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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

(1) 
 لتبعيضاستدالل )الفقه( للمانعين عن ا

)أمرا الردليا العيلري دلعردم  بروء بنرال مرن العيرالل علرى  رواي ، برا قرد ييرال  بلفره  األ لرة اللفظيرة ال  ) قدس سرر   مث قال السيد الوالد 
 . 1)يشما مور  التعارض أصاًل،  ما تيدم من أن الطرييني املتعارضني يسيطان عن احلجية رأسا 

 أشار إىل عامل الثبوء بيوله )با قد ييال... مث  بوء...   قد أشار إىل عامل اإل باء بيوله )لعدمو 
 : ظهور األدلة في الشمولجواب الفقه عن الدليل النقلي
) الثاً  و و  الدليا النيلري يف امليرام، درأن أ لرة التيليرد النيليرة، مرن إارالو اريراء والروايراء،   2)مث أ اب الفيه عن الدليا النيلي بيوله

)للعرروام أن ييلرردو   ال ) عليرره السررالم  مشوهلررا ملررور  التعررارض ملررا تيرردم، وال و رره للمنرره عررن إاالقهررا، دهررا تررر  أن قولرره ال  رره لليررول بعرردم 
له عرداً وعياًل األخذ بيرول  ييشما تيليد شخص بعد تيليد آخر، دأذا قال املوىل  عليك ان تلخذ بيول عبيدي، مث أخذ بيول أحدمها،  ا

 ن أحد .شخص آخر منهم بال فكري م
 : إحالته على االرتكاز والفطرةتوضيحات لما ذكره الفقه

بعرررر   ه تشررركيكاء  ش ذهن رررواإلحالرررة علرررى الو ررردان والفطررررة السرررليمة ملرررن مل تشرررو    3)ومر ررره اسرررتدالله االسرررتنا  إىل االرتكرررايأقـــول: 
ا درراملر ه هررو مررا وغريمهرر  َفاْســلَلاوا َأْهــَل الــ  ْكر  )دررأن )دللعرروام ان ييلرردو   خطرراب لعامررة النرراس ولرريي خطابرراً ل صرروليني و ررذلك  ؛األصرروليني
ـْن َرساـول  )با ان  ادة خطاباء الشارع هي لعامة الناس ولذا  ان امليياس هو ما يفهموفه وقد أ د ذلك قوله تعراىل   ،يفهموفه َوَما َأْرَسْلَنا م 

لُّ اللَّها َمنْ      4) َيَشاءا َويـَْهد ي َمْن َيَشاءا َوهاَو اْلَعز يزا اْلَحك يما  إ الَّ ب ل َسان  قـَْوم ه  ل يابَـي َن َلهاْم فـَياض 
كادررة التفصرريالء والتيسرريماء الثافويررة الالحيررة ومنهررا التيسرريم إىل صررورر  الفررة دتررو  ارخررر لان العررري يرررون األمررر عامرراً  والحاصــل:
 وصورة عدم العلم بلحدمها. ،ل ول ومواديتها

 لألفراد مالعناوين موضوعة للطبيعة أ الحق الشمول سواء أقلنا بكون
اما ان فيول بكوهنرا موضروعة للطبيعرة املو رو ة يف الرذهن لكرن بل را   –ومنها عناوين موضوعاء األحكام  –العناوين  وبعبارة أخرى:

وامرا ان فيرول بكوهنرا  –ا علرى خرالي وتفصري –أو بل را   وهنرا مررآة ل دررا    5)احنالهلا إىل األدررا  أو بل را   رون و و هرا بو رو  األدررا 
 موضوعة للداللة واإلشارة إىل األدرا  اخلار ية مباشرة.

دتشرما امميره  ون   6) ون آخرر عامة ظاهرة يف الشمول لكادة األدرا  بدون أخذ الييو  وبردون أخرذ تفصريا   دهيوعلى  ال التيديرين 
 طل..استثنال حبسب وضعها األويل يف العام وحبسب ميدماء احلكمة يف امل

                                                           

 .113ص 1ة الفيهية جذاملوسوع  1)
 .115-114 1املوسوعة الفيهية ج  2)
 إذ قال )دها تر  .  3)
 .4إبراهيم   4)
 هذان على مبنيني  أصالة الو و  أو أصالة املاهية. دتدبر  5)
 تدبرهذا بنالاً على ان اإلاالو هو رد  الييو  ال مجعها. د  6)
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 دتلما دتشما الكا. ،اما على اليول الثاين داألمر واضح، واما على اليول األول د ن اللفظ موضوع للطبيعة السارية
 جواب الفقه عن الدليل العقلي

، ال نيالطررييوقد سب. أن العيرالل عنرد تعرارض  –وهو بنال العيالل الذي تيدم تيرير   –العيلي يف امليام  الدليا   )و افياً  و و  1)قالو 
 ليهما الذي ديه  الفة قطعية، با جيرون على اب. أحدمها مبر  اء ال مدخلية هلا يف الطرييية، أال تر  أفره لرو     2)يتوقفون عن العما برتك

ارييان، علم بو و  األسد يف أحردمها، مث علرم بلفره لرو مل يسرلكهما ادرتسره األسرد يف حملره، دأفره ال ييرس ويعررض ففسره للهرالك   ان هناك
 الفتره للواقره، فرالي  اليطعي، با يسلك أحد الطرييني احملتما للهالك، وما حنن ديه  ذلك، إذ عدم األخرذ بيرول  رالم ادتهردين ميطروع  

 دأفه حمتما املخالفة . األخذ بيول أحدمها
 ترجيح العقالء بمرجحات ال مدخلية لها في الطريقية

 توضيح وتعليق:
  وهو افه ،ميدر    خا      ده  هلا يف الطرييية قوله )مبر  اء ال مدخليةأقول: 

مها أ و أو أ ثرر خر ة قد ييال ان بنال العيالل عند تعارض الطرو على الرت يح مبر  راء ترورأ أقربيرة أحردمها إىل ارخرر  كرون أحرد 
 ذلك. شبهوجتربة أو 

أو الفييهرني مرن  هرة االقربيرة أو صرورة امهرا بكرون أحردمها األقررب أو امهرا   3)ان درض املسللة يف صورة تساوي اخلبرريين والجواب:
املررر ح ألحرردمها القربيررة إصررابته ديررد  عى ان العيررالل يبنررون علررى التخيررري يف هررذ  الصررورة، وإال دمررها ومرروار    ثرررية  ررداً، واملررد  مرربرراألقرب منه

هرو العمرا علرى  - إليره ) قردس سرر    مرا أشرار   –ييال بلر  ية اختيار  وقد ييال بتعينه  ما سيجيل، وعلى أيرة حرال درأن املشراهد  ثررياً 
وي لره )برا أقرول حرع األعلرم أقرب من  ار ارخر املسا الطبيبوذلك مثا  ون  ار هذا  ، اء ال مدخلية هلا يف الطريييةاب. أحدمها مبر   

 منه  أو  وفه أحسن أخالقاً أو أقا اي حاماً أو أقو  صداقة أو غرري ذلرك، و لهرا  هراء ال مدخليرة هلرا يف األقربيرة لوصرابة، ومرن الو رداين
 اء.املشاهد  ثرياً ان الناس غالباً حع يف الشؤون اخلطرية ير  ون أحد املتساويني با حع املفضول ملثا تلك امه

 .يرون التخيريمصاحل مزامحة ملصل ة االقربية للواقه لذا  بنفسها هي اللهم إال ان ييال  ان تلك امهاء
إال ان الظرراهر افرره حررع مرره عرردم و ررو  تلررك امهرراء درراهنم يرررون التخيررري بررني املتسرراويني بررا حررع بررني املفضررول   4)وديرره  أفرره وإن صررح

 .. أي األعلم بدر ة قليلة بواألعلم امليار 
 .داهنم يرون تعي نه  5)فعم يف خصوص الشؤون اخلطرية إذا  ان أحدمها أعلم بدر ة  برية

 .لالحتياط اً األخذ بيول األعلم موادي ون لكن قد ييال ان تعينه ال لكوفه أعلم با لكون الشلن خطرياً و 
  ديث صلةولل  6)وديه ان منشل إلزام العيا باألخذ باألحوط هو قول األعلم ال غري. دتلما

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .114- 113ص 1املوسوعة الفيهية ج  1)
 بيان للتوقس، أي بان يرت وا  ليهما.  2)
 السبعة ويظهر حال البيية بل ىن تلما وتغيري. هذ  هي الصورة األوىل من الصور  3)
 إذ قد ييال  با يتساقطان )قول األعلم وغري   ديلزم العيا باالحتياط لكون األمر خطرياً.  4)
 ألعلم بدر ة قليلة إذ الشلن خطري. دتلمابا حع ا  5)
 ومه قبول ص ته دهو إذعان بعدم التساقط.  6)


