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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
(528) 

 الجواب عن إحتمال اإلنقالب البطيء للسيرة
 .نفملتشرعة ال حيتمل فيها اإلنقالب ثبوتاً وال إثباتاً، بالتفصيل اآلأّن سرية اسبق 

 اإلنقالب البطيء يف السرية ممكن. نإ ال يقال:
الئريي فريال ملريا سريب  العقأةريا ال ميكن ذلك يف السريرية العاةرية التاةرية العقالئيرية واملتشريرعية، إال إذا أريريد اإلةكريان العقلريي   إذ يقال:

د حىت ةورداً واحداً انقلبت فيه السريرية العقالئيرية العاةرية التاةرية أو السريرية املتشريرعية العاةرية التاةرية، فكيريف ال جن نناأو تفصيله، خاصة 
 .؟انمبورد تطابقت فيه السريت

 وعن إنقالب اإلجماع على نجاسة البئر
 ؟احللي اإلمجاع على جناسة البئر وعدم طهارته إال بالنزح، إىل العكس بعد العالةة انقلب ال يقال:

 ةن عدم إحراز اإلمجاع احلقيقي. قلأمل يكن إمجاع بل كانت الشهرة الكبرية، ةع وجود املخالف، وال  إذ يقال: أواًل:
بعريري  تكريريون السريريرية علريريى وفقريريه إذ قريريد ينبعريري   نأةريرين دون إمجريرياع  يتحقريري فقريريد  ،لسريريريةل اإلمجريرياع، علريريى فرضريريه، لريرييس ةريريرآةً  ثانيااًا:

وفقرياً للفترياوى،  والبنرياء علريى جناسريتها ن السرية العاةة التاةة كانت علريى نريزح البئريرألى وال دليل ع ،همالناس عن الفتاوى لكن ال كل
ةا أكثر ةن جيهل الفتاوى يف الزةن احلدي  رغم كثرة العلماء والوكالء وتوفر وسائل التواصريل  -نقطع بعدةها  إذ أ نقول: إننا بل

إتباعهريا العمريل اريا و وةريا أكثرير ةرين يعسرير عليريه  -، ب؟اءهريا عرين العلمريكثري ةن  نقطاعا ون القدمي وبُعد القرى واألرياف فكيف بالزة
ةريا أكثرير ةرين ال  نريهأكما   -أو عني أو هنر. دأخرى ا أكثر ةن ال جيد ضرورة لنزحها لتوفر البديل ةن بئر ةو  -. جعليها طلعإوإن 

 (1)ذلريريك، علريريى النريريزح، وإن كريريان شريريرعةاملتعاةريرية لكافريرية سريريرية  توجريريدنريريه مل أن علريريم اريريا، وةريرين لمريريوع ذلريريك نقطريريع بيبريرياب بالفتريرياوى وإ
 سريماإللة ةن ذلك كله، والناتج حصّ تاملالنتيجة لتقصري كما يف بع  حاالت الوجه األول أو عن عمد كما يف الوجه الرابع، لكن 

 كانت مث انقلبت.  هناأبمل تكن السرية ةنعقدة على وف  الفتاوى )النجاسة ونزح البئر( فال يصح القول  نهأةصدري، 
 سيرة ما، ال يخل بحجيتها ككبرى كلية إنقالب

ن كافريرية احلجريريج ال بريريل  جيتهريريا خريريروج ةريريورد أو إلكريرين هريري ا ال بريّل باحلجيريرية فريري ،ةريريا ورد  كانريريت مث انقلبريريت يف ةريري  هنريرياأسريّلمنا  ثالثااًا:
 ،يصريهحجرية فيمريا مل يريدل دليريل علريى  ص نريهإفةا ةن عريام إال وقريد خريم وةريع ذلريك  نهأبدليل قطعي على اخلالف  أال ترى أكثر 

النريريدب بالقرينريرية، فكريري لك السريريرية العاةريرية للعقريريالء  أريريريد بريريه ةنهريريايف الوجريريوب وحجريرية فيريريه رغريريم كثريريرة ةريريا  ةهر ظريريا هنريرياإفوكريري لك األواةريرير 
خصوص ةا انقلبريت فيريه أو زالريت يسريق  عرين  نإفإذا انقلبت إىل اخلالف أو زالت حجة إال  القاعدة العاةة كوهنا نإفوللمتدينني 

                                                           

 العدم. (1)



 (874)ه4114/ رجب  5اإلثنين . ......................................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

2 

 

 احلجية دون غريه.
التريرياريا والفقهريرياء سريريجلوا أول ةبريريدأ انقريريالب )الشريريهرة( أو  نأن لبريريان وسريريجله التريرياريا، ولريري ا جنريريد لريريو كريريا نريريهأسريريب  ةريرين  ةريريارابعااًا: 

العالةريرية احللريريي، ولريريو كانريريت السريريرية العاةريرية علريريى ذلريريك مث انقلبريريت بعريريد فتريريواه أو غريهريريا لسريريجلوا ذلريريك  هريريو نريريهأو )اإلمجريرياع، علريريى قريريول( 
 نادرة غريبة هاةة يف ةسألة ةن أشد املسائل املبتلى اا. ظاهرةيشّكل ذلك  إذةع تواف  السريتني خاصة 

لسريريرية ، إذ ال صريريعوبة يف تصريريور اريريول اسريريتداللاإل)ولكريرين الصريريحيح عريريدم صريريحة هريري ا ال يقااال: )وقريريد ذكرنريريا يف  ريري  التعريريار  
تحريريول الفجريريائي لا فريري ا اإلة طويلريرية ةريرين الريريزةن، وةريريا هريريو صريريعب تتمثريريل يف السريريلوق املقابريريل بعريريد فريري   نأبصريريورة تدرجييريرية وبطيئريرية إىل 

بريالظروف والبيئرية واملرتكريزات الثقافيرية إىل  ثرأيتريماً عن نكريات فطريرية ةشري كة، بريل السلوق العقالئي ليس ةنبثقاً دائ نأالعفوي، كما 
وإن كريان يف  وكالةريه  (1)يعتري  الواقريع املعاصرير للسريرية دلريياًل علريى ةاضرييها البعيريد( نأةن العواةل املتغرية، فريال ميكرين  غري ذلك

 ة العقالئية لكنه جيري، يف شقه األول، يف السرية املتشرعية.السري 
 الظاهر: نأوالعقالئية وإن أةكن عقاًل، إال التحول البطيء يف السرية املتشرعية بل إذ يقال: 

 ال مورد لذلك في السيرة على الطرق -أ
ريريّل بريريالظن النريريوعي بريري نأال ةصريريدال لريريه أو  نريريهأأواًل:  احلاصريريل للعقريريالء بأصريريالة ثبريريات  طمئنريرياناإل للريريه ةصريريادي  نريريادرة جريريداً ال  ُن

ويستشريكل علريى أصريالة ثبريات السريرية رغريم  ةريع ذلريك (2)اللغريةالسرية، والعجب ممن يعتمد أصالة ثبات اللغة ةع كثريرة التحريوالت يف 
 ندرة اوهلا وتغريها يف عاةة املتدينني إىل سرية على اخلالف عند عاةة املتدينني ك لك.

 لو كان لبان -ب
بفريى،  نأال يكاد بفى، بريل يسريتحيل عريادة  نهأالتحول وإن كان بطيئاً تدرجيياً خالل ألف سنة ةثاًل إال  نأالظاهر  نأثانيًا: 

وهم ال ين مههم ه ه البحوث، وعلى كافة املفسرين واملؤرخني وغريهم. وكيف يعقل اريول سريرية  –على كافة األصوليني والفقهاء 
طرل إىل ةرادات الشارع، وهي حمدودة ال تتجاوز العشرات يف األحكام واملوضوعات، مث ال عاةة تاةة يف ةسألة عاةة هاةة هي ال

 .(3)ة الظواهر اليت تعد الطري  ألكثر أحكام الشارع؟(يحجيلتفت إىل ذلك ةفّسر وال ةؤرّخ وال فقيه وال أصوب خاصة يف ةثل 
  لة  شرياة ةرية  عا هرة  ري يف ةبحثنريا ةرين عريدم إنقالاريا يف ظرياونظري ةا ذكرناه هنا ةن عريدم انقريالب السريرية يف الطريرل واألةريارات، جيري

 ةعاةلة الصبيان الراشدين بإذن آبائهم. هرةن كظا
 على الردع بعدم قدرة المعصوم  عتراضاإل

سريريرية العقريريالء وسريريرية املتشريريرعة، علريريى صريريحة ةعاةلريرية الصريريبيان الراشريريدين، بعريريدم قريريدرة أي بالسريريرية،  سريريتداللاإليعريري   علريريى  وقااد
 ى الردع عنها لرسوخها وعموةها، فال يكشف سكوهتم عن الرضا لعدم قدرهتم على الردع.عل املعصوم 

                                                           

 .111ص 1دروس يف علم األصول: ج (1)
 كما يف لفظ )أكره( يف الروايات ولفظ )يستحب( و)الوجوب( وغريها كثري. (2)
 بتصرف. (33ر  الدرس )ةبح  التعا (3)
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 أجوبة عديدة
، وأّةريا إحتمريال عريدم نّكنريه ةرين الريردع عنهريا فمىلريافاً إىل أصريالة عريدم املريانع ةنريهبقولريه: ) وأجاب عرين ذلريك السرييد الريالري 

ملانع املستوعب مجيع تلك املّدة الطويلة، فإنرّيه أيىلرياً ةرين اترياالت العاديرية ةعلوم العدم، لعدم تقّية وال غريها ةن املوانع، سّيما ا نهإف
املعلوم عدةه بقىلاء العادة أال ترى أّن األةور املخالفة للعاةة وسالطني اجلور ةع شّدة التقّية فيها قد أبرزوهريا حريّ  اإلبريراز، فكيريف 

 .(1)باألةور املوافقة للعاةة؟ وعدم شائبة التقّية فيها أصاًل(
على ةن استدل بالسرية يف ةوطن ةشريابه، بعريدم قريدرة  رد السيد اخلوئي  وقد أجبنا يف كتاب التبعي  يف التقليد على

ملرين اسريتدل بالسريرية العقالئيرية أو املتشريرعية ري علريى كريون احليريازة سريبب  )وةنه يظهر: أن رد السيد اخلوئي ، بريالشارع على الردع
للشريريرييعة، حريريريىت للمخريريريالف أو الريريري ةي  ألن الشريريريارع مل يكريريرين يسريريريتطيع  لهريريريا األئمريريرية حلّ  والريريرييت ،(2)باألصريريريلامللريريريك لضراضريريريي العريريرياةرة 

ري غري تام  ملا أوضحناه ةن قدرته علريى إبريداء احلكريم الريواقعي، كمريا أبريدى سريائر األحكريام وإن مل يسريتطع الريردع مبعري  الريردع  (3)الردع
 السلطوي احلكوةي.
بإظهريريار أنريريه غريريري مملريريك، أو أن  تلزم عريريدم القريريدرة علريريى الريريردع القريريوب  ال يسريري(4): عريريدم القريريدرة علريريى الريريردع العملريرييوبعبااارة أىاارى

 .(1)ليس  جة فرضاً، أو أن التبعي  يف الرجوع إىل أهل اخل ة غري جائز، وهك ا( ستصحاباإل
 –والنهريريريي التشريريريريعي  (6)أُبَالُِّغُكاااِم رالسااااالِّال رَبِّااايبيريريريان احلريريري  واإلبريريريال   ه كريريريان ميكريريرينهم نرّيريريأةريريرين البريريريديهي  نّ إواحلاصريريريل: 

ةعاةالت الصبيان الراشدين بإذن آبائهم ليست صحيحة وةن يتوهم  نأةثله التقّية إذ أي خوف ةن بيان القانوين، وال حيتمل يف 
 كان يعتدي على اإلةام حينئ  ؟  نهأ

 والواجب عليهم الردع عن مطلق الباطل األصولي والفقهي

                                                           

 .16ص 2السيد عبد احلسني الالري، التعليقة على املكاسب، األةانة العاةة للمؤنر ري قم: ج (1)
: األر  اململوكريرية إذا تريريرق املالريريريك عمارهتريريا حريريريىت 3يف املنهريرياج: )ةسريريريألة  ولتوضريرييح حمريريل البحريريري  أكثريرير ننقريريريل هنريريا رأي السريرييد احلكريريرييم  (2)

أم كريريان هلريريا ةالريريك ةعلريريوم أو  –كأراضريريي األةريريم السريريالفة الريرييت ال بقيريرية هلريريا ةعروفريرية   –يكريرين هلريريا ةالريريك عرفريرياً خربريريت جريرياز لغريريريه عمارهتريريا، سريريواء مل 
لهريول، وسريواء كريان املالريك األول قريد نلكهريا باإلحيرياء أم بغريريه، كرياإلرث والشريراء وءومهريا، وسريواء كريان الري ق لألعريرا  عرين نفريس األر  أو 

أُخر، كاإلنشغال مبريا هريو أهريم. نعريم ال بريد ةرين ةىلريي ةريدة ةعتريد اريا،  يري  يصريدل بأنريه أخراريا( عن عمارهتا أم للعجز عن العمارة أم لدواع 
 (.116ص 2ج )ةنهاج الصاحلني:

قريال بعري  الفقهرياء بكفايرية  نريهأوغريريه، وبريني اإلعريرا  وغريريه، كمريا نعم قد يفصل بني املالك املعلوم واجملهول، وقد يفصل بني ةا ةلك باإلحياء 
 جواز إحياء الغري هلا على حسب بع  الروايات.إمهاهلا ثالث سنوات يف 

 .402ص 1ةصباح الفقاهة: ج (3)
 .واجلنود وشبه ذلك أي: الردع باجلوارح (4)
 .  110-141السيد ةرتىلى احلسيين الشريازي، التبعي  يف التقليد، ةنشورات ةؤسسة التقى الثقافية ري النجف األشرف: ص (1)
 .62سورة األعراف: اآلية  (6)
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 به؟ردعوا عن القياس وشبهه رغم شدة تشب  العاةة   هنمأ ونضيف:
 ردعهم عن القياس ألنه يهدم أساس الدين، عكس ةعاةالت الصبيان الراشدين. ال يقال:
سريريريواء لضحكريريريام األصريريريولية أم  (1)لالاااَئالَ َيُكاااوَن لاللنَاااااال َعلَاااى اللَااادال ُحَجاااة  بَاِعاااَد الر ُسااالال الريريريبال   اإلةريريريام وظيفريريرية  إذ يقاااال:

بنرياء اجملتمريع اجلرياهلي   نأصريدوا لبيريان حكريم ةسريائل فرعيرية رغريم ت  جندهم نناإفان القياس مما يهدم أصل الدين، الفقهية، ولئن ك
دة، وذلك   كان عليها   فَاَلَماا َقضاىبريالتبين  بريناالاة وةرين زوجرية تبنّ  ول ا صح الزواج ةن املبيّن بالتالبنوة كنفي وبكل شدة وقوة وحن

ِنهااا َوطَااراً َزَوِجناَكهااا حكريريم ةثريريل ةعاةلريرية  يبّينريريون، فكيريريف ال ضريريد الرسريريول  ذلريريك أثريريار ضريريجة كريري ى هائلريرية نأةريريع  (2)زَيِااد  مال
َوال تَِأُكُلوا صرحياً عنه بقوله: هنى تعاىل  نهأةع ةن أكل أةوال الناس بالباطل  يرونه وا إذا كانالراشدين بإذن آبائهم الصبيان 

َنُكِم بالاِلباطاللال   .(3)َأِمواَلُكِم بَاياِ
 غ األحكامالتأثير دون إبال باحتمالالنهي عن المنكر مشترط 

ردع عريرين ةعريرياةالت الريريحيتملريريون التريريأثري يف  يشريري يف يف النهريريي عريرين املنكريرير إحتمريريال التريريأثري، ويف املقريريام مل يكريرين األئمريرية  ال يقااال:
 .فيهم الصبيان لشدة رسوخ العادة

الكثريريون البع  كان سينقاد، كمريا حصريل إذ انقرياد  نأ، كما يف أكثر األحكام، وال ريب البع  انقياديكفي  أواًل: إذ يقال:
 صرحياً. اإلةام  ىهنمبا لو جملرد فتاوى ةراجعهم فكيف 

أُبَالُِّغُكاِم رالسااالِّال واجريب ةطلقرياً  نريهإفعن املنكر، ال يف إبريال  احلكريم  إحتمال التأثري شريف يف األةر باملعروف والنهي ثانيًا:
النهريي وجريب غ وعصى القوم بلّ إذا  نهإمث  (1)الَلدال ُحَجة  بَاِعَد الر ُسلال  لالَئاَل َيُكوَن لاللَنااال َعَلىو (4)رَبِّي َوَأنَا َلُكِم ناصالح  َأمين  

والريري ي يريريراد بريريه رفريريع  الفريريرل بريريني ةقريريام إرشريرياد اجلاهريريل وإبريريال  األحكريريام :صريريلةشريري يف بإحتمريريال التريريأثري. واحلالكريريّن وجوبريريه عريرين املنكريرير 
 يف ةسريتوى العقريل العملريي والري ي يريراد بريه ردعهريم عرين العصرييانةقام النهريي عرين املنكرير وبني  ،يف ةستوى العقل النظري جهلهم اا

 . وللبح  تتمة بإذن اهلل تعاىل.عد علمهم بالواجبات واترةاتب
 وصلى اهلل على محمد وآلد الطاهرين

 
ِم َعالالَم َهذالهال اأِلَُمةال، َوإالنَُد لَ  َلِم يُاِرَفِع َواِلعالِلُم يُاتَاَواَرُث، وََكاَن َعلاليٌّ  إالَن اِلعالِلَم اَلذالي نَاَزَل َمَع آَدَم  : الباقرقال اإلةام 

ِثَل عالِلمالدال، َأِو َما َشاَء الَلدُ  ِن َأِهلالدال َمِن َعلالَم مال َنا َعالالم  َقط  إالاَل َىَلَفُد مال  (.222ص 1ج)الكايف:   يَاِهلالِك مال
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