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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
(22) 

 رة وعن إمضائهاوجوه االستغناء عن اتصال السي
 الفطرة هو الوجه األول: مبدأ السيرة

: فههي عبهارة عهن اسهرمرار عمهق العلههال  قها ههم علهال  علهى تهي  سهوا  انر لهوا إ  ألههة )واأها رريلهة العلهال  (1)فانهه قهد يلهال ان أناهس السهفة الفطهرة، قهال االهن النههائيي
 الفلهية(.رمرت عليه رريلرهم أن املسائق األصولية أو أن املسائق ودين أو مل ينر لوا، وأنهم املسلمون، وسوا  كان أا اس

مجيهه   ر  ه هسهلطان جههائر قه   وجهه    قهاهر   يلهون للهههر  وصهه ة الرمسها  هها، فهان أبههدأ الطريلهة العلالئيههة ال  لهو: إأهها ان  مث قهال )وال إتهلال أيًههاا يف اعربهار الطريلههة العلالئيهة
ا يف عصهر أأهر نهم أهن األنبيها   ه أبهدههالعلهال  يف المأهان املرهسخر رريلهة اهم واسهرمرت إ  ان صهارت أهن أرتلهماأم، وإأها أن يلهون علال  عصره على تلا الطريلة واختذها ا

عهد الوجهه األول  فهى ب  وال  ،تلون ناتئة عن فطرأم املرتلمة يف أذهاهنم حسب أا أودعها اهلل تعا  يف ربهاعهم قلرًهى احللمهة البالحهة حفظهاا للنظهامحىت اسرمرت، وإأا أن 
 .(2)هو الوجه الثالث(بق اسر الره عادة وكذا الوجه الثاين فاملرعني 

للاعهدة وقهد هنالها أالحظهات علهى كالأهه وأنهها أها سهبن أهن عهدم االسهر الة لناهو  السهفة أهن أحهد األنبيها  كهادم ونهوذ بهق عهدم اسهربعاد ذلها بهق كونهه علهى ا أقول:
نههوذ إذ عههمط الطوفههان كههق األر  ومل يبههن إال أههن ركههب أعههه يف السههفينة، وعلههى ذلهها تههدل الروايههات وأنههها أهها رود يف تفسههف اللمههي عههن ا أههام سههبن ان الباههرية فنيههن يف  أههن 

َزَلهَ ) ) عليه السالم (الصادق  َيا َرفَـَل اللَّـُه تِْلـ َ   ) عليـه السـ م (أَيَـّاُم نُـو   َحتَّى َكاَن أَيَّاُم الطُّوفَـاِن  ا اللَُّه َعَلى آَدَم قَاِئَمة  فـََلْم تـََزِل اْلُقبَُّة الَِّتي أَنـْ نـْ ََرِقَـِ  الـدُّ ـا   (3)(اْلُقبَّـة  فـََلمَّ
ََْرقَ   أِلَيِ   اللَّهِ   َرُسولِ   يَا اْبنَ إذ قيق له ) ) عليه السالم (وأنها أا ورد يف عيون أخبار الرضا  َيا ُكلََّها ِفـاللَُّه َعزَّ وَ   ِعلَّة  َأ نـْ َْْفـاُل  ) عليـه السـ م (ي َزَمـِن نُـو   َجلَّ الدُّ َوِفـيِهُم اأْلَ

ْْ وَ  ـْوِم نُـو   وَ َجـلَّ َأعْ َفـاُل أِلَنَّ اللَّـَه َعـزَّ وَ ِفيِهْم َمْن اَل َذْنَب َلُه فـََقاَل َما َكاَن ِفيِهُم اأْلَ ـَ َ  قـَ ْْ ْفـَل ِفـيِهْم َوَمـا  َقَطَل َنْسـُلُهْم فـَغَ َأْرَحـاَم ِنَسـائِِهْم َأْربَِعـيَن َعامـا  فَـانْـ َقـَم َأ ِْ رِقُـوا َواَل 
َْرُِقوا لَِتْلــِذيِبِهْم لَِنِبــي  اللَّــِه نُــو   َذابِــِه َمــْن اَل َذْنــَب لَــُه وَ َجــلَّ لِيَـْهِلــَ  بِعَ َكــاَن اللَّــُه َعــزَّ وَ  ُِ ــْوِم نُــو   فَــ ــا اْلَبــاُقوَن ِمــْن قـَ ــاُهمْ وَ  ) عليــه الســ م (َأمَّ َُ َْرِقُــوا ِبِر ْلــِذيِب بِتَ  َســائُِرُهْم ُأ
بِيَن وَ  َي بِِه َكاَن َكَمْن َشِهَدُه َو أَتَاهُ اْلُمَلذ  ُِ ََاَ  َعْن َأْمر  فـََر  .(4)(َمْن 

 كما ان هنالا أالحظات أخرى على كالأه سرسيت ا تارة إ  بعًها
 وجه عدم توقف حجية السيرة على اإلمضاء واالتصال

، ا أًها  وال عهدم (5)وههو: انهه ال ياهيف  يف ح يهة السهفة علهى ههذا املبهىأأراا يف غاية األمهيهة يهرتبب بصهميم أب ثنها على أبناه  فرطعنو إال ان املهم ان نسرنرج أن كالأه 
ة العلالئيهة وان كان االتصال أر لن قهراا إذ الفطرة عاأهة للنهه فهرل ولهيد قيهداا وال تهرراا يف ح يهة السهف  ) عليه السالم ( الردع اللاتف عنه بق وال االتصال بمأن املعصوم

َهـا)وذلا ألن أناس السفة ان كان هو الفطرة كما صرذ به فانه ال تا أن الفطرة ح هة إذ ههي  (6)هذا الوجه الثالثعلى  فههي كاللرهاب   (ِفطْـَرَة اللَّـِه الَّتِـي َفطَـَر النَّـاَس َعَليـْ
أو على اتصال العلق بمأن الاهارع كهذلا ال يصهح اللهول بروقهف  (7)ى ا أًا  وعدم الردعوالسنة والعلق فلما انه ال يصح اللول ان ح ية العلق واللراب والسنة أروقفة عل

 .ح ية الفطرة على ا أًا  واالتصال
 .للن هذا تر  يف ح ية اللراب والسنة أيًاا فال فرق بني اللراب والسنة والفطرة أن هذه اجلهة (8)نعم ال بد أن عدم وجود ح ة أقوى على اخلالل

، ههو عهدم وجهود ح هة أقهوى (9)(وكان ينبحي ان جتعهق خهاأد األدلهة األربعهة فاهنها قسهيم العلهق ولهيد قسهماا ) احل ج األرب  وخاأسها وهو الفطرةالار  يف  واحلاصق ان
 على اخلالل ال ا أًا  أو عدم الردع.

إذ مل جيعهق اهلل العلهق  ؛فال يصح فيها حىت هذا الليهد يف أواردها الفطرةان اللراب والسنة ح ة لو مل تلم ح ة أقوى على اخلالل، اأا العلق يف أسرلالته و بل نقول: 
إال بعد إحرا  اجلهات كلها وان العلهق كاتهف مهام اللاتهفية عهن كهق أها لهه املدخليهة يف احللهم أو حهاكم وكهذا الفطهرة، علهد اللرهاب ح ينت وكاتفني أو حاكمني والفطرة 

اأها العلهق والفطهرة فاحلاأهها أو   ة فروقفن احل ية على عدم املعار  الدال على عدم انعلاد ا رادة اجلدية أهن قبهق،االسرعمالي والسنة حيث األن تفليا ا رادة اجلدية عن

                                                           

 .192ص 3فوائد األصول ج (1)
 .193-192ص 3فوائد األصول ج (2)
 .62، ص: 1 تفسف اللمي، ج (3)
 .75، ص: 2، ج) عليه السالم (عيون أخبار الرضا  (4)
 وهو ص يح، وان مل ينف وجود أناس آخر. كما سيسيت (5)
 كون السفة ناتئة أن الفطرة. (6)
 وعدم الردع كاتف عن ا أًا . (7)
 سرسيت املناقاة يف هذا الار  وانه ال ميلن خمالفة أحلام الفطرة، لو كانن بالفعق أحلاأها. (8)
 أحلاأه، فرسأقولعلها مل تذكر لندرة الفطريات، أو للوهنا يف دائرة علم اللالم ال علم الفله الذي أسد األصول السرنبا   (9)



 (446هـ الدرس )3416لحرام محرم ا 22األحد ..............................................................................( .التبعيض في التقليداالجتهاد والتقليد )

 فرسأق قيام ح ة على اخلالل. ميلنكاتفيرها فعلية تاأة أن مة فال 
هف  علهى األقهق  –واحلاصق انه إذا بنينا على ان أبدأ سفة العلال  هي الفطرة  ، فاهنها ح هة أطللها أهن غهف توقهف علهى (1)كما ذهب إليه املف ا وكما هو احلن يف بعه  الس 

 ح ة بارنة. وجعله إياهان فعق اهلل وتلوينه املباتر بق هي ناتئة أ كي حتراج إ  إأًائه،  إأًا  وال على اتصال إذ ليسن ح يرها ناتئة أن احل ة الظاهرة وهي الارع
 ردعههم، أهن أرملنها وكهان وأسهم  أنهه قنظهر وكانهن الاهارع  أهان إ  أسرمرة كانن إذا فإهناوإذا فهر ذلا فهر عدم ماأية أا فرعه املف ا النائيي على أبناه إذ قال: )

 عنههها ردع قهد كهان ولهو اجلاهليهة، بنهها ات أهن كثهف عهن ردع كمها عنههها لهردع وإال بالطريلهة، الاهرع صهاحب ا رضهه عهن قطعيها كاهفا يلاهف حمالههة فهال عنهها يهردع مل ههذا وأه 
 .نلله إ  الدواعي لروفر إلينا لنلق

 الهرملن أه  عنهها الهردع عهدم نفها عنها، الردع عدم يلفي بق باعربارها، والرصريح اا الارع صاحب إأًا  إ  العلالئية الطريلة اعربار يف حيراج ال أنه: يظهر ذلا وأن
 كاتهف عهن الرضها  ( إذ فهر ان ح ية الفطرة ذاتية وبفعق اهلل تعا  أباترة فهي ك  ية اللراب ال حتراج إ  إأًها  أو عهدم ردعبا أًا  يصرذ مل وإن  ا الرضا  يال م أنه

 بق فوقها كما سبن.
 تدركمتملنا من الردع، مس ) عليه الس م ( التقييد بلون اإلمام

لوضهوذ انهه ال يهراد بههالردع  (3)؛ وذلها ألن الرلييهد بهه أسههردر (2)ان تلييهده ح يهة السهفة بههه)وكان أرملنها أهن ردعههم( غههف تهام أيًهاا حهىت فيمهها توقهف علهى عهدم الههردع مث
   ههذا احللهم ويلهول بهان ههذا ح هة أولهيد لردع الراهريعي بهان ي هالسلطوي احللوأي أو الرلويي كي يلال بان الاارع غف قادر على ردع النها  أو العلهال ، بهق املهراد بهاالردع 

 املعصهوأني )علهيهم السهالم(أو غهف ذلها، وال تها يف قهدرة  أو بطهالن الربهي أههق اللرهاب حرأة ذبائححب ة كما صن  أ  الليا  أو يلول هذا حرام أو حالل كما صن  أ  
ولهو لهبع  أصه ابه حبيهث  سيت عام فليهف يعلهق ان ال يلهون ا أهام قهادراا علهى إبهرا  احللهماأرداد إأاأرهم ألكثر أن أخاصة أ  اأرداد السفة العلالئية و   أن أا، على ذلا
 –ناها  يف كهق أها حيراجهه النها  سهوا اا بإ )علهيهم السهالم( واحلاصق: ان الرلنني مملهن لئئمهة أ  انه قد أبر  أا هو أصعب أنه كن اسة اللافر وبطالن الربي و... يصق إلينا
 نفد احللم أو الللي الذي ينطبن عليه. –أو إبرا  

 الردع العملي، وأورن اللالم واحلاجة هو الردع النظري إذ نريد أنه اسرلاال إأًا  الاارع للسفة وعدأه. ميلنبعبارة أخرى: الردع النظري مملن وإن مل 
 التقية للافة األزمنة إستيعا عدم 

أثهق ذلها إذ الرليهة ميلهن تصهورها يف إبهرا  حلهم يف جملهد أها، ال حتللهها يف أصهق إبهرا  احللهم رهوال عاهرات السهنني ويف خمرلهف الظهرول كما ال جمال لرهوهم الرليهة يف 
) عليهه قهد أبهان ا أهام إال و  تليهةا  ر  د  ص ه اليت أرط  ا األئمهة بهني تراخهي قبًهة السهلطات أو حهىت حماولرهها اسيفضها  ا أهام وبهني تهدأا، والهذي يهدل علهى ذلها انهه أها أهن حلهم  

 صدوره تلية. )عليهم السالم( أحد أص ابه أو أحد األئمة الالحلنيع  بنفسه أو  السالم (
سههبب امللهها حههىت  ،مههة للاههيعةوأنههه يظهههر ان رد السههيد اخلههوئي ملههن اسههردل بالسههفة العلالئيههة أو املراههرعية علههى كههون احليهها ة لئراضههي العههاأرة باألصههق والههيت حللههها األئ

، غف تام ملا أوض ناه أن قدرته على إبدا  احللم الواقعي كمها ابهدى سهائر األحلهام وإن مل يسهرط  الهردع قعهى الهردع 4، بان الاارع مل يلن يسرطي  الردعأو الذأي لمخالفل
 .الرلويي أو السلطوي

رة على الردع اللهو  بإفههار انهه غهف مملطها أو ان االسرصه اب لهيد حب هة فرضهاا أو ، ال يسرلمم عدم اللدالردع العملي أي الردع باجلوارذ وبعبارة أخرى: عدم اللدرة على
 ، وهلذا.ان الربعي  يف الرجوع إ  أهق اخل ة غف جائم

 .والنري ة هي حتلن اللدرة على الردع النظري دائماا 
 ال يحتمل في السيرة العق ئية المسامحة
بالدين أو كوهنها ناتهئة عهن فرهاوى الفلهها  فهان  االهرمامالسفة العلالئية أن جهة احرمال كوهنا ناتئة عن املساحمة أو قلة وبذلا كله فهر انه ال جمال لروهم عدم ح ية 

 ث صلةولل دي ارعية كما سيسيت.رأبى املف ا أن كوهنا ناتئة أن الفطرة بق ان وردت فاهنا ترد يف السفة امل، خاصة على ال أسرذ اا يف السفة العلالئيةهذه 
لى اهلل على محمد وآله الطاهرين                                  ْو

                                                           

 وسيسيت. (1)
 أو قلنا بالروقف عليه. (2)
 وهو حتصيق حاصق أطللاا. (3)
 .403-402ص 5أصباذ الفلاهة ج (4)


