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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(389) 

 ىل الرادع عن السرية جيب ان يكون مبستواىا؟
وإمتام المالم يف ذلك ميا يفي أبطررا   ؟عن انو ىل جيب ان يمون الرادع عن السرية العقالئية، بقوهتا أم اللبحث بعض ا (1)سبق

 ادلطلب يف ضمن ادلطالب اآلتية:
 اختالف النتائج األصولية على املبنيني:

هررا لرر الي،  يمررا طرحررو األنرروليون لررن انررو علررى ادلبنيررني تالررا ناررائك البحررث يف ل ررري لررن ادلسررائل األنررولية والفقهيررة،  من األول:
االسرررادالل ابآلات الناىيرررة عرررن إتبررراع الظرررن، علرررى الرررردع عرررن السررررية العقالئيرررة ادلسرررامرة علرررى الر ررروع إ  إخبرررار ال قرررات وح ياهرررا، 

  أ اب اآلخوند وغريه بو هني: 
 ان آات النهي عن الظن خانة أبنول الدين.أواًل: 
، (2)إذ رادعيرررة اآلات الناىيرررة عرررن السررررية لوقرررو  علرررى عررردم سلصصرررية السررررية لررر ات الناىيرررة ؛ان الرررردع عرررا عنهرررا دور اثنياااًا: 

 .(3)وابلعمس إذ عدم سلصصية السرية ل ات لوقو  على رادعية اآلات للسرية إذ إذا مل تردع عنها لمانت السرية سلصصة ذلا
يمفري يف الررادع النرأنية والظهررور النروعي وادلعرضرية، وال ينرر    وىنرا نقرول: ان ىهنرا و هرراي  ل راي لل رواب علرى لبررن لرن يرر  انررو

 إذ يقال حينئٍذ يف اجلواب:  وة ادلردوع عنو يها ان يمون بق
ل ررل قولررو  –إضررا ة إ  سرائر  وائررده  ،البحرث للررو أل لهررا سرريقوىرري لررورد المرالم وقررد  –ادلعاطرراة( )انررو يمفرري الررردع عرن  اثلثاًا:

َاااا ل َلُِاال  ال  )): عليررو السررالم  َااارُِ   ال َكاااَل   ِإَّنم يف لقابررل زللليرررة  قررحم زللل رررل وزلرررل م علرررى لررن اسرراظهر ان لعنررراه ان المررالم  (4)((َكاااَل   َو ل 
ذلررك وانررو ال بررد ان يمررون الرررادع دسرراو  الرادعيررة  ررال يمافرري بررذلك إذ  لفايررة    الماابررة اارررارة ولطلررق الفعررل، الررا لررن ال يررر  لبررني 

وعلرى إ ادهترا ادللرك الرالزم( لو رود احامراالت أربر  يف )ة عن السرية ادلسرامرة ادلسراقرة علرى ادلعاطراة ليست ىذه الرواية دساو  الرادعي
 لعناىررا ولررذا اخالررا الفقهرراد يف ادلررراد لنهررا علررى و رروه أحرردىا لررا ذلررر، لمررا  صلررلو النررية يف ادلماسررب، إضررا ة إ  ان روايررة واحرردة

ة لسراقرة عالرة ورراللة، ولرذا مل يمارا يف الرردع عرن القيراس بروايرة واحردة أو روايارني ال تمفي للرادعية عن سري  وحىت رواياني أو ثالثة
 أو ثالث.

ونظررري لررا ذلررر يف ادلعاطرراة يقررال يف رادعيررة اآلات الناىيررة عررن الظررن، عررن العمررل  ررك ال قررة والظررواىر وررربو ذلررك، وردررا يقررال يف 
انررت أ ررور عررالج اهررك عليررو أل ررر لنهررا  ررداي أو لطلقرراي ألنررو السرربب يف رادعيررة أدلررة الديررة عررن  ررواز أخررذ األل ررر لنهررا  يمررا إذا ل

 ااتال  عر اي ولال ضرر ولغري ذلك شلا سبق المالم عنو وادلناقنة  يو.
الررادع( ودر ررة )ادلردرج قرد تالرا الناي رة، وبرذلك يناقرل المرالم لرن  حسربالعمردة ىرو يف لردرج ح يرة السررية  انرو  ان الثاا::

ادلردوع عنو( ودليل ح يارو، وقرد سربق االسرادالل علرى ذلرك بر الث أدلرة، دون ان نناقنرها، وسنثريا ذلرا ثالثرة )إ   قوتو أو ضعفو
                                                             

 ( ولا سبق وحلق.222-272-272يف الدرس ) (1)
 ت عنها. اهنا لو خصصاها دلا ردعت اآلا (2)
ََ لَااَع ِْااِو ِعل اا   )قرال يف المفايررة )إن قلررت: يمفرري يف الرردع اآلات الناىيررة، والرررواات ادلانعررة عررن اتبراع غررري العلررم، و ىيررك قولررو تعرا :  (3) اا    ااا لَااي  ، وقولررو (َوال تَاق 

َقُِ شيئاً )تعا :   .(وأُن الظمنم اَل يا غ ِِن ِ َن اْل 
ررا وردت إررراداي إ  عرردم لفايرة الظرن يف أ نررول الردين، ولررو سرللم  ّّرا ادلارريقن لرو ال إنلررو ادلنصرر  إلقلرت: ال يمراد يمفرري تلرك اآلات  يررو يف ذلررك،  ّنلرو ر لثرا اي إ  إهنل

صري  عمولهرا، ت إطالقها ىو خصوص الظن الذ  مل يقم على اعاباره ح ة ر ال يماد يمون الردع عا إالل على و رو دائرر، وذلرك ألن الرردع عرا ياوقرا علرى عردم
ألخونررد اخلراسراك، لفايررة أو تقييرد إطالقهرا ابلسرررية علرى اعابرراٍر خرك ال قرة، وىررو ياوقرا علررى الرردع عنهرا عررا، وإالل لمانرت سلصصررة أو لقيردة ذلرا، لمررا ال  فرى( )ا

 . 323ص 1األنول، ج
 .221ص 5طهران، ج –ثقة ااسالم المليك، المايف، دار الماب ااساللية  (4)
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 أدلة أخر ، ل  لناقناها مجيعاي: واألدلة ىي:
 األدلة على ان على الشارع فعلية التفهي )

 الية: قد يقال: ان على النارع  علية الافهيم والافهم، اساناداي إ  األدلة الا
 قاعدة اللط 

يد إليهرررا  رررن لنهررا ودون الرررم ل   أوالي: ان ذلررك ىررو لقاثررى قاعررردة اللطررا، وادلررراد ابللطرررا اللطررا ادلقرررل ب إ  الطاعررة دون ادلممل
 اهنما غري وا بني على ادلو ، ودون ادلونل ذلا طوعاي تفثالي، حسب ادلعن ال اك للهداية لما أوضرحنا تفصريل ذلرك يف  قرو الاعراون 

  .(1)على الك والاقو (
لالسرررية لرر الي علررى ادلعاطرراة( قررد يمررون ) ررذلك لررا طرحنرراه ىنالررك ونطرحررو اآلن بعبررارة أخررر  ىرري: ان دليررل ح يررة ادلررردوع عنررو 

الزلة وعلرى لرون الظرواىر وأخبرار ال قرات ح رة و... وو رو ح ياهرا  قاعدة اللطا دعن ان السرية  رت على شللمية ادلعاطاة للميةي 
إذ لرو لانرت لرد  النرارع شللمرة ولانرت الظرواىر ح رة... ا   وعدم ردعرو؛ عليو السالم إ  سموت ادلعصوم  لنثمةي  اللطا قاعدة

لرران سرموتو لبعلررداي عرن الطاعررة، وحيرث و ررب اللطرا عليررو   (2)لمنررو لرو مل يمررن لرذلك ،لطاعرةإ  القرررابي ذلرك لرران   ، سرمت تقريرراي 
ِسِو الرمْح َةَ   َرُّك    َعلى َكَتبَ )دا أو بو على نفسو أو  –على رأ   –عقالي   يافررع عليرو أوالي ان الوا رب عليرو علرى رأ  آخرر،  (3)(نَاف 

رلرد السموت رادعاي وال لقررابي للطاعرة ولبعرداي عرن  ل  وضوح انو ليس علية الافهيم و نياي: ان سموتو دليل الصحة واحل ية وإال لردع 
 ادلعصية.

 اجلواب عن اقتضاء اللط  لدرجة عالية  ن الرادعية
والرا  ،الا احلممرة  سريأا المرالم عنهراإ  احلممة: اللطا لساندة الا إ  الرمحة والا قاعدة ولمن قد يناقش يف ذلك لك ي ابن 

اا   َعلااى)وو وعررا عليررو تعررا  الررا نقلرري لقولررو تعررا  )الرمحررة  َااةَ   َكتَااَب َرُّك  ِسااِو الرمْح  ان  ال ابررتأو عقلرري علررى لررا قالررو الرربعض(  رران  (نَاف 
والررا نررغر   ، لعررل بعررض حرردودىا إحسرران لسرراحب لررا لررك ي أ :وال نررغر ي  أنررلها وا ررب عليررو الررا حرردودىا  ررال يعلررم حاذلررا لررك ي 

د ىرذا الفقررري لراالي ليعررا  ادلاللرات وادلاامحررات وادلوانر   مر الي قررد ياروىم ابن إعطررابمالررل  ألنرو ال يعلرم ان ىررذا رمحرة أو ال نظررراي جلهلنرا 
 أو ابالري بداىيرة ألرضل وطغرى وعصرى ورركل لو اعطاه  عرا  نفسرو لبط رر  تعا  انو نفسو أو أبناده ىو لقاثى الرمحة ل  انو يف علم هللا

 أو ربو ذلك. والرل 
 وبذلك أيثاي جياب عن الو و ال اك اآلنا وىو: 

 انو  قتضى اْلكمة )
لون ادلو  حميماي ولون أحمالرو ببعرة دلصرام ولفاسرد يف ادلاعلقرات، ولونرو حريصراي علرى إيصرال عبراده ان ذلك ىو لقاثى   اثنياً:

إ  تلررك ادلصررام ورنيرربهم تلررك ادلفاسررد وال يمررون ذلررك،  يمررا يرررتبحم ابلنررارع ويف حرردود عرردم سررلب االخايررار لررن العبررد، إال بفعليررة 
َلَقاد  جااءَك    َرس اول  ِ ان  َأنا ف ِساك    َع يا   )ة، واألدلة على ذلرك عديردة لنهرا قولرو تعرا : الافهيم والافهم دون رلرد  عل األدلة يف ادلعرضي

ِ ننَي َرؤ ف  رَحي       (5).((4)(َعَلي ِو  ا َعِنتُّ   َحريص  َعَلي ك    ِِبل م ؤ 
 اجلواب عن دليل اْلكمة

لمنو يف اجلملة زلررز دون ابجلملرة، إذ ان  ،ادلقرابت ذلا هادلصام الوا بات ولفاسد احملرلات وإن اقاثت لطا هللا إبجيوذلك ألن 
يااحم دصام أخر  لحممة االلاحان يف دار االباالد وااللاحان ودوان  لمون ذلك احلرلان لن آ ر عصر الغيبة النارئة لرن قد ذلك 

انيد الظنيررة، لرر  انررو لررو أراد إيصرراذلا ابلقطعرري سررود  عررال العبرراد، ويرردل عليررو: ان النررارع اقاصررر يف إيصررال أحمالررو علررى الظررواىر واألسرر
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين وللبحث نلة إبذن هللا تعا . ،ادلاناعات وغريىا دسنداي وداللة لمان شلمناي، بل يدل عليو و و 

ِ  ال َعاِلَ ِلِعل ِمِو َودَع  تَاَعلم   ِ َن ال ِعل ِ  َ ا َجِهل َت َوَعلُِِ   :ََي ِىَشا   )): عليو السالم قال االام لوسى الماظم  َت، َعظُِ َاِىَل ِمما ع لُِم  اجل 
                                                             

 (.222درس )ال (1)
 أ  سمت لن غري ان يمون تقريراي أ  لن دون رضاه ابلفعل والسرية. (2)
 .54سورة األنعام: آية  (3)
 .122سورة الاوبة: آية  (4)
 (.222الدرس ) (5)
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و   ،  َناَزَعَتو   ِلِو َواَل َتط ر د ه  َوَلِكن  قَارُِْ و  َوَعلُِم  َاِىَل جِلَه   (.322حتا العقول: ) ((َوَصغُِِر اجل 


