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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
(254) 

 نشوء السيرة من الالمباالة حتمالإالشيخ: 
بالسرترت ة علرترتى مرترتمة  عرترتا الذ الصرترتمب إلا ارترتا  قنللرترتة ايلرترتة ب ولرترته   و يرترته  سرترتالداللاإلعلرترتى  خ اعرترت ا ال رترتي وقددد

 او  الس ة ناشئة عن عدم املباالة يف الّدين، اما يف س هم الفاسدة.  حالمالاإشكال  ن جهة قّوة 
برترتني انرترتانني، وال برترتني ويؤيرّترتد للرترت   رترتا يرترترم  رترتن اسرترتالمرار سرترت رم علرترتى عرترتدم الفرترتر  برترتني املميرترتلين و رترت هم، وال بيرترتنهم و 

ًّ أمرترتالت و عرترتا لالهم ألوليرترتائهم علرترتى  سرترتال اللباإل عرترتا لالهم ألنفسرترتهم  ذا ممرّترتا ال ،  رترتأ أّ  هرترتايليرترتة سرترتبي حبيرترتال ال يعلرترتم الرترتو
 خصومات األخ . ينبغي ال ّ  يف  ساده

إىل ا ِّ ممبٍّ  الواول هو أ أّ  اإلحالة على  ا جرذ العادة به ااإلحالة على انهول؛  إّ  الذي جرذ عليه الّس ة 
 طرتن   يرته حبيرتال ال يغلرتا يف املسرتاو ة عليرته،  ي كىللرتو  إىل  رتن بلرت  سرتّء سرتنني شرترا   باقرتة ب رت   أو بيرتأ  بي رتة دجرتا    وه  ا

، برت  احليرتوا  برت الثيرتاب،  شرترا اللمم واخلبل وحنومها، وإىل  ن بل  أربأ ع رترة سرتنة  اش ا سنني  مثانيةبف ْلس  وإىل  ن بل  
ه أُ ور الالجرتارة يف األسرتوا  والبلرتدا ، وال يفّرقرتو  بينرته وبرتني   رتن أامرت  سرتس ع رترة سرتنة، وال يكىللرتو  إليرته شرترا  يكلو  إلي

بالسرت ة علرتى هرتذا  العمرت لرته الالجرتارب، وال أّرتّن أّ  ال ائرت  بالصرتّمة يلالرتلم  حيصرت  ث  ال رم والبساتني وبيعها إاّل بعرتد أ  
 .(1 (الالفصي 

 أجوبة الفقهاء
عرترتن دعرترتوم الال برتاالة وتاييرترتدها بعرتدم نيييرترتلهم برترتني انرتانني و رترت هم، ب ولرته   و   رترتد حرترت   لرتد وأجرتاب السرترتيد الوا

امرتا    رتد إرسرتاغم  رت  املميرتلين   ،امرتة وردات واحدات س ة ناشئة عن عدم املباالة عند املالدينني عا ة واحلرتوااذ العلميرتة خ
 .(2 أ  يكو  الصبيا   نبعثني بدو  إل  األوليا  ورضائهم( الغالا الذي يندر خال ه  أأو انانني إىل األسوا ، اما 

   أقرترتول  اإلنصرترتاف خرترتالف للرترت ؛  رترتإّنم يفّرقرترتو  برترتني املميرترتل و رترت ه، برترت  ال رترتدر املعلرترتوم  رترتن  وقرترتال السرترتيد اليرترتلدي
الرتًو  عرتنلونني الّس ة إيكال األ ر إىل املمّيلين ق دار قابلّيالهم، وإقدام النرتا  علرتى املعا لرتة  عهرتم،  رتأ العلرتم بكرتونم  رتا

أو امرترتا يف األيالرتام الرترتذين ولرترتّيهم احلرتاام الّ رترترعي املعلرترتوم رضرترتاه ل رترا   رترتا بيرترتدهم ممرّتا مجعرترتوه  رترتن املباحرترتاذ   ،أو رضرتاه برترتذل 
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 .11ص 2مد احلسي ي ال  ااي، الف ه   االاب البيأ،  السيد حم (2 
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برت   رتن  - (1 امرتا اخالرتاره سرتّيد الريرتاا -وليس لل   ن جهة ارتونم آلرتة  ،املا  اّلذي أخذوه  ن النهر املباح وحنو لل 
 .(2 (باب الالصّرف املالو   يه

 السيرة تتعايش مع احتمال الخالف
احالمرتال اخلرتالف حبجيالهرتا امرتا ال   ّ يىلرتالس ة، اسائر احلجج،  بنية علرتى الالعرتايم  رتأ احالمرتال اخلرتالف،  رتال  أقول:

الع ال   بنية على إلغا  احالمال  س ةو احلياة   إ  اثرة الالخصيص والال ييد والالجوا حبجية العام واملطلق واحل ي ة، ب  خت
، ؛ أال ترترترم قرترتوة احالمرترتال خطرترتا الث رترتاذ أو ارترتذام وقرترتوة احالمرترتال ارترتذب البينرترتاذ رترتاراذواألف يف اا رترتة األدلرترتة والطرترتر  اخلرترتال

قرتوام الظرتواهر   إبرت  ن رتول   وقد تبل  نسبة اخلطا أو الكرتذب، مموعرتات، يف أخبرتار الث رتاذ  ال رتني باملائرتة أو أاثرتر أو أقرت  
النصرترتوص هرترتي،   أعلرترتى  ،ومرترتات إال ملرترتا اانرترتء ّرترتواهر برترت  اانرترتء نصباحالمرترتال اخلرترتالف و  ،ترةواحلجرترتج،  رترت  النصرترتوص املالرترتوا

 . البات ّواهر ولو يف جهة  ن اجلهاذ
جدات ولل  ملرتا  رتده  رتن عمرتوم هرتذه السرت ة  عن عدم املباالة يف الدين، بعيد الس ة ناشئةهذه او    حالمالإ  أ على

  الصرترتالح واملسرترتاجد وامللالرترتل ني برترتاخلمس واللارترتاة ومشوغرترتا، امرترتا سرترتبق، لكا رترتة تب رترتاذ املالرترتدينني  رترتن العلمرترتا  واخلطبرترتا  وأهرترت
 تكو  الس ة العا ة الالا ة هذه ناشئة عن ال باالرم بامجعهم   أواحملالاتني يف أتراف ال بهاذ، وه  يع   بعد لل  

 السيرة دليل على تدينهم وعقالنيتهم ختالفإ
  مرتله  د أجاب عنه السيد الوالد قرتا حا وأ ا اخالال هم يف إيكال أمناف  ن املعا الذ ألعمار خامة دو    ها

،  هرترتو اعرترت اف بالسرترت ة ال بعرترتد ها وإ رترتا سرترتنا األاخرترتالال هم يف اإليكرترتال إىل  اللرترت  قرترتال   أ رترتا  ،لرترتهال  هرترتذا عليرترته   أ
البسرتاتني والع رتار إىل  رتن سرتنه  اشرت ا  هرت  يكلرتو   ،هميفعلو  اذل  ألنم ع ال ، وهذا رأيهم ح  يف الكبار  ن أوالد

ار البرتالغني االع رترين واخلمرتس والع رترين أعمرتالثمينة إىل  الل   إيكاغم  الل  األشيا   إ ،  شبهع ر أو  ا أ الساد 
دلي  على ع الئية املوالني يف تفويض املناسا  رتن األشرتيا  إىل املناسرتا هو ليس دليالت على عدم اجلواا وإ ا  ،بهو ا أش

 .(2  ن األعمار، حسا الالجربة والعر ية(
، دليرترت  علرترتى ترترتدينهم، ولرترتيس األعمرترتار وسرترتّن دو  سرترتنّ يف اإليكرترتال إىل  اللرترت   خرترتالالفاإلنفرترتس هرترتذا  أخددرى: وبعبددا ة

املال  ن أي تريق حرام أو حالل، احلصول على إل لو اانوا     الدينني ال يهمهم إال  ع النيالهم   ط اما قال 
، ات شرترتد رترتنهم  للمجنرترتو ، وللصرترتمب وإ    يكرترتن رالكرترت   رترتن أقرترتدم علرترتى ال رترترا   اعو ولبرترتا ،لوا هرترتذا الالفصرترتي  الع الئرترتي  ّصرترتملرترتا 

 وللراشد وإ    تكن املعا لة قسالوم رشده ب  اانء  و   سالوم ع له و طناله.
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 اإلحالة إحالة على المجهولليست و 
ول، برترت  هرترتي اإحالرترتة  اللرترت  املوضرترتوعاذ إىل العرترترف الرترتذي قرترتد ياللرترت  هرترتليسرترتء إحالرترتة علرترتى ان حالرترتةاإل  إ ونضددي :

  أت رترتخيص  العدالرترتة( إىل العرترترف إحالرترتة علرترتى انهرترتول   رترتأ بداهرترتة إحالرترتة   ابرترتال يصرترتا ال رترتول  نرترتهأ يهرترتا أحيانرترتات، أال ترترترم 
أّ  ، أو ارترت   رترترد  رترترد باعالبرترتار أوسرترتاتهماملرترتال    أالعدالرترتة إلا  سرترترذ بامللكرترتة، اخاللرترت  النرترتا  يف ا رترتفها وت خيصرترتها إال 

سرتا سرتّنه على العرف يف ت خيص نوع املعا لة اليت حيولونا إىل هرتذا الصرتمب ولا  حب لهنه  رآة للعرف، واذل  اإلحالة
 و طناله.

بعض الف ها  برت   ن  ات  بللوم س وط س اذ املسرتلمني عرتن احلجيرتة  رتا   يعاضرتدها األدلرتة اخلارجيرتة، إل  رتا  وأجاب
 .(1 (حالمالاإل ن س ة  ن س  املسلمني إال ويالاّتى  يها هذا 

على ايخر  قي يّ كا  حبيال و ن الس  س هم على الاللاحم يف الطر  امللدمحة، وعلى جلو  أحدهم لدم ضيق امل
عنرتد  ، ةاملي رتاوالالخلي يف  ؤالالوض علىأو يلحلحه عن  كانه قليالت أو جيلس على ترف عبا ته، واذل  س ة ال يوف 

ليسرترتء ناشرترتئة عرترتن  نرترتاأارترت  هرترتذه السرترت ، املخالفرترتة ّرترتاهرات ل اعرترتدة السرترتلطنة، ال شرترت     إ رترت،  يرترتاب مرترتاحا الرترتدار حلاجرترتة  
وانصرتراف أدلرتة السرتلطنة عنهرتا،  ،علرتى امللامحرتة  بنيرتة  ادحرتاماإلحرتاالذ  أ امل رتي  وعرتن  برت  عرتن إحرتراا رضرتا ،الال باالة 

عن   نهملكثرة تلاحم النا  يف احلج واجلمعاذ واألسوا  و  ها وعدم ردع أي أحد   املعصوموالس ة  الصلة بل ن 
 لل .  الا  

 الخمس إلنكا  السيرة أو إنكا  حجيتهاالوجوه 
ب ، ناقم املنكرين للس ة أو حلجيالها ب وله   وأّ ا احمل ق السيد عبد احلسني الالري، تلميذ امل اا ال  ااي الك  إ مث

عليهرتا، أو إنكرتار نيّكنرته  رتن الرتردع، أو  إنكار الس ة  منمصرتر إّ رتا يف إنكرتار أمرت  السرت ة، أو إنكرتار إترتالع املعصرتوم 
 .(2 إنكار عدم ردعه بدعوم افاية الردع قث  خرب ابن محلة املال ّدم، أو قث  احلوالة إىل األمول(

 لفرترتر  بينرترته وبرترتنياو   يصرترتلنا، ولكرترتن ردع  نرترتهأبرترتدعوم  حيالمرترت  احالمرترتال خرترتا س وهرترتو  إنكرترتار عرترتدم ردع ال رترتارعو  أقددول:
وأ رترتا  ،يرترتاذعرترترب اييرترتاذ والروا إلينرترتا ردعرترته ومرترت  قرترتدو  ردعقرترتد  ال رترتارع  أالرابرترتأ إمجالرترته    أ، وهرترتو األخرترت  يف اال رترته، الرابرترتأ

 .(لمدينة الع  يف االاب  د  ر  و   امي ن الرواياذ، اما  ال ارع ردع ولكن   يصلنا ردعه ل ياع اث    أ  الهاخلا س  إمج
وأجاب عرتن األول برترت   أّ رتا أمرت  وجرتود السرت ة  رتال مرتال إلنكرتاره يف احملّ رتراذ، برت  يف ارتّ   رتا يليرتق حبرتال الصرتبيا   رتن 

 ة سرتاو املإىل ارت  مرتمب  رتا هرتو  طرتن  يرته حبيرتال ال يغلرتا يف  الواول علىاملعا الذ، ل هادة العيا  جبريا  س ة املسلمني 
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يكلو  إىل البال  أربأ سنني شرا  باقة ب رت  أو بيرتأ بي رتة بفلرتس، وإىل البرتال  مثرتا  سرتنني شرترا  اللمرتم  أنمعليه،   د ترم 
، برت  يكلرتو  إليرته أ رتور الالجرتارة يف األسرتوا  والبلرتدا ، احليرتوا و  برت واخلبل وحنومها، وإىل البال  أربأ ع رة سنة شرا  الثيرتاب 

لرته  حيصرت كا رت  سرتس ع رترة سرتنة، وال يكلرتو  إليرته شرترا   ثرت  ال رترم والبسرتاتني وبيعهرتا إال بعرتد أ  وال يفّرقو  بينه وبني ال
 الالجارب.

مرتّرد اسرتالبعاد إلا   يكرتن جهرتة  (1 بالسرت ة علرتى هرتذا الالفصرتي " العمرت وقول املاتن  "ال أّّن أّ  ال ائرت  بالصرتمة يلالرتلم 
 .(2 (، وإال  هو الفار  بني األ رادنفرادإ

  نرترتمأو رتن البرترتديهي عنرتدنا   يرترت ا  ،ابرته، جهلرترته ارت ي صرترتداملعصرترتوم عليهرتا( ال  العإترت   أو إنكرترتار وأقرتول  وأ رترتا قولرته
هرتو آذ إىل يرتوم   رتاو  رتا   رتى و رتا سرتيا  أُوترتوا علرتم الراسرتخو  يف العلرتم الرتذين  نرتمأو  تعرتاىل حميطو  بك  شي  بإل  اهلل

 يرتة وإ  علمرتوا ارتا بعلرتم الغيرتا؛ وللرت  ألنرتم عليهرتا عرترب الطرتر  الطبيعيرتة الظاهر   العهمإتّ ال يا ة، ب  ي صد عدم 
دَنك مض    كلفو  بالعم  على حسا علو هم الظاهريرتة ال علرتى حسرتا علمهرتم بالغيرتا، ولرتذا قرتال  ِإنََّمدا َأقضِضدب بَديدض

ِتِه ِمنض بَدعضٍض فَأَيَُّما  َج ٍل َقَطعضدت  لَده   َيضَماِن َو بَدعضض ك مض أَلضَحن  ِبح جَّ َناِت َو اْلض ِمدنض َمداِل َأِخيدِه َشديضفاإ فَِمنََّمدا َقَطعضدت  لَده   بِالضبَديدِّ
حيكرتم حسرتا الواقرتأ   رتط حكرتم و قرتاتلهم، ارتابن  لجرتم و رت ه، وهكرتذا، برت  الرتذي  و  يالجنبرتوا  ( 2ِبِه ِقطضَعةإ ِمَن النَّدا ِ 

 وال   . مث اإل ام احلجة  هو داوود وسليما  
لرترتى السرترت ة، لرترتيس بعيرترتدات   رترتط برترت  هرترتو ممالنرترتأ عرترتادة، ألنرترتم إتالعهرترتم حبسرترتا علرترتو هم الظاهريرترتة ع نفرترتي  ّ إن رترتول   ولكددن

يف اثرت   رتن األحيرتا   عاشوا وسط النا  واا  غم أوالد وأحفاد وأمهار وأسباط وج ا  وأمدقا  واانوا يعاشرو  النا 
مشرتول الصرتبيا  ي رت و  اخلبرتل أو الفااهرتة أو   هرتا  برت  ايرت  يع رت    أيفرتى علرتيهم   أ كيرت  يع رت    عاشرة اث ة جرتدات 

 عا ات  إ  لل  أشبه باحملال، وللبمال ملة بإل  اهلل تعاىل. 255توال  املعصو ني اا ة العاإلتّ عدم  دعوم
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ِمناإ َحتَّى َيك وَن ِلَجِميِع َأمضرِنَا م تَِّبعاإ م رِيداإ َأاَل    اإل ام الصاد قال  ِِ َأمضرِنَا ِإنَّا اَل نَدع دُّ الرَّج َل م ؤض  َوِإنَّ ِمِن اتدَِّبا

ك م  اللَّه   َِ فَدتَدَزيدَّن وا ِبِه يَدرضَحمض َعشضك م  اللَّه   وََكبِّد واَوِإ َاَدتِِه الضَوَ    َأعضَداَءنَا ِبِه يَدندض
 .(81ص 2   الكايف 
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