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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
(91) 

 س، فالحجة اإلمام يعتمد على المنفصالت ونيلها صعب على النا الحكيم: النبي 
ظبواهر الماهبه ال هكبون  نإفبحيب  ابان يعدمبد علبى املنفصبالا البلا  لب ل   السيد احلكيم ذهب  إ  أن النب   نأ (2)سبق

حجة على مراداهه اجلدية، إال بعد الفحص عن خمصصاهتا ومقيداهتا وقرائن جمازاهتا، ولكن املنفصالا هب   ااتبم مدتبددة يف ربدور 
يف شىت البالد، فكان من املدع ر أو املدعسبر دبدا  الوربول إلبيهم، وحيب  ال يعقبحل مبن احلكبيم احلوالبة يف ا يصبال إ   الرواة املدفرقني

، أو جمموعبة أشب ا يبود  اافبة املنفصبالا لبدص شب ص  نأمبن مراداهه اجلدية على مصدر هتريعي ال ميكبن تيلبه، لب ا ابان ال ببد 
أَنَاا َمِدينَاُة اْلِعْلاِم َوَعِلايا بَابُاَهاا َفَماْن َأاَاَح اْلِحْكَماَة فَاْلَيْ  َِهاا و (2)ُمُكْم َعِليُّ ْبُن أَِبي طَاِلب  َأْعلَ وهو ال ي دّل عليه حدي  اللقلني و

 معصوما  فيه. اتدهى بإجياز. يف هبليغ األحكام اما اان الرسول  معصوما  يكون  نأوعليه جي   (3)ِمْن بَاِبَها
 ة أقوال أي إماملكن هذا الرأي يستلزم عدم حجي

عدم  ، أروليا ،)على ما أوضحنا  يف الدرس األسبق( لكنه يندج ه ا الرأي، وإن اان ينفعنا االميا  يف إثباا عصمدهم  ولكن  
ويلزم منه عدم حجية قول ا مام علي إال بعبد الردبو  إ  ا مبام بحل  وفعله وهقرير  إال بعد الردو  لإلمام علي  حجية قوله 

وال قولبه إال بعبد الردبو  إ  ا مبام  إال بعد الردو  إ  ا مام الصباد    الباقرا مام وهك ا عدم حجية قول  ... احلسن
ولكنه غائ  عنا ال ميكننا الردو  إليه مما يندج عدم حجية أقواهلم مجيعا ، علينا، إذ اان  .. وروال  إ  ا مام املهدي  الكاظم

جيري فبيهم  تهأفالحظ  ،درواة مندترون يف خمدلف البالاتوا يعدمدون على املنفصالا اللا  واان محلدها إذ ا دأهبم مجيعا  ادأبه 
   الهم تفس ما أدرا  فيه  إذ قال: )وطريقده يف الدبليغ ايف ااتم؟ أابان جيمبا النباس مجيعبا  عنبدما يريبد أن يقبول أو يفعبحل

له ذل ؟ وإذا أمكن أن تدصور  عندما يريد أن يبلغ مبن طريبق القبول فهبحل ميكننبا  أو يقر أمرا  يدصحل بتؤون الدتريا؟ وهحل من املمكن
 هصببور  عنببد الفعببحل أو ا قببرار؟ أي إذا أراد أن يفعببحل شببي ا  أو يقببّر، مجممببام النبباس الهببم ففعببحل مببا يريببد فعلببه أو أقببر مببا يريببد إقببرار  أمببام

فببة اببصن يصببدر احلكببم أمببام فببرد أو فببردين وهببؤال  يكوتببون الواسببطة يف اجلميببا؟ سببدقول بببالطبا: ال وإ ببا اببان يبلببغ علببى الطببر  املدعار 
اببان الببلا  مببا يقاببي بببني اثنببني، وقاببان  حكببم، فهببحل اببان يسببددعي النبباس والببرواة ليتببهدوا   ويوضببحه أتببه  أقااول:و) (4)الدبليببغ(

الببلا  مببا اببان يسببدفديه   ا أتببه ؟، امبباملرتافعببنيذلبب ، أم اببان يكدفببي  ببن حاببر وقببد يكببون واحببدا  ال أالببر بببحل قببد ال يدوادببد غببل 
ش ص فيجيببه ومبن الببديهي أتبه ن يكبن يسبددعي النباس عنبد ابحل فدبوص، لبلووا عنبه االمبه، وقبد يكبون الكبالم الصبادر منبه حكمبا  

                                                           

 (.78الدرس ) (1)
 .423  8الكايف: ج (2)
 .87  1: جحدجاجا  (3)
 .22هب  ، مطبعة القاا  يف النجف األشرف،  1374ا ميان جملة دينية هارخيية أدبية، العدد الداسا والعاشر من السنة األو  عام  (4)
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 وأمببا حببال املكلببف الباحبب  عببن فهبب ا حالببه  (1)عامببا  أو مطلقببا ، امببا قببد يكببون الصببادر منببه خمًصصببا  أو مقيًببدا  لعببام  أو مطلببق(
)هبب  أتببه ودببد عامببا  عنببد أحببد الصببحابة، واحدمببحل أن يكببون لببه خمصببص عنببد غببل ، أو ودببد حكمببا  احلكببم وقيببود  وخمصصبباهه فببب: 

 واحدمحل تس ه، أو مطلقا  واحدمحل هقييد ، فماذا يصنا إذ ذاك؟
 قال: عليه الفحص من قبحل بقية الصحابة.

ن دخحل االسسبالم دديبدا  ب يبحب  عبنهم حبىت يسبدوعبهم فحصبا ، قلم: ايف؟ والصحابة متددون؟ أيظحل ه ا السائحل ب وافرتضه مم
وفيهم مبن هبو يف احلبدود  مبي الل بور، وفبيهم احلكبام والبوالة يف الببالد املفدوحبة بعيبدا  عبن احلجباز، وفبيهم املتبددون يف قبرص احلجباز 

 . وسائر األئمة يف ا مام الصاد   جيري بعينهما ذار  اله  نإف (2)وأريافها، ور ا أهنى عمر  قبحل أن يصحل إ  ما يريد؟!(
 في طريق حل المعضلة:حقائق 

 وهو:  ا ال يقبحل الت مربهن وهو ، يكمن يف ضمن احلقائق الداليةواحلحل  أقول:
  نأو  أود  اافة العلوم، ومنها العموماا واملطلقاا وخمصصاهتا ومقيداهتا، لدص ا مام أمل املؤمنني   تهأال ش   تهأ -أ

 .اان مفدوحا  ل ل   (العلم)باب  نأو ومه لدص ا مام الالحق، اان يود  اافة عل  األئمة  احل واحد من
فَاَلْو قوله هعا :  مفادأياا  وذل  عرب ا ردا  إ  الفقها  أياا ، وذل   (العلمي)إضافة إ  ذل  فدح باب  لكنه  -ب

يِن َولِيُاْنذِ  ُهْم طائَِفٌة لَِيتَاَفقَُّهوا ِفي الدِّ  .(3)ُاوا قَاْوَمُهْم ِإذا اََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُاونَ ال نَاَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقة  ِمناْ
يردعببوا إ   نأ ،سببانبربببا مليببون إت ون يكببن املطلببوب مببن آحبباد النبباس، وقببد قببّدر البببعخ عببدد املسببلمني أواخببر زمنببه  -ج
السبفر إليبه خاربة عنبد ابدد املسبائحل وهبي مباشرة إذ اان مدع را  عليهم ذل  أو مدعسرا  ددا  إذ ن يكبن  قبدور أالبرهم  الن  
مبزار  وعامبحل وجماهبد يف نيباتني وتيفبا   اباتوا ببنياملدينبة ذلب  إذ   وال اان  قدور سااين ،ميا  بعدة مسائحل يو  أحدهم وقد يبدلى بامل اا

ا وشبببروطها يف ابببحل مسبببصلة هعبببرل لبببه ليسبببصل عبببن خمصصببباهتا ومقيبببداهت لنببب  ابببحل واحبببد مبببنهم إ  امعرابببة وغبببزوة، فكيبببف يردبببا  
  تبهأإضبافة إ   أالر الناس ال يفقه دقائق الفقه واافبة مبا يبرهبا باملسبصلة املبدلبى هببا مبن أحكبام مرهبطبة هببا، نأو خارة  ومواتعها.. اخل

ومبن هكليبف مبا ال  أن يبصمر النباس اافبة ببالردو  إليبه يف املسبائحل اافبة، ببحل هبو مدعب ر عبادة اان من الصبع  دبدا  علبى النب  
 ، ألن الناس بعتراا األلوف واملسائحل اليت يبدلون هبا يوميا  باأللوف أو أالر وايف يردعون إليبه يف ذلب  البه؟ريا  يف حقهيطا  ظاه

 وايف جييبهم على ذل  اله؟
إذ ما أالبرهم ومبا احلحل ملعالة هتدم الرواة والرواياا،  ال ي اعدرب   واحمل ور بعينه جيري يف إرداعهم لإلمام علي  -ح
حوايل نياتني معراة وغبزوة... والقائد أو املقدم يف  مسائلهم وما أالر اتت االهه ومسؤولياهه إذ اان الساعد األمين للرسول  أالر
تفسبه، مبن حيب  اسبدلزامه أشبد العسبر واحلبرج علبى النباس  أقبحل مبن حمب ور ا ردبا  للنب   فلم يكن حم ور ا ردا  إليه  اخل

 أرال (.وعليه أياا  )ه ا إن اان ممكنا  
                                                           

 (.78الدرس ) (1)
 .21هب  ، مطبعة القاا  يف النجف األشرف،  1374ة، العدد الداسا والعاشر من السنة األو  عام ا ميان جملة دينية هارخيية أدبي (2)
 .122سورة الدوبة: اآلية  (3)
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، فببال اببان مببن العملببي إردببا  النبباس الهببم إ  ا مببام  مث ا مببام الصبباد  ا مببام الببباقر سببائر األئمببة ا وابب ل  حببال -هااا
 .اافة الناس لإلمام الصاد    وال اان من العملي إردا  الباقر 
، امبا ابان احلبال ندتبرين يف اافبة الببالديصمر الناس اافة بالفحص عن الرواياا املدتددة يف ردور البرواة امل نأوال اان يصح  -و

 .ما الن  
 ن: اإلمام الموحعة لديه األحكام والفقهاء الكرامي: وجوح خياا حلال

مي( إضبافة مما يعين فدح باب )العلفاحلحل يكمن يف ا ردا  إ  الفقها  احمليطني باملعصومني أملال ابن عباس وزرارة وغلمها،  -ز
لودبود خيبار آخبر يسبدوع  أالبر املسبدفدني والسبائلني عبادة  مديّسبرا  إ  فدح باب )العلم( بالردو  إ  املعصوم مباشبرة والب ي أرببح 

 فدح بابه. عندمباشرة  فال يبقى إال األقحل ممن يردا للمعصوم 
 الدسلسحل الطبيعي هك ا: ويكون

 . اديسصله اان جييبه وإن اسدزاد ز من اان  نإفدو  إليه مباشرة ول ا فدح باب العلم بالر  وا مام  إن الن   -1
 بابان من أبواب العلم تفسه. نفه افدح هلم باب الردو  إ  ا مام من بعد ،  واحل إمام   تهأو  -2
 يا.هلم باب الردو  إ  الفقها  ال ين يدلقون العلم عنهم، ملصلحة الدسهيحل على اجلم حوافد واألئمة   تهأو  -3
هبؤال  الفقهبا  والبواال  اباتوا يبصهون إ   نأو الناس يف الببالد البعيبدة اباتوا يردعبون إ  الفقهبا  يف هلب  الببالد والبواال ،  نأو  -4

ويطلا على العموماا   صصاهتا وعلى  املدينة أو يبعلون أحدهم إليها للدا إ  ا مام مباشرة أو إ  أملال زرارة فددم عليه احلجة، 
 املراداا اجلدية.اافة 

: فال التريعة ضاعم وال السنة أسقطم عن احلجية، وال النباس أردعبوا إ  مصبدر مدتبدم ال احلقو اافة اجلما بني   تّ وهك ا 
 أغلق بابه. تهأوال  ،وال املعصوم وقا يف عسر وحرج ،ميكنهم تيله

يف أشبد هبم   إ  املردبا مباشبرة وإال لوقبا هبو ووقعبوا ببالردو  معلبيهاملقلبدين ال  كبم  نإفبواعدرب ذل  حبال مرادا الدقليد اآلن 
الفقهبا  احمليطبني بباملردا مث هبؤال  وإ   سبدفدا ا احلرج، ولكنهم يردعون إ  الواال  يف املناطق والواال  يف املناطق يردعون إ  جلنبة 

 يردعون إليه، وذل  اله ما فدح باب الردو  إ  املردا مباشرة لعامة الناس..
علبى النباس  ا  ردبوح ا  سبر علبى املردبا وال ع ا  ل ابب  ا   طضب يسبدود  ذلب ال إذ يف الردو  وا ردبا  العقالئي  دث الدوازن  وب ل 

 .أو بالسؤال منه مباشرة بإلزامهم بالسفر إليه
 الخيااات األابع للحكيم

دصورة يف املسصلة أربعة، تعرضبها وهي: )الصور امل وب ل  اله ظهر ودود خيار خامس إضافة لل ياراا األربعة اليت ذارها 
 :يوخندار أالرها مالئمة للواقا العقلي والدصرخي

عن احلجية وتكدفي بالكداب، ويف ه ا حمق لإلسالم من أساسه، وأظن أن إخبوا  العلمبا  يؤمنبون معبي  ةم نّ السّ ااُلو : أن تسقا 
اسبديعاب مجيبا االمحكبام، بكبحل مبا هلبا مبن  عبنفابال  أن الكداب وحد  ال ينهخ ببيان حكبم واحبد يميبا مبا لبه مبن خصوربياا، 

 أدزا  وشرائا.
اللاتيببة: أن ّّمببحل النبب  رببلى اهلل عليببه وآلببه ب وحاشببا  ب مسببؤولية الدفببريا برسببالده بدعرياببها للاببيا  عنببدما ن يببدوهنا، أو يببصمر 
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 الصحابة بالددوين والدنسيق.
الدفبببريا وترميبببه بعبببدم العلبببم، وحاشبببا   بببا ينبببدج عبببن إمهالبببه الدبببدوين مبببن  اللاللبببة: أن ّاشبببي النببب  ربببلى اهلل عليبببه وآلبببه عبببن هعمبببد

مفارقاا، أيسرها ضيا  البل مبن االمحكبام التبرعية، تديجبة مبوا قسبم مبن الصبحابة محلبة السبنة، أو تسبياهنم أو غفلبدهم ب وهبم غبل 
احملدادني إليها من املكلفني، من عسر وحرج معصومني با هفا  ب وهك ا، ه ا با ضافة إ  ما يسببه الفحص عن األحكام من قبحل 

 بسب  هتدم الصحابة وهتدم رواهتم بعد ذل ، إن ن يكن مدع را  أحياتا .
الرابعة: أن تفرتل له مجعها وهنسيقها وإيداعها عند ش ص مسؤول عنهبا، عبان يميبا خصائصبها ليسبلمها إ  مبن  دباج إليهبا 

وص على القيام هبا من بعد ، اما ورثها هو، حىت هسدوع  من قبحل املسلمني هدوينا ، ويسهحل من املسلمني، مث يورثها من بعد  ملن يق
 ا عدماد عليها من قبلهم، ولو بالطر  ا ددهادية.

 فإذا اعدربتا السنة ب حبكم الارورة ب من مصادر الدتريا ، وتزهنا الن  رلى اهلل عليه وآله عن اجلهحل والدفريا برسالده، هعنّي األخ 
 .(1)بالفرل الرابا(

 الخياا الخامس الذي يحل المعضلة
ال ي أودعم لديه اافة األحكام، وهو الفرل الراببا مبن االمبه  إذ الصورة اخلامسة هي الد يل بني الردو  إ  ذل  ا مام 

  الكرام.. وبني الردو  إ  الفقها. 
املصببدر األول   تببهأيف هعبب ر تيببحل عامببة النبباس هلببا، حببىت مببا وفعلببه وهقريببر  حجببة  وهكمببن أمهيببة اعدبببار قولببه  كملااة: 

فلببيس مببن الل ببو أو ال ريبب  اعدبببار هقريببر  أو فعلببه البب ي قببد ال  اافببة أقوالببه وأفعالببه وهقببارير  مودعببة لببدص ا مببام الالحببق،  نأو للدتببريا 
الردبو  للنب  مباشبرة أو  عبربوقولبه وفعلبه، الفقها  احمليطني هبم ميكنهم تيبحل هقريبر   نأيتهد  إال األوحدي، دسدورا  لألمة، إضافة إ  

 مرادعبة أي سبائحللبدص لإلمام مباشرة، اما هلم طريق ثال  وهو املرابطة، على سبيحل البدل، عنبد ا مبام لسبما  اافبة فدباوا  وأقابيده 
البرواة للحصبول علبى ر مبا شب  عبنهم مبن سبائ، مث سؤال سائر الفقها  ال ين رابطوا فرتة غياب أحدهم، وأياا  هدببا ومسدفٍم ومرتافا

إذا الحظنبا  وفيمبا ،بعد تيلهم األعم األغل  من سبائر الفقهبا  املبرابطني علبى سببيحل الببدل شىت الرواياا وليس ه ا األخل بالصع 
 .هفرغ هؤال  الفقها ، عكس عامة الناس. فددبر

ى الفحببص عببن الببرواة املدتببددني، بببحل وببب ل  الببه ال هدوقببف حجيببة اببالم اببحل إمببام علببى الردببو  لكافببة األئمببة الالحقببني وال علبب
 مباشرة. وللبح  رلة بإذن اهلل هعا . إليه الردو  اما يكفيهم أو واالئهم،   يكفيهم الردو  إ  الفقها  احمليطني با مام 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

اِكُر ِللَّهِ  ،َوَشاِجبٌ فَاَراِبٌح َوَساِلٌم  :اْلُمَتَكلُِّموَن َثاَلثَةٌ  :ا مام الكاظم قال  َوَأمَّا  ،َوَأمَّا السَّاِلُم فَالسَّاِكتُ  ،فََ مَّا الرَّاِبُح فَالذَّ
   يَل ِفيهِ ِإنَّ اللََّه َحرََّم اْلَجنََّة َعَلى ُكلِّ فَاِحش  َبِذيٍّ َقِليِل اْلَحَياِء اَل يُاَباِلي َما قَاَل َو اَل َما قِ  ،الشَّاِجُب فَالَِّذي َيُخوُض ِفي اْلَباِطلِ 
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