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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(ٕٕٔ) 
 .(1)، اما الثاين فسيأيت(تكون مرددة أو جمهولة سبق: )اما توضيحو: فان السرية قد تكون نكتتها معلومة وقد

 والسرية املرددة النكتة أو اجملهولة ديكن التمثيل هلا أبمثلة كثرية أصولية وفقهية:
 بني أربع نكات ،د السرية على تقدمي االسبق زمناً تردّ 

علىى لو دار األمر بني إنقاذ غريقني أحدمها اآلن  فمنها: السرية على تقدمي املتقدم زمناً على املتأخر زمناً لدى التزاحم بينهما، كما
يغرق غداً فان السرية على إنقاذ األول منهما، وكذا يقال يف الدوران بني الركوع والسجود أو السىجود نعلم ابنو س الغرق واآلخر وشك

 (2)األول والثاين فتأمل.
 وىذه السرية على فرض حتققها، مرددة النكتة بني أربع احتماالت:

 فهو واجب اآلن من غري معّذر فإذا فعلو زالت القدرة على اإلتيان ابلثاين فيسقط.ابلفعل متحققة  السابق زمناً القدرة على  انول: األ
ىىم فقىط، ويىدل عليىو انىو إن كىان الثىاين أىىم لىديهم قىدموه كمىا لىو األىو إن كان إمنا ىي ان السرية على تقدمي األول زمناً الثاين: 

اجلندي اليوم من الغرق أو من االغتيال وبني إنقاذ قائد اجلىي  غىداً الىذي لىو قأتىل أو غىرق اليىار اجلىي  كلىو  ىذا نقاذبني إ األمر دار
المىوه لواحتل العدو البالد، فانو ال شك يف ان سرية العقىال  ليسىت علىى إنقىاذ اجلنىدي جملىرد تقدمىو الىزمف بىل لىو فعىل شى   ذلىك 

 ولعلها على الت يري.والعقال  خمتلفون  ،واضحة عامة حمددة سرية أشد اللوم، واما إذا تساواي فال
 ان التقدمي إمنا ىو بنحو االحتياط االستحبايب.الثالث: 
امىا غىداً فىال تعلىم  ،اليوم ىذا اجلندي إنقاذه يف ىذارز إمكان من احمل انو بنحو االحتياط الوجويب الحتمال الفوت مبعىن انالرابع: 
، وال يصىىع عقىاًل تىىرك املقطىىوع ألجىل إحىىراز احملتمىىل مىع تسىىاويهما أمهيىىةً  مىىن موتىو أو  ىىرو سىىائر العىوارض عليىىو –أي املنِقىىذ  –حياتىو 

 الت يري. حينذاك، ولكن يلزم على ىذا انو لو علم بطريق ما حياتو وقدرتو
 ملتقدم زمنًا.وعلى أي فإذا ترددت نكتة السرية بني اجلهات األربع، فال ديكن االحتجاج هبا على وجوب تقدمي ا

 وتردد سرية الَقروّّيت على كشف بعض الشعر أو اليد، كذلك
ىى ت مىن كىىل امللىل والنحىىل علىى كلىى  بعىل اليىىد أو اللىعر أو الرقبىىة يف حىني العمىىل يف املىزارع أو املعامىىل أو روايّ ومنهىا: ان سىرية الق 

 –حى  لىو فرضىت سىرية عقالئيىة عامىة شىاملة  –رية إذ السى ؛لكن ال يصع االحتجىاج هبىا علىى جىواز كلى  ذلىك املقىدار هلىنو مطلقاً، 
أو لقضىا  حكىىم اللىىهوة  ،، أو للتسىاىل والتسىىامع فىال تفيىىد اجلىىوازيف أحىىدمهامىرددة بىىني كويىا للعسىىر واحلىىرج، في ىت  اجلىىواز مبىن تقىىع 

 لىىو فىىرض ان سىىرية بىىل حىى  ،االحتجىىاج هبىىا –واحلىىال ىىىذه  –فطىىري، فىىال يصىىع ملىىثلهن  –فرضىىاً  –أو ألن جىىوازه  ،واللىىيطان بىىذلك
َإ اِلالإ )علىى ان الىردع موجىود بقولىو تعىا :  املاضىية، الوجوه األربع لرتدده بنياملتلرعات على ذلك فانو ال يعلم وجهها  ََ زينَددتَدُن َوال يُدْبددي

َإ َعلددى ُُ ددرِِى ِِ ََ َإ اِلالإ لِبدُ   مددا َهَنددَر ِمْننددا َوْلَيْنددرِْب ََ زينَدددتَدُن َإ َوال يُدْبدددي َْ َوراِ  )و (3)( ُعددولَِتِنَ...ُجيُددوِِِ َإ ِمدد َإ َمتاعدداً َئْسددهَدُلوُى َواِلذا َسددَلْلُتُ وُى
َْ َأْبصارِِىْم َوََيَْفظُوا ئُدُروَجُنمْ )و (4)(ِحجابٍ   .(6)وال تصع دعوى انصرافها عن ىذه الصورة فتأمل (5)(ُقْل ِلْلُ ْؤِمننَي يَدُغنُّوا ِم

                                                             

 (.211الدرس ) (1)
 سرية على اإلتيان ابألول يف املثال الثاين ولعلها انشئة من الفتاوى. فتأمل.إذ ال يعلم حتقق ال (2)
 .31سورة النور: آية  (3)
 .53سورة األحزاب: آية  (4)
 .33سورة النور: آية  (5)
 ، وليس ىذا حمل التفصيل.ولغري ذلك لوجود أدلة أخرى يف املقام (6)
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 الفرق بني االختالط يف املطاف وغريه
ألنو كان مبىرأى  (املطاف)حال السرية على اختالط الرجال ابلنسا ، فان نكتتها مرددة بني األربع السوابق، نعم ال شك يف  وكذلك

األمىر أو حى  اإلرشىاد إ  أو مىثاًل أخىرى سىاعة بسىاعة والرجىال ب ىواف النسىا  حتديد ومل يرد ردع أبداً أو  عليهم السالممن املعصومني 
ُيوَن َواَل تَدغَدداُروَن )) عليىىو السىىالمردع عىىن بعىىل غىىري ذلىىك كمىا روي عىىن األمىىري فصىل مطىىافهن عىىن مطىىافهم، لكىن ورد  َْ قَدداَل َأ َمددا َتْسددَت

ََ اْلُعُلوجَ  ََ اِلََل اأْلَْسَواِق َويُدَزاِِحْ َْ َعِلدٍٍّّ ))وورد عىن السىيدة زىىرا  )عليهىا السىالم(  (1)(ِنَسا َُكْم ََيُْرْج َل: قَداَل لَنَدا َأنإدُو قَدا عليدو السدال َعد
دٌر ِلْلَ دْرَأِةف ئَدلَدْم بُِْبدُو َأَحدٌد ِمنإدا ئَدذََكْرُت َذلِدَك ِلَفاِعَ دَ  )عليندا السدال ( ئَدَقالَدْ : َمدا  َشدٍّْ  َأيُّ  صلى هللا عليو والو وسدلم َرُسوُل اّللإِ  ٍ  َخيدْ
َْ َشٍّْ  َْ َأْن اَل تَدَرى رَُجاًل َواَل يَدَراَىا َئذََكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل اّللِإ  ِم ٌر ِلْلَ ْرَأِة ِم اِلندإَندا َبْندَعٌ   ئَدَقداَل َصدَدَق ْ  صلى هللا عليدو والدو وسدلمٍ  َخيدْ

مرجىو  ىىو أم أ ووغري ذلك، وليس الكالم عن االختالط إذا كان بريبة أو شهوة وخوف افتتان حلرمتو بال شك، بل عىن مطلقى (2)((ِمنِّ 
، وقد فصلنا يف املكاسب ان الرادع ىىل بىب ان يكىون وبدون خلوة ابألجنبية االحتلاماألمن منها و لوضو  عدم حرمة ما كان مع  ؟ال

 بقوة السرية الراس ة املردوع عنها أم ال؟
بداىة ؛ لومنو ظهر ان السرية لو كانت اآلن فرضاً على بيع األعضا  ملن حيتاج إليها، فال بد من كل  نكتتها إذا أريد احلكم جبوازىا

مضراً ليس حبرام وقد يقّيد  إذىاب القوة، وما عدا ذلك من التصرف يف البدن وإن كانو حرمة أمور ثالثة: إتالف النفس، قطع العضو، 
  إحىراز نكتىة عقليىة أو إمبا إذا مل يكن مضراً ضىرراً ابلغىاً وإال حىرم أيضىاً، وحيىك ال شىك يف ذلىك فاالسىتثنا  اسىتناداً إ  السىرية حيتىاج 

فقىد يلىكل  :لو، وعليو واملهم فيما إذا توق  إنقاذ حياة ش   على بيع احدى كليتيو مثالً  ضاة والظاىر ان النكتة ىي األىمشرعية دم
البيع لآلخر إذا مل يكن أىم بل كان مساوايً ابن يبيع احدى عينيو لو مع كون اآلخر ذا عني واحدة فإن تساويهما مع حرمىة أصىل قطىع 

 .(3)فتدبر وأتمل اآلخر قتضائي يزاحم االقتضائياألقتضائي ال يزاحم االقتضائي إمنا األىم إال بدي يف اجلواز إذ الال العضو
 السرية املستقبلي  والسرية الّلوي 

 مث انو ظهر دما مضى ان السرية على أقسام أربعة: 
 السرية الّلوية.

ة املستحدثة وإمنا مسيناىا ابملستقبلية نظراً لكويا ابلنسبة إ  زمىن الىن  وزمىنهم  ،والسرية املستقبلية  علىيهم السىالموىي نفس الّسري 
كاش  عن إمضائهم هلا استناداً إ  ايم مكلفون إبرشىاد اجلاىىل وتنبيىو الغافىل حى    مستقبلية، فيقع البحك عن ان عدم ردعهم عنها

 األجيال الالحقة ولغري ذلك دما ذكرانه يف املكاسب مع األخذ والرد فيو.
 والسرية املعاصرة.
يقىال ابن كىل سىرية عقالئيىة معاصىرة  وال حيضرين اآلن مثال للسرية العقالئية املعاصرة املرتوكة فيما بعد أزمنتهم فقد ،والسرية العامة

 سرية عامة أيضاً وابلعكس.
أو فيمىا إذا كلىفت عىن حكىم العقىل ألنىو حجىة ابلىىذات،  (4)وقىد اتضىع ان السىرية املسىتقبلية إمنىا تكىون حجىة علىى املبىىىن السىابق

نىت للعقىال  مبىا ىىم عقىال  لكىان لكن ذلك موقوف على إمكان وجود سرية عقالئية للعقال  مبىا ىىم عقىال  مىع كويىا حادثىة إذ لىو كا
املفروض ان تكون قددية بقدم العقال ، إال إذا أجيب مبا سبق من وجو جّتددىا رغم سبق العقىل وقلنىا ابنطبىاق ذلىك مىثاًل علىى السىرية 

 املستحدثة على االستئناف والتمييز يف القضا  والتزمنا بعدم رادعية ما ادعي انو رادع من األدلة النقلية، عنو.
 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىريَو 

                                                             

 .537ص 5 هران، ج –سالمية ثقة اإلسالم الكليف، الكايف، دار الكتب اإل (1)
 .215ص 2ىى، ج1385مصر،  –نعمان بن دمحم التميمي املغريب، دعائم اإلسالم، دار املعارف  (2)
دَر َسدبيِل اْلُ د)أو قولىو تعىا   علىيهم السىالمإذ خيتل  احلال على حسب دليل حجية السرية وانو اللط  أو وجوب دفع املنكر املستقبلي علىى املعصىومني  (3)  (ْؤِمننيَ َويَدتإِبدْع َغيدْ

 أو غري ذلك دما فصلناه يف املكاسب.
 حيصل يف املستقبل. لبيان حكم ما عليهم السالمعموم تكليفهم  (4)
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ُلُغُو عُ )): عليو السالم اإلمام الصادققال  َْ اَل تَدبدْ َْ َأْمٍر ََيْتَِلُف ِئيِو اثْدَناِن، الالإ َوَلُو َأْصٌل يف ِكَتاِب اّللِإ َعزإ َوَجلإ، َوَلِك  1الكايف: ج) (( ُقوُل الّرَِجالِ َما ِم
 (.63ص


