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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على 

دمحم وآله الطيةني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي 
 العظيم

(ٕٔٔ) 
 الرّد: السرية الّلوية لغو، واإلطالقات ىي املرجع

 -حتقنننة أقننند ينننرل علنننى السنننةة اللسوينننة النننا سنننةة ان ذلنننا أقسننناااس حسنننةل  ووعننن   نننا السنننةة ادلسننن  د ة النننا لنننو  نننان ولكنننن 
أو النننا لننننو ال فنننن  إليهننننا  -هننننن علنننيهم السننننالمأو ارتفنننمل ادلنننناومل عنهننننا يف زانننننهم  -أو شننننردها ل -أو سننننةةها   -اوضنننوعها ب
ولو  عليهم السالمحلظي  إباضائهم  عليهم السالمجلرت سةهتم عليها، والا لو  او  يف زانهم  عليهم السالمادلعاصرون ذلم 
 ؛األقسام األربعة األوىل اشمولة لإلدالقات أبوفسها فاالس دالل ابللسوية لغو حىت على فرض صن ة الكن  ان  (1 بعدم الرلع(

احلقوق ادلس  د ة    نة ال نيليو والطةنمل واالخن،اع(، إانا  اون  وظنراس ل  قنة امل فان السةة ادلس جدة على إجراء ادلعااالت 
ُس ِمْسئِلم  وع إذ عدست حقناس عرفناس ف شنملها أللنة احلقنوق بعمواهنا أو إدالقهنا  ننادلوض ئوَّلى حَّلئام اْمئِر وتشنملها أللنة  (2 ((لِئَّلال  يئَّلتئْ

ِ اْلبئَّلْيعَّل  بل و (أَّلْوِفوا ِِبْلِعِقودِ   ابألعينان، وإانا ت تكنن  نر  ادلعنااالت عليهنا يف زانن الةيمل  بناء على عدم اخ صاص (وَّلأَّلحَّلل  اَّلل 
 النص لكوهنا ان السالةة ابو فاء ادلوضوع، فيي وجه بعدها لالس نال إىل القضية الشردية اللسوية؟

اوضنننوعاس عنننن االح كنننار اةن، ولاخلنننة فينننه سنننابقاس، و ننن لل  خارجنننةو ننن لل السنننةة علنننى االلخنننار يف ادلصنننار  ادلر  ينننة فاهننننا 
ا إاننا هنني لكووننه أصننةع ذا انفعننة زلللننة اقصننولة، وت يكننن  ننن لل السننةة علننى بيننمل النندم اةن، للم  نن ات أو ل  ريننة ادلرضننى ف هننن

سنننابقاس، فشنننمل ه إدالقنننات العقنننول والةينننمل اةاشنننرة ألهننننا مجيعننناس بن نننو القضنننية احلقيقينننة، وهكننن ا حنننال الشنننعائر فاهننننا إن رأ  الفقينننه 
وَّلمَّلئئْ   عائر هللا( مشل هننا اةيننة الكر ننة بعننم اصنناليقها  ةننناء احلسننينية ووصننا ادلننن  واوا ننا العنن اء واللطننم وال طةننة انن الس، اننن  شنن

ا ِمْ  تئَّلْقوَّلى اْلِقِلوبِ   اةاشرة وإال فال، وال اعىن للسةة اللسوية امل ذلل.وأللة  إحياء أارهم(  (3 (يِئعَّلظِّْم شَّلعاِئرَّل اَّللِ  فَّلِإَّن 
ة علننى وقننو ادلاليننة وت تكننن، ووضننيو اننن األا لننة أيضنناسل السننةة علننى السننرقفلية  حننة اخللننو( اةن وت تكننن سننابقاس، والسننة 

أو العقننول أو والسنةة علنى اطلنة ال عنااالت انمل احلقنوق وت تكنن، فاهننا علنى فنرض االل ن ام ب  ققهنا صنغر  ومشنول أللنة الةينمل 
 الوقو وشةهها ذلا    ، فهي اشمولة لألللة، فاالس دالل لص  ها ابلسةة اللسوية، لغو.

 دالل ابدل يخر رتةةس على تقدير عدم متااية الدليل ادل قدم رتةة ف يال!ابوه اس  لإال ان جياب عن ذلل اللهم
 للسةة اللسوية( و النصوص اللسويةفرقان بني  اإذ يقال: يرل على اا سةة ان   كما

ان الفرض ان سةة العقالء مبا هم عقالء حتقق  الحقاس  يف األزانة الالحقنة( فنيمكن ان يقنال ابن اااضناء سنابة  األول:
إرشنال اجلاهنل الننوعي حنىت ادلسن قةلي  منا أوضن نا وجهنه  علنيهم السنالمليها بدعو  أعمية ألل ه ان ادلس قةل ألن وظيف هم ع
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إرشننال اجلاهننل النننوعي حننىت  علننيهم السننالمأسننلفنا ؛ إذ اننمل القننول ابن وظيفنن هم  ااشننكال النن يبنننف   (1 يف حبننا ادلكاسننا(
ذلنا، أي  بعدم الرلع( اةاشرة لكووه بن و القضية احلقيقينة شنااالس  ادلس قةلية اشمولة لدليل اااضاء  ولو ر  ين  ادلس قةلي، فان السس  

 ألاضوها(  عليهم السالمان أللة اااضاء تشملها ال ألهنا  ة   بن و القضية اللسوية  لو  او  زانهم 
 واملرجعية لنكتة السرية الّلوية، دوَّنا

ن حجنة إال انمل ا  شنا  وك  هنا فمنمل ا  شنا  النك نة تكنون سنلسمنا لكنن السنةة اللسوينة ال تكنو  الثئا::اا ذ ران  انن   ماأ
يجننا توضنني ه أوالس   ف (2 هنني ادلرجننمل فننان  اونن  اشننمولة لننةعم األللننة العااننة أو ااضنناء جنسننها فهننو وإال فننال حجيننة ذلننا(

 لااشكال عليهوقد  و 
واانا األول فكجنر ن  ،ال نا  فسنيييااا توضي هل فان السةة قد تكون وك  ها اعلواة وقد تكون ارللة أو رلهولنة لنه، اانا 
الغلةنة لالس صن اب ةرة ولغنة  ا الس السةة على قاعدة  اليد( و على اليد( و السوق( و العقول واايقاعات( فان وجه  اليد( 

ز و  ا  السوق( ول لل لو اوعك  األار ابن عمس  الةالل السرقات وأحر  لوالها،احلاصل ان االخ ال   أخر  وحفظ النظام
ال للعلنم اامجناا ادلنجن   ان مثاوني ابدلائة مما يف السوق أو مما يف أيدي الناس، اسروق فان قاعدي  اليد( و السنوق( ال  نر ن

 .ف سا بل الوصرا  أللة اليد والسوق عن ا ل ذللالوارل على القاعدتني 
،  نا العقنل  اون  حجنة وإال فنال م  ك نةهنا، فنان ح  وااا    ل فان النك ة لو علم   او  هني ادلندار ال السنةة اللسوينة أو  

 .وللة ا ت مة إبذن هللا تعاىل
 السرية الّلوية ال اللوالئية

ان ابلسننةة اللسوينة، وقنند تننوهم بعنم الطننالب اونننا أرلان السنةة اللوالئيننة، والصنن يع اللسوينة لون اللوالئيننة، إذ  لننوال( تنبيئو::  عنن س
 صنلى هللا علينه والنه وسنلم لنوال علني ذللنل عمنر( وقنول الرسنول  عمنر  اا لوجول ادلقدم  قولأي اا ناع ال لوجول   حر  اا ناع  

ئرِهَّل ِمْنئوِ    ْْ ْلئِت ِفيئِو مَّلئا ِأ َّْل َّلمَّلئْرِت ِِبْلبئَّلْيئِت فئَّلِهئِدفَّل فَّلَّلْد ، وَّلأَّلْلزَّلقْئتِئِو ِِبأْلَّلْرِ،، وَّلجَّلعَّلْلئِت لَّلئِو لَّلْوالَّل أَّلن  قئَّلْومَّلِك حَّلِديِث عَّلْهدس ِِبْْلَّلاِىِلي ِة ألَّل
ِبً شَّلرْ  بئَّلْْيِ، ِبَّل ِبً غَّلْربِّياً، فئَّلبئَّللَّلْغِت ِبِو أَّلسَّلاسَّل ِإبْئرَّلاِىيمَّل...ِبَّل  .(3 ((ِقّيًا وَّلِبَّل

ِ لَّلدَّلسَّلئدَّلا رض وجول أي وجول ال ناا علنى فنرض وجنول ادلقندم  ننفو لو( حر  وجول ل فاونه  (4 (لَّلئْو كئانَّل فيِهمئا َِةَّلئة: ِإال  اَّلل 
ان السل ادلقدم اقله. وادلقام ان  لو( ال انن  لنوال( إذ يقنال يفيد وجول الفسال على فرض وجول آذلة ا عدلة، لكن ال اا ابدل ف

، فهننني ممضننناة اةن، فنننورل علينننه ان القضنننية لكاوننن  ممضننناة صنننلى هللا علينننه والنننه وسنننلميف زانننن النننن  احلالينننة لنننو وجننندت السنننةة 
لو الطاىري          .الشردية ال تن ج الفعلية  وصلى هللا على دمحم َو
فَّلِإن ِو أَّلْحسَّلِ  اْْلَّلِديِث وَّلتئَّلدَّلق ِهوا ِفيِو فَّلِإن ِو رَّلبِيِع اْلِقِلوِب وَّلاْستَّلْشِدوا بِِنورِِه تئَّلعَّلل ِموا اْلِقْرَنَّل   ل عليه السالمقال أاة ادلؤانني 

وَّلتَّلِو فَّلِإن ِو أَّلنْئدَّلِع اْلقَّلصَّلص  (.112هنج الةال ةل اخلطةةل   ((فَّلِإن ِو ِشدَّلاِء الصمِدوِر وَّلأَّلْحِسِنوا ِتالَّل
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