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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 األبدية على

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(15) 
 بيات قاصرةساقطة والل  المانعين: االطالقات من أدلة 

ستدل للمانعني عنن التبعنييف يف التيليند بعندم وانوت امليتمني لدنمول أتلنة احل ينة لنرأآل الفيينه الخنر املنرات التبعنييف بنالراو  أ  كما قد 
 إليه إذ االطالقات ساقطة واألتلة اللبية قاصرة عن الدمول.

بلننه عنا اخنتالجمل ادتهندين يف  وجينو  التبعنييفعلنى قولنه   لانة والااليننياملسنللة الااالعنروة يف التعلينع علنى  يبعيف حمدفيد نيل عن )
الفتوى تسيط إطالقنات أتلنة احل ينة عنن املراعينة وينملصنر املرانا باممجنا ي فمدنروعية التبعنييف تتوقنا علنى عمنوم اممجنا  علنى الت ين  

بل يظهر عن أتلنة بعنيف املنانعني عنن العندول يف سن  املسنللة  بينهما لصورة التبعييف، لكن مل يتمح عموم اممجا  ومل أقا على عن اتعاه،
 .(1)(اليت قد قلد فيها املنا عن التبعييف وعالها تعوى الس ة عليه يف عصر املعصوعني )عليهم السالم( فالتبعييف إذن ال خيلو عن إشكال

تهنندين املتسنناويني يف األخننت وميننا فتنناويهم، ال يف وقننال )والظنناهر ان عننراته أن اممجننا  الينندر املتننيين عنننه قياعننه علننى الت ينن  بننني اد
 .(2)الت ي  يف بعيف فتاويهم(

اعننا سننيوال إطالقننات أتلننة احل يننة عننند التعننارا، فسننيلا بنن ذن اهلل الحيننال افننواب عنهننا بالتفصننيل، فلنننتكلم علننى أتلتننه اللبيننة  أقــ: :
 فنيول انه يرت عليه 

وسننيلا هاننه  ،ا  والسنن ة كنني يفنني نفيهمننا بنفنني اننوا  التبعننييف بننل هنننا  االستصننملاب أيمننال عنندم ااصننار األتلننة اللبيننة يف اممجنن أواًل:
 إضافة ملا قد عمى عنه.

عنا ذكننره عندت عننن األعنالم عنن )ان السنن ة عوانوتة يف عصنر املعصننوعني )علنيهم السننالم( فن ن عنوام الدننيعة مل يكوننوا يف عصننرهم  ثانيـاً:
إذا اخننتوا عننن واحنند بعننيف األحكننام مل خيتصننوا بننه كننانوا د أصننملا م )علننيهم السننالم( فيننط بننل  )علننيهم السننالم( يلخننتون األحكننام عننن أحنن

 .(3)وراعوا لغ ه يف س ها(
يف التيلينند  )علننيهم السننالم( م عليهننا النندليل عننن شننواهد تارخييننة تابننب تبعننييف أصننملاب املعصننوعنيي ننمل ي   (4)لكننن هننته النندعوى أقــ: :

بنل ان املندعي لنو أقنام شناهدين أو يالينة أو حنو عدنرة وعدنرين علنى تبعنييف بعنيف األصنملاب يف  ،تافهي جمرت ظن باهنم كانوا يفعلنون كن
ال بنند يف السنن ة عنن كوهنننا عاعننة هين  يكدننا نفنن  فاننه بلننوذ ذلند حنند السنن ة  -1ابننب أحند أعننرين التيليند فانننه ال يكننون تلنيالل، عننا مل ي  

 ) علينه السنالم (أو يابنب تبعنييف احندهم عنا إقنرار املعصنوم  -2 عندم النرت  عنهنابصنرجمل  هلا ) عليه السالم (واوتها عن إعماء املعصوم 
 له.

عندخل ولكن عا ذلد ميكن إيبات س ة املتدرعة عن طريع آخر وهنو احلندا املوانل لليطنا أو االطم ننان يف أقنل فروضنه وذلند عن  
احلينول علنى عندم فنان عنن الحنري سن ة العينالء يف كنل  ية أيمنال س ة العيالء فاهنا تصلح بنفسها تليالل كما تصلح كاشنفال عنن سن ة املتدنرع

                                                           

 .191ص 2النور الساطا يف الفيه النافا ج (1)
 نف  املصدر. (2)
 نف  املصدر. (3)
 ة يف عصر املعصوعني )عليهم السالم(.الن الس ة عواوت (4)
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 ،اننننرت سنننن يم اليطعيننننة األكينننندة علننننى التبعننننييفقنننند التيينننند بكافننننة آراء أحنننند املتسنننناويني يف الطننننل أو اهلندسننننة أو ا اعنننناة أو س هننننا بننننل 
خاصنة عنا حلنان اننه مل يصنل لننا رت  عنن  ،عنن العينالء كاننب علنى التبعنييف يف املسنائل كنتلد لمنرورة كنوهنمان س ة املتدرعة  (1)اكتدا
عننن السنن ة العيالئيننة هننته ولننو كننان لبننان إذ الننرت  عننن السنن ة العيالئيننة  وال عننن احنند عننن املتدننرعة  عننن املعصننوعني )علننيهم السننالم( الدننار 

 .املستيرة ال بد ان يكون مبستوى البيان والبالذ لتتم احل ة
الننرت  عنهننا عننن الدننار  بدننكل عتظننافر بننل  ت  ر  ويدننهد لننه ان السنن ة العيالئيننة حينن  كانننب ولننو يف افملننة علننى اليينناا واالستملسننان و  

كننند عنهنننا علنننى الييننناا واالستملسنننان، ومل  ننند آينننة وال رواينننة راتعنننة عنننن التبعنننييف بنننني آعتنننواتر عنننا ان سننن ة العينننالء علنننى التبعنننييف أقنننوى و 
ناملتسناويني وإن و   ولنتا انعينندت الدنهرة علنى الت ين  بنني املتسناويني بننل  ياسنتنباال عنن آينة أو رواينة فانننه ال يصنلح راتعنال عنن السن ة أبندال  دا 

 صاحل افواهر الت ي  بني األعلم وس ه. فتلعل ذكر
 .(2)بط وس ه(على اوا  التبعييف قد اتعاه س  واحد كصاحل المواعا ذكره يف النور الساطا عن )مث ان اممجا  ثالثاً: 
وأّعنننا األقنننوال يف املسنننللة ف يننننان  األّول  الت يننن  وهنننو قنننال السنننيد العنننم يف بينننان الفينننه ) ،وممنننن اتعنننى اممجنننا  الدننني  االنصنننارآل أقـــ: :

سنيلا إن شناء عن ا يع والعالعة والدهيدين وصاحيب املعامل والزبندة وآخنرين، بنل اّتعني علينه اممجنا  عكنّررال و  (3)للمعظم ونيله يف املفاتيح
ال إشكال يف الت ي  ) قدا سره (ويف تيرير ه  شريا العلماء  اهلل تعاىل.

 وقال أيمال  .((4)
 )واعا املطلل الااين  وهو أنّه هل هنا  إمجا  ععت  على الت ي  بني الفييهني امل تلفني أم ال؟

ع علننى الت ينن  يف املننمم هنننا ممّننن همننرين فتنناواهم عننن عرااننا ذلنند، ومل يعلّنن ) قنندا سننره (فينند اّتعننى مجننا، عنننهم  الدنني  األنصننارآل 
 .(5)العصر إاّل أحد املرااا املعاصرين، حي  أوال االحتياال عا امل الفة حّو يف صورة أورعية أحدمها(

ا أشننار إليننه  ولكننن ميكننن تعننوى يبننوت اممجننا  بواننه آخنر سنن  احلنن  وهننو عننا لنننا ان نعنن  عننه باممجننا  احلدسنني التملليلنني وهننو عنن .هنتا
كاشننا الغطنناء بيولننه )فنن ن اممجننا  إ ننا قننام علننى عنندم واننوب االحتينناال وعنندم الراننو  ل صننل وعنندم الراننو  لفتننوى الغنن  الفاقنند للدننرائط 

ع الت ينن  هنو كننل واحنند عنن الفتنناوى ال مجينا الفتنناوىي فن ذن عوضننو  الت ينن  هنو أخننت كنل واحنند عنن األحكننام عمننن وهنو ييتمنني ان عتعل ن
 .(6)(تاريريد وخي

رال، لكننه سن  هفهو إذن إتعاء لإلمجا  ع  احلدا به عن طريع برهان الس  والتيسيم ونفي الديوق الاالية األوىل فيبيى الرابا ق أق: :
ينن  والت  (1) بننني جممننوعيت آراء كننل عنهمننا بافملننة تننام وذلنند ألن الدننع الرابننا يتكننون عننن احتمننالني ومهننا )الت ينن  االبتنندائي وهننو الت ينن

 ( ونفي الديوق الاالية ال يستلزم إيبات االحتمال الااين بالمرورة.(8)ي  بني جمموعيت آراء كل عنهما يف افملة االستمرارآل وهو الت
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 خ  )عن الحري(. (1)
 نف  املصدر. (2)
 .631عفاتيح األصول  ص (3)
 .159ص 2بيان الفيه يف شرح العروة الوييى ج (4)
 .163ص 2بيان الفيه يف شرح العروة الوييى ج (5)
 .198ص 2النور الساطا ج (6)
 بالباء. (1)
 بن)يف(. (8)


