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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائهة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(304) 

 ضرورة ان يكون الرادع عن السرية الراسخة، بقوهتا
الرادع عن السرية الراسخة مما جيب ان يكوون قوواوا وإال نوان ردعوه ال،وعيي، بكيوي قسوكو ه،  ان :سبق

) وضووي:ه: انووه إسا اسووريورت سوورية العوووالع أو ادلريموورعة علووى أنوور  و ووب ان يكووون  :وقوود سووبق ،نو،وواً للضوور 
سوورية، نهووا لوود سلوو  الوودليا الوورادع قووووة ادلووردوع عنووه أي نوون الووووة  كووان  ليووع يصوولا نوعوواً للرادعيووة عوون ال

 ليوواً يف الويوواث حيووع ان الوورواعت الرادعووة نصوورية واضوو:ة دوورنة بصوول:س للووردع عوون سووريام ادلسووريورة علووى 
الوياث، انا ادلوام بال؛ إس األدلة اليت سوناها مل  كن نن الوضوح، على األقا يف نظر عانوة الفوهواع علوى نور  

 .(1)ارة أخرى...(الرياريخ، ليع  صلا للردع عن  ل  السرية وقعب
 لزوم سلوك الطرق املعهودة فقطاملناقشة: برهان الغرض يفيد 

ال يوري،ي أنصر نن األنور ابحلانوا للهصول:ة ادلل نوة أو  (2)ابن قرهان )الضر ( :ولكن قد يورد على سل 
 أنصوووور نوووون ة، وهووووي ال  وري،وووويبووووالنهووووي عوووون سي ادلفسوووودة ادلل نووووة، حسووووب الطوووورر العوالئيووووة ادلعهووووودة ادلريعار 

 ،لطوورر الظنيووة ابلظوون النوووعي ادلعريوو  نخوو  الصوووةواب ،دون النصوووخ خادووة ،لظووواهراب)الووبال ( و)االيصووال( 
للظووون األقووووى أو اال ه نوووان   ةثوووقوووا ودون ادلور   ،ابلورينوووة ادلفيووودة للعلوووم أو ادلورتنوووة ةدون الطووورر الوطعيوووة ادلريووووا ر 

 يف حجية نفاد الرواية. ناشرتاط اسريفاضة أخبار الصوات أو نون الراوي اثنني بصاعداً 
للهكلووي إأ أاوورا  ادلوووأ  ،اقري،وواعً  ،األوانوور والنووواهي وهووي الطوورر الوحيوودة ادلودوولة حووالبوواسا نووان هوو ا 

ومل يموورتط بيهووا ادلرا ووب األقوووى راووم إنكاحووا، بكوو ل  حووال الوورادع عوون السوورية الراسووخة بانووه يكفووي  ،ادلل نووة
عي واهر والطورر الظنيوة وال يمورتط األنصور نون سلو ، بعلوى ادلود  بيها إ باع الطرر العوالئية وهوي حادولة ابلظو

 الدليا.
 قعبارة أخرى: ان نعرضية األدلة للريفهيم والريفهم هي المرط دون بعليريها.

                                                             

 (.387الدرث ) (1)
 وهناك سس قراهني أخرى سبق قع،ها وأييت قع،ها اآلخر، والكالم اآلن عن )الضر ( خادة. (2)
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 التفصيل بني املسائل الفقهية والكالمية
ن الوا ووب يف قو ووه آخوور: انووه تكوون الريفصوويا قووني ادلسووائا الفوهيووة وادلسووائا الكالنيووة أو االعريواديووة، ابو 

، انووووا األوأ (1)كريووووي يف أدوووول الوووودين ابألدلوووة الظنيووووة علوووى ادلمووووهورالصانيوووة أعلووووى در وووات احلجيووووة ولووو ا مل ي  
سوورية العوووالع يف األوانوور والنووواهي الوانونيووة سووواع أنانووس االقريدائيووة )يف  :والوودليا ،بريكفووي بيهووا الطوورر الظنيووة

ة نووا(، أال  وورى ان نابوووة ادلموور عني نوون نابوووة ادللووا والن:وووا  مووريعهم أحكانوواً( أم الصانويوووة )يف نوونعهم عوون سوووري 
ونابة الدول يكريفون يف )قوانينهم( ابلعبارات ادلعهودة ادلريموكلة نون الظوواهر وال يريويودون قصويااة الوووانني  وا 

يكريفوون بواحم الوووانني  هو نو  يف ادلوراد ايودي بوودو ودونو  قووانني نابوة الوبالد، قوا حوو الدسوريور وهوو أم  
ل  علووى  أشوود احلوورخ علووى أاراضووهم ادلل نووة، ويوود   حردووهمابلظووواهر راووم عظوويم خطوور  وراووم  –االبوواً  –بيووه 

نوحا ظواهر انه نصرياً نا خيريلي علهاع الوانون يف  فسوري نوادة نون نوواد الدسوريور ونصورياً نوا خيريلوي الو،واة يف 
إليصووال بوواحم يكريفووون ابلنموور يف  فسووري نووادة نوون نووواد الوووانون، بهوو ا نوون حيووع الداللووة، وانووا نوون حيووع ا

قطورر قطريووة قطعيوة أو ايريدة نصاًل وال يرون أنفسهم نل نني إبيصوال نوواد الووانون والدسوريور، إأ ادلكلفوني، 
ليووع نوورو ودوووذلا إأ نووا نكلووي نكلووي، قعبووارة أخوورى: يكريفووون ابإليصووال النوووعي والموو   وهووو خمريلفووة 

 دون المخصي والفعلي.
 يف العديد من املسائل االعتقادية، ابلظواهراكتفاء الشارع 

نووون ادلسوووائا االعريواديوووة ادلههوووة، ابلظوووواهر، ومل يلريووو م  العديووودقوووا قووود يووووال ابن الموووارع األقووودث انريفوووى يف 
ابلوطعي السند والداللة وايهة، بها ابل   صا الردع عون السورية العهليوة الراسوخة يف احودى الفوروع الفوهيوةو 

 ان األدلوة النوليوةيف انوه ال شو  لودينا يف انوه  عواأ لويل دسوم لعدلوة العوليوة، إ وا الكوالم بهصاًل )الريجسيم( ب
ان  كووون نصواً، قووا ان ادلووأ  ووا وعوال  وواع ابدلريمووا ات انوه نووان نون ادلهكوون نوو  يف سلو  )ظوواهرة(  الورآنيوة

َق هَييدددديه  ...)يف نصوووا سلووو  نوولوووه  نَّلل َعلَددد)و (2)( يَددددَّلل ا ف  فَددددوي ُي دددَتوىالدددرف َمٍ ددد   )و (3)( ى اليَعدددريا  اسي دددوي  يَدوي وَّللجَّلل
دددددَرة   ا عنهوووووا ابن اليووووود ننايوووووة عووووون الوووووودرة ا  إال ان الكوووووالم احوووووا دوووووارت هوووووي نووووووضووووووح أ وقري وراوووووم (4)(انض 

                                                             

 ا: )األنر اخلانل: يف اعريبار الظن يف أدول الدين(.ئبرا   الرساوقد سنر الميخ سرية أقوال  (1)
 .11سورة الفريا: آية  (2)
 .5سورة  ه: آية  (3)
 .22سورة الويانة: آية  (4)
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ووو عنهوووا نصووواً  الوووورآ  مل يكووون النوووايف النولووويوسلووو  حيوووع هة للووووول ابنوووه  عووواأ  سوووم، ادلسريهسووو  لكابوووة ا س  
ْيل د   َشد ي )إس ان قولوه  عواأ:  ا يفي قردعهم، درناً   ِ ََ َك وإن نوان لودينا واضوا الداللوة لكنوه لوديهم  (1)(ء   لَديي

  سم نصايل، بليل نهصله شيع!. –ادل عوم  –مما يدبعون داللريه ابن  سهه  عاأ 
إال ان الكوووالم هوووو ان ادلووووأ ال جيوووب عليوووه يف نووووام الوووبال  واإلقوووال  إال  ،قطوووالن وعههوووم الواضووواونووون 

نوووان تكنوووه الووووول نوووصالً قوووو)انه لووويل  سوووهاً أقوووداً ال نصيفووواً وال    عووواأونووو  انوووه  ،اهر وإن احريهلوووس الري ويووواالظوووو 
وسلو  ألن وا وب الوبال   ،انريفى قعبوارة ليسوس  صوا هو   الصوراحة ا امسه لطيفاً وال نصالياً وال اري ( لكنه 

دَب النفدا َّلل امل * ) ري:وان واالقوريالع يوري،وي سلو ،يريم ابإلقال  العوالئوي وهوو الظوواهر، علوى ان ابب االن َهَحس 
َِنف ا فَّلل  ددني قَدددبيل ه  ي فَدلَدديَدعيَل تَدنَّللددوَن * َوَلَقدددي فَدتَدنفددا الفدد يَن م  ددوا َهني يَدقَّللولَّللددوا ََّمنفددا َوهَّللدد ي ال يدَّللفي رَكَّلل  الفدد يَن َوددَدقَّللوا َهني يدَّللتدي

َِنف اليكاذ بنيَ  ندَ )و (2)(َولَيَدعيَل ددي َمدني َُشداءَّلل إ ني ه َ  إ الف ف تدي دا َمدني َُشداءَّلل َوَُدهي دلِب ا   ِ ََ َّلل بواسا قلنوا قو ل  يف  (3)(تَّللد
يف سلوو  ابلظووواهر المووارع م( بهووا ابلوو   صووا  وورعن السوورية علووى ادلعا وواة نووصاًلو أي إسا انريفووى ينصووا )الريجسوو

ة العوالئيوووة نووود عي ابنووه يف الووورادع عووون السوورية العهليووو بكيووويالنوووعي وإن مل يكووون دعلوووى در ا ووه الظووو  الووردع و 
 .الرادعيةوعلى در ات دجيب ان يكون الرادع  ،الراسخة على أنر

نووووان سلووو  يف قعووووك ادلسووووائا الكالنيوووة واألدووووولية والفوهيووووة، نوحدانيريوووه  عوووواأ إس  وووواع الوووون    ، إ ووووانعوووم
ة الورآ  ابلعمرات نن اآلعت الصورنة دعلوى در وات الصوراحة، ونالويواث إس دلوس الورواعت الكصورية الصورن

إس دلوس ادلريووا رات الوطعيوة عليهوا ونوبعك ادلسوائا األخورى،  عليهم السالم داً على قطالنه، ونانانة األئهة 
 بري نا. ،إال ان االب ادلسائا ليل ن ل  قا احا قني نا سند  ظ  ونا داللريه ظنية ابلظن ادلعري 

)نخوو  الصوووة(  وعليووه: بيكفووي يف الووردع عوون السوورية نههووا نانووس راسووخة، إيصووال المووارع نوعوواً حلجووة نووا
يف الووردع عووون ادلعا وواة، أي عووون   –علووى هووو ا ادلبوو   –بيكفووي  –علووى خالبهووا قطريوووق نوووعي نالظوواهر نوووصالً 

َدرِّ مَّلل اليَكداَلمَّلل ))خو  نصوا  –نوحا نفيدة للهل  الالوم  َدا حَّللَلِّ دلَّلل اليَكداَلمَّلل َوحَّلل إسا اسوريظهر الفويوه ننوه إرادة  (4)((إ َّنف

                                                             

 .11سورة المورى: آية  (1)
 .3-1سورة العنكبوت: آية  (2)
 .155سورة األعراف: آية  (3)
 .211خ 5 هران، ج –الكلي ، الكايف، دار الكريب اإلسالنية ثوة اإلسالم  (4)
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ئر سلو ، يف الكوالم وعوودم نفايوة ادلعا واة، نعوم نون اسوريظهر نعو  آخوور أو حصور الناقليوة للهلو  ول ونوه ونظوا
يف ه   الرواية، بانوه ال يكوون ممون اوس احلجوة لديوه علوى   ردد قني احملريهالت األرق  اليت سنرها الميخ 

 خالف السرية، إ ا الكالم بيهن اسوريظهر داللريهوا علوى حصور الناقوا يف الووول دون الفعوا هو ا وانوه نواف يف
 ه ا. ربعه اليد عن السرية.

 السيد احلكي : جيب البيان بوج  مؤكد، وعدم كْرة األسٍلة دليل
لورادع  سوريوى )يف و ووب نوون ا :ولكن السيد احلكويم )دام ظلوه( يف نصوباح ادلنهواج انريصور لورأي ادلموهور

ا ووواة ول ونوووه دلوووا نووووان الصالوووع: أن حصوووول البيووو  ابدلعلوووه دلووويالً آخووور لطيفووواً إس قوووال: ) ادلوووردوع عنوووه( واضووواف
ار كاوعً، وقد  رت عليوه سورية العووالع وادلريمورعة، ونوان االقوريالع قوه شوايعاً  وداً، بلوو نوان الموارع خمالفواً لوه، 
وقود حكووم قعوودم حصووول البيوو ، أو قعوودم ل ونووه، الحريويص لبيانووه يف النصوووخ قو ووه ن نوود، ولكصوور السوو ال عوون 

كوم ال،وهان نو  الريلوي، و ديود األلفواي الويت يوو   وا البيو  بروع سل ، نصوا سوعة اإلابحوة وخصودويااا، وح
وسووائر العوووود، و ديوود نل نووات ادلعا وواة وهووو سلوو  ممووا هووو نصوورياً  ووداً. وحيووع ال أثوور لوو ل  يف النصوووخ،  
نمووي عوون إن،وواع المووارع لالر كوواو ادلوو نور، وعوودم ردعوووه عنووه، وانريفائووه يف  وووق البيوو  واووري  نوون العووووود 

)الحريووويص لبيانوووه يف  :أوذلهوووا هوووو ادلموووهور نووون ،بوووود اسوووريدل قووودليلني (1)(ا يف سلووو  ادلعا ووواةابلطووورر العربيوووة  ووو
ولكصر الس ال عن بروع سل ، نصا سوعة اإلابحوة وخصودويااا، وحكوم ) :النصوخ قو ه ن ند( واثنيها قوله

عا واة وهوو سلو  مموا ال،هان ن  الريلي، و ديد األلفاي اليت يو   ا البي  وسائر العوود، و ديود نل نوات ادل
 ( وهو و ه نريني.هو نصرياً  داً 
 إبسن هللا  عاأ. ،وقعك ادلناقمة مث الرد وادلناقمة يفيد  وويريهنا قعك وسي يت 

 وولى هللا على دمحم وَّل  الطاهرين
 

َائ ر  الف )): عليه السالمأنري ادل ننني قال  َاه ل  احلي ِ    َكاْلي َل ب َغريي  ع لي َ اليَعام  ل    إ نف اليَعامل  َتف يقَّلل م ني َجهي   ي اَل َيسي
َرةَّلل َل َّلل هَليَزمَّلل َوهَّللَو ع نيَد ا ف  هَليَومَّلل  سي  (.111حص البالاة: اخلطبة: ) ((َبل  احليَّللجفةَّلل َعَليي   َهعيَظ َّلل َواحلَي
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