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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف 

 األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(561) 

 (4) السيرة حجة لكشفها عن رضا المعصوم
تكوون السورية شاشوعة عون  نأموال حتإالسرية بقووة الشيخ على اء عن إشكال بعض الفقه وأجاب 
ً: بأشاا مل شقصد بقوله: الالمباالة  من جمراد تلك السرية عن حكم العقل أو الشور   ستكشافاإل)وحالا

ووا شقصووود  ،االةصووودورها عوون عووودم املبوو حتمووالإحووي يدهعوووه  منهوووا وموون عووودم رد   ستكشووافاإلبووول إ ا
عليهووووا عوووون تقريوووورهم ورضووووائهم مووووا، ضوووورورة أنا عوووودم مبوووواالة  طالعهوووومإعوووود هوووور  املعصووووومني عنهووووا ب

املسوولمني يف أموور موون أمووور الووودين ال يقتةووي عوودم مبوواالة املعصووومني هيوووه أيةوواً، بوول يقتةووي أشوووداية 
 .(2)مباالهتم يف الرد  على الوجه اآلكد واألبلغ(

حكم الشر  منها أعم  افستكشإحكم العقل منها، أو  كتشافإالسرية اليت يدعى  نا إ ووجهه:
عوون ال  هلووا، ةأو معلولوو الالمبوواالة تكووون كاشووفة عوون نأتكووون كاشووفة عوون أحوودما إ   تموول  نأموون 

ا شقصد...(حكم الشر عن حكم العقل وال   .، ولذا احتاج إىل تتميم بقوله: )بل إ ا
 سيرة العقالء حجة من غير حاجة إلمضاء

 عةدهاكاٍف يف احلجية، من غري توقف على   ،على هرضه كشف السرية عن حكم العقل  أقول:
سورية العقوالء حجوة إ ا كاشو   نا أمون  (3)مفصاوالً ولو بعدم الورد ، ملوا مةوى مناوا  بإمةاء املعصوم 

الشر  حجة ظاهرة، هكول منهموا  نأوالعقل حجة باطنة كما  ،عقلمبا هم عقالء لعودهتا إىل حكم ال
إما العقل أو الفطرة أو شو  مون األشبيواء  هاؤ منشالعقالء  سريةهناك: أنا  دليل كاٍف واٍف، وقد هصالنا

ا  النوا،، بوط  هغريا  عليها بأمجعها، أو سلطان جائر سيطر كلها، كنوح   يةضغلب على الكرة األر 
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لووو كووان هووال يعقوول تغيووري طبووا  كاهووة امللوول  شووهأواألخووري غووري حمتموول وال دليوول علووى إ باتووه صووغر  علووى 
أبد الدهر، بل والثالث كذلك هلوم يبوإ إال األوالن  بقةً مط ريةً س ل حكمهزوا والنحل حبيث تبقى بعد

 يف مجيع األزمان. والكامنان يف أعماقه وما املالزمان لكل إشسان
شاشوعة كوهنوا  تمول   نأالسورية العقالئيوة تكشوف عون حكوم العقول مون غوري  نإهو ،في  المقياموأما 

احلووإ ال يعوودو  نأ اتووه هووو  موونالووذي هوود  كوول مناووا  و لووك ألن املرتكووع العقلوويأبووداً  عوون الالمبوواالة 
لووه السوولطنة جعوول الشووار   مبعووأ أنا املالوك والسوولطان، والصوو  علووى املفوورو  مالووك، والووو  سوولطان )

هووإ ا أراد الصوو  البيوع أو الشووراء ورضوي الووو  هووأي وجوه يبقووى، عقواًل، لعوودم شفووو   (صو علوى أموووال ال
 هوو هوذا لكون مبا له من مقام املولويوة واملالكيوة احلقيقيوة، بعدم النفو يتعبدشا  نأمعاملته؟ شعم للشار  

األو  هووذ  السووورية تكشوووف عوون حكوووم العقووول  نأاحملتوواج للووودليل ألشووه صوووالف لمصووول، والكووالم هوووو 
 بالبداهة.

 السيرة الخاصة ألبناء المعصومين 
آخوور  أموور  االة صوودورها عوون الالمبوو حتمووال  إقوود يوودهع  شووهإهوأمووا كشووف السوورية عوون حكووم الشوور ، 

لسوورية عون امون استكشواف عوودم كوهنوا كوذلك مون عوودم رد  الشوار   مووا  كور   سوابإ رتبوًة علوى
والد املعصووووومني ، وهووووو السوووورية ا اصووووة ألعلووووى بيووووع الصووووبيان الراشوووودين بووووإ ن آبووووائهماجلاريووووة  العامووووة

وو كاشوو  علووى  لووك أيةوواً إ  ال  تموول يف حقهووم  هنوواإهوأحفووادهم وأسووباطهم  قوود ععلوووا  م كوواشواأهنا
لوو و لوك اوا أوالدهم وأحفادهم وأسباطهم عن املعوامال  كاهوة ومنعووهم منهوا خالهواً لكاهوة النوا،، 

كووان لبووان وصووار حووديث ااووالس ومثووار السووؤال واجلووواب ألن كاهووة النووا، يعتموودون علووى صووبياهنم 
أوالد املعصوومني نوا  ويرسلوهنم لشراء ا بع أو البقل أو البيض أو اللحم أو شبه  لك هوإ ا وجودوا امت

لكوان عون البيوع والشوراء مطلقواً مأتني ومخسة ومخسني سونة،  متدادإوأحفادهم، وهم كثرة كا رة، على 
حلرمته كي ميتنعوا هم أيةاً أو لوجه آخر، ومرجوع  هوهل وأشاه  لك باعثاً عن السؤال عن وجه  لك 

إمةواء للسورية ا اصوة  شوهأباء املعهوود هذا إىل إحراز اإلمةاء ولو بعدم الرد  لكنه خيتلف عن اإلمةو
 إمةاء للسرية العامة.ههو اإلمةاء املعهود وأما املكتشفة من السرية العامة 
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 األصل ف  السَِّير، الحجية
سوويد سوورية املسوولمني واملتوودينني بشووريعة  هنوواأالسوورية عقالئيووة أو  نا أإ ا  بوو   شووهإه أيووة حووال،وعلووى 

:  كان األصول هيهوا هوو احلجيوة ال العكوس قوال  ،مني املعصو  تبا أو أو سرية الشيعة  املرسلني
ير إالا ما  ب  عنه الرد  القواطع ر لتق)ومن هنا يعلم أنا األصل يف كلا سرية هو الكاشفياة عن الرضا وا

للعذر، كما يف معاملة الصبيان ألشفسهم من دون رضا األولياء، ال أنا األصول يف كولا سورية هوو عودم 
 .(1)الكاشفياة وعدم احلجية إالا ما  ب  بدليل خاص(

ة سوووري و أصوووالة عووودم احلجيوووة األوليوووة تنقلوووب إىل أصووول  ووواشوي يف السووورية العقالئيوووة  وبعبيييارة أخيييرى:
ألهنووا مبوورأ  منووه  لوورد وإال  سوولمني وهووو احلجيووة، لكوهنووا، كاشووفة، ال حمالووة، عوون رضووا املعصوووم امل

الشوار  عنهوا مون دون أن يورد  ، ملسولمنيلعاموة اتوجد سرية عقالئيوة أو سورية  نأومسمع إ  ال يعقل 
 باطلة.رغم كوهنا 

 الفرق: ردع الشارع عن بعض السِّير دون المقام
جنودهم  شنواأبعن تأييد الشيخ ملدعا  من كون السورية شاشوعة عون الالمبواالة،  احملقإ الالري وأجاب

ال يفرقون بوني املميوعين وغوريهم وااواشني وغوريهم واملوأ وشني وغوريهم، بقولوه: )ومون هنوا يعلوم أيةواً أنا 
ريووة قبوول األوليوواء علووى السوورية اجلا عوونمقايسووة السوورية اجلاريووة علووى صووحة معاملووة الصووبيان يف احملقاوورا  

علوووووى عووووودم الفووووورغ بوووووني املمياوووووعين وغوووووريهم، وال بيووووونهم وبوووووني ااووووواشني، وال بوووووني معووووواملتهم ألشفسوووووهم 
 :يهومعاملتهم لمولياء على سبيل اآللياة ه ستقاللباإل

 السرية على الفرغ. دا   أواًل: منع السرية على عدم الفرغ إن مل ش
 أنا مقايسووة السوورية هيمووا عوون هيووه علوووى و اشيوواً: سوولامنا السوورية علووى عوودم الفوورغ بووني مووا  كوور، إالا 

السرية اجلارية على عدم الفرغ بني ما  كر قيا، مع الفارغ، وهو  بوو  الورد  يف املقويس عليوه وعودم 
بالتقصوووري، أو  العرتهووووا بوتوووه يف املقووويس، حوووي لوووو سوووعل عووون شفوووس املعووواملني موووع الصووو  غوووري املوووأ ون 

م هيبوون بأشاوه موأ ون، اعتذروا مبا ليس عذراً، خبالف ما لو سعلو  ا عن وجه معواملتهم موع املوأ ون هوإهنا
الووذي هوووو مبنعلووة الصوووغر  لكلايووة صوووحة كوولا موووا هووو موووأ ون هيووه مووون املعووامال  املكموووون يف أشفسوووهم 
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قطعياتهووا أو ظنيتهووا، مووع أنا شووكاهم يف كلايووة صووحته كوواٍف يف صووحته بعوود قيووام سووريهتم عليووه موون دون 
  بو  رد  عنه.

عوون رضووا رئيسووهم  اتهمل شتحوواع عوون حجيووة كوولا سوورية موون سووري املسوولمني وكاشووفيا واحلاصوول: أشاووا 
 املعصوم.

 بعض سريهم. داسهإن قل : قد شر  بالعيان قيام اإلمجا  والربهان على ه
 .(1)قلنا: هو الفارغ بينه وبني ما عن هيه، كما ال خيفى(

 لوك عقلوي  نا أشرشا إليوه مون )خبالف ما لو سعلوا عن وجه معاملتهم مع املأ ون( هو ما أ وقوله:
ال يكون مسلطاً علوى  ن  أال  تمل العقالء يف املالك الرشيد  شهأهطري ألن احلإ ال يعدوما هكما  –

ال يكووون مسوولطاً علووى  ن  أال  تملووون يف املالووك غووري الرشوويد الووذي أ ن لووه ولياووه الرشوويد كووذلك مالووه،  
 ماله.

 عنهاالمناقشة: ال توجد سيرة عقالئية ردع الشارع 
ا ال جند سرية من سريهم أبداً، حي واحدة، قد قوام : أشانوأما قوله: )قد شر  بالعيان...( هريد عليه

اإلمجا  والربهان على هسادها، وما قوام اإلمجوا  والربهوان علوى هسواد  ههوو عمول بعوض املسولمني أي 
مون كاهة قد قام اإلمجا  سرية بعض أهرادهم أو طبقاهتم أو أصناههم، وال جند سرية أطبإ عليها املسل

 وللبحث تتمة بإ ن اهلل تعاىل. أو الربهان على هسادها.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 ،أَنَا َأوَُّل َواِفٍد َعَلى اْلَعزِيِز اْلَجبَّاِر يَيْوَم اْلِقَياَمِة وَِكَتابُُه َوَأْهُل بَيْيِت  ثُمَّ أُمَِّت : رسول اهلل قال 

  ُلُهْم َما فَيَعْلُتْم ِبِكَتاِب اللَِّه َوبَِأْهِل بَيْيِت ثُمَّ َأْسأَ 
 .(066ص 2: جالكايف)
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