
 (344هـ الدرس )9341 ذو القعدة  91ن االثني............................................................................( ..التبعيض في التقليداالجتهاد والتقليد )

 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) 
 الطريقين إشكال: عدم التوقف أعم من حجية

أال ترى أنه لو كان هناك طريقان، علم بوجود األسد يف أحدمها، مث علم بأنهه لهو ي يسهلاهما اه سهه الوالد ) السيد سبق كالم
هيهه كهكلر، إ  األسد يف حملهه، هننهه ال يقهي ويعهرس نفسهه للههالك القطعهي، بهح يسهلر أحهد الطهريقني ا ومهح للههالك، و ها  هن 

 (1)جملوهدين  قطوٌع خمالفوه للواقع، خبالف األخك بقول أحدمها هننه حمومح املخالفة(ا عدم األخك بقول كال
 ههنا إشاال وجواب أقول:

 :ا ا اإلشاال: هقد يقال: ان عدم الووقي وسلوك أحد الطريقني، أعم  ن حجيوهما
ان ح علهى طبقهه تعيينهاً سهوال أقلنها هقد ياون لكلر وياون الوخيري نويجة حجيوهما  عاً إ  لو كان أحدمها حجة للهمم العمه -أ

ا  عهاً ههال بهد  هن رههع اليهد عهن مهلاهن لهو قيهح تجيوه ،املنجميهة واملعكريهةمبعهىن لهموم اإلتبهاع أم مبعهىن مبعىن الااشفية أم هي احلجية 
بشهرط عهن ال  حجيوهمها كوممهابقى أصح حجية كح  نهما بهال  عهارس حيهق اقواهى ابمهع بهني يالوعينية أي عن البشرط الئية ه

 العمح باآلخر وإن كانا بشرط ال بالنسبة إىل نفي الثالق.
 العقلية. ةيال  ن باب االسوناد ألحدمها بح  ن باب الالبد   ،بينهما عقالً وقد ياون لوساقطهما مث الوخيري  -ب 

 امالجواب: أواًل: العقالء ال يرجعون ألصل البراءة فيه
 والجواب:

، وهههو برهههان إش كاشههي عههن عههدم سههقوط احلجوههني عههن (3)هيهمهها (2) يرجعههون إىل أصههح الهه الةان الظههاهر ان العقههالل ال أواًل:
 احلجية بنظرهم، وان ادعى بعض األعالم الرجوع إليها لانه خالف املسوظهر  ن بنالهم.

 ثانياً: وينفون بهما الثالث
ه ظن غهري  عوه  كمها لهو اخه  الطفهح أو  طلهق غهري ان العقالل ينفون هبما الثالق الكي ال حجة عليه، أو الكي قام علي ثانياً:

 اخلبري بأن الطريق هو هكا الثالق وليس  ا  كره اخلبريان األوالن.
يف الداللهههة االلوما يهههة هيوسهههاقطان يف املطابقيهههة حيهههق وجهههد  املعارضهههة، دون  بينهمههها  لهههر إهههها ههههو ألنهههه ال تعهههارس ال يقـــال:

 االلوما ية.
علههى وإن لههمم إقا ههة الههدليح ) األدلههة اللفظيههة إل اههان وقههوع الوفايههر بههني األحاههام الظاهريههة ان  لههر وإن أ اههن يف إذ يقــال:

ا املطابقية هان  لر غري عريف( إال انه غري جار يف األدلة العقلية ويف مظهور الدليلني يف نفي الثالق حىت بعد هرس سقوط داللوه
                                                           

 .111 – 113ص 1املوسوعة الفقهية ج (1)
 أي ال الة عن لموم إتباع هكا الطريق. (2)
 أي يف  ورد احلجوني. (3)
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يههرون االلوما يههة  وفرعههة علههى املطابقيههة ويف طو هها وليسهه  يف  :عبههارة أخههرىوب ،بنههال العقههالل هههامم إ ا اسههقطوا األصههح اسههقطوا الفههرع
 عرضها كي ال تسقط بسقوطها. هوأ ح

 ثالثاً: التخيير أستنادي وليس ال بدياً 
 .الظاهر ان الوخيري لدى الوعارس إسونادي وليس ال بدياً  ثالثاً:

 هها لههو ي تاههن لههدى املو:ههري حجههة أبههداً وبههني  هها لههو رياً بههني جيههدون الفههر  كبهه ،توضههي:ه: ان العقههح والعقههالل والعههرف والوجههدان
قا   لديه حجوان  وعارضوان، هنن األول  ن قبيح  ا ال يوجد املقواي له والثاش  ن قبيح  ا وجد املقواي لان وجد  عه املانع 

كا ال يصح ان يسند عدم االح ا  إىل والنويجة وإن هرض  واحدة )وسيأيت اما غري واحدة( إال ان الفر  الكايت وابوهري كبري ول
أن يسند عد ه العاس ب مبادة عازلة كما ال يصح اً عدم وجود النار إ ا كان   وجودة لان كان املانع عن اح ا  الور  كونه  طلي

 إىل وجود املانع هيقال: ألن الورقة  بللة أو  طلية مبادة لكا ي حت    ع عدم وجود النار.
 كوين والتشريع على التخيير االستناديشواهد من عالم الت

 :ويوض:ه أكثر الشواهد الوالية  ن عاي الواوين والوشريع
ا ا  ن عاي الوشريع هنمثح للمقام باإلباحة هان احلام باإلباحة تارة ينشأ  ن عدم وجود  الك احلر ة وال الوجهوب يف الشهيل 

بأن ياون   عاً بشاح  وساو ينشأ  ن وجود  الكي احلر ة والوجوببان ال ياون  ا  صل:ة وال  فسدة هي:ام بنباحوه وأخرى 
والنويجة وإن كان  واحدة  ن حيق العمهح وأنهه جهائم إال ان السهبل  ولهي عقهاًل وعرههاً،  ،ة مبفسدة  ساوية  ا ا  صل:ة  ماحَ 

ويف  األوىل،دون  وإن ي يهأ ر بهه املهوىل بح ان الثمرة العملية أيااً  وصهورة، كمها يف  ب:هق إ اهان عباديهة العمهح يف الصهورة الثانيهة
 .(2)وغريمها (1) ب:ق اجوماع األ ر والنهي

إ  ال يهرى شهيًاً وال  هااألعمى هانه تارة ياون  و:رياً ألنه ال يعرف أي الطريقني  وصح وأيهما  هلر ،الواوينوا ا  ن عاي 
يف احههدمها جهههح ، والفههر : ان وأخههرى ياههون  و:ههرياً لوجههود خبههريين أخهه ه أحههدمها ان الطريههق هههكا واآلخههر ان الطريههق  اك دليههح،

تهان آلهه  ر  وتهارة تاهونللمهرآة ههال يهرى  ها خلفهه بهاملرة  هانهه تهارة ياهون هاقهداً لسيارة وككلر قائد ا ، طلق ويف اآلخر  عرهة  واادة
ههال يعلهم تبعهاً لهكلر وههو يرجهع للخلهي يف طريهق ضهيق بهني  ؟خمولفوان أحدمها  سط:ة واألخرى  قعرة أو حمدبة وال يهدري أيهمها

 لاة؟ ثاًل ان العمح على طبق أيهما هيه النجاة أو ا  - جبلني أو هاويوني
هر  بني عدم وجهود الااشهي أصهاًل وبهني وجهود كاشهفني خمولفهني  واهادين ههن ا ي يوجهد الااشهي هالالبديهة  وبعبارة أخرى:

ال انعهدا ها  (3)أي نقه  الااشهفية نهو  الااشهفية الناقصهةالعقلية الوخيريية هي املرجع وإ ا وجد الااشفان املواادان هنن الوااد ي  
 املسوند إىل الااشفني ال الوخيري الالبدي. هياون املرجع هو الوخيري

                                                           

.هل (1)  و قيح بالوساقط هال اجوماع، ولو قيح بالوخيري هقد اجومع األ ر والنهي لوجود املالكني ههو خمري 
علهى ان الوخيهري كالقرعة يف املقام هانه بنال على ان الوخيري اسونادي ال جمال للقرعة إ  كال الطرهني عليه حجة هله ان يعمح باح  نهما، وا ها بنهالاً   (2)

القرعة إ  القرعة لاح أ ر  شاح. ال يقال: القرعة تاجهة إىل عمهح الفقههال؟ إ  يقهال الظهاهر ان املهورد  هن  هوارد عملههم أو  البدي هانه ياون حمح
 إطالقاهتم. هوأ ح

دم  ادا ها % ال امها تنعه08%  هثاًل ا ها لهو عارضهه خبهري آخهر ههان كاشهفيوه تونهمل إىل 08هان الدليح اخلبري الواحد، نظره كاشهي عهن الواقهع بنسهبة  (3)
  وساويني.
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: )إ ن  ها يف  قهام تعليلهه سهلوك احهد الطهريقني هان اباهح أو األعمى السالر أحد الطهريقني املواهادين يقهول وبعبارة عرفية:
 .؟(؟ أو بالعا ية )َشسو ي(اسلر هكا الطريقلو ي  احلح

هههان قيههح لههه لاههن  ،دتني هانههه يقههول: نعههم... اسههوند  إىل هههكه احلجههةوأ هها األعمههى أو اباهههح املوبههع إحههدى احلجوههني املواهها
 ؟(1)ضادهتا األخرى يقول عندئٍك )إ ن  ا احلح(

والفر  بينهما كفر  العا ي الكي ال يعرف حام املسألة ههو  و:ري والفقيه األصويل الن:رير الكي كلما تأ ح يف املسألة أزداد 
وهكا كو:ري الطبيل بعد دراسوه خمولي  (2)هما  و:ري لان أين هكا الو:ري  ن  لر الو:ري!هان كليهلم يعرف حام املسألة حترياً 

البدائح هنن العقالل يقيمون لو:هريه وزنهاً وقهد يووقفهون ألجهح حتهريه أو قهد يهدعوهم  لهر للمميهد  هن الو:قيهق أو غهري  لهر، عاهس 
 حتري العا ي يف نفس املسألة هننه ال قيمة علمية له أبداً.

ه لههكلر كلههه ادعههى صههاحل ابههواهر والفصههول بنههال العقههالل علههى الوخيههري حههىت بههني األعلههم واملفاههول هايههي باملوسههاويني! ولعلهه
 ولل:ديق صلة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 هكا رتبًة عن  اك. دهه) ا احلح إ ن(  وأخر عن (1)
  –ه نقح أن أحد كبار األعالم بعد تق اجوهادي  فصح قال لوال كته: )واحلاصح: انين ي أصح إىل نويجة وي أههم وجه الصواب( هقال أحد طلبو (2)

بالفارسية )غلط كهردي كهه نفهميهدي(! أي: ههر  بهني عهدم ههمهي وعهدم ههمهر هعهدم  : وأنا أيااً ي أههم! هأجاب األسوا -كان  ن أقلهم علماً 
 ي تفهم! إ هقد اخطأ  ههمي لعلمي وعدم ههمر بهلر! 


