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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
(520) 

وة قدب ن آبدائهم، قدد اعدعل عليده ال دي  اإلستدالل على صحة معامالت الصبيان الراشددين بد   ن  أسبق 
 وهناك إشكاالت أخرى: ،عنهاحتمال أن تكون السرية ناشئة عن الالمباالة يف الدين، وقد سبق اجلواب 

 السيرة بزمن المعصومين  اتصالإشكاٌل: ال يعلم 
 .السرية بزمن املعصوم  اتصالال يعلم  نهأومنها: 
حجيدة األخدرية  ن فدى السدرية املت درعية ال علدى سدرية العقداله  دا هدم عقداله إن ورد ف مندا يدرد علد عدعالاإلوهداا 

( لرجوعها إىل حكم / إدراك العقل وهو ما يك دف عنده تصالاإل اتية  عىن عدم حاجتها لإلمضاه )املتوقف على 
 وقد مضى تفصيل الكالم فراجع. تقييدها بد) ا هم عقاله(

 ، ثبوتا  نقالباإلال يحتمل في سيرة المتشرعة  الجواب:
 :تاً ال تكون مث حدثت، ثبوتاً وال إثبا ن  أو أيضاً  نقالباإلتمل فيها ال حي نه فونقول: وأما سرية املت رعة 

ثبوتدداً فلمددا  اددرد السدديد الددالّر مددن: )وأم ددا إحتمددال حدددو  السددرية اجلاريددة علددى صددحة معاملددة الصددبيان يف  أمااا
 .(1)د جداً؛ لت ابه األزمان وعدم تفاوت األحوال والدواعي(احملق رات عن قبل أوليائهم بعد زمن املعصومني فبعي

 اهندإ ا طابقدت سدرية العقداله فاألصدل اوهندا ناشدئة مدنهم، وإحتمدال او  هنداأأقدول: مدن الواضد  يف سدرية املت درعة 
إحتمدال ضدعيف فيمدا لدو توافقدت السدريتان وعلدى  ندهأعلى  ،فعمن اآليات والروايات ال يضر بقوهتا بل هو نا ةشئنا
 .، وأما إحتمال اوهنا ناشئة من مناشئ أخرى فمما ال وجه له أصالً هروب من حجة إىل حجة أخرى نه ف ّأ

سددرية املت ددرعة علددى البيددع للصددبيان وال ددراه مددنهم يف األمددور اليسددرية، اددا بز  حدددو ال حيتمددل  ندده فويف املقددام 
مددن  ملددا  اددرد  حدددوثها بعدد عدددمها؛أو  وانقالهبددا عددن سدرية معااسددة زمددن املعصددومني  والفااهدة وشددبههما،

حاجددة األوالد عددنهم و أو بدديعهم  ددم حدداجتهم إىل شددراه األوالد شددد ة  :حددا م ن فددت ددابه أحددوال الندداع ودواعدديهم، 
أو تدريب الصدبيان أو  وقت احلاجة للبيع وال راه عن الدار بعدهمباألهم أو  ن غالاإل :ودواعيهم ،لكأنفسهم لا

وعدمددده مت دددابه مدددن  جتمدداعياإل سدددتقرارواإللدددك، واألزمندددة يف حلدددرول احلددرب والسدددلم إشددغا م بعمدددل مفيدددد وشددبه  
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 حيث اجملموع ولاا ال يرسلون أوالدهم يف منتصف الليل أو لدى اثرة اللصوص وخمافتهم عليهم منهم وهكاا.
 وال إثباتا  

اعي علددى ضددب  مددا مددع تددوف ر الدددو  (1)أحدددإىل عدددم إحتمددال حدددوثها مددن: )مضددافاً  إثباتدداً فلمددا  اددرد  وأمااا
حيدد  مددن السدري، سددي ما امللالفددة للقواعدد والسددنن، أال تددرى ضدبطهم اددون السدرية اجلاريددة بددني املسدلمني علددى شددرب 

اإلرسي ةالتنت حادثة من سفهاه إيران، وعلى شرب اجلاهي حادثة من 
وعلى امتيداز ا دانييني لغدريهم يف األلبسدة  ،(2)

مدن السدري احلادثدة، حيدث ضدب  حددوثها ييدث   ي دك يف حددوثها، حادثة من سالطني الصفوية، إىل غدري  لدك 
ا ليست من السري امللالفة للقواعد، فاملنصف يقطع بأن  ما حنن فيه ليس منها(  .(3)مع أهن 

 إشكال: تاريخنا لم يكتب!
د ال يصدد  اإلسددتدالل بعدددم ضددب  أحددد مددن املددؤرخني النقددالب السددرية أو تغريهددا، علددى ثباهتددا يف عمددو  ال يقااال:

و لددك ألن تارانددا   يكتددب إ  التدداري  اتبدده أهددل العامددة، االكامددل والطددّا وتدداري  بغددداد وتدداري  دم ددق  ؛منالددز 
 الداينعلمائندا علدى العكدس مدن وتاري  ابن الطقطقي.. إخل، و لدك لتدوفر األمدوال بأيدديهم و ايدة احلكومدات  دم، 

وضددد توثيددق  ات علددى مددر التدداري  ضدددهم  يكونددوا لتلكددون تلددك األمددوال وال  ايددة احلكومددات بددل اانددت احلكومدد
مدن  ،آتالع درات، وقيدل املد نأفكيف يكتبون التاري ؟ ولو اتبدوا فكيدف يطبعدون مدا اتبدوا؟ وي دهد لدالك  احلقائق

  يطبدع مدن   نده فصار املرجع األعلى يف زمانده  نهأالعالمة احللي له ألف اتاب ورسالة ورغم  نأو تفاسرينا   يطبع، 
ممدا يددل  ،اً أخدري منهدا طبدع حدآل مدع مدا  لعل جمموع ما طبع مدن اتبده حدآل اآلن ال يبلدن  دانني اتابداً اتبه إال القليل و 

 على صعوبة طبع الكتب يف األزمنة السابقة لوال  اية حكومة قادرة قاهرة.
 عدم كتابة المفسرين والفقهاء أيضا  الجواب: 

اتابددة انقددالب السددرية يف معددامالت الراشدددين، و ضددب  ال ينطبددق علددى املقددام ) نددهأ لددك وإن صدد  إال  إذ يقااال:
 :جلهاتفرضاً( 

 .نقالباإلال حيتمل فيها  نه فالسرية حيث اانت عقالئية  ن  أ األولى:
اراً أو كاسددتنلددو انقلبددت عنددد ال دديعة خاصددة، لتددوفرت الدددواعي ألهددل العامددة لكتابتهددا )هدداد السددرية  ن  أ الثانيااة:

 ال رجال ال يعة وحاالهتم يف تواراهم.إعالماً( إ  ما أاثر ما اتبوا عن أحو 
                                                           

 ال يضب  حدوثها أحد. نأالعبارة مضطربة والصحي : عدم احتمال  (1)
حون. أّ املزارعون وقيل ا ارداال وهم  (2)  املراد هبم املال 
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فيمدا جدرت هبا وحيدث وردت يف احلكدم  بتالهاإلهاد السرية حيث اانت مت رعية أيضاً وحيث اثر  نأ :الثالثة
ال يكتبهددا املفسددرون يف  يددل اآليددات وال الفقهدداه  نأال يعقددل  ندده فآيددات وروايددات امددا سددبق،  عليدده أو علددى عكسدده

لوضدو  تدوفر الددواعي و لدك ن  دم اتدب يف التداري  كدتوإن   حدآل مدن اجلهدات الدثال ، وال األصوليون، ملا سدبق 
ااااواَلُهما...  َوآتُااااوا الاَيتااااامىيكتبددددوا  يددددل قولدددده تعدددداىل:  نأعلددددى  تُااااوا و (2)َوابااتَالُااااوا الاَيتااااامى...(1) َأما َوال تُاؤا

اااواَلُكُم... يكتبدددوا  نأ، اتدددوفر الددددواعي علدددى السدددرية ااندددت علدددى الوفددداو فانقلبدددت، أو العكدددس نأ (3)السُّاااَفهاَء َأما
 .يف اتب الفقه حيث تطرقوا مجيعاً للمسألة لك لو اان 

 دفاع المظفر عن الشيخ )قدس سرهما(
ي  بقولدده: )قددال ال ددي  األعظددم يف اتدداب البيددع يف ال دد ورأّوبددالك الدده يظهددر عدددم متاميددة مددا عضددد بدده املظفددر 

مبحث املعاطاة: وأم دا ثبدوت السدرية واسدتمرارها علدى التوريدث )يقصدد توريدث مدا يبداع معاطداًة( فهدي اسدائر سدرياهتم 
 .(4)الناشئة من املساحمة وقل ة املباالة يف الدين مما ال حيصى يف عباداهتم ومعامالهتم، اما ال افى

علدى هداا النحدو مدن السدرية هدو مدا  عتمداداإله يعين من السرية هاا النحو الثدا.. والسدر  يف عددم ومن الواض  أن  
 نعرل من أسلوب ن أة العادات عند الب ر وتأثري العادات على عواطف الناع:

 إن  بعض الناع املتنفاين أو املغامرين قد يعمل شيئا استجابًة لعادٍة غري إسالمية، أو  وًى يف نفسه، أو
لتأثريات خارجية حنو تقليد األغيار، أو لبواعث انفعاالت نفسية مثل حب  التفو و على ا صوم، أو إحلهار عظمة 

 شلصه أو دينه أو حنو  لك.
ويأيت آخر فيقل د األول يف عمله، ويستمر  العمل، في يع بني الناع من دون أن حيصل من يردعهم عن  لك، 

 لبة العاملني فال يصغون إىل من ينصحهم، أو لغري  لك.لغفلٍة أو لتسامٍ  أو  وٍل أو لغ
وإ ا مضت على العمل عهود طويلة يتلق اد اجليل بعد اجليل، فيصب  سرية املسلمني! ويُنسى تأري  تلك 

العادة. وإ ا استقرت السرية يكون ا روج عليها خروجا على العادات املستحكمة اليت من شأهنا أن تتكو ن  ا 
 ام لدى اجلمهور، فيعد ون خمالفتها من املنكرات القبيحة.قدسية واحع 

ا عادة شرعية وسرية إسالمية، وأن امللالف  ا خمالف لقانون اإلسالم وخارج على ال رع!  وحينئا يعاهى أهن 
                                                           

 .2سورة النساه: اآلية  (1)
 .1سورة النساه: اآلية  (2)
 .1سورة النساه: اآلية  (3)
 جممع الفكر اإلسالمي(. -)ط  42ص  3املكاسب: ج  (4)



 (807)ه4444/ ب رج 4األحد . .......................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

4 

 

ساجد بيوم النوروز، وزخرفة امل حتفاهواإلوي به أن يكون من هاا الباب سرية تقبيل اليد، والقيام احعاما للقادم، 
 واملقابر... وما إىل  لك من عادات اجتماعية حادثة.

وال  من يغع هباد السريات وأمثا ا، ف نه   يتوص ل إىل ما توص دل إليده ال دي  األنصداّر األعظدم مدن إدراك سدر  
ظداهر واملعامالت وامل جتماعواإلن أة العادات عند الناع على طول الزمن، وأن  لكل جيٍل من العادات يف السلوك 

 .(1)عن عادات اجليل اآلخر( ختاللاإلواملالبس ما قد اتلف ال 
 المناقشات:

العقداله  تعم دلكوهندا عامدة تامدة شداملة   لك غري حمتمل يف السدري العقالئيدة )يف مثدل املقدام( نأحلهر أواًل:  وقد
 .يكون  ا من أ من املناشئ اليت  ارها نأواملت رعة مجيعاً فال يعقل 

ال جنددد يف  نندداأمددع  العامددة ومفسددروا ال دديعة وفقهددائهم.لبددان واتبدده مؤرخددوا العددا  ومؤرخددوا  نااددا لددو  ممدد نددهأوثانيدداً: 
 شيه من تواري  العا  وال العامة وال سائر اتبهم وال اتبنا حآل إشارة ألحد املناشئ اليت  ارها.

املؤرخددون تدداري  حدددوثها فقددد   السددرية احلادثددة، امددا مث ددل بدده مددن زخرفددة املسدداجد، قددد سددجل نأعلددى  لددك ويدددل 
يدة هدو الداّ و عام نأ وأول مدن زخدرل املسداجد باألحجدار املزخرفدة وبالصداج ا نددّ الفداخر  ادانعثمان   نأاتبوا 

 .زخرفة املساجد  عىن تزيينها بالاهب نادرة وليس سرية وال حلاهرة عامة نأعلى  (2)جداً توسع يف  لك 
إليده فطدرة اإلنسدان ولداا جنددها حلداهرة عامدة يف ادل  الداّ تددعو حدعامإلافهما مدن ندوع  وأما تقبيل اليد والقيام،

ددالب ددر ت ، وحيددث   حيكددم العقددل وال العقدداله بوجوهبددا أو ضددرورهتا، بددل يسددنها فقدد ، لدداا   تعددم  اجلميددع امددا عم 
 .معاملة الصبيان الراشدين نظراً للضرورة الداعية  ا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َوَعَلياُكما ِبطُوِل  ،ُكونُوا ُدَعاة  ِإَلى َأنااُفِسُكما ِبَغياِر أَلاِسَنِتُكما وَُكونُوا زَيانا  َواَل َتُكونُوا َشيانا   :إلمام الصادو قال ا
اَل يَا َويااَلُه َأطَاَع َوَعَصياُت الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد فَِإنَّ َأَحدَُكما ِإَذا َأطَاَل الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد َهَتَف ِإباِليُس ِمنا َخلاِفِه َوقَ 

 (.77ص 2)الكايف: ج  َوَسَجَد َوأَبَايات

                                                           

 .181-171ص 3ل الفقه، مؤسسة الن ر اإلسالمي د قم: جال ي  حممد رضا املظفر، أصو  (1)
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