الم ع اة في المقام لو قص بها السيرة العقالئيدة (و هدو
المقصود في كلمات األصحاب هنا) فقيام سيرة قالئيدة لدى ذلدك
غير واضح ن ي،
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

545

التشكيک في السيرة العقالئية
• فلع ع العقالء يكون ا تمادهم في مقام االحتجاج فيما بينهم لى البينة
ال خبر الواح الثقة كما هو كذلك في باب القضاء حتمدا ،فهدم و إن
كانوا في غير القضايا االحتجاجيعة يعتم ون أحيانا لى خبر الثقة لكن
هذا يكون بنكتة حصو االطمئنان تارة أو االحتياط أخدرى أو د م
االهتمام بالغرض بأكثر من ذلك ثالثة ،و لم يعلم أن يكدون بمسدتوى
من العموم بحيث يؤدعي ذلك إلى جريهم بطبعهم نحو العم بخبر الثقة
في موارد االحتجاج ،فيصبح د م الدردع مدن الشدارع دلديال لدى
اإلمضاء.
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

545

التشكيک في السيرة العقالئية
• و أمعا سيرة المتشر ة بالمعنى العام المنسدجم الفتدراض نشدوئها مدن
سدالم
طبعهم العقالئي و الفتراض نشوئها مدن رأي المعصدوم ليده ال ع
فالظاهر ثبوتها بالبرهان العذي مضى في المتن دن أسدتاذنا الشدهي -
رحمه اللَّه.-
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

545

التشكيک في السيرة العقالئية
• ______________________________
 و من الفوارق بين السيرتين :إنع سيرة العقالء لو تمعت ال يحتمد اختصاصدها ببداب األحكدام ،بدتشم الموضو ات حتما ألنع جذور السيرة و هي درجة الكشف و درجة االهتمام ال فرق فيهدا بدين
البابين .أمعا سيرة المتشر ة فاحتما اختصاصها بباب األحكام و ما يلحق به كإثبدات نقد الواسدطة
للحكم وارد ،و توضيح ذلك أنع البرهان العذي مضى ن أستاذنا الشهي  -رحمه اللَّه -إلثبات السديرة
كان مؤتلفا من ثالث مق عمات ،و كانت المق عمة األولى بارة ن كثرة االبتالء فدي زمدن المعصدومين
ليهم السعالم باألخبار الظنية ،و هذه المق عمة مختصعة بباب األحكام ،و ال تجري في الموضو ات ألنع
الغالب في الموضو ات وجود طريق آخر يستغني به بسهولة من خبر الواح  ،و ذلك إمعدا باال تمداد
لى أمارات قالئية أخرى مقطو ة الحجعيعة ،كالي  ،و سوق المسدلمين ،و اإلقدرار ،و نحدو ذلدك ،أو
بسهولة تحصي العلم بالواقع ،و هذا بخالف باب األحكام حيث كان اإلمام ليه السعالم في ما ا بل
حضوره فيه بعي ا ن متناو الشيعة ،ب حتى في بل الحضور لم تكن نعمة التشرعف بحضوره موفورة
للك ع خصوصا في غير زمان اإلمام الصادق ليه السعالم ،و هذا ممعا يجعد االبتد اء بأخبدار اآلحداد
امعا شائعا ،و يؤدعي إلى تماميعة البرهان الماضي من أنعه لو ال السيرة لكثر السؤا و الجواب بالنفي .و
كذلك المق عمة الثالثة من تلك المق عمات تتمع في باب األحكام ،و ال تتمع فدي بداب الموضدو ات ،إذ
وردت في باب الموضو ات روايات متفرعقة في أبواب مختلفة ت ع لى الحاجة إلدى البيعندة و د م
كفاية خبر الواح ممعا يحتم كونها إشارة إلى م حجيعة خبر الواح في الموضو ات ،بينما لم يدرد
شيء من هذا القبي في باب األحكام ،و احتما الفرق وارد.
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مباحث األصول (الحائري) القسم 2ج2

546

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• التقريب الثاني -االست ال بالسيرة المتشدر ية مدن أصدحاب األئمدة
ليهم السالم و لماء الطائفة ،فانَّه ال إِشكا فدي انَّ الروايدات التدي
بأي ينا ليس رواتها كلعهم من األجالء الذين ال يحتم في حقعهم تعمد
الكذب كيف و في الرعواة من ثبت كونه وضعا اع دجعاالع كما شه بدذلك
األئمة ليهم السالم في حقع بعضهم و شه بذلك النقعادون من لمداء
الرعجا و كبار الطائفة،
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

396

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• ب انَّ بعض الرعواة أيضا كان يدتعهم بعضدهم بعضداع و يكذبده ،و بدين
القسمين طائفة منهم كانوا وسطاع بين الطائفتين و هم أكثر الرعواة حيدث
ال يعه انَّهم لى تلك المرتبة العالية من التقوي و الورع و الضدبط و
لكن ال يعرف في حقعهم الوضع و ال عس أو الكذب،
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

396

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• و ال إِشكا انَّ روايات مث هذه الطائفة لم يكن يحص منها العلم أو
االطمئنان و الفقهاء و أصحاب األئمة ليهم السدالم كدانوا يواجهدون
هذه الروايات في أكثر المسائ الفقهيدة ،ألنَّ األحاديدث هدي أسداس
الفقه و ماده ن جميع المذاهب الفقهية اإلسالمية فال بد َّ لهدم مدن
موقف تجاهها و ال يحتم أَنْ يكون موقفهم تجاهها الرفض مدن دون
استعالم حالها ن اإلمام ليه السالم إذ كيف يمكن افتراض ذلك مع
انَّ العم بخبر الثقة إِنْ لم يكن قالئيعاع فال أقد ع انَّده لديس مرفوضداع
قالئيعاع فكيف يفرض م استعالم حا حجيته
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

396

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• نهم ليهم السالم مع كون الشبهة حكمية ب أُمع الشبهات التدي يقدوم
ليها ماد الفقه ،كما ال يحتم انَّهم رفضوها بع استعالم حالها دن
المعصومين ليهم السالم إذ كيف يمكن فرض ذلك مع م وصدو
رواية لى المنع ب ما وص امَّا دا لى الحجيدة أو مناسدب معهدا
قاب للحم ليها ،ب أساساع احتما رفض العم بهذه االخبار غيدر
وارد للقطع بعملهم بها و إِالع لم يقم للفقه ماد و لما وقع هذا االهتمام
بها في مقام النق و الضبط و اإلفتاء.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

397

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• كما انَّه لو فرض ممنو ية هذا العم شر اع كان لزوم الردع نه أوضح
من الردع ن القياس و االستحسان ،ألنَّ جميع الم ارس الفقهيدة مدن
أصحاب الرعأي و الح يث كانوا معداع يدذهبون إلدى حجيتده بخدالف
القياس فكيف لم يرد ما يشعر بالردع ب ورد ما ي ع لى اإلمضداء و
القبو .
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

397

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• و امَّا احتما أَنْ يكونوا ق ملوا بهدا مدن دون سدؤا جريداع لدى
سليقتهم العقالئية أو الموروثة من صر النبي صلى اللَّه ليه و آلده و
الصحابة أو من جهة استعالم ذلك ن المعصدومين لديهم السدالم و
استفادة أمرهم بذلك من الروايدات المتق مدة و غيرهدا ممعدا يحتمد
ص وره نهم ،فهذان االحتماالن كالهما بصدالح الحجيدة فدانَّ ذلدك
يكشف ن السنة المتمثلة في تقرير المعصوم لعم أصدحابه أو بيدان
موافق صادر منه إِليهم
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

397

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• و امَّا احتما انَّهم ق ملوا بها لحصو العلم أو االطمئنان لهدم منهدا
فهو بعي ب ممعا يقطع بع مه لى ما ذكره الشيخ األ ظم في رسائله و
أبرز قرائن و شواه ليه فراجع و تأم .
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

397

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• و بهذا التقريب لالست ال بالسيرة لى الحجية ال يبقى مجا لإليدراد
المعروف من انَّ السيرة مردوع نها بعمومات النهي ن اتباع الظدنع و
غير العلم ،فانَّ التقريب المذكور ي ع لى انعقاد م المتشدر ة مدن
أصحاب األئمة ليهم السالم بالفع لى العم باخبدار الثقدات ممعدا
يعني م كفاية و صالحية تلك العمومات لدرد هم ،فدال يحتمد أَنْ
يكون اإلمام ليه السالم ق ا تم ليها في مقام الردع
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

397

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• ب نفس انعقاد سيرتهم دلي قطعي لى م شدمو تلدك الندواهي
للعم بخبر الثقة .نعم لى التقريب األو من االست ال بالسيرة ينفتح
مجا لمث هذه الشبهة و يكون جوابنا ليها مدا تقد عم فدي تأسديس
األص من م صحة اال تماد في مقدام الدردع دن سديرة قالئيدة
راسخة و طبع و سليقة مستحكمة بهذه ال رجة لى مجرد إطدالق أو
موم من هذا القبي و العذي ق وقع الخالف في أص داللتها ،و لهدذا
نج انَّ الشارع لم يكتف في مقام الردع ن العم
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

397

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• بالقياس بذلك ب أكع و ش د النكير فيه حتى صار ذلك واضحاع جلياع
فلو كان العم بخبر الثقة كذلك أيضا لصار بص د الردع نده كدذلك
خصوصاع مع انَّ الحاجة إلى العم به أشد و أركدز و تدورط النداس
موماع و المسلمين خصوصاع باألخذ و العم بأحاديث الثقدات أكثدر.
هذا مضافاع إلى ما تق عم من المناقشة في أص داللة هذه النواهي لى
م الحجية فراجع.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

398

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
• و ق واجه المحقعقون من لمداء األصدو هدذه الشدبهة بنحدو آخدر
فاتعخذت م رسة المحقق الندائيني جوابداع ليهدا و م رسدة صداحب
الكفاية جواباع آخر ،فذكرت األولى بأنَّ السيرة في المقام حاكمة لدى
األدلة الناهية ن العم بالظنع ألنَّهدا تجعد الخبدر حجدة و الحجيدة
معناها جع الطريقية و كونه لماع فيرتفع موضو ها.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

398

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
•

•

•
•
•
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و فيه :أوال -ما تق عم مراراع في أص د وى حاكمية أدلة الحجية لى األدلة الناهية ن العم بالظنع من انَّ مفاد األخيدرة إِنْ
كان هو نفي الحجية فتكون في رض دلي إثبات الحجية فأح هما ينفي العلمية و اآلخر يثبتها و هو معنى التعارض بينهما،
و إِنْ فرض انَّ مفادها أمر مترتب لى نفي الحجية فمث هذا المفاد يكون محكوماع لك ع ما ي ع لى الحجية بأيع لسان كان
و ال يعق أَنْ يكون راد اع ألنَّها فرع م الحجية.
و ثانياع -في خصوص المقام ال يعق حكومة دلي الحجية لى اآليات الناهية ن العم بالظنع ،ألنَّ الحكومة تصرف تصرعف
من ال لي الحاكم في موضوع ال لي المحكوم إنشاءع و تعب اع و هذا انَّما يعق فيما إذا كان ال لي الحاكم المتصرف مدن قبد
نفس المشرع لل لي المحكوم ،و في المقام حيث انَّ دلي الحجية هو السيرة العقالئية فال يعق أَنْ تكون مباشرة حاكمة لى
اآليات الناهية ن العم بالظنع شر اع ،إذ ال يعق للعقالء بما هم قالء التصرعف في موضوع حكم الشدارع و امَّدا إذا أُريد
جع إمضاء الشارع لها حاكماع و متصرعفاع في اآليات فهو صحيح إِالع انَّ الكالم بع في كيفية استكشاف هذا اإلمضاء و امَّا لو
فرض ثبوته و الفراغ نه فال محالة تثبت حجية خبر الثقة سواءع كان مفاد الحجية جع العلمية أو ال [.]1
• ______________________________
[ -]1ال يقا و لكن حيث انَّ اآليات الناهية بحسب نظر العقالء محكومة فال يصحع اال تماد ليها في الراد ية ،فالميزان م
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص399 :
و امَّا م رسة صاحب الكفاية فق تطورت في مقام التخلعص ن راد ية اآليات في د وى غريبة ،هي استحالة الراد ية ألنَّها
دورية .إذ راد ية المطلقات ن السيرة فرع م تخصيص السيرة لها و إِالع لم يكن إطالقها حجة ليكون راد اع ن السيرة و
م مخصصية السيرة فرع الراد ية فتوقفت الراد ية لى نفسها.
ثم اصط م صاحب الكفاية ب ور آخر في جانب المخصصية انسياقاع مع نفس المنهج في التفكير ،ألنَّ مخصصية السيرة أيضدا
فرع م الراد ية و إِالع لم تكن حجة و م الراد ية فرع المخصصية و إِالع كانت المطلقات حجة فتوقفت المخصصية لدى
نفسها.

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4

397

االستدالل باإلجماع و السيرة لحجية
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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و النتيجة الغريبة انَّ المخصصية ممتنعة و مها أيضا ممتنع مع انَّ هذا بنفسه ممتنع ألنَّ ارتفاع النقيضين ممتنع و فيما يلي نتكلعم في نقطتين:
األُولى -في تحقيق حا أص هذه التوقفات المذكورة في تقريب دورية ك ع من مخصصية السيرة و راد ية اآليات.
و ليعلم انَّ مث هذه المغالطة التي أوقعتهم في مث هذا المأزق و ال وران المغلق انَّما ينشأ من خطأ تورط فيه بعض المحققين ن تطبيق مشكلة ال ور لى بعض الموارد ،حيث تصور انَّ ال ور المستحي انَّما هو وجود ما يتوقعف لى نفسه خارجاع و لهذا حاو إبطدا وجدوده و
إثبات مه خارجاع ألنَّه لو وج كان متوقعفاع لى نفسه و هو محا  ،مع انَّ المستحي هو نفس توقعف الشيء لى نفسه و لعيته لنفسه سواءع وج خارجاع أم ال فال ب َّ من إبطا التوقعف في نفسه فنقو :
امَّا دورية المخصصية من جهة توقفها لى م الراد ية المتوقف لى التخصيص ،فالجواب ليها :انَّ مخصصية السيرة تارة ي ى انَّها لى تق ير ثبوتها تكون بنحو التخصيص بالمتص لكونها قرينة لبعيعة كالمتص بالخطاب المانع ن انعقاد إطالق فيه ،و أُخرى يد ى انَّهدا لدى
تق ير ثبوتها تكون بنحو التخصيص بالمنفص الرافع
______________________________
•
المحكومية بنظرهم ال في الواقع .و د وى تمييزهم ذلك و انَّ الحكومة ال ب َّ و أَنْ تكون من قب نفس المشرع ك وى تمييزهم بين أحكامهم و أحكام الشارع فال يكون سكوت الشارع ن أي سيرة كاشفاع ن إمضائها.
فانَّه يقا  :انَّ هذا صحيح ،إِالع انَّه غير الحكومة الم اة ن م رسة الميرزا (ق ه) ب هو مؤي لمنهجنا في أمثا المقام من م صالحية إطالق اآليات للراد ية.
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص400 :
لحجية اإلطالق.
امَّا لى التق ير األو فمن الواضح انَّ مخصصية السيرة ال تتوقعف لى شيء و انَّما تتوقف لى أص وجود السيرة تكويناع ،ألنَّها بوجودها التكويني االرتكازي يمنع ن انعقاد اإلطالق في اآليات سواءع استكشف إمضاؤها من قب الشارع أو ال .و ليه فال تتوقعف المخصصية بهدذا
المعنى لى م الراد ية فال دور ب تكون السيرة رافعة لموضوع اإلطالق.
و امَّا لى التق ير الثاني ،فالمخصصية با تبارها منفصلة فتتوقف لى حجية السيرة بمعنى كاشفيتها ن ثبوت مفادها شر اع و هو يتوقف لى إحراز إمضائها شر اع فال يكفي مجرد وجودها تكويناع للمخصصية و حيث انَّ إحراز إمضائها متوقف لى إحراز م راد ية المطلقات لها
فتتوقف المخصصية لى م الراد ية الموقوف لى المخصصية فتأتي شبهة ال ور ،و لكن هنا أيضا يجب أَنْ يقا بأنه تارة يُبنى لى انَّ ال كاشفية الوج انية للسيرة متوقفة لى م وجود داللة و بيان من الشارع لى الردع و لو لم يكن حجة لى ما أشرنا إِليه في بحوث السيرة،
حيث قلنا انَّه يكفي في م حجية السيرة وجود اخبار و بيانات و لو ضعيفة السنة و غير حجة تردع نها ألنَّ ذلك يكفي لتحقق احتما الرد ع و ال ب َّ من إحراز مه وج اناع ،و أخرى يبنى لى انَّ كاشفية السيرة فرع م وجود داللة حجة لى الردع فيكفي م ثبوت الردع
و لو بحجة في تمامية كاشفية السيرة ،فعلى األو ال تكون السيرة مخصصة و ال دورية لمخصصيتها ،ألنَّ مخصصيتها فرع م ذات البيان الرادع ن مفادها و هو موجود لتمامية إطالق المطلقات ذاتاع لى ك ع حا من غير أَنْ يكون متوقفاع لى المخصصية .و لى الثاني العذي ق
تستحكم شبهة ال ور فيه ،ألنَّ المخصصية فرع م حجية اإلطالق و هو فرع المخصصية ،أيضا ال تكون السيرة مخصصة و ال مخصصيتها دورية ،و الوجه فيه انَّ كاشفية السيرة تشبه البرهان اإلنِّي أي كشف المعلو ن لته ،ألنَّه استكشاف لإلمضاء من م الردع حيث انَّ د م
الردع معلو لإلمضاء كما انَّ الردع كاشف ن م اإلمضاء و معلو له و من الواضح انَّ م الردع الحجة المعلو إلمضاء الشارع للسيرة غير م الردع الحجة المعلو لحجية السيرة و مخصصيتها ،فانَّ األو هو م الردع الحجة في نفسه بينما الثاني م
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص401 :
الردع الحجة با تبار السيرة ،و ليه فالمخصصية تتوقف لى هذا التق ير -لى م حجية اإلطالقات في نفسها و بقطع النعظر ن السيرة -بنحو القضية الشرطية -و من الواضح انَّه بقطع النعظر ن السيرة تكون اإلطالقات حجة بحسب الفرض فال إمضداء و ال مخصصدية كمدا ال
دورية ،ألنَّ م الردع الحجة المتوقعف لى المخصصية م الردع الحجة بالفع و م الردع الحجة المتوقف ليه المخصصية م الردع الحجة في نفسه و بنحو الع م اللوالئي الشرطي.
و امَّا دورية الراد ية فأيضاع غير صحيحة ،إذ لو بني لى انَّ السيرة بمثابة التخصيص المتص فالراد ية متوقفة لى م ذات السيرة تكويناع و هي غير متوقفة لى م الراد ية كما هو واضح .و إِنْ بني لى انَّ السيرة بمثابة التخصيص المنفص فانْ بني لى كفاية ذات الرادع و لو
لم يكن حجة للردع فالراد ية ال تتوقف إِالع لى ثبوت ذات ال اللة اإلطالقية و هي غير متوقفة لى م مخصصية السيرة ،ألنَّها ال ترفع ذات ال اللة .و إِنْ بنى لى م كفاية ذلك ب ال ب َّ من حجية البيان الرادع في نفسه و بقطع النعظر ن السيرة فالراد ية ال تتوقف إِالع لدى
حجية اإلطالق الرادع في نفسه و هي متوقفة لى أمرين ثبوت ذات ال اللة و م العلم ببطالن مفادها لى تق ير حجيتها ،و لو فرض انَّه لى تق ير م حجيتها يمكن افتراض العلم ببطالن مفادها كما لو كان هناك إطالق محكوم لها بحيث يكون حجة لى تق ير م حجيتها
و فرض العلم من الخارج بأنَّ حجية ذلك اإلطالق يالزم مطابقته للواقع فانَّ دلي الحجية تشم ال اللة المذكورة بال إشكا ألنَّ موضوع الحجية ذات ال اللة و امَّا م الحجية في فرض العلم بالبطالن فمن باب القي العقلي و العق ال يقتضي التقييد بدأكثر مدن القضدية التعليقيدة
الشرطية و هي أَنْ ال يكون لى تق ير حجية ال اللة يقطع ببطالنها ،و في المقام لى تق ير حجية إطالقات النهي ال قطع ببطالنها فتكون حجة ،إِذن راد ية اآليات ال تتوقف لى م مخصصية السيرة ب لى ذات ال اللة و القضية التعليقية و كالهما ثابت.
النقطة الثانية -في ما انقسمت إليه م رسة صاحب الكفاية من اتجاهين ذهب أح هما إلى تق عم السيرة لى اآليات و تخصيصها بها و ذهب اآلخر إلى العكس و لك
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص402 :
من االتجاهين تقريباته.
امَّا األو  -فق قرب بوجوه:
أح ها -ما انتهى إليه في الكفاية ،من انَّ الراد ية إذا كانت دورية و مستحيلة فسوف ال يثبت الردع ال محالة و المخصصية ليست دورية ألنَّها متوقفة لى م العلم بالردع العذي يكفي فيه م صالحية اآليات للراد ية.
و فيه:
أوال -ما تق عم من م دورية راد ية اآليات.
ثانياع -ما أُفي من م دورية المخصصية لكفاية م ثبوت الردع في ثبوتها غير تام لى ما تق عم ،إِذ ال ب َّ من ثبوت م الردع ليستكشف اإلمضاء.
ثالثاع -إذا كانت المخصصية متوقفة لى م العلم بالردع أيضا تبقى شائبة ال ور ،ألنَّ الردع ن ه متوقعف لى م التخصيص فيكون م العلم بالردع متوقفاع لى م العلم بع م التخصيص و هذا يعني انَّ التخصيص متوقعف لى د م العلدم بعد م التخصديص أي الشدك فدي
التخصيص و هو مستحي الستحالة توقعف شيء لى العلم أو م العلم بشخص ذلك الشيء.
ثانيها -ما جاء في تعليق صاحب الكفاية لى كفايته ،من انَّ المقام من صغريات ال وران بين مخصصية الخاصع المتق م أو ناسخية العام المتأخر ،ألنَّ السيرة العقالئية لى حجية الخبر بمثابة الخاصع المتق م زماناع لى نزو اآليات الناهية و المفروض انَّه ال ردع نها بقطع النعظر ن
هذه اآليات فكانت ممضاة شر اع في ص ر الشريعة قب نزولها ،كما انَّ اآليات ليست راهرة في الردع من أوَّ األمر ألنَّ التشريعات الصادرة في صر النبي صلى اللَّه ليه و آله ليس لها رهور في ثبوتها من أو البعثة و انَّما يوج رهور من هذا القبي في الخطابات الصادرة دن
األئمة ليهم السالم ألنَّهم ليسوا بمشر ين ،و ليه فالتعارض بحسب الحقيقة بين اإلطالق الزماني للخاص المتق م و اإلطالق األفرادي للعام المتأخر و المختار في ذلك تق يم التخصيص لى النسخ.

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج4
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و هذا الوجه يتوقعف لى أَنْ يفترض تأخر اآليات الناهية زماناع بنحو بحيث يكون ق مرَّ لى السيرة زمان كان يمكن للمولى رفاع الردع فيه و لم يردع ،و امَّا لو لم يفرض ذلك
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص403 :
كما إذا كانت اآليات الناهية مكيعة النزو مثالع فال دوران كما هو واضح.
و يرد ليه :انَّ المقام ليس من صغريات الكبرى المذكورة ،ألنَّ الخاصع المتق م ليس دليالع لفظياع له إطالق أزماني ب سيرة قالئية و هي دلي لبعي تتم داللته لى أساس استكشاف إمضائه من م الردع ،و من الواضح انَّ م الردع في ك ع زمان ال يمكن أَنْ يستكشف منه قدالع
أو بظهور الحا أكثر من إمضاء مفاد السيرة في ذلك الحا ال في جميع األحوا و األزمنة القادمة .فالحاص  :ليس لع م الردع داللة لى اإلمضاء إلى األب ليكون هناك داللة لى اإلطالق األزماني لمفاد الخاصع و ليه فال معارض لإلطالق األفرادي للعام ،نعدم لدو افتدرض انَّ
الظهور الحالي في اإلمضاء العذي كان أح م ارك حجية السيرة له سعة بق ر ما لالرتكاز من موم أزماني تمع ما ذكر إِالع انَّه ليس كذلك ب غاية ما يقتضيه الظهور الحالي المذكور تقرير و إمضاء السيرة بالفع .
ال يقا  -لى هذا ال يمكن التمسعك ب لي السيرة لتخصيص أو تقيي اإلطالقات الفوقانية و لو كانت السيرة ممضاة في صر المعصومين ليهم السالم ،ألنَّ ذلك ال ي ع لى أكثر من الموافقة ليها في ذلك الزمان و امَّا اآلن فال دلي لنا لى ثبوت ذلك المفاد ند الشدارع إِالع
االستصحاب المحكوم لل لي االجتهادي.
فانَّه يقا  -ال يحتم في المطلقات التخصيص بلحاظ الزمن األو بالخصوص في الشريعة فلو خرج الزمان األو منها بالسيرة لم يبق لها داللة لى ثبوت مفادها في الزمن الثاني و الثالث ،و ليه فاالستصحاب المذكور هو المرجع في أمثا المقام .و النتيجة انَّ موارد تمسعك الفقيه
بالسيرة بحسب الحقيقة يثبت فيها مؤدعى السيرة شر اع في زمن المعصوم ليه السالم و امَّا بالنسبة لنا فال ب َّ من التمسعك باالستصحاب و م النسخ مثالع.
ثالثها -بع فرض ال وران بين الراد ية و المخصصية أو بين النسخ و التخصيص و م تق يم أح هما لى اآلخر ،يقا بالتساقط و الرجوع إلى االستصحاب.
و هذا يتوقعف :أوال -لى االفتراض المشار إليه في الوجه السابق من ثبوت إمضاء السيرة قب نزو اآليات شر اع.
و ثانياع -م تعين الناسخية من جهة م إطالق أزماني في الخاصع المتق م.
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص404 :
و بع هذا و ذاك يرد ليه انَّ دلي حجية االستصحاب هو خبر الواح نفسه فال يعق التمسعك به إلثبات حجيته كما هو واضح .اللهم إِالع أَنْ ي ى انَّ استصحاب م النسخ بالخصوص دليله اإلجماع القطعي.
رابعها -ما ذكره األصفهاني (ق ه) من انَّ الرادع ن السيرة المذكورة انَّما هو رهور اآليات الناهية و حجيته فرع حجية الظهور الثابتة بالسيرة أيضا ،و من الواضح انَّه ال معنى الفتراض انعقاد سيرتين و بناءين مليين من العقالء لى العم بك ع من الخبدر و الظهدور المدذكور ألنَّده
تناقض فإذا سلعمنا السيرة لى العم بخبر الواح الثقة فال محالة ال م بالظهور المذكور.
و هذا التقريب من الغرابة بمكان ،فانَّ المراد من انعقاد سيرة العقالء لى العم بالظهور انعقاد سيرتهم لى كاشفية الظهور ن المراد امَّا انَّهم ه يعملون بمراد متكلعم كالشارع أو يعصونه فذلك ال ربط له بالسيرة المنعق ة ،فربعما يعصي بعض العقالء الشارع في صريح خطاباته فضالع
ن رواهرها كما لو فرض انَّ بعض العقالء ال يقيمون الصالة كما هو كذلك واقعاع فه هذا يعني انَّهم ال يبنون لى حجية رهور أقيموا الصالة في الكشف ن وجوبه شر اع؟ فالحاص وقع خلط بين العم بالظهور بمعنى حجيته في الكشف ن مراد المتكلم و العلم به بمعنى األخذ
بمؤدعاه و امتثاله.
و امَّا االتجاه الثاني و هو تق يم راد ية اآليات لى مخصصية السيرة فله تقريبات أهمعها اثنان:
األو  -و هو كس ما ذكر في التقريب األو لالتجاه السابق -انَّ المخصصية إذا كانت دورية فال محالة تكون اآليات حجة في إثبات الردع ألنَّ ك ع رهور حجة ما لم يعلم بالمخصص و في المقام لم يعلم مخصصية السيرة و هذا يعني انَّ راد ية اآليات متوقفة لى د م العلدم
بالمخصصية ال م المخصصية واقعاع فال دورية في الراد ية فيكون إطالق اآليات حجة و يثبت به الردع ن السيرة.
و ق حاو المحقق األصفهاني (ق ه) أَنْ يجمع بين هذا و بين ما ذكرناه في تقريب االتجاه األو من م دورية المخصصية ألنَّها متوقفة لى م ثبوت الردع ال م الردع فاستنتج انَّ كال من الراد ية و المخصصية ليست دورية ،ألنَّ كالع منهما متوقعف
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص405 :
لى م ثبوت اآلخر أي م العلم به ال مه واقعاع ،ب نسب ذلك أيضا إلى صاحب الكفاية و جعله هو مراده من الكالم المتق عم في إثبات االتجاه السابق ثم أشك ليه:
بأن هذا ينتج نتيجة الراد ية ،ألنَّ الزم ذلك انَّ موضوع ك ع من حجية إطالق اآليات و حجية السيرة تام و حيث انَّه ال يمكن فعلية حجيتهما معاع فال يكون شيء منهما حجة فال تتم السيرة في إثبات حجية خبر الثقة ،و هي نتيجة الراد ية.
و هذه النتيجة مضافاع إلى انَّا ال نعرف وجه استفادتها من كالم صاحب الكفاية مع رهوره في نفي دورية مخصصية السيرة ال راد ية اآليات غير تام ،إذ ال معنى الفتراض تمامية مناط ك ع من المتنافيين معاع فيقا بأنَّهما ال يوج ان للتنافي بينهما ،ألنَّ هذا معناه انَّ كال منهما متوقعدف
لى م اآلخر و هذا دور مستحي لى ما تق عم في بحث الض ع و ا ترف به المحقق المذكور نفسه و لهذا يلتزم في باب التضاد انَّ المانع في مرحلة لعة الض عين بمعنى انَّ ك ع منهما متوقعف لى م لعة الض ع اآلخر فال يتمع المناط في ك ع من الحجيتين ال انَّده يدتمع و ال يتحقدق
شيء منهما للتضاد و التمانع بينهما.
و امَّا أص هذا التقريب فأيضاع غير تام ،ألنَّ االثنينية بين المخصص و العلم بالمخصص انَّما يتصوعر في األدلة اللفظية التي لها مقام ثبوت و مقام إثبات بنحو ق ينفك أح هما ن اآلخر ،و امَّا في المقام فمخصصية السيرة مقام إثباتها ين مقام ثبوتها ألنَّ حجيتها انَّما تكدون لدى
أساس كاشفيتها الوج انية المساوقة للعلم بالتخصيص و م إرادة اإلطالق من اآليات ،و ليه فانْ تمعت كاشفية السيرة فهي مساوقة مع العلم بالتخصيص و إِنْ لم تتم فال مخصص واقعاع .و انَّما الصحيح في إبطا دورية راد ية اآليات ما ذكرناه في االتجاه السابق مدن انَّ حجيدة
اآليات متوقفة لى أمرين ذات ال اللة و م العلم بالكذب و األو محرز بناءع لى م المخصصية المنفصلة للسيرة ،و الثاني مبنيٌّ لى ما أشرنا إليه من انَّ الالزم م العلم بالكذب لى تق ير الحجية ال مطلقاع أي حتى لى تق ير م الحجية إذ ال موجب لتقيي الحجية قالع
أو قالئيعاع بأكثر من هذا المق ار ،و في المقام لو كانت المطلقات حجة لما كان يعلم بكذبها ألنَّ السيرة ال تكون حجة حينئذ إذ تكون دليالع لى الردع ،و إِنْ فرض انَّه لى تق ير م حجيتها كانت السيرة حجة لع م دلي معتبر لى الردع فراد ية اآليات ليست دورية
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص406 :
بهذا البيان ال بالبيان المذكور في هذا التقريب ،كما انَّ المخصصية أيضا ليست دورية بالبيان المتق م في النقطة السابقة ،ألنَّها متوقفة لى م حجية اآليات في نفسها و بقطع النعظر ن السيرة و م حجيعتها في نفسها غير متوقفة لى المخصصية و انَّما المتوقف ليها حصعة أُخرى
من م الحجية.
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ال يقا  :تكفي هذه النكتة و هي توقف المخصصية لى م حجية اآليات في نفسها إلثبات الراد ية و م المخصصية ،ألنَّ اآليات حجة في نفسها لو ال السيرة بال إشكا اذن فشرط مخصصية السيرة غير ثابت فتكون اآليات حجة بالفع .
فانه يقا  :فعلية حجية إطالق اآليات انَّما تكون فيما إذا لم تكن متوقفة لى م القطع بخالفها في نفسه و بقطع النعظر ن حجيتها -كما هو الصحيح -حيث قلنا انَّه يكفي م القطع و لو لى تق ير حجيتها فقط و امَّا لو توقف لى ذلك فال يكون شديء مدن حجيدة السديرة و
اآليات ثابتة ألنَّ شرط حجية ك ع منهما مفقود فال تكفي النكتة المذكورة إِالع إلثبات م المخصصية فقط.
و يستخلص من ك ع ذلك انَّ حجية السيرة متوقفة لى م حجية إطالق اآليات في نفسها و امَّا حجية إطالقها فيتوقعف لى م حجية السيرة بالفع و كلعما تعارض دليالن من هذا القبي ق م الثاني لى األو  ،نظير الوجوبين المتواردين بالنحو المدذكور .و هكدذا يدتلخص انَّ
حجية ك ع من اإلطالقات و السيرة لو كانت متوقفة لى م حجية اآلخر بالفع كان دوراع و لو كانت متوقفة لى م حجية اآلخر في نفسه لم يكن دوراع و لكن شيء منهما لم يكن فعلياع في المقام ،و لو كانت إح اهما متوقفة لى م حجية اآلخر في نفسه و امَّا حجية اآلخر
فمتوقفة لى م األو بالفع لم يكن دوراع و كان الثاني حجة دون األو و حجية اإلطالقات من الثاني بينما حجية السيرة من األو .
ال يقا  -لم ال تكون حجية السيرة أيضا موقوفة لى م حجية اإلطالقات بالفع  ،ب وى انَّه ال ب َّ للشارع من إقامة حجة فعلية لى الردع و ال تكفي الحجية في نفسها و لو ال حجية السيرة .و إِنْ شئت قلت :ال ب َّ في الرادع أَنْ ال يكون محكوماع للسيرة ب معارضاع معها فع م
اإلمضاء لعة لردع شر ي حجة بالفع ال ردع محكوم في حجيته
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص407 :
و بهذا ترجع غائلة ال ور من ج ي .
فانَّه يقا  -مخصصية السيرة ليست من باب القرينية و الحكومة لى دلي حجية اإلطالقات ب من باب كاشفيتها الوج انية أي العلم بالخالف فيكون الرادع معارضاع معه لو ال كونه لماع يسقط معارضه ن الحجية ،و لكن حيث انَّ حصو هذا العلم موقوف لى م حجدة لدى
الردع كذلك و اإلطالقات حجة كذلك بالفع فال تكون السيرة حجة.
م تأثيره لمانعية السيرة و امَّا مقتضي الحجية في السيرة فتعليقي ألن أص حجيتها معلعق لى م
الثاني -ما ذكره المحقق األصفهاني (ق ه)  ،من انَّ المقام من موارد التزاحم بين المقتضي التنجيزي و التعليقي ،فانَّ مقتضي الحجية في اإلطالقات تنجيزي و هو الظهور و انَّما يحتم
الردع ،و كلعما تزاحم مقتضيان من هذا القبي ق م التنجيزي لى التعليقي لتمامية المقتضي فيه و م المانع ،امَّا تمامية المقتضي فألنَّه المفروض ،و امَّا م المانع ن تأثيره فألنَّ ما يتصوعر كونه مانعاع انَّما هو تأثير المقتضي التعليقي و مانعيته مستحيلة ألنَّها دورية ،ألنَّ تأثير المقتضي
التعليقي فرع وجود المقتضي و هو فرع م تأثير المقتضي التنجيزي فلو كان م تأثيره من جهة مانعية المقتضي التعليقي كان دوراع .إِذن فتأثير المقتضي التنجيزي ال مانع منه و امَّا التعليقي فيستحي تأثيره لل ور المذكور ،فانَّ تأثيره فرع وجوده و هو فرع د م تدأثير المقتضدي
التنجيزي و م تأثير المقتضي التنجيزي فرع وجود المانع و ليس هو إِالع تأثير المقتضي التعليقي و هو دور.
ثمع تص عى (ق ه) لتقرير ال ور في تأثير المقتضي التنجيزي أيضا ،ألنَّ تأثيره ال يكفي فيه مجرد وجود المقتضي ب ال ب َّ من إ ام المانع فيكون تأثيره موقوفاع لى م المانع فلو كان إ ام المانع بنفس تأثيره كان دوراع.
و بهذا وقع هذا المحقق في مخالفة وج انية واضحة ،إذ الزم ذلك م تأثير المقتضي التنجيزي في موارد ابتالئه بمقتضى تعليقي كما إذا كان هناك ماء واح و كانت إرادة أح الشخصين لشربه معلقة لى م إرادة اآلخر دون العكس مع وضوح انَّه في موارد من هذا القبي ال
محالة يؤثر المقتضي التنجيزي و يتعطع التعليقي.
و الصحيح -انَّ هذه المغالطة أيضا من تبعات المنهج المغلوط العذي سار ليه هؤالء
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص408 :
المحققون من تصور استقرار ال ور في الم الوجود و فعلية ال ائر ال في الم نفس التوقف و العلعية .و ق بيعنا انَّ نفس العليعة و التوقف غير معقو  .و في موارد التزاحم بين المقتضي التعليقي و التنجيزي انَّما يؤثر التنجيزي دون التعليقي ألنَّ المانع ن تأثيره غير موجود ال ببرهدان
ال ور المذكور ب ببرهان انَّ المقتضي التعليقي يستحي مانعيته فال يكون صالحاع لها ألنَّه ه يمنع في فرض وجوده أو مه امَّا في فرض وجوده فهو مساوق مع تحقق المعلعق ليه العذي هو انع ام المقتضي التنجيزي و من الواضح انَّه مع انع امه يستحي مانعية المقتضي التعليقدي
نه ،فانَّ مانعية المانع فرع وجود المقتضي الممنوع ،و امَّا في فرض مه فألنَّ المع وم يستحي مانعيته و ليه ففي فرض وجود مقتضي المانع التنجيزي يكون المانع نه مفقوداع الستحالة مانعية المقتضي اآلخر و با تبار تنجيزيته يؤثر ال محالة و بذلك يكون مانعاع ب رافعاع ألص
وجود المقتضي التعليقي.
هذا بشك ام و امَّا في المقام ،فحيث انَّ المسألة ليست تكوينية ب تشريعية فال يكفي الحساب المذكور ب ال ب َّ من مالحظة موضوع الجع التشريعي لحجية ك ع من إطالق اآليات و السيرة بالنحو المتق عم شرحه مفصالع .و ق رفت فعلية حجية اإلطالق دون السيرة .هذا كلعه لو
مشينا حسب المنهج العذي سار ليه صاحب الكفاية (ق ه) و تابعه ليه المحققون من بع ه و لكن ال تص النوبة إلى ذلك كما أشرنا إليه في ص ر المسألة ألنَّه:
أوال -التشكيك في أص داللة اآليات الناهية لى الردع ن العم بالظنع.
و ثانياع -لو فرض ذلك ق ي ى انَّ رسوخ السيرة لى العم بخبر الثقة و ارتكازيتها يمنع ن انعقاد إطالق في اآليات بلحاظ صيرورتها بمثابة القرينة المتصلة المانعة ن اإلطالق ذاتاع.
و ثالثاع -لو فرض انعقاد اإلطالق فهو ليس راد اع جزماع ،با تبار انعقاد سيرة المتشر ة فعالع لى العم باخبار الثقات الكاشف إِنعا ن م الردع.
و رابعا -لو قطعنا النعظر ن سيرة المتشر ة و بقينا و سيرة العقالء مع ذلك نقو ال تصلح إطالقات اآليات المذكورة للردع نها لما أشرنا إليه مراراع من أنَّه ال ب َّ من أَنْ يكون البيان الرادع يردع ن نكتة السيرة صراحة فال يكفي فيه مجرد إطالق أو موم
بحوث في لم األصو (الهاشمي) ج ،4ص409 :
ب ال يكفي بيان واح أو بيانات ب ال ب َّ من مزي بيانات و تأكي ات و تصريحات لكي تقلع جذور السيرة و نكتتها ن أذهان المتشر ة كما وقع ذلك بالنسبة إلى العم بالقياس.
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أدلة الحجية
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آية النبأ
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ِإ ْن جا َء ُك ْم فا ِسق
ِبنَبَإٍ فَتَبَينُوا أ َ ْن
صيبُوا قَ ْوما ً
تُ ِ
ِب َجهالَ ٍة
على
فَت ُ ْ
ص ِب ُحوا َ
ين
ما فَعَ ْلت ُ ْم نا ِد ِم َ
(الحجرات ،آية
)6
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الكتاب الكريم
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آية النفر
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فَلَ ْو ال نَفَ َر ِم ْن
ُك ِل فِ ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم
طا ِئفَة ِليَتَفَق ُهوا
ين َو
ِفي ِ
الد ِ
ِليُ ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم
ِإذا َر َجعُوا ِإلَ ْي ِه ْم
ون
لَعَل ُه ْم يَ ْحذَ ُر َ
(التوبة)122 :
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الكتاب الكريم
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آية الكتمان
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ون ما
ين يَ ْكت ُ ُم َ
ال ِذ َ
أ َ ْنزَ ْلنا ِم َن
ت َو ْال ُهدى
ْالبَ ِينا ِ
ِم ْن بَ ْع ِد ما بَيناهُ
اس فِي
ِللن ِ
ب أ ُولئِ َك
ْال ِكتا ِ
يَ ْلعَنُ ُه ُم َّللاُ َو
ون
يَ ْلعَنُ ُه ُم الال ِعنُ َ
(البقرة)159 :
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الكتاب الكريم
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آية الذكر
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َ
س ْلنا
ر
ْ
َو ما أ َ
ِم ْن قَ ْب ِل َك ِإال
ِر ً
جاال نُو ِحي
ِإلَ ْي ِه ْم فَ ْسئ َلُوا
الذ ْك ِر ِإ ْن
أ َ ْه َل ِ
ُك ْنت ُ ْم ال
ت َ ْعلَ ُمو َن
(النحل)43 :
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أدلة الحجية
آية النبأ

ِإ ْن جا َء ُك ْم فا ِسق ِبنَ َبإ ٍ فَت َ َبينُوا أ َ ْن
على
صيبُوا قَ ْوما ً ِب َجهالَ ٍة فَت ُ ْ
ص ِب ُحوا َ
تُ ِ
ْ
ما فَ َعلت ُ ْم ناد ِِمينَ (الحجرات ،آية )6

آية النفر

فَلَ ْو ال نَفَ َر ِم ْن ُك ِل فِ ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم طائِفَة
ين َو ِليُ ْنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم
ِليَتَفَق ُهوا فِي ِ
الد ِ
َ
َ
إِذا َر َجعُوا إِل ْي ِه ْم لعَل ُه ْم
يَحْ َذ ُرونَ (التوبة)122 :
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آية الكتمان

ت
الذِينَ َي ْكت ُ ُمونَ ما أ َ ْنزَ ْلنا ِمنَ ْال َب ِينا ِ
اس فِي
َو ْال ُهدى ِم ْن َب ْع ِد ما َبيناهُ ِللن ِ
ب أُولئِ َك يَ ْل َعنُ ُه ُم َّللاُ َو يَ ْل َعنُ ُه ُم
ْال ِكتا ِ
الال ِعنُونَ (البقرة)159 :

آية الذكر

س ْلنا ِم ْن قَ ْب ِل َك إِال ِر ً
جاال
َو ما أ َ ْر َ
الذ ْك ِر إِ ْن
وحي إِلَ ْي ِه ْم فَ ْسئ َلُوا أ َ ْه َل ِ
نُ ِ
ُك ْنت ُ ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ (النحل)43 :
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