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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(11) 
 من االهمال الجواب عن احتمال نشوء السيرة

بكا  السكتة قكد نلكو  نامك ة  كن  –بعكد ق يكث وبو كا  مكا سكبث  –مث انه قد يستشكل  علكى وعكون انع كاو سكتة املتشكرعة علكى التبعكيل يف الت ليكد 
 التبعيل وعد ه. وينهم وعدم نثبتهم  ن جوازبعيضهم يف الت ليد ألمهاهلم أ ر الال باالة واإلمهال،  ما ذ ر ذلك الشيخ يف  واطن عديدة، فلع  ن

يف  –والع كال   –االمهكال والال بكاالة وو  مكك، بك   نشك ها يف املتسكاويني هكو  الحظكة املتشكرعة  هكو ا   نشأ هذه الستة ليس :والجواب: أوالا 
 اخلبتا  حجية رأي  طلث ا، و ن الواضح ملفرض  ساوا  (1)ارنلازهم نساوي نظري الف يهني املتساويني يف اللامفية عن الواقع ويف احتمال االصابة

رين والفتكويني و نه الف يه ليس جبهة نعبدية وال ملوضوعيته ب  لطري يته إىل الواقع و ونه غالب املطاب ة بدرجكة نكورا الظكن النكوعي، و كع فكرض  كو  النظك
ن غككت  كرجح وهكو قبككيح وإ  ب ن ك  بلونكه حمككاالض فكا  اإللكك ام بت ليكد احكدمها  وككالض أو بعضكاض نكرجيح  ك ة تسكاويني يف احتمكال االصكابة ويف ورجككة اللامكفي

 ح بال  رجح.نه إىل الرتج  و لع
ا   نشأ هذه الستة هي ستة الع ال ، وال مك ا  ستة الع ال  مبكا هكم ع كال  ليسكب نابعكة عكن االمهكال بك  هكي نابعكة عكن   تضكى الع ك   ثانياا:

 الذي جعله اهلل نوراض يف الباطن.
وهككذه فاهنككا حجككة، ل هككا  اللطكك  والاككرض و ككا امككبه  ككا سككبث نفصككيله  عككن امهككال   نشككواهال ا  سككتة املتشككرعة وا  نككوهم سككلمنا، للككن ن ككو  ثالثــاا:

بنفسكه  عكد  إوبانكاض هكو االمهكال أو أي وجكه آخكر ال يو   نشك هاللواقكع وبونكاض وا   كا   –ا   انب ستة  طب ة  –املتلفلة بإحراز اصابة هذه الستة  ال اهني
 حجية أو  امفاض عنها. ال اض لل

 ) عجل اهلل تعالى فرجه الشريف (تقرير اإلمام المنتظر  -4
للونكه  سكتدر ا وقصكي   ) عليكه السكالم ( ن وجكوه حجيكة سكتة املتشكرعة والكذي بكه نسكتاط عكن مكرل انصكال السكتة بك  ن املعصكوم  الوجه الرابع

 :صالة والسالم لستة املتشرعة إذا  انب بالفع  ستة املتشرعة  افة، وذلك بأولة عديدةحاص  يف أز نتنا وو اض، هو ن رير اإل ام املنتظر عليه ال
باجلريكا  يف السكتة للوهنكا  مكا سكبث ن لكه عكن ، فانكه أوىل واخوانكه نفس ال هكا  الكذي اسكتدلوا بكه علكى حجيكة اإلمجكاو ا صك  وهكو اللطك ومنها: 

اجتماو الف ها  على خالف احلث نظراض للطك  أو الكدخول  ميلن افة الف ها  وعا ة الناس فإذا ب صاحب اجلواهر أعظم  ن االمجاو أل  الستة نضم  
 انه الصواب؟ مالض  تومهنيعأو التشرف أو احلدس فلي  يلت م باجتماو الف ها  وعا ة امل  نني على اخلطأ 

 أو ندخله فتأ   ) عليه السالم (لط  ون رير اإل ام الدلي  اآليت على حجية ستة املتشرعة فانه ولي  أيضاض على قاعدة ال ومنها:
 (1)على حجية السيرة (2)(َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّةا َواِحَدةا ) االستدالل بـ -5

ٍَّـةم َوَمَعـارَِ  َولَـْوال َأْن َيُكـوَن النَّـاُس ُأمَّـةا َواِحـَدةا َلَجَعْلنَـا ِلَمـْن َيْكُفـُر بِـ )وقكد يسكتدل ب ولكه نعكاىل: الوجه الخامس:  الرَّْحَمِن لِبُـيُـوتِِهْم ُسـُقفاا ِمـْن َف
َها َيْظَهُروَن  َهـا يـَتَِّكنُـوَن  *َعَليـْ َوابـاا َوُسـُرراا َعَليـْ َيا َوا ِخـَرُة ِعْنـَد رَبُـَل ِلْلُمتَِّقـينَ  *َولِبُـُيوتِِهْم أَبـْ نـْ ُْ اْلَةيَـاِة الـدذ ـلذ َللِـَل َلمَّـا َمتَـا علكى ا   (4)(َوزُْخُرفـاا َوِِْن ُُ

 .حبيث يلو  الضالل والظالم  طب اض  الستة العا ة حجة  طل اض إذ ال ميلن ا  يأذ  اهلل نعاىل بانع او االمجاو أو الستة العا ة التا ة على الباط 
يف اللكافرين ف كرا ، وجعك  يف : لو فع  اهلل ذلك هبكم ملكا آ كن أحكد، وللنكه جعك  يف املك  نني أغنيكا  و ) عليه السالم (وعن الصاوق  (5)ويف الصايف

                                                           

 ه فسيأيت البحث عن وجه نسويغ الع ال  التبعيل بينهما رغم  و  نظر األعلم أقرب لإلصابة وهو وجه وجيه وليس  ن باب االمهال ابداض.ا ا التبعيل بني األعلم وغت  (1)
 .33ال خرف:  (2)
 سوا  ستة الع ال  أم ستة املتشرعة. (3)
 .35 – 33ال خرف:  (4)
 .394-393ص 6نفست الصايف ج (5)
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أنككه سك   عككن  ) عليككه السكالم (، والعلك : عككن السكجاو (2)، ويف اللكايف(1)املك  نني ف كرا ، ويف اللككافرين أغنيكا ، مث ا تحككنهم بكاأل ر والنهككي والصك  والرضككا
) صكلى اهلل عليكه أ  يلونكوا علكى ويكن واحكد  فكارا  لهكم، ولكو فعك  اهلل ذلكك بأ كة حممكد  ) صلى اهلل عليه وآله (هذه اآلية ف ال: عط بذلك أ ة حممد 

 .وب ينا حوهم، وب يوارووهم حل   امل  نو ، وغمهم ذلك وآله (
ويف  (3)"قال: قال اهلل ع  وج  "لوال أ  جيكد عبكدي املك  ن يف نفسكه لعصكبب اللكافر بعصكابة  كن ذهكب ) عليه السالم (ويف العل : عن الصاوق 

 هذا احلديث األخت واللة على األ ثر  ن املدعى فتدبر.
نكام االقتضككا  يف حكد ذانكه ولعلككه هكو جككوو اهلل و ر كه أو ليلككو   وانككه وجكوو  (5)ا  امل تضككي العطكا  اللفككار  ك   كا ذ ككر (4)املسكتفاو  ككن اآليكةولعك  

نحكه اللكرمه هلكم فتلكو  الكدنيا هلكم واآلخكرة للمت كني، للكن املكانع وهكو انفكاق  ميلكن ا  ميحسكن، بكأعلى  كا   ثوبة لللفار على أوىن خصلة فيهم أو عمك 
فيستفاو  نها وبضمها إىل نظائرهكا انكه  ،هو الذي  نع ذلك إذ قيدت حلمتهو جوَوه أو حىت ح   امل  نني  لمة الناس على اللفر أو على حب الدنيا

 .على الباط  جرت حلمته نعاىل على  نع حصول أي أ ر  يوجب اطباق الناس
َناُه النَّْجَدْينِ ) نعاىل وي  ده ا    تضى وار اال تحا  هو ذلك وقوله وعشرات اآليكات والروايكات الكد نكدل علكى أ  اهلل أأ إال أ  يلكو   (6)(َوَهَديـْ

ولككذا قككال  ولكك ال نبطكك  حجكك  اهلل، لبطكك  اال تحككا متا ككاض وإال  الباطكك َ   ليككاض وال احلككث    احلككث   احلككث يف   ابكك  الباطكك  يف وار اال تحككا  وا  ال يكك يح الباطكك و 
اَن َعطَاُء رَُبَل َمْةُظوراا   )نعاىل:   .(7)(ُُالًّ نُِمدذ َهُؤالء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَُبَل َوَما َُ

ُلهِ  )وي  د ذلك  له استثنا  ز ن الظهور املبارك   .(8)(لُِيْظِهَرُه َعَلى الُديِن ُُ
ونكدبر  واللتكه وحكدووها مث  الحظكة حمصكلة جممكوو األولكة  لهكا. فتأ ك  و كدنخر إذ ي تضي التدبر والتأ   يف    وليك  وليك  وهلذا املبحثو جمال آ

 واهلل العاب
 الثمرة
لة االستناو واإلمجاو  ذلك، بني  وهنا حمتم ،مبا  ر   ن األولة على حجية ستة الع ال  وستة املتشرعة، انه ال فرق يف حجية الستةظهر  استنتاٌ :

َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس ) أو حىت   طوعة االستناو وذلك إذا استندنا إىل برها  اللط  أو الارض أو   ام الت نني أو  و  املنشأ الفطرة أو الع   أو آية
ٍَّةم  َها َيْظَهُرونَ  ُأمَّةا َواِحَدةا َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّْحَمِن لِبُـُيوتِِهْم ُسُقفاا ِمْن َف ْْ  )أو آية  (9)(َوَمَعارَِ  َعَليـْ ٍَُهْم بِبَـْعضم َلَفَسـَد َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْع

ٍْلم َعَلى اْلَعاَلِمينَ     ومبهها، وو   ا لو استندنا إىل   ام األ ر باملعروف والنهي عن املنلر أو مبه ذلك. فتأ (10)(اأَلْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُلو َف
يا كا فككال نلكو  حجكة إال  ككع إحكراز نلتتهككا وسكيأيت غكداض إمككلال عكام أساسكي علككى  كا سككبث بأ ملكه و كوج ه: ا  السككتة ال ن يكد علكى   تضككى   و  

 وسيأيت نوضيحه واجلواب عنه بإذ  اهلل نعاىل. ،ووجهها و ع اإل ضا 
 وصلى اهلل على مةمد وآله الطاهرين
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