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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 التبعيض في التقليد
(13) 

 الوجه الثالث: قاعدة اللطف
 ،اآلالتالقّو  و ا والثّا  للّ  مبّاألمر والنهّي وهّبهه ممّا صصّل واألول ،ل للطاعّة ووعّاً وباالخايّارن من الطاعة واحملص ّب للطاعة واملمك  املقر   أموراً ثالثة: للطف يعينوا

 فانه اجلرب وهو خالف اهلدف من اخللقة. اعة قهراً فالللط لاما احملص   (1)وهي واجبة عقاًل مطلقاً أو يف اجلملة على تفصيل ،والثالث بااليصال إىل املطلوب ووعاً 
 .وإال لزم نقض الغرض للغرض من اخللقة أو للغرض من البعثة أو للغرض من الاكاليف، كما سيجيء، وهو واجب على كل الاقادير (2)مث ان اللطف قد يكون مقرباً 

أي فيمّّا كانّّ   عقّّالء فيمّّا انطبّّ  علّّى دوائّّر االواعّّة واملعصّّية هّّمهّّو حجيّّة سّّقة العقّّالء  ّّا ومقاضّّى وجّّوب اللطّّف عقّّالً علّّى البّّارر تعّّاىل بّّالنظر إىل حكماّّه 
 ؛ إذ كيف يعقل أن جيعل اهلل تعاىل حجاه الباونة مما تضل مجيع العقالء؟صغر  السقة العقالئية

اشّرف أم اللطّف أم احلّدو، وذلّ  ملّا ذهّب أقلنّا حبجياّه مّن بّاب الّدخول أم ال إضافة إىل أولوية القول حبجية السقة العقالئية مّن القّول حبجيّة االمجّاص احملص ّل سّواءاً 
العلمّاء علّى اخلطّك فكيّف  ه إمجّاص  طّف أو يّقر امانّع بّالنظر لل   وإذاإليه صاحب اجلواهر من ان السقة املاشرعية هي أعظّم مّن االمجّاص فاتّا تضّم العلمّاء وعامّة النّاو مجيعّاً 

 لعلماء وعامة املادينني بل والشيعة على خطك؟ميكن القول بإمكان إمجاص ا
 .مجيعاً  ئر العقالءإذا كان  السقة املاشرعية أعظم من اإلمجاص فان السقة العقالئية أوىل باحلجية لكوتا أعظم من املاشرعية إذ اتا تضم املاشرعة وسا أقول:

 فاتا ال يشرتط فيها اإلمضاء وال االتصال كما يظهر بادىن تدبر.وعلى أي فان السقة العقالئية لو كان  حجة من باب اللطف  النتيجة:
 الوجه الرابع: برهان الغرض

ـت  )ول قولّه تعّاىل والغرض على أنواص ثالثة: الغرض من اخللقة، والغرض من البعثة، والغرض من الاكاليف، وقد دل  عليها اآليات والروايات فمما دل على األ َلقت ََ َوَمـا 
ِتِن اللَّـهِ )ومما دل على الثا  قوله تعاىل  (3)(نَس ِإالَّ لِيَـعتب د ونِ التِجنَّ َوالِ  ـِْ َِا َدَعـا  مت )ومّن الثالّث قولّه تعّاىل:  (4)(َوَما َأرتَسلتَنا ِمنت َرس ـول  ِإالَّ لِي طَـاَ  ِب ـَتِجيب وا لِلَّـِه َولِلرَّس ـوِل ِإ است
ِييك مت   (5)(ِلَما ي حت

ـت  التِجـنَّ َواِلنـَس ِإالَّ لِيَـعتب ـد ونِ ) إذ كيّف يقّول تعّاىل ؛ور ان تكّون سّقة العقّالء  ّا هّم عقّالء علّى خطّكوإذا كان ذل  كّلل  فانّه ال ياصّ َلقت ََ مث جيعّل حجاّه  (َوَمـا 
ّحبيث ت   –وهي العقل  –الباونة  ِتِن اللَّـهِ )ل اجلميّع؟ وكيّف يقّول ضر ـِْ كذن حلجاّه الباونّة بّان تّنهض يف مجيّع اخللّ  يف مقابّل حجاّه مث يّ (َوَمـا َأرتَسـلتَنا ِمـنت َرس ـول  ِإالَّ لِي طَـاَ  ِب

يِـيك مت  )الظاهرة حبيث تضلهم مجيعاً! وكيف يكمرهم تعاىل بّ  َِا َدَعـا  مت ِلَمـا ي حت َتِجيب وا لِلَِّه َولِلرَّس ـوِل ِإ مث جيعّل حجاّه الباونّة فّيهم حبيّث تّوقعهم مجيعّاً يف اخلطّك؛ إذ معّ   (است
 .(6)وكوتم جيدوتا مقاضى عقوهلم؟ وقوعهم مجيعاً يف ذل اساغراق السقة للعقالء و م عقالء هو سقة العقالء  ا ه

 وبنفس األدلة. ) عليه السالم (املعصوم النيب واإلمام واحلاصل: ان العقل الفطري معصوم من اخلطك كعصمة 
 .!حباجة إىل إمضاء وفعله وتقريرهالنيب  قولن يقال بان كال اتصال، إذ هو كوإذا كان ذل  كلل ، فان سقة العقالء  ا هم عقالء ال حتااج إىل إمضاء و 

 حجية سيرة العقالءلمن الفرقة(  ا  )وإمامتنا أمان استلزام
فقّد قالّ  الصّديقة  خّر مدخلياّه يف صّميم الب ّث وفوائّده األكما تدل على برهان الغرض آيات وروايات كثقة أخر  ونكافي بّلكر احّد الروايّات تيمنّاً وتربكّاً إضّافة إىل 

الظّاهر ان املّراد مّن االمّان األمّان الاكّويين مث الاشّريعي ، و يف صّدر الروايّة وأمانّاً مفعّول ثّا  جلعّل (7)((ِإَماَمتَـنَـا َأَمانـا  ِمـَن التف رتقَـِة... ...فجعـ  اهلل))الزهراء )عليها السّالم( 
 ا يام االسادالل أيضاً.موعليه

فقّد افرتقّ  األمّة، واجلّواب بّان القضّية مشّرووة أي إذا اسّكوا فّا يّق واف  إذ  إمّاماهمزام بظّاهر الروايّة إذ اخلّارج يشّهد بانّه ريّم وجّود انه ال يصح االلاّ توضيحه:
ز والاجّو   ،تعليقيّة ومّع ذلّ  اّد الفرقّة ما ققّةمن اهلل تعاىل ال القيّادة امليدانيّة واخلالفّة الظاهريّة، واإلمامّة  عولّة مّن اهلل نافّلة منجّزة يّق ظاهر اإلمامة هو اإلمامة اجملعولة 

 .)وواعانا نظاماً للملة( )عليها السالم( خاصة مع سب  قوهلا حبمل اإلمامة على القيادة واخلالفة خالف الظاهر جداً 

                                                           

 راجع )فقه الاعاون على الرب والاقو (. (1)
 أو حمص اًل. اً أو ممكن (2)
 .56اللاريات:  (3)
 .64النساء:  (4)
 .24االنفال:  (5)
 .192 – 165حول الغرض من اخللقة والبعثة والاكليف يراجع فقه الاعاون على الرب والاقو  ص (6)
 223ص 29بقوت( ج –حبار األنوار )ط ، 279ص 9هرح من ال صضره الفقيه ج روضة املاقني يف (7)
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 : (1)أحد أمرين –موضوعياها وفوائدها األخر   مما ينفع املقام وألجله مت  الاطرق للرواية الشريفة إضافة إىل –واألوىل يف اجلواب 
إذ بربكّة إمّاماهم تّوفرت  وذلّ  كّلل ، (3)لل ّ  (2)أمان تكويين من الفرقة أي من مفارقة املسّلمني مجيعّاً  ،ان يراد ان إماماهم بنفسها وهي اجملعولة من اهلل تعاىل األول:
 .عن احل  ولوالهم ألمجع الناو على الباول يف أمور كثقة وقضيضها بقضها احنراف مجيع األمة وافرتاقها اليت حال  دونالضمانة 

َوَمــا َ ــاَن النَّــاس  ِإالَّ أ مَّــة  َواِحــَدة  ) مّّن االخّّاالف( كيّّف واالخّّاالف سّّنة اهلل يف احليّّاة قّّال تعّّاىل: اً )أمانّّ )عليهّّا السّّالم( إذ مل تقّّلان الفرقّّة يّّق االخّّاالف  واحلاصّّل
تَـَلف وا َوَلوتال  َ  َت َتِلف ـونَ فَا ـنَـه مت ِفيَمـا ِفيـِه َيوت ََ َلق ِ ـَي بـَيـت َِرِيَن َوأَنـَزَل َمَعه ـمت التِكتَـاَ  بِـالت ) (4ِلَمـة  َسـبَـَقتت ِمـنت رَبـ  ـرِيَن َوم نـ َحق  َ ـاَن النَّـاس  أ مَّـة  َواِحـَدة  فـَبَـَعـَث اللَّـه  النَِّبي ـيَن م َب  

تَـَلف وا  َت ك َم بـَيتَن النَّاِس ِفيَما ا نَـه مت فـََهَدى اللَِيحت يَن أ وت وه  ِمنت بـَعتِد َما َجاَءتـته مت التبَـيـ َنات  بـَغتيا  بـَيـت َِ تَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَّ َت ِتنِـِه ِفيِه َوَما ا تَـَلف ـوا ِفيـِه ِمـنت التَحـق  بِِْ َت َِيَن ََمن ـوا ِلَمـا ا لَّـه  الَـّ
َتِقيم   ِدي َمنت َيَ اء  ِإَلى ِصَراط  م ست  )امانا من الفرقة( واملراد فرقة مجيع الناو عن احل  ال فرقة بعضهم عنه. ) عليها السالم (بل قال   (5)(َواللَّه  يـَهت

كافّة العقّّالء  ّّا فّّيهم وعلّى هّّلا فّّان السّقة العقالئيّّة تكّّون حجّّة دون هّ  مّّن يّّق حاجّة إىل إمضّّاء أو اتصّّال إذ ال يعقّّل مّع كّّون إمّّاماهم امانّا مّّن الفرقّّة إمجّّاص  
 .باول املسلمون على

فّّإذا احتّّدوا علّّى أمّّر كشّّف ذلّّ  عّّن كونّّه عّّن تسّّديد ييّّيب دون  واحلاصّّل: ان كّّون إمّّاماهم امانّّا تكوينيّّاً مّّن الفرقّّة يعصّّم العقّّالء عّّن ان يفّّارقوا احلّّ  مجيعّّاً فاّّدبر
 ريب.

، ملّا لّى باوّل أو انّه جعّل إمّاماهم واجبّة حبيّث لّو اماثلّوا ألمرهّاباشريعه تعاىل وجوب اتباعهم، منع األمة من ان جيمعوا عان املراد امان تشريعي من الفرقة، أي  الثاني:
 .فاكمل (6)افرتقوا عن احل ، واألمر فيه كسابقه

 سيرة المت رعة على التبعيض -1
إىل زرارة يف كّل املسّّائل، أو إىل وميكّن االسّادالل علّّى صّ ة الابعّيض يف الاقليّّد بسّقة املاشّّرعة لوضّوح ان املاّدينني زمّّن املعصّومني مل يكونّّوا ماقيّدين بّالرجوص فقّّ  

 .أية مسكلة ابالي فا يكخل من أي واحد منهمهيعي محران أو جابر أو من أهبه، بل كان كل 
ئمّة )علّيهم داً بّالرجوص إليّه كمّا ال اّد إرهّاداً أو أمّراً واضّ اً مّن األيّهلا دليل على صّ ة الابعّيض بّني األعلّم ويّقه لوضّوح ان بعضّهم كّان أعلّم ومل اّد تقيان بل 
 وسيكيت األعلم.باقليد  الاقي د، على (7)ساو  السقة املعاكسة حبيث تصلح رادعةالسالم(  

 مناشئ حجية سيرة المت رعة:
 على أحد وجوه:مبين مث ان االسادالل بالسقة املاشرعية 

ازامّّاً أي ال –وبقّّه؛ إذ ال يعقّّل ان يلاّّزم املاشّّرعة مجّّيعهم  ّّا هّّم ماشّّرعة القّّول بّّان سّّقة املاشّّرعة كاهّّفة بنفسّّها عّّن إنشّّاء الشّّارص لل كّّم الّّيت كانّّ  علّّى  األول:
 خاصة إذا كان على خالف سقة العقالء، إال إذا كان منشؤه الشارص. بكمر   –ناهئاً عن تدينهم 

كّان أو   حكمّاً )اّوهم احايّاج مّا جعلّه الشّارص كشفها بالكشف األ  عن جعّل الشّارص لل كّم وكيّف ي  لفرضوعلى هلا ال تاوقف حجية سقة املاشرعة على اإلمضاء 
 إىل إمضائه؟ حجة(

ّّقخ ماةالفّّة بسّّقة   علّّى االتصّّال بزمنّّه إذ ال تكّّون كاهّّفة إال حينئّّل  إذ كيّّف ياّّوهم كاهّّفياها مّّع مسّّبوقياها لفّّرتة  حجيّّة هّّله السّّقة نعّّم تاوقّّف  معاكسّّة أو بسر
(8) 

له الطاهرينوصل                                  ولل ديث صلة.  ى اهلل على محمد َو

                                                           

 من يق مانعة مجع بينهما. (1)
 ال من مفارقة بعضهم. (2)
 فان حلف املاعل  يفيد العموم واملاعل  هو املضاف إليه اللي ع وض بّ)ال( واحلاصل ان )الفرقة( أي فرقة املسلمني مجيعاً عن احل . (3)
 .19( يونس: 4)
 .213البقرة:  (5)
 – 135و)فقّه الاعّاون علّى الّرب والاقّو ( ص 386-379ص 2ج ) قّدو سّره (حول هلا املقطع من خطبة الصديقة الزهراء )سالم اهلل عليهّا( يراجّع مّن فقّه الزهّراء للسّيد الوالّد  (6)

156. 
 .يف صورة العلم به فسيكيتواما والكالم كله يف صورة عدم العلم باالخاالف،  (7)
 كيف ياوهم اتا ال منشك هلا إال الشارص مع انقطاعها عن زمنه؟ (8)


