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

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

(1) 
 :أدلة المانعين عن التبعيض

وقد يكوون يف صوورة العلوم  ،وقد يكون يف صورة عدم العلم باملوافقة أو املخالفة (1)ان التبعيض يف التقليد قد يكون يف صورة العلم باملوافقة سبق
 باملخالفة تفصياًل أو إمجااًل مع كون كل األطراف يف حمل االبتالء أو ال.

 ة )العلم باملخالفة( فان اها يتح  حال األوليني بل امراما أهون بكيي.وسنقدم البحث عن أدلة املانعني واجملوزين يف الصورة األخي 
 أواًل: األصل عدم جواز العلم بغير العلم

خرج منها صورة الرجوع جملتهد واحد وبقي الباقي وهوو  ،)ثانياً: أصالة عدم جواز العمل مبا وراء العلممن  (2)ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء -1
 ألصل(.صورة التبعيض حتت ا

ُ  )واألصل عدمه، بل ان ذلك هو مقتحوى الودليل لقولوه تعواىل:  وجه كونه أصاًل أّن جواز العمل حكم تشريعي حيتاج إىل جعل   أقول: َوال تـَْقـ
  (3)(َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  
كموووا ادعووواه صووواح    سوووبعة(  موووع عليوووهال يني )وهوووي الصوووورة األوىل مووون الصووووراملتسووواو  بووونيهوووو ان التخيوووي االبتووودائي والكلوووي  (4)ووجوووه الشوووك
والعقلية مليل املقام فانه حىت النقلية ، اما االستمراري واجلزئي فال، فكان بذلك ميار الشك، إضافة إىل الشك يف مشول أدلة التقليد )الحوابط( وغيه

 وسيأيت مزيد بيان له واإلشكال عليه. ،رعكس اآلخ (6)أو نظائره   حجية أحداما هو األخذ بهفان مرج   (5)على فرض مشوهلا للمتعارضني
 ثانياً: األصل عدم جواز التقليد في هذه الصورة

 أصالة عدم جواز التقليد يف هذه الصورة أعين صورة التبعيض(. (8))أواًل: (7)ما ذكره أيحاً  -2
 فرقه عن األصل هو كون ذلك أصاًل عاماً، واما هذا فهو أصل خاص بالتقليد. أقول:

 والتخيير التعيينالة التعيين لدى الدروان بين ثالثاً: أص
دوران األمر بني التعيني والتخيي، فإنه بعد األخذ بقوول اجملتهود األول يقطوع مبعذوريتوه عون الواقوع، فهوو ما فصله السيد الوالد بقوله )الياين:  -3

 كاف إما معينا أ خميا بينه وبني اجملتهد الياين، واألصل يف ميله التعيني. 
إذ  يقووال: األصوول بووراءة الذمووة عوون التعيووني. ألنووا نقووول: لووو سوولم جريووان األصوول فإطووا هووو يف غووي الطووريقني أمووا الطريقووان فاألصوول هووو التعيووني، ال

 املشكوك الطريقية، كاملشكوك احلجية، موضوع عدم احلجية، كما قرر يف حمله.
 (9)فقود(دليل اجتهادي أو أصل نقلي، والكل م وكيف كان ال حاكم على هذا األصل، إذ احلاكم إما دليل عقلي أو

                                                           

 أي موافقة فتويي الفقيهني يف مسألتني فصاعداً. (1)
 .196ص 2النور الساطع يف الفقه النافع ج (2)
 .36اإلسراء  (3)
 إذ انه مورد جريان األصل. (4)
 إذ لو مل تشمل لكان كالاما غي حجة فال يؤخذ بأي منهما. (5)
 كااللتزام، أو ترك اآلخر.  (6)
 .196ص 2النور الساطع يف الفقه النافع ج (7)
 إطا عكسنا ترتيبه ألنه مقتحى التسلسل الطبيعي. (8)
 .112-111ص 1املوسوعة الفقهية ج (9)
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واحلاصول ان  ،ق احلكوم بوهعلّوان األصل براءة الذمة عن أصول ت   كما  قد يعلل قوله )األصل براءة الذمة عن التعيني( بكونه قيداً زائداً، فهوأقول: 
 نفى باألصل.أي كونه معيناً حجة( حوادث ت   ،األصل والقيود )ومنها كونه بشرط ال حجةً 

 دون ميول املقوام  وا قاموت احلجوة ،قوله )لو سلم جريان األصل( إذ قد يقال بوان أصول بوراءة الذموة ال إوري إال يف الشوبهة البدويوةوجه كما ان 
 على التكليف )فانه مكلف بإتباع الفقيه والفرض إن كليهما فقيه( فال  ال للرباءة. فيه

لود  الشوك يف املقوام فوان األصول ميول ضوح الفرق بني الشك يف التكليف والشك يف احلجية يف واما قوله )فإطا هو يف غي الطريقني( وذلك لو 
عدم التكليف فتجري الرباءة اما احلجية يف ميل املقام فحيث ان الشوك يف احلجيوة موضووع عودم احلجيوة فمقتحوى ذلوك هوو حجيوة اآلخور التكليف 

 .(1)الذي دار األمر بني حجيته تعييناً أو ختيياً 
 ان املص  وإن كان النفي يف كليهما )فال تكليف كما ال حجية( إال ان مقتحى نفي احلجية عن فتو  اليواين تعيّنهوا يف فتوو  األول :واحلاصل

 .بعد كون أصل حجيته مسّلمة
أو  (3)احلجيوة حجوة واما لوو صو  علوى التعيوني فوال إوري األصول إذ يوراد بوه جعول القسويم اآلخور املشوكوك (2)هذا لو ص  األصل على احلجية

 فتأمل .(4)يقال ان مرجع الياين إىل األول
ميكوون دعووو  مووا فعوول الغووي وال معوو  إلجووراء الوورباءة عنووه، بوول  هووو عوون احلجيووة إذ جعلووه حجووةً  (5)علووى انووه قوود يقووال بانووه ال معوو  جلريووان األصوول

 جريانه هو استصحاب عدم اجلعل ال الرباءة عنه. فتأمل
أشي إليه من عدم مشوهلا ملورد التعارض، محافا إىل اهنا ليست يف مقام اإلطالق بل هي يف مقام أصل التقليد،  نقلي فلمامث قال )واما الدليل ال

 (6)هذا احلديث( : )فللعوام ان يقلدوه(  مل من) عليه السالم (فقوله 
 فههنا إشكاالن: أقول:
 :لك لوجوهان أدلة احلجية ال ميكن عقاًل ان تشمل املتعارضني وذ األول:

 ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات؟  تابعةمنها ان املتعارضني متكاذبان فكيف ميكن جعلها حجة مع ان األحكام 
فوان احوداما لوو كوان كاشوفاً  الواقوععن كليهما ومنها ان احلجية لو أخذت مبع  الكاشفية فانه ال يعقل جعل أو إمحاء كاشفية الدليل ونقيحه  

املوضووع  ا امكن ان يكون اآلخر كاشفاً وحجة اللهم إال على التعبدية احملحة يف احلجج أو كوهنوا كوالقطع املوضووعي بوذا اعن الواقع فكان حجة مل
 وسيأيت مزيد بيان وبيانات أخر  لذلك مع أجوبتها بإذن اهلل تعاىل. ،السب  لرتت  احملمول وهو خالف الفرضو 

ان يقلودوه( ليسوت يف مقوام البيوان مون جهوة هوذا فللعوام والروايوات كوو) (فَاْسـََل وا َأْهـَل الـذرْ رِ )انه حوىت لوو فورض اإلمكوان فوان اآليوات كوو الثاني:
 التفصيل أو سائر التفاصيل أو على األقل ال يعلم اهنا يف مقام البيان مع ان إحرازه الزم.

الق أي يف مقام بيان صورة موا لوو تعوارض رأي هوذا اهنا تتحدث عن أصل ثبوت احلجية لطبيعّي رأي اجملتهد وليست يف مقام اإلط والحاصل:
 وللحديث صلة الفقيه مع اآلخر أو صورة تعارض الطبيعي ببعض أفراده مع اآلخر ببعض أفراده.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 فأصل حجيته مسّلمة فكيف إري فيها األصل؟ وحيث نفيت حجية األول تعينت احلجية يف هذا. (1)
 كما هو مقتحى القاعدة. (2)
 فهو أصل ميبت أو لغي ذلك فتدبر (3)
 األول احلجية والياين التعيني. (4)
 أصل الرباءة. (5)
 .113ص 1املوسوعة الفقهية ج (6)


