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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
()429

السرية اما يف طرق اإلطاعة أو املاامالت أو األحكام
مث ان متعلق السرية أو نطاقها ورلاالهتا ،هو أحد أمور ثالثة:
األول :سرية العقالء يف طرق اإلطاعةة وادلعصةية ،وذلةح ية يةة الظةواهر وح يةة خة الألقةة يف األحةةام وح يةة اإلقةرار والبينةة يف
ادلوضوعات ،فان أمألال الظواهر هي الطرق دلعرفة أحةام ادلوايل ،والشارع سيدهم ،وإطاعتها.
الألاين :سرية العقالء يف ادلعامالت ،يسريهتم على نقل ممتلةاهتم ابلبيع أو اذلبة مألالً.
الألالث :سريهتم يف األحةام ،ي راين سريهتم على اإلحسان للضيف أو رد الوديعة أو شبه ذلح.
وادلختار ان سرية العقالء مبا هم عقالء ح ة يف الصور الألالث؛ دلا سبق مةن ااةا إذا يانة اشةةة مةن العقةالء مبةا هةم عقةالء يةان
مرجعها إىل استقالل العقل هبا والعقل ح ة ذاتية يما سبق ،وسيأيت إبذن هللا تعاىل مزيد بيان أيضاً.
ولةن عدداً من األعالم فصل أبحناء من التفصيالت فقد فصل ادلريزا النائيين بنةو وفصل اآلخوند اخلراساين بنةو آخر:

النائيين :حاجتها لإلمضا يف املاامالت دون الطرق الاقالئية
امةةا ادلةةريزا النةةائيين فقةةد فصةةل بةةني ادلعةةامالت الةةا جةةرت عليهةةا سةةرية العقةةالء فةةالتزم راجتهةةا إىل إمضةةاء الشةةارع ،نظةراً إىل حاجتهةةا
لالعتبار واجلعل ،واإلمضاء جعل دون عدم الردع ،وبني الطرق العقالئية فةالتزم بعةدم حاجتهةا إىل اإلمضةاء أأي الصةري و ويفايةة عةدم
الردع عنها ألنه ياشف قطعاً عن رضا الشارع مادام السرية مبرأى منه ومسمع مع قدرته على الردع ومل يردع ومع توفر الدواعي على
نقل الردع إلينا لو يان قد ردع.
املناشئ الثالث للطرق الاقالئية
قةةال :أفةةبن مبةةدأ الطريقةةة العقالئيةةة ال إلةةو :إمةةا أن يةةةون لقهةةر قةةاهر وج ة سةةلطان جةةائر قهةةر مجيةةع عقةةالء عصةةر علةةى تلةةح
الطريقةةة ،واهةةاها العقةةالء يف الزمةةان ادلتةةأخر طريقةةة ذلةةم ،واسةةتمرت إىل أن ،ةةارت مةةن مرتة ةزاهتم ،وإمةةا أن يةةةون مبةةدأها أمةةر ن ة مةةن
األنبيةةاء هبةةا يف عصةةر حةة ،اسةةتمرت ،وإمةةا أن تةةةون اشةةةة عةةن فط ةرهتم ادلرتةةةزة يف أذهةةاام حس ة مةةا أودعهةةا هللا تعةةاىل يف طبةةاعهم
مبقتض ةةى احلةم ةةة البالا ةةة حفظة ةاً للنظ ةةام .وال إف ةةى بع ةةد الوج ةةه األول ،ب ةةل اس ةةتةالته ع ةةادة ،وي ةةاا الوج ةةه الأل ةةاين ،ف ةةادلتعني ه ةةو الوج ةةه
الألالثوأ1و.
أقول :سبق النقاش مع ادلريزا بوجو حول ذلح ومنها :إمةان يون أحد األنبياء منشأً للسرية ينوح عليه السالم إذ مل يبق من أهةل
العامل إال مثانون يف سفينته وإذا يان شيوخ العشائر إبمةاام ،نع سرية لعشائرهم وقد يةون عددهم مائةة ألةف فمةا ابلةح ابلنة ومعةه
مثانون فقط ،وقد فصلنا ذلح مع وجو أخرى فراجعه وال نعيد لعدم مساسه اآلن جبهة البةث.
مث قةةال :أولةةةن علةةى مجيةةع الوجةةو الألالثةةة يصة االعتمةةاد عليهةةا واالتةةةال هبةةا ،فباةةا إذا يانة مسةةتمرة إىل زمةةان الشةةارع ويان ة
مبنظر منه ومسمع ويان متمةناً من ردعهم ،ومع هاا مل يردع فال زلالة يةشةف يشةفاً قطعيةاً عةن رضةا ،ةاح الشةرع ابلطريقةة ،وإال
أ1و الشيخ دمحم علي الةاظمي اخلراساين ،فوائد األ،ول ،مؤسسة النشر اإلسالمي – قم ،ج 3ص.193-191
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لردع عنها يما ردع عن يألري من بناءات اجلاهلية ،ولو يان قد ردع عنها لنقل إلينا لتوفر الدواعي إىل نقلهوأ1و.
أقةول :ومةن الواضة ان النة ،ةلى هللا عليةه وهللا وسةلمةان مبسةوط اليةد ويةةان قةادراً علةى الةردع عةن مألةل إتبةاع خة الألقةة الواحةةد
ابن يشرتط يواما اثنني مألالً ،يدلح على ذلح انه ردع عن ما هو أشد وأ،ع من ذلح جداً وأقل ابةتالءً وفائةدة يزواجةه مةن زوجةة
ابنةة ابلتبةين زيةد حيةث انةه يةان مةن أشةد اارمةات يف اجلاهليةةة ومل يةتةف النة بتةليلةه تشةريعاً بةل انةه تزوجهةا بنفسةه ر ةم ان ادلشةةريني
استالوا ذلح للتشةيح ح ،يف نبوته ومع ذلح فعل ذلح و ري يألري وأمر الطرق أسةهل مةن شةبه ذلةح بةألةري جةداً ،بةل يةفةي داللةة
على ذلح ان الرواايت ردع عن القياس مع انه من عادة الناس ويان من ادلمةن ان يردعوا عن مألل الظواهر لو يان ابطالً.
مث قال :أومن ذلح يظهر :انه ال حيتاج يف اعتبار الطريقة العقالئيةة إىل إمضةاء ،ةاح الشةرع ذلةا والتصةري ابعتبارهةا ،بةل يةفةي
عدم الردع عنها ،فبن عدم الردع عنها مع التمةن منه يالزم الرضا هبا وإن مل يصرح ابإلمضاء.
نعةةم ،ال يبعةةد احلاجةةة إىل اإلمضةةاء يف ابب ادلعةةامالت؛ ألاةةا مةةن األمةةور االعتباريةةة الةةا تتوقةةف ،ةةةتها علةةى اعتبارهةةا ،ولةةو يةةان
ادلعت ة ةةري الشةةارع فةةال بةةد مةةن إمضةةاء ذلةةح ولةةو ابلعمةةوم أو اإلطةةالق ،وتظهةةر الألمةةرة يف ادلعةةامالت ادلسةةتةدثة الةةا مل تةةةن يف زمةةان
أحل هللاو وأأوفوا ابلاقوودو وحنةو ذلةح فةال ةوز ترتية
الشارع يادلعاملة ادلعروفة يف هاا الزمان بة"البيمة" فباا إذا مل تندرج يف عموم أ َّ
أ1و
آاثر الصةة عليهاو.

مناقشات :الثمرة يف الاقود املستأنفة
أقول :قد يورد على ما أفاد قدس سر وجو :
منها :ان الألمرة الا ارأتى ااا تظهر على القةولني ،ةري ةمةة ،بةل لعةل تفريقةه رية ؛ إذ األمةر علةى ادلبنيةني سةيان فةان ادلعةامالت
ادلس ةةتةدثة ،عل ةةى ادلبني ةةني – حس ةةبما أف ةةاد ال حسة ة هر ن ةةا اآليتأ3و – ينبا ةةي ان تة ةةون ابطل ةةة :ام ةةا بن ةةاء عل ةةى حاج ةةة الس ةةرية يف
ادلعةةامالت إىل اإلمضةةاء فلمةةا افةةاد إذ ااةةا مل تةةةن موجةةودة يف زمةةنهم يةةي نةةدعي امضةةائهم ذلةةا ،وامةةا علةةى اسةةتانائها عةةن اإلمضةةاء مةةع
حاجتهةا إىل عةدم الةةردع عنهةا يمةا هةةو ،ةري نقلةه للمبةةك األول ،فةةالح إذ الفةرض ان هةةا ادلعةامالت مسةتةدثة وااةةا مل تةةن زمةةن
األئمة  فال ينطبق عليه طابق الةاشفية الاي ذير ألن عدم الردع الاي اعت ياشفاً عن رضا الشارع إمنا هو يف السرية ادلسةتمرة
إىل زمن الشارع فالحظ أيضةاً قولةه :أفباةا إذا يانة مسةتمرة إىل زمةان الشةارع ويانة مبنظةر منةه ومسةمع ويةان متمةنةاً مةن ردعهةم،
ومةةع هةةاا مل يةةردع فةةال زلالةةة يةشةةف يشةةفاً قطعيةاً عةةن رضةةا ،ةةاح الشةةرع ابلطريقةةة ،وإال لةةردع عنهةةا يمةةا ردع عةةن يألةةري مةةن بنةةاءات
اجلاهلية ،ولو يان قد ردع عنها لنقل إلينا لتوفر الدواعي إىل نقله.
ومن ذلح يظهر :انه ال حيتاج يف اعتبار الطريقة العقالئية إىل إمضاء ،اح الشرع ذلا والتصري ابعتبارها ،بل يةفي عةدم الةردع
عنها ،فبن عدم الردع عنها مةع الةتمةن منةه يةالزم الرضةا هبةا وإن مل يصةرح ابإلمضةاءو وادلقةام – أي العقةود ادلسةتأنفة قطعةاً ليسة منةه
حس فرضه ،ألاا مستأنفة حادثة مست دة ،وذلح واض فتدبر .وللبةث ،لة إبذن هللا تعاىل.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
الدعا ِِإل ْخوانِ َ ِ
ول َِّ
الص َالةُ َعلَى بر ُس ِ
ض ُل ُّ
ني ُُثَّ
الد َعا ِ َّ
قال اإلمام الةاظم عليه السالم :أأأَفْ َ
ك ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
اَّلل صلى هللا عليه وهللا وسلم َو ُّ َ ُ َ
ُّ
توو أفقه الرضا عليه السالم :ص345و.
الد َعا ُ لِنَو ْف ِس َ
َحبَو ْب َ
ك ِِبَا أ ْ

أ1و ادلصدر نفسه.
أ1و الشيخ دمحم علي الةاظمي اخلراساين ،فوائد األ،ول ،مؤسسة النشر اإلسالمي – قم ،ج 3ص.193
أ3و وإمجاله مشول عدم الردع للمستقبلياتٍ ،
بوجه لطيف.

