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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
(ٕٔٓ) 

 السرية الّلوية
أو  -بموضـوعها  -أية( ونعين هبا السرية ادلستحدثة اليت لـو اـان ق ـ  بـ)السرية الّلو كن ان نصطلح عليو ومن أقسام السرية ما دي

جلـرت  علـيهم السـالمأو اليت لو التفت إليها ادلعاصرون ذلم  -ىـ عليهم السالمأو ارتفع ادلانع عنها يف زمنهم  -دأو شرطها  -جسببها 
 :ولو بعدم الردع عليهم السالميت إبمضائهم حلظ عليهم السالمسريهتم عليها، واليت لو اانت يف زمنهم 

 السرية املستجدة على احلقوق املستحدثة
بيعهــا صــحة الطبــع واالخــواع وعلــى صــحة الصــلح عليهــا بــا ح ــوق التــ لي  و للع ــالع علــى ثبــوت  الفعليــةواألول: مثــا الســرية 

 ،ذلـك نتفـاع ادلوضـوع إذ مل يكـن مـن احل ـوق عرثـا  مثـا  مـن ابب السـالبة اب علـيهم السـالم ها ومل تكن السرية على ذلك يف زمـنهمئوشرا
علـى إجـراع ادلعـامالت عليهـا امـا  سـريهتمعرثا  جلرت حينذاك اانت ح وقا    (1)لذا مل تنع د السرية على بيعها أو إجارهتا أو ىبتها، ولو

 .. ىذا، وموضوع السرية احل جرت سرية الع الع على ذلك اآلن
 اصار  املكززيةخار يف املدّ السرية على اإل

والثـا:: مثــا ادخـار الــدول لكميــات ابـرية مــن األمــوال يف ادلصـارف ادلراقيــة، اولفيــة لالقتصـاد الــوطين ونايــة للعملـة الوطنيــة مــن 
االخنفاض أو الس وط، ولذلك الما قلت نسبة األموال ادلدخرة ضع  اقتصاد البلد با اخنفضت قيمـة العملـة والعكـل ابلعكـل، ومل 

ة ساب ا  على ذلك، والسبب جتدد سبب للحاجة إليها يف الدول ادلعاصرة وىو ناية البلد من ت لبات األسواق العادلية ومـن تكن السري 
التعــامالت بــني الــدول ابل يــاس إال التعــامالت  ل لــةيف دول العــامل ال ــدل مثــا ذلــك حيصــا الطــوارا ادلوتلفــة وشــبو ذلــك،  ــا مل يكــن 

حينـذاك ولعـدم االعتمـاد علـى مصـدر وحيـد لتمويـا الـبالد، اـالنف ،  ـا  رة ت لبـات أسـعار األسـواق العادليـةاآلن با وأيضا  ل لـة أو نـد
ولغـري ذلـك، ولـو اـان السـبب حينـذاك متح  ـا   ،جيعا البالد أاثر عرضة دلواطر اذلقات االقتصادية لـو حـدث لـذلك ادلصـدر حـادث

 ان يف اجلملة موجودا  لكن ال لتلك العّلة )ت لب األسواق العادلية(.لكانت السرية على االدخار أيضا ، على ان االدخار ا
وبــذلك يعلــم خــروج )االدخــار( عــن )االحتكــار( موضــوعا  المــا ق ــ  ىــذا الســبب، وحيــال مل يكــن متح  ــا  اــان مــن االحتكــار 

 ثكان حراما  واما اآلن ثبني جائق وواجب، ثتدبر وأتما.
 السرية املستحدثة على بيع الدم

 بيــع الـدم ثــان اكمجـاع اــان علـى بطالنــو –األمثلــة السـاب ة والالح ــة طـري ادلطروقــة أصـال   بعـ وىـو مفــه بـو عكــل  -الـال: والث
ق ـ  ىـذان  وقـدادلشـهور علـى صـحتو، والسـبب انـو مل يكـن ذا منفعـة صللـة م صـودة ثاآلن وامـا  ،وبطالن مطل  بيـع األعيـان النةسـة

لتقري  ادلرضى  ا مل يكن لو تصور يف قدل األزمان، ثلو اان الدم حينذاك ذا منفعـة صللـة م صـودة إذ يباع للموتربات و اآلن الشرطان 
 جلرت السرية على بيعو اما جرت عليو اآلن.

 السرية على بعض الشعائك
م ثعلوىـا وال ثـال ىـ علـيهم السـالموالرابع: امثا بع  الشـعائر، إذ قـد يستشـكا علـى بعـ  أنواعهـا ابكـا مل تكـن يف زمـن األئمـة 
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لـى ااميـة اـربج حةيـة يـة، مـع قطـع النظـر عـن سـائر األدلـة. ثانـو بنـاع عو ها؟ والكالم اآلن عن السـرية اللّ أصحاهبم، ثما وجو مشروعيت
موااـب اللطـم وطريىـا ىـو أو عدم انع اد السرية على أتسيل احلسينيات مثال   ية، ي ال حينئٍذ يف تشويص الصغرج ان سرّ و السرية اللّ 

إال يف ثـوات قليلـة  علـيهم السـالمانع وىو ظروف الت ية الشديدة حيال ان بين أمية وبين العباس مل يكونوا يتحملون حه ث و األئمـة ادل
ية تفيد انـو و شيدية شعبية عامة؟ ثالسرية اللّ االنفراجة بني دوليت بين أمية وبين العباس( ثكي  يتحملون مظاىر شعائرية ق ثوة اما يف

ثاكـا  فعـا وأقـاموا ادلوااـب امـا ن ـيم وىكـذا.نلو اان ادلانع مف ودا  وال درة متح  ة ألسسوا احلسينيات اما ثعلنا ولنصبوا ادلنـابر امـا 
 (1)((تَ َزاَوُروا َوَتََلقَ ْوا َوَتَذاَزُكوا َوَأْحُيوا َأْمَكنَ )) عليهم السالممجيعا  مصداق إحياع أمرىم 
 لطاتوعلى فاصل الس

واخلــامل: مثـــا ثصــا الســـلطات الــذع جـــرت ســرية الع ـــالع يف هتلــ  الـــدول عليــو، ثانـــو مل يكــن اـــذلك يف الســاب  بـــا اانـــت 
ية تفيد اكـم لـو اـانوا التفتـوا إال الفصـا موضـوعا  وإال مناثعـو و أو الرئيل وال طري، والسرية اللّ السلطات متمراقة يف يد ادللك أو اخلليفة 

 .وديكن إدراج ىذا ادلثال يف بع  السواب  ،ى ذلك اما سران عليولساروا عل صموال  
 وال خيفى اكشكال يف بع  األمثلة الساب ة أو اآلتية، ثتدبر.

يــة: ضــمان خســائر أســهم الشــراات، ثــان مــن تعّمــد إحلــاق اخلســائر ابســهم الشــراات، عــرب إشــاعة ااذبــة و للســرية اللّ ومــن األمثلــة 
الســرية علــى ذلــك اآلن، ثلــو اانــت االســهم موجــودة يف زمــن الــنص ابن بــا قــد ي ــال  ،رية، ضــامن عرثــا  خبســارهتا مــثال  اســتثمارات ابــ

 وىذا ادلثال مندرج يف ال سم األول. (2)((ِلَئَلا يَ ت َْوى َحقُّ اْمِكٍئ ُمْسِلم))واانت ذلا قيمة لكان ادلتل  ذلا ضامنا  إذ 
 إشكال وجواب: القضية الشكطية ال تنتج الفعلية

يف ، ث ولنا لو اانـت السـرية علـى اـذا منع ـدة شرطية با ىي قضااي ت ديرية ثرضيةال تدور مدار ال ضية ال الفعليةاألحكام يقال: ال 
علــى ثــرض اــذا )ادل ــدم( اــان اــذا  انــو ألمضــوىا، ال ينــتل ثعليــة اكمضــاع مــع ثــرض شــرطية ادل ــدم بــا إ ــا ينــتل علــيهم الســالمزمــنهم 

مبعــا انــو لــو اــان الــنص علــى حرمــة اــذا  ؟ويــة(التــايأ أال تــرج انــو ال يصــح ال ــول بـــ)النصوص اللّ  ادل ــدم ثعليــة   وال ينــتل ثــرض   (التــاي)
موجودا  لكان حراما  ثهـا يصـح ال ـول ابنـو ثهـو ثعـال  حـرام؟ واحلاصـا: ان ال ضـية الشـرطية تصـح حـه مـع امتنـاع ادل ـدم والتـاي ثكيـ  

 بعدم ق   التاي؟
 الّلوية والناصوص الّلوية الفكق بني السرية

 ية(:و وية( و)النصوص اللّ )السرية اللّ  ثرقان بنيإذ يقال: 
األول: ان الفرض ان سرية الع الع مبا ىم ع ـالع ق  ـت الح ـا  )يف األزمنـة الالح ـة( ثـيمكن ان ي ـال ابن اكمضـاع سـاب  عليهـا 

امــا أوضــحنا وجهــو يف  ــال   اجلاىــا النــوعي حــه ادلســت بلي إرشــاد علــيهم الســالمبــدعوج أعميــة أدلتــو مــن ادلســت با ألن وظيفــتهم 
 .ادلكاسب

 تيــة ال تكــون حةــة إال مــع ااتشــاف نكتتهــا ثمــع ااتشــاف النكتــة تكــون ىــي ادلرجــع ثــان اانــو الثــا:: ســّلمنا لكــن الســرية اللّ 
 مشمولة لبع  األدلة العامة أو كمضاع جنسها ثهو وإال ثال حةية ذلا. 

د ق يـ  وتـدقي  وأخـذ ورد، وإ ـا طرحنـاه صـناعيا  حـرد ثـتح ابب البحـال والن ـاش ثيـو ثتـدبر وهللا اذلـادع، والبحال  اجـة إال مقيـ
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهكين       وللبحال صلة إبذن هللا تعاال.

                                                             

 .85ىـ، ص1111قم،  –الشيخ الطوسي، األماي، دار الث اثة للنشر  (1)
 .105ىـ، ص1111قم،  –الطوسي، الغيبة، مؤسسة ادلعارف اكسالمية الشيخ  (2)
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َها َفإِ ))قال:  عليو السالمعن أيب عبد هللا  ُ ِنْعَم اْْلُْكَعُة اْلَغْيُظ ِلَمْن َصبَ َك َعَلي ْ نا َعِظيَم اأْلَْجِك َلِمْن َعِظيِم اْلَبََلِء َوَما َأَحبا اَّللا
 (.101ص 2الكايف: ج) ((قَ ْوماً ِإالا ابْ َتََلُهمْ 


