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

 وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(13) 
 :مناشئ حجية سيرة المتشرعة

 ) عليه السالم (التشريع أو االبالغ من وظائف المعصوم  -9
 –إنشنيائها  ووظيفته هي التشريع أي إنشاء األحكام أو إبالغها وإن شئت فقل التقننيني أو نقنيل ) عليه السالم ( ان رسالة املعصوم الثاني:
 .ان احتاجت إىل اجلعل إىل احلجج عليها أو جعلها -بأي حنٍو كان  – كما ان وظيفته اإلرشاد  اعن الباري تعاىل وإيصاهل -أي القوانني 

ََ رَبِّــي)وتنيدل علنينيى  لنينيا اوينينياا والرواينينياا الك نينيلة وعنهنينيا قولنينيه تعنينياىل   وهنينيو  (فَــكَرِّرر )ووهنينيي كافنينية الواجبنينياا وا رعنينياا  (1)(أُبـَلُِّغُكــمر َرَســاال
َُ ُمــكَرِّر  فَــكَرِّ ) عنهنينياو شنياعل للتنيني كل بأ نينيول النينيدين وفروعنيه وأحكاعنينيه كلهنينيا وهنينيي آينينياا عدينيدة.  ََ َمــنر َيَ ــاُ  )و (3()2)(رر َإنََّمــا َأنرــ فَــكَرِّرر بَــالرُقررم

ََ فَـادر ُ )و (4)(َوَعيدَ  َع َـَة الرَحَسـَنَة َوَجـاَدلرُهمر بَـالََّتي )و (6)أي إىل النيدين الني ي شنيرعه اهلل تعنياىل (5)(فََلـَكَل َمـَة َوالرَمور ََ بَالرَحكر ادرُ  َإلَـ  َسـَبيَ  رَبِـّ
سَ  َعـَس َرُسـوالا )ووسنيبيل اهلل أعنيم عنين العقينيدة والشنيريعة  (7)(نُ َهَي َأحر بَيَن َحتَّـ  نـَبـر )  ببع نية الرسنيول ممنيا يعنيا ان األحكنيام تتنجني  (8)(َوَمـا ُرنَّـا ُمَعـكِّ

ََ اللَّـهَ  َوَما َأررَسلرَنا َمنر َرُسول  )ووعا  لا إال لبيانه هلا إ  ال يصح ان تتنج  دون بيان وو نيول،   لى اهلل عليه وآله وسلم ( ْر ـَِ  ((2)َإالَّ لَُيطَاَ  َب
وغلهنيا عنين اوينياا الك نيلة وال يعقل ان يطاعوا إال بعد ان يأعروا أو ينهوا ويبلغوا رساالا اهلل وأحكاعه  ،فالعلة إلرسال الرسل هي ألن يُطاعوا

علنينيى ان  لنينيا هنينيو وظيفنينية الرسنينيول واإلعنينيام بنينيل هنينيو احنينيد أهنينيم  ةواإلمينينياء أو اإلشنينيار  الدالنينية عطابقنينية أو إلت اعنينياد أو بداللنينية االقتدنينياء أو بداللنينية التنبينينيه
 وظائفه إن مل يكن األهم.

احلكم فيهنيا علنيى املوضنيوا هنيا هنيو هنيو أو بشنيرو ه  هي األحكام بنحو القدايا احلقيقية اليت ينصب  دهتا معناا آا أو املبي  وحيث ان املنش  
غننيا حكمنياد أو حجنية أو يبل   ينشني وهنيو قلينيل بنيل ننيادر، فلنيو مل  (10)هؤ ما علنيم اسنيت ناها هي هي، عن غل عدخلية ل عن احلدور والغيبة فيها إال في

علنينينيى اجلنينينيوا  أو  -أي ِ نينينيرض عنينيدم التقننينينيني أو اإلبنينيال   -علنينيى خنينينيالض عقتدنينيى سنينينيلة املتشنينيرعة وان كاننينينيت غنينيل عتصنينينيلة بنينيل الحقنينينية، دل   لنينيا 
األحكنينيام احلقيقينينية واحلجنينيج عليهنينيا واهتنينيا غنينيل عرهتننينية بال عنينيان،  هنينيوق تشنينيريعاته ب عننينيه لفنينير  ان عتعل نينيالصنينيحة عنينين غنينيل توقنينيص علنينيى اتصنينيال السنينيلة 

  الرَجنَّـَة َويـَُباَعـدُُرمر   َمـنَ   ء  يـَُقـرِّبُُكمر  َمـا َمـنر َشـير ))سنيلمية عدنيمون ملر  خامتينية اإلسنيالم و فنير  احا تهم )عليهم السالم( باأل عنة الالحقنية ولفول
 (11)((ء  يـَُقرِّبُُكمر َمَن النَّاَر َويـَُباَعدُُرمر َمَن الرَجنََّة َإالَّ َوَقدر نـََهيرُتُكمر َعنرهُ  َما َمنر َشير َمَن النَّاَر َإالَّ َوَقدر َأَمررُتُكمر بََه، وَ 

وهو عقام التشريع لكل األحكام اليت حيتاج إليهنيا البشنير واحلجنيج عليهنيا إىل ينيوم الظهنيور املبنيار   – ) عليه السالم ( ان عقاعهم والحاص :

                                                           

 62االعراض   (1)
 .21الغاشية   (2)
  كر هلم بنعم اهلل تعاىل عندهم وها جيب عليهم يف عقابلها عن الشكر والعبادة(. عقال يف الصايف )إمنا انت  (3)
 .45ق   (4)
 .15الشورى   (5)
 .) عليه السالم (كما يف الرواية عن اإلعام الصادق   ) عليه السالم (ية أعل املمعنني وعنه وال (6)
 .125النحل   (7)
 .15اإلسراء   (8)
 .64النساء   (9)
 كصالة اجلمعة واجلهاد االبتدائي على القول بعدم وجوهبما  عن الغيبة. (10)
 .188ص 3دار احلديث( ج –الكايف )ط  (11)
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وإال ملا سكتوا عنه عنيع االبنيتالء بنيه بنيل وعنيع كوننيه فينيث سنيوض تنعقنيد علينيه سنيلة املتشنيرعة  (1)ا سكتوا عنه فهي جائ   حيحدليل على ان ع –
دلينيل علنيى  نيحة عنينيا انعقنيدا علينيه السنينيلة عنين غنيل حاجنينية إىل  ،بنيأمجعهم، فنينفك كنيوهتم يف عقنينيام تقننيني أو إبنيال  كافنينية األحكنيام واحلجنيج عليهنينيا

 الكشص عنه بعدم الردا إ  ه ا املقام سابق عليه أيداد. فتأعل وال ،رتبة إعداء فانه الحق  
 لدى البحث عنه؟ ناد كيص مل يبلغنا الشارا عا يكون رادعاد عن انعقاد السلة فيث يكون بي    وبعبارة أخرى:

وعنينين مل يعمنينيل  علنينييهم السنينيالم(خا نينية يف  عنينين املعصنينيوعني ) هنينيو سنينيلة املتشنينيرعة العلمنينياءواملقنينيام عنينين هنيني ا القبينينيل فنينيان التبعنينييب يف التقلينينيد بنينيني 
يف عرجعنينيه ال تنينيرتبا يف املتسنينياويني، باقربينينية إيصنينيال االلتنيني ام بقنينيول املقل نينيد اجلنينيوا  أو ملرجحنينياا أخنينيرى جينينيدها  مفلمنينيانع خنينيارجي كفتنينيوى عقل نينيده بعنينيد

بنيل لوجنيد خالفنيه  عقتدنيى القاعنيدة   علينيه التبعنييب لوجنيدهرِ عن التبعيب بينهما، إال انه لو خلنيي و بعنيه وعني عطلقاد، يف اإليصال للواقعاجملتهد 
 ، لكن ه ا إرجاا للسلة إىل بناء العقالء أو إىل دعوى نكتتها االرتكا ية. فتأعلعستنكراد أو بال وجه

 ) عليه السالم (النهي عن المنكر من وظائفه  -1
ان يف اد اجلاهنينيل وتنبينينيه الغافنينيل، وال شنينيا األعنينير بنينياملعروض والنهنينيي عنينين املنكنينير وإرشنيني ) علينينيه السنينيالم (واإلعنينيام ان عنينين وظيفنينية الننيني   الثالــس:

علنينيى  كاننينيت سنينيلهتملنينيو   ملكنينينه (2)سنينيلمنا ،جرينينيان سنينيلة كافنينية املتشنينيرعة يف  عنينين عنينيا علنينيى املنكنينير )حكمنينياد أو حجنينية( عنكنينير بنينيل عنينين أظهنينير املنكنينيراا
هنيل وحينيث مل ينيأعر ومل يرشنيد عن عصاديق اجلاهل والغافل فوجب إرشادهم فيجب على اإلعام النهي عن املنكر وإرشاد اجلا فاهتمخالض احلق 

 .دل   لا على الصحة واجلوا  أو احلجية
نفنينينيك عنينينيدم النهنينينيي واإلرشنينينياد دلينينينيل علنينينيى عشنينينيروعية السنينينيلة عنينينين غنينينيل حاجنينينية إىل إعدنينينياء وال اتصنينينيال لكنينينين  لنينينيا عتوقنينينيص علنينينيى واحلا نينينيل  ان 

 عقدعاا هي 
 باملستقبل، وال ريب فيها. ) عليه السالم (إحا ة املعصوم  -1
املنكنير املسنيتقبلي، والظنياهر اننيه ال فنيرق يف بننياء العقنيالء بنيني املنكنير احلنياي واملسنيتقبلي يف وجنيوب النيردا عننيه للعنيامل بنيه  وجوب النهي عنين -2

أدلة األعر باملعروض والنهي عن املنكر لني لا بنيل عموعاهتنيا، إضنيافة القادر على الردا ولو القوي ا تِمل للتأثل، كما ان الظاهر مشول إ القاا 
 إىل برهان اللطص ودليل الغر .

، وظيفنينية املنينيمعن العنينيادي أيدنينياد، أرأينينيت اننينيه لنينيو علنينيم أو احتمنينيل إلينينيهعسنينيتقبالد عننينيه بنينيل نقنينيول ان النهنينيي عنينين املنكنينير املسنينيتقبلي أو إرشنينياد الغافنينيل 
أو عن  لا ان كان عاملنياد باننيه عنكنير  عليه ان ينهى انه ال جيب –أي وفاة بكر  –مراد بعد وفاته ان  يداد سيقتل ع –ولنفرضه بكراد  –املكلص 

 تبعنينياد ان احلينياة واملمنينياا ال عدخلينينية هلمنينيا يف وجنينيوب األعنينير بنياملعروض والنهنينيي عنينين املنكنينير أبنينيداد ؟ وأال تنينيرى ان يرشنيده إىل كوننينيه عنكنينيراد ان كنينيان غنينيافالد 
 د يف املتعلقاا وان األعر باملعروض والنهي عن املنكر مها عن أهم وسائل حتقيق  لا؟لقاعدة تبعية األحكام ملصاحل وعفاس

غنيل اختصنينياص  لنينيا بنياألعور احطنينيلة فحسنينيب ويمكنيده ارتكنينيا  العقنيالء بنينيل وسنينيلهتم علنيى ان عنينين قنينيدر ان ينهنيى عنينين عنكنينير أو والظنياهر عنينيدم 
 جارا  املنكر أم ال.يردا عنه فانه جيب عليه سواءاد أبقي حياد إىل حني  عن سعي اوخر ال

ََ َعـنر الرُمنَكـَر َويُقَ )ويدل على  لنيا قولنيه تعنياىل   َهـور ََ بَـالرَمعرُروَ  َويـَنـر لَيَـاُء بـَعرـض  يَـورُمُرو َُ بـَعرُهـُهمر َأور َمنَـا ََ َوالرُمؤر َمنُـو ََ الصَّـالَة َوالرُمؤر يُمـو
 ََ لََِـ ََ اللََّه َوَرُسـوَلُه ُأور ََ الزََّراَة َويَُطيُعو تُو ََّ اللَّـَه َعزَيـز  َحَكـيم   َويـُؤر ويف هني ا املبني ، يوكنيل  (3)علنيى تفصنييل وأخني  ورد يف اوينية (َسـيَـررَحُمُهمر اللَّـُه َإ

  له.
 هي المنشو لسيرة المتشرعةالفتاوى اإلشكال باحتمال رَو 

ولنييك عنيا  كنير عنين الكشنيص أقنيول  هنياء )كمنيا قالنيه الفقينيه اهلمنيدام يف عصنيبا  الفقينيه ان عنشنيأ سنيلة املتشنيرعة قنيد يكنيون فتنيوى الفق  ال يقال:
 وفتنينيوى الفقهنينياء ليسنينيت فجنينية إال علنينيى عبنيني  حجينينية الشنينيهرة الفتوائينينية أو اإلمجنينياا أو داللنينية عقاعنينيه علنينيى  لنينيا ) علينينيه السنينيالم (عنينين رأي املعصنينيوم 

                                                           

 حىت يرد فيه هتي(. )كل شيء عطلق إضافة إىل ع ل (1)
 بدعوى عدخلية العلم وااللتفاا يف  دق عنوان املنكر. فتأعل (2)
  كرنا جوانب عنه يف كتاب )اجملتمع املدم يف عنظوعة الفكر اإلسالعي(. (3)
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فنيان  ؛ب األمين علنيى األيسنير يف الغسنيلالفقهاء بتقدمي اجلانوبفتوى  ام بفتوى الفقهاء بنجاسة الكافر، وقد ع  ل له ا قق اهلمد(ا صل املنقول
قنينيوي  )فنينيالقول بعنينيدم الارتينينيب بنينيني اجلنينيانبني (1)قنينيال يف عصنينيبا  الفقينينيه السنينيلة املنعقنينيدة علنينيى كننينيب الكنينيافر وتقنينيدمي اجلاننينيب األمينينين عنشنينيمها فتنينيواهم.

ه ضنينيعيص الحتمنينيال حنينيدوة السنينيلة جنينيداد لكنينين ةالفنينية املشنينيهور عشنينيكلة خصو نينياد عنينيع اسنينيتمرار سنينيلة املتشنينيرعة علينينيه بنينيل رهنينيا يسنينيتدل هبنينيا هلنينيم ولكننيني
ونشنينيأها عنينين فتنينياوى األ نينيحاب إ  ال وثنينيوق بنينيان أ نينيحاب األئمنينية علنينييهم السنينيالم مل يكوننينيوا يبتنينيدؤون بالشنينيق األيسنينير إال بعنينيد الفنينيرا  عنينين  منينيوا 

 ه األشنيياء النييت  نيرد الرجحنيان يف ع نيل هنياألمين حىت با ن الرجلني وعلى تقدير العلنيم بني لا ال يستكشنيص عننيه يف ع نيل املقنيام الوجنيوب لكفاينية 
 (.ال حتتاج إىل كلفة  ائدة يف استقرار السلة عليها نظل غسل اليدين اعام الوضوء وكيص كان فاالحتياط مما ال ينبغي تركه

 إجابتاَ
فاننينينيه ال ينينينيتم يف عسنينينيألة التبعنينينييب يف التقلينينينيد و لنينينيا لوضنينينيو  ان عنشنينينيأ سنينينيلة  –وال ينينينيتم علنينينيى تفصنينينييل  –اننينينيه لنينينيو ه  لنينينيا هنالنينينيا  إْ يقـــال:

علنيى  -أي املتشنيرعة  – إمننيا هنيو جرينيان سنيلة العقنيالء يف كافنية أعنيورهم علنيى  لنيا فسنيلهتم –علنيى فرضنيها  –تشرعة على التبعنييب يف التقلينيد امل
 وقد سبق حجية سلة العقالء دون ريب. ه ا أوالد  ، لا لكوهتم عن مجلة العقالء

 .(2)ملا سبق عن برهان اللطص ودليل الغر  وغلمها ؛اوى الفقهاءلكن نقول فجية السلة املتشرعية وان نشأا عن فت ،ثانياد  سلمنا
 قد تنعكك السلة؟ ال يقال:
 .أوالد  ، هني اعنين عاعنية املتشنيرعة علنيى خنيالض السنيلة السنيابقة عنين عاعنية املتشنيرعةقد انعقدا السلة  تكونال جند عورداد ل لا بان  إْ يقال:

حاهلنيا كحنيال سنيائر احلجنيج كلنيق ال قنية إ  دام مل تقنيم سنيلة علنيى خالفهنيا أو دلينيل قطعنيي  لى فر   لنيا فاننيه ال يدنير فجينية السنيلة عنياعمث انه 
 والظواهر وغلها. 

بنيل هنيي عقتدنيية تاعنية االقتدنياء للحجينية هعني   وكي يكنيون االنفكنيا  ناقدنياد  والسر ان حجيتها ليست  اتياد هلا كي ال ميكن انفكاكها عنها
    وللحديث  لة ،أقوى على خالفها. واهلل العامل ل وم االتباا، كالعام، فيمكن ان تقوم حجة

 وصل  اهلل عل  محمد ومله الطاهرين

                                                           

 .246ط قدمي ص 1ق 1عصبا  الفقيه ج (1)
 البينة وخق ال قة واالقرار وغلها.ككوهتا أقوى يف إيراة الظن النوعي عن الك ل عن احلجج ك (2)


