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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
(33) 

 اإلشكال بإيداع بعض المنفصالت لدى اإلمام المنتظر 
إن ما ذكر من إيداع املخصصات واملقيدات ومطلق املنفصالت لدى اإلمام الالحقق، والخخيقب بقني الر قوع إليقه ليفيقد ا  ال:ال يق

العلمي، وإن مّت لكنه ال حيل معضلة عدم حجية الظقواهر مقامام  لنحصل على الر وع إىل الفقهاء احمليطني باملعصومني وبني العلم 
وهققو ئائقق  عققن األ ظققار ال وكننققا الوعققول إليققه ملعردققة املنفصققالت املومعققة لديققه وقققد مضققى  ثققاع ع ققر األمققر منخهيققا  إىل اإلمققام ال

 بل ويلزم منه عدم حجية قول اإلمام علقي ودعله وتقريره إال بعد الر وع لإلمام علي  )لكنه ينخج، أعوليا ، عدم حجية قوله 
  إال بعد الر وع إىل اإلمام احلسن حجية قول اإلمام البقاقر ... وهكذا عدم   إال بعقد الر قوع إىل اإلمقام الصقام  وال

ولكنققه ئائقق  عنققا ال وكننققا الر ققوع إليققه  ققا ينققخج عققدم  .. وعققوال  إىل اإلمققام املهققد  قولققه إال بعققد الر ققوع إىل اإلمققام الكققا م 
رواة هققم الققهققا خ  لَ علققى املنفصققالت كثققبا  وكققان  ََ  كققا وا يعخمققدون  حيقق  حجيققة أقققوايم مجيعققا ، علينققا، إذ كققان مأدققم مجيعققا  كدأبققه 

ال حيقل املعضقلة إذ يخوقق  األمقر علقى إحامبخنقا عقا أومع لقدى مقن احلقل الخخيقب  مقا ذكر قاه د  1)نخ رون يف تخخل  البالم، دالحق  امل
 من املنفصالت؟ الغائ   اإلمام

 الجواب: تدرجية بيان األحكام خاص بمن سبقه من آبائه 
ن الخدر يقة تقارة تكقون يف إ  قاء األحكقام أتدر ية بيان األحكام مع بدء الغيبة الكقىى، بيقان ذلق   درتة كال، ال خهاء   ل:إذ يقا

  وأخرى تكون يف بياهنا
سققنة مققن بعثخققه ال ققريفة حقق   ثققالو وع ققرينن ققب بالخققدريج مبققوال دققرتة إذ كا ققا األحكققام ت   خاعققة بققزمن الرسققول  فاااألىل :

وتعلقق احلكقم و وب قبقل اإلجيقاب اليما كان كذل  واضح إذ ال جي  على املكلفني شيء قبل إ  ائه إذ ال يعقل شهامته، واحلكم د
مقابققل دققر  اهلل تعققاىل،  أمرهققا  ققا سققي بسققنة النقق   ن بعققا األحكققام كققان قققد دققّو  إليققه أ،  عققم ئايققة األمققر اإل  ققاءقبققل 

إلحامبخه بكادة املصاحل واملفاسد الكامنة، ولكقن هقذا املفقو  أمقره إليقه ال حي  أكمل له العقل دصح تفويا بعا الخ ريعات إليه 
 .من هذه اجلهة خيرج أيضا  عن مائرة تدرجيية إ  اء األحكام دال در  بينه وبني ما يوحى إليه 

لغيبة الكىى، ويكفي، ؛ إذ ال مليل على امخدامها ح  زمن اىوختخم بآخر الغيبة الصغر  متخد بامخدام زمن املعصومني  ىالثانية:
َىمااا َللَاا  الرلُسااولا إاالل الرااَبالُ  و  (2أُبَالُِّغُكاامر راساااالتا رَبِّاا إذ األعققل إبققالح األحكققام املومعققة لققديهم  ؛يف املقققام، عققدم الققدليل

 سقنا مكلفقني عقا أومع لديقه نقا لأن مقن ضقرورات الفققه أ، علقى إثبقا  ومقزاحم أهقم ثبقو  حبا ة إىل مليقل  4)، داخلروج منه (3الرُمبينُ 
 قبقيح عققال  وهقو وتبخبا  للبيقان عقن وققا احلا قة  ر غمن األحكام، لو درضا وكا ا، ولذا مل يبلغوها إلينا وإال كان  قضا  لل ،

 ن موضوعها يخحقق يف زمنه.أأو  خاعة بزمنه  ا  أحكاممن مائرة القضايا اخلار ية دخكون بل لعلها 
                                                           

  .22الدرس )  1)
 .22سورة األعراف  اآلية   2)
 .11، وسورة العنكبوت  اآلية 44سورة النور  اآلية   3)
 من األعل.  4)
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 .كدليل على مراماهتم اجلدية  دقط ينا هو ما وعلنا منهم ن احلجة علأوبذل  يظهر 
، أما حنن لألئمة املعصومني عليهم علوات املصلني ن م كلة ت خا الرواة والروايات اليت ذكر اها، خاعة بزمن املعاعرينإ تتمة:

ملخصصقة، عقيقداهتا وتخصصقاهتا وقرائنهقا دال  عاع من هقذه امل قكلة، لفقر  و قوم اعقاميع احلديثيقة القيت مجعقا كقل روايقة يف أبوادقا ا
مون  وناملعاعقر  هقو  قا يبخلقى بقهاجلديقة العخمقامهم كثقبا  علقى املنفصقالت د  قا  ومعارضاهتا، دلئن ورم إشقكال عقدم  يقل مقراماهتم 

وع الطققريقني املاضققيني  بيققان ن كوهنققا وموعققة اآلن اعخمققد يف أساسققه علققى ومققأيف ،  عققم ال شقق  الصققغرى الغيبققة ن عققن زمققنياملخققبخر 
دمققن مون حققل معضققلة تفكيقق  املققرامات اجلديققة عققن  املعصققوم الالحققق دققالالحق، وبيققان الفقهققاء احمليطققني بكققل معصققوم معصققوم 

 دخدبر  يدا .سخعمالية، هنال ، ال تنحل امل كلة ههنا، اإل
 التفريق بين مقام الفتوى ىمقام التعليم

يف مققام الخعلقيم مون مقا إذا  هنقا خاعقة عقا إذا كقان كقالم اإلمقام ببهر الكخاب والسنة، عن شبهة عدم حجية  وا ىقد يجاب
  احلكيم واحملقق النائيينالسيد وعلى  نيهذا اجلواب، لكان  وابا   ديدا  على األخباري كان يف مقام الفخيا، ولو متّ 

 .يف مقام الخعليم مون الفخيا عا كان من اآليات وراما   دالخخصاص احلا ة إىل تفسبهم  ،أما األول
 .دألن ت خا املخصصات امللجئ للقول بكوهنا مومعة لدى اإلمام الالحق خاص عقام الخعليم مون الفخيا ،وأما الثاع

 :بيان ذلك ،مجيعا  مون كالم واإلدهامدألن مقام الفخوى يكون ديه الكالم حجة يف اإللزام  ،وأما الثال 
 فوارق المقامين:

 ا وحدمها يف أمور مام تارة يكون مقام الخعليم وأخرى يكون مقام الفخوى، والفر  بينهما عا يظهر به تعريفهاملق إن
أمقا  سقم مصقدر اإلة وما ي به املعىن ز بالفخوى املنجّ  اإلمام  ه ابأد ذا اسخف  ليعمل  ن مقام الفخوى هو مقام العملأ األىل:

 وهو بطبعه تدرجيي. الخدريس والخدّرسوالخعلم و  مقام الخعليم دهو مقام العلم
مسبلخه دعال  كما لو مبلق زو خه ثالثقا   اإل ابة علىحا ة املكل  إىل  الفخوى يقصد به مقام اجلواب لدىن مقام إ ىبوجه آخر:

و مقققام دعلققي هققدالروايققات، مققن طقائفخني تبعققا  ل، أو بوقوعهققا واحققدة، علققى الققرأيني القثالووعقاال  درا ققع اإلمققام دب ققاب بققبطالن مبققال  
إذ يقصقد بقه مقا ي قابه مققام الخقدريس إذ الخقدريس شقب ه تدر يقة  بامخدام القزمن مقام تدرجيي وخدّ هو عكس مقام الخعليم الذ   ،دور 

 بيان الكليات واملخصصات وال روط.. اخل.
ن املكلقق  مبخلققى عسققبلة يريققد أ، ال يعخمققد علققى املنفصققالت أبققدا ، ألن الفققر  بقةه السققان مقققام الفخققوى، تبعققا  خلصيصققخأ :الثااان 

 .املخعلم يريد الخعرف على القواعد والكليات نإاملفرو  ديه  اجلواب عنها يف مقام عمله املبخلى به اآلن، عكس مقام الخعليم
 .على املنفصالت، عكس مقام الفخوىبطبعه مقام الخعليم يبخين  ىبعبارة أخرى:
 سخعمالية، عكس مقام الفخوى.واإلي  اإلرامتني اجلدية مقام الخعليم مبنٍت على تفك ىبعبارة ثالثة:

، مون مققام الفخقوى أل قه مقن السقالبة املقوىل اجلقد  حقراز مقرامعلقى الفحقل إلن مقام الخعليم يخوق  أ على ذل  ويخفرع  :الثالث
 . 1)با خفاء املوضوع

مقام إلقاء اجلزئيات أو الكليات بلحاظ ا طباقها، ن مقام الخعليم هو مقام إلقاء الكليات، عكس مقام الفخوى الذ  هو أ :الرابع
 ىصل  اهلل لل  محمد ىآله الطاهرين وللبح  تخمة وعلة دا خظر. .وحالة املكّل  والسائل بكادة قيومها، على عغرى املقام

 . 44ص 1الكايف  ج)   لرُقُلوبا َكَما يَزالُّ الرَمَطُر َلنا الصلَفاإانل الرَعالاَم إاَذا َلمر يَاعرَملر باعالرماها زَللتر َمورلاظَُتُه َلنا ا   الصام اإلمام قال 
                                                           

 إذ ال تو د منفصالت كي جي  الفحل عنها.  1)
 m-alshirazi.com  تخيّسر مالحظة  ل الدرس على املوقع الخايل


