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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
(ٕٓ9) 

 االستدالل ابلسرية على العديد من مسائل ابب التزاحم
السرية، ونضييف: ان السيرية قيد يسيتدل ليا عليى العدييد مين ادلسيائل  ،)األمهية( يف ابب التزاحم، بل مطلقا  ان من كواشف  :سبق
 الكثري من ادلسائل الفقهية:وعلى ابب التزاحم  يفاألصولية 

 فمنها: ان السرية على تقدمي األهم.
 األمهية.زلتمل ومنها: ان السرية على تقدمي 

كمييا لييو دار األميير بييني إنقيياذ أحييد   ،علييى تقييدمي السييابق زمنييا  ميين ادلتييزا ني الطييوليني –مطلقييا  أو يف المليية  –ة ومنهييا: ان السييري 
الغريقني: أحدمها يغرق اليوم واآلخر غدا ، أو دار األمر بني الركيو  والسيدود أو السيدود األول أو الثياج لعديزا عين الميا بينهميا، إذ 

، وسيييت  اآلن فإذا فعله عدز عن الثاج فسيق،، وال عكيإ إذ ال ميلر ليألك األول ألنيه قيادر علييهحينه ر قيل بتقدمي األول ألنه مقدو 
 حتقيقه وما فيه.إبذن هللا 

 وادلستحدثة بعدا. ،واحلادثة يف زمنه ،وقد سبق ان السرية على أنوا  ثالثة: السابقة على الشار 
 تقسيم آخر للسرية

 إىل:  –بل تنقسم مطلق ادلوضوعات ادلستحدثة  –م آخر ونضيف: ان السرية تنقسم بتقسي
 غري املتعّقلة وغري املمكنة

لة وغري ادلمكنة بنظير ادلعاصيرين ليزمن الين  ليو كاني  عرضي  علييهم، وادليراد مين اتمكيان واالسيتحالة العرفيية األعيم غري ادلتعق   -أ
 :من العقلية، وميكن التمثيل لذلك أبمثلة كثرية

 ستنساخ و...كالبيتكوين واال
فمنهييا: البيتكييوين، وهييي عمليية رقمييية قائميية ابلشييبكة العنكبوتييية، والشييبكة بييذاما لييو كانيي  عرضيي  عليييهم دلييا كانيي  متعقليية وال 

اخلميإ ، وكيذا ان إطالقات اتجارة والبييا والشيراو والضيمانجهتان: األوىل: هل  الكالموموطن شلكنة لديهم فكيف ابلعملة الرقمية؟ 
عليى الحقيا  فرضيا  رث وغريها، تشملها مطلقا  أو ال مطلقا  أو ابلتفصيل حسب أدلة كيل عقيد وحكيم؟ و ليو جيرت السيرية والزكاة وات
 ؟أو ال بد من دليل آخر عن األمر ادلستقبليمسبوقة ابتمضاو ولو بعدم الرد  فهل ميكن القول ابهنا ما سييت  على ما ذكر أو 

ير وال متعقال  لديهم ان يتو لد إنسان آخر عيل عملييات  ا  مل يكن شلكنه، إذ وشبهومنها: االستنساخ البشري  عليى خليية صيغرية  ُتج
وهيل  ؟ة واليزواج واترث وغريهياييوميا حكيم امرم ،خ منيهللمستنس يكونيه أخيا  أو أختيا  أو ابنيا  حكميه مين   والبحي  ييدور عينمين بدنيه؟ 

 .ما ذكر أو سييت ى بعض اتطالقات تشمل ذلك كله؟ وكذا، حال السرية لو انعقدت عل
 أو من أكثر؟ –كما حدث أخريا    –ومنها: تولد شخ  واحد من ثالث آابو وأمهات 

 املتعّقلة غري املمكنة بنظر املعاصرين للنصوص
 ولذلك أمثلة:  –أي بنظر ادللقى إليهم اخلطاب وادلعاصرين لزمن صدور الن   –لة ولكن غري ادلمكنة ادلتعق   -ب

 راضي القمر و...كبيع األعضاء وأ
وقييد طييرح السيييد الواليد قبييل أربعييني عامييا  مسييتلة تركيييب رأس شييخ  علييى  !منهيا: بيييا األعضيياو كيالعني واليييد بييل والييرأس لزراعتهيا

.. ؟)كميا ليو كيان لصياحب اليرأس زوجية ولصياحب البيدن زوجية( وايهميا األب أو اليوارث أو اميرم ؟آخر وان ايهما يكيون اليزوج بدن
أي كييف  قبيل أربعيني سينة فكييف بيا قبيل أليف سينة االستغراب والتشنيا وهذا ،كنشلغري فرض بعض العلماو عليه انه اخل، وقد شن ا 

 ميكنهم عادة تعق ل إمكان ذلك؟
 ومنها: بيا أراضي القمر أو ادلريخ.
 ومنها: السفر العمودي يف الفضاو.

 ت إليهااملتعّقلة املمكنة غري امللتف  
 ، ولذلك أمثلة: عادة   إليها( ولكن غري ادللتف  الن   لزمن  ينعلى ادلعاصر أي ) ملو عرض عليهلة وادلمكنة ادلتعق   -ج
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 الصوت )كما حدث أخريا (.احلندرة أو منها: عقد التيتمني على احلياة أو البي  أو الدابة أو حىت على 
 ومنها: حق الطبا.
 ومنها: حق االقألا .

 املتعّقلة املمكنة والواقعة لكن اندرا  
ادلتعارفة جدا  كما لو كان النهيار ل وادلمكن والواقا لكن ادلبتلى به اندرا ، كالصالة والصوم يف القطبني ومطلق اآلفاق غري ادلتعق   -د

 ساعة؟ فكيف ومىت يصلي أو يصوم؟ 32ستة أشهر أو الليل كذلك أو كان 
وقيال بعيض  ،وقيال بعيض ابلتفصييل بيني الصيوم والصيالة ،وقال بعض بلزوم القضياو ،وقد اختلف األعالم فقال بعض بلزوم الالو

 وقال السيد العم ابن إطالقات األدلة حتمل على ادلتعارف... ،يف الصالة أبقرب اآلفاق وقال بعض برجعية اآلفاق ادلعتدلة
 املتعّقلة املمكنة الواقعة كثريا  بدرجة انزلة

 ، وغري الواقا أصال  أو الواقا اندرا  ببعض ادلراتب االخر، ولذلك أمثلة:منه نازلة جدا  الدرجة الل وادلمكن والواقا كثريا  لكن يف ادلتعق   -هي
 كارتفاع واخنفاض الِقيم املذهل

 ،العشيرحيد  النصيف أو حيىت كحيد  منها: اخنفاض أو ارتفا  الِقيم  ادلذهل، فان ارتفا  الِقيمة أو اخنفاضها كان معهودا  إىل حد ما  
كمييا حيييدث للعمليية الألكيييية أو اتيرانيييية أو أقيييل أو أكثييير  ىل درجيية الواحيييد ابألليييف بييل الواحيييد ابلعشييرة آالف أو ومل يعهييد اخنفاضيييها إ

اتطالقيات زلمولية عليى ادلتعيارف ابن العراقية يف بعض الفألات، فما حكم ادلهر أو القرض )إذا أراد سدادا( أو غري ذلك؟ فهل يقيال 
وإال فقييد يلديييت للصييل  احتياطييا  بييل  فهييو، أو احلدييم فقيي،؟ فييإذا اتضيي  للفقيييه أحييد الطييرفني أو ال، وهييل يضييمن القييوة الشييرائية والييروح

 والصل  القهري لو تعاسرا.
 فروع يف الرجوع إىل اإلنسان اآليل

 وفروعه بني سهلة ومشكلة وواضحة البطالن: ،اتنسان اآليل أو الروبوت :ومن األمثلة ادلشكلة
ه اآليل بكييل الكتييب الطبييية وبكييل لطبييية واذلندسييية وشييبههاز تحييراز انييه أعلييم لييا، بعييد تغذييية سل ييفمنهييا: الرجييو  إليييه يف ادلسييائل ا

 .واجتهادهم البشرحدس الئم وامتمالت وسلتلف بدائل العالج، لتوفر النسخ ادلتطورة منها على الذكاو الصناعي الذي يفوق به عال
 ومنها: الرجو  إليه يف الفقه!

  القضاو! ومنها: الرجو  إليه يف
ومن الواض  ان أدلة التقلييد والقضياو منصيرفة عين اتنسيان اآليل، لكين تشيييد دعيائم ذليك بيا يسيد الثغيرات وييدفا الشيبهات شليا 

، ومين ان أو عدميه قلية الوجيودانشي  مين حيتاج إىل حب  مفصل لدفا اليدعاوي التاليية )وأشيباهها( مين ان االنصيراف بيدوي عليى انيه 
)إذ ذلييا ذكيياو اصييطناعي يفييوق البشيير جييدا  حسييبما يييد عون وعلييى أقييو  ميين الظيين احلاصييل ميين رأي الفقيييه، ائهييا الظيين احلاصييل ميين آر 

 فرض ثبوت ذلك( ، بل قد تورث القطا كثريا  ما.
 ومنها: انتخابه رئيسا  للدولة أو رئيسا  للوزراو!

يكيييون فوذليييك بعيييد تغذيتيييه بعلوميييات واُتاهيييات ومنهيييا: انتخابيييه عضيييوا  يف رلليييإ النيييواب؟ ابعتبيييارا ميثيييل طوائيييف مييين النييياخبني 
ما  أو غيري ذليك، وييألك للنياخبني انتخياب اإسالميا  وبعضها علمانيا ، أو يساراي  وميينيا  ووسطا ، أو زلتاطيا  أو مقيد –مثال   – (1)بعضها

 !من يوافق آرائهم منها
 وموطن الكالم يف جهتني:
 ؟ل كل أو بعض ما سبقماألوىل: هل اتطالقات تش

 الثانية: هل السرية لو انعقدت على بعض ما سبق، حدة؟ وهل يستفاد إمضاؤها من عيدم اليرد  عنهياز نظيرا  ألن ادلعصيومني 
ادلسيتقبلي منهيا؟ ونظيرا  ألدلية  عن ادلنكر، ابحلايل منها بل يعم   واألمر ابدلعروف والنهي الغافلال ينحصر تكليفهم إبرشاد الاهل وتنبيه 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين هناك فراجا وللبح  صلة. هااها يف )ادلكاسب( وانقشناأخر  عديدة طرحن
ِة ض الَُّة اْلُمْؤِمِن ف  ع ل ْيُكْم اِبْلِعْلِم ق  ْبل  أ ْن يُ ْرف ع  و ر فْ ُعُه )) :عليه السالم اتمام موسى الكاظمقال  ة  ِمن  اْلِْْكم  ِلم  ب ُة و اْعل ُموا أ نَّ اْلك  غ ي ْ

 (.293حتف العقول: ص) ((ب  ْْي  أ ْظُهرُِكم ع اِلِمُكمْ 

                                                             

 أي الروبواتت! (1)


