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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 األبدية على

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(6) 
 تتميمان

 عرفاً ال دّقة المراد بـ)المتساويين(
وكان أوهلا اجملتهدان املتساويان يف العلمية... وهنا نشري إىل ان املررا  باملتسراويني  ،األول سبق ان حمل الكالم وموضوعه هو مخس مواضع

)الثانيرة   (1)الفقره رأي مجع من الفقهاء منهم السريد العرم. قرال يف بيران كما هواملتساويان مساحمة  أو املشهور  كما هواملتساويان  قًة  أما هو 
ليس املرا  بالتساوي هنا الدّقي منه وإن صّرحوا يف أكثر من مور  من موضوعات األحكرام بالدقّرة  ون العرةيرة،   ((متساويان يف العلم))قوله  

ريف املسراحمي، وللرأل ألن بل التساوي العر –كعشرة اإلقامة، وثالثة احليض، والكّر، والوجه واليدين، والبدن يف َغسل الوضوء والُغسل وحنوها 
 (أ لة املسألة، وهي  بناء العقالء واإلمجاع والسرية، ظاهرة يف للأل

وامرا املقرارب  ،هو الردقي الفلسرفيإمنا وجه قول املشهور ان الشارع علَّق أحكامه على موضوعات معينة ةما صدق عليه املوضوع  أقول:
 .له ةمجاز ال يصار إليه إال بالقرينة

لره ومرا عردا  ال  ليرل عليره ولرنا لرو نقري عرن سانيرة ةراسرر   زل للحكرم أو املرر ر مرمرا رررز انره موضروعه هرو الردقي ةهرو احلاوبعبرارة أخرر  
مرثاًل وعشررين سراعة  واثنتنير ولو استمر احليض ثالثة أيام إال ساعتني ةانه ليس حبيض إل إطالق الثالثة أيام على اليومني لراعاً ةانه ال يقصّ 

 .ليس إال جمازاً 
 جعاً يف حتديد املوضوعات.\ان العرف مرجع يف حتديد املفاهيم وليس مر  واحلاصل

يف  واما السيد العرم ةقرد صرر  يف املقرام بران املرجرع ههنرا هرو املسراحمي ال الردقي لظهرور األ لرة الثالثرة الدالرة علرى الت يرري برني املتسراويني
 )أقول  ومثله جواز التبعيض بني املتساويني(. للأل

مرن بيران الفقره يف  عليقتره وهنا نضري  صرور ني سا سرة وسرابعة اسرتفدناها  مواضع،كما سبق ان حمل الكالم وموضعه هو مخس   ني:الثا
 من العروة. 74على املسألة 
 مطابقة فتوى المفضول لألعلم من األموات -6

، سررواءاً أقلنررا برران حجيررة ابتررداءاً   قليررد امليررفإلا واةقررف ةتررو  املفضررول ةتررو  األعلررم مررن األمرروات، بنرراء علررى حرمررة  الصــورة الساد:ــة:
ولنا اشرتط الشرارع يف اجملتهرد شرروطاً  معاً  الرأي األعلم هي صرةاً من باب الطريقية واالقربية للواقع أم قلنا باهنا للطريقية وللمصلحة السلوكية

ك األقربيرة الثبو يرة هري ا ر ة واالجتهرا  والعلميرة ومرالك االقربيرة إل مرال ؛ال ربط هلا جبهرة أغلبيرة اإلصرابة والطريقيرة ومنهرا احليراة ومنهرا العدالرة
 عن للأل.االثبا ية هي الوثاقة )كي ال يكون كالباً يف ان هنا هو ما ا   إليه ظنه( والعدالة وكنا احلرية وطهارة املولد واحلياة كلها أجنبية 

إل اقربيرة رأي احلري األعلرم  ؛مرن األمروات، ةيت رريحيراء( ةترو  األعلرم وعليه  ةإلا واةقف ةتو  املفضول )املعارضة لفتو  األعلرم مرن األ
إل الفرض انه يريد  قليرد املفضرول احلري يف  ةليس مبانع املوت واماها اقربية رأي األعلم امليف ومواةقة رأي املفضول له ت  لَ من املفضول احلي قابرَ 

رررف انطبرراق (2)مررن جهتررهإشركال  ةانرره الان اشررتط حرر  واالسرتنا  إليرره  ،هرن  املسررألة ، وامرا علررى القرول بعرردم وجرروب االسرتنا  بررل يكفري صر
                                                           

 .21ص 7بيان الفقه ج (1)
  كة املطابقة لرأي األعلم امليف.إل جهة احلياة متوةرة وجهة أغلبية اإلصابة متوةرة أيضاً ب (2)
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 ما ةاألمر أوضح. حجة  
اآلخرر إل الفررض انره يريرد التبعريض يف التقليرد برني واما مرن حيرث املصرلحة السرلوكية ةرال رجحران ألحرد ا علرى  ،هنا من حيث االقربية

 يف االقربية للواقع من ةتو  األعلم. –أو أرجحيته  –ني، وإمنا لوحظف مطابقة ةتو  املفضول لألعلم من األموات كي حنرز مساوا ه احليّ 
 ؟األعلمر  من احلير  األعلمَ  ال يقال  ةيتعني  قليد احلي املفضول إلا طابق رأيه امليفَ 

أو لإلمجراع علرى عردم  عرني  قليرد  أو غرري للرأل، علرى  ،نرهه بدرجة  وجب  عي  إل يقال  كال؛ اما لبناء العقالء وعدم إحراز كون أرجحيت 
 انه لو  عني لتعني  قليد األعلم امليف ال احلي املفضول ةتأمل
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 الصورة السابعة:

ةيرره غالبيررة أو أغلبيررة الررتحف  ةكانررف صررابة إلا واةقررف ةتررو  املفضررول االحتيرراط، ةرران حجيررة ةتررو  األعلررم إن كانررف مبررالك االقربيررة لإل
ال شرأل يف جرواز  –وهرو ةترو  املفضرول حسرب الفررض  – ةُ َقرطابر مُ    بره علرى الواقرع قطعراً  ائمراً ةرانّ تحفَّ على الواقع ةإن االحتياط حيث يُر

 العمل عليه إن مل نقل برجحانه. ةتدبر
 هل مسألة التبعيض أصولية؟

  التبعيض يف التقليد أصولية كما ميكن ان  طر  ةقهيةميكن ان  طر  مسألة صحة أو جواز 
 اما الفقهية ةبأن  عنون هكنا  هل جيوز التبعيض يف التقليد؟

أو  هالتزامره بالعمرل برأيررأو وامرا االصرولية ةبرأن  عنررون هكرنا  هرل رأي الفقيره الثرراخ حجرة مرع أخررن  بررأي الفقيره األول يف بعرض املسررائل 
 ف  عاري  التقليد؟حسب اختال –عمله على طبقه 

 بل بان  طر   هل رأي الفقيهني إلا  عارض حجة، مما يقتضي الت يري أم ال؟
وللرأل للقاعردة العامرة يف كرل مسرألة لات وجهرني طروليني  ؛مث اهنا وإن أمكن طرحها بوجهني إال ان مقتضرى طبعهرا األوك كوهنرا أصرولية

األعلرى كرون أواًل وبالرنات وحبسرب وضرعها األوك ور بتهرا النا يرة مرن مسرائل العلرم )كالكالم واألصول أو األصول والفقره وغرري للرأل( اهنرا  
أمكرن طرحهرا ةقهيرة بران يقرال هرل جيروز  وانوللرأل كسرائر مسرائل األصرول ةران مسرائل حجيرة خر  الواحرد أو حجيرة الظرواهر  ،املتقردم ر برة

 بعررد الفحرري عررن امل صصررات املنفصررلة مررن السررنة والروايررات لبنرراء أو ال جيرروز إال ؟أو هررل جيرروز العمررل بظررواهر الكترراب ؟العمررل  رر  الثقررة
الكترراب علررى االعتمررا  علررى القرررائن املنفصررلة يف  بيررني مرا ا رره ا ديررة؟، أقررول  اهنررا وإن أمكررن طرحهررا ةقهيررة إال ان موضررعها األوك حبسررب 

 وإال ةال(. ،لا كانف حجة جاز العمل هبار بتها هو األصول لنا  طر  أصولية أواًل )هل هو حجة أم ال( وةقهية ثانياً )إ
نعررم هررنا بنرراء علررى مررا صرررنا إليرره مررن ان موضرروع األصررول هررو احلجررة املشرررتكة القريبررة يف الفقرره، بنرراءاً علررى إرا ة األعررم مررن احلجررة علررى 

وإال ةررال. ةترردبر وبنرراء  (3)عنهررا علررى احلجررة علررى احلكررم، أو بنرراءاً علررى ان موضرروعه األعررم مررن األ لررة األربعررة واحلرراكي (2)أو احلجررة (1)احلكررم
 على ان املسألة األصولية هي األعم مما  قع ك   يف طريق استنباط احلكم أو معرةته  ون ما لو خصصناها باألول. ةتأمل

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وهو األ لة األربعة. (1)
 وهو نظر الفقيه وةتوا . (2)
 وهو الفتو . (3)


