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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

(52) 
 ن التخيير استناديالتساقط وا عدممن األدلة على 

ما ذكره السيد الوالد بقوله: )وكيف كاا،، االادليا العقلاي الاو  هاو بنااال العقاالال علاى األخاو باحادما ال ماال  مناه وي اما ماور   رابعاً:
لنظريااة، وكااوا ، يف ااملتخااالفنيالتعااار ، والقااول بعاادم نبااو  بنااائهم رااالف للىاارورة، أال  اارأ أ اام يرنيعااو، إب أحااد املهندسااني أو الطبيبااني 

 .(1)سائر موار  رنيوعهم إب أها اخلربة يف مور   عارضهم(
اابع  يرنيا   (2)واالخاتال   فصايالو وإمجااالو  إب األطبااال واملهندساني ر ام علمهام بااخلال  النا جناد سا ة الناال علاى الرنياو  توضيحه:

يااوهبو،  أ  ال جناادهم –ومااا أكهرهااا  –ال يف مااوار  التعااار  يهملااو، األطباااال وسااائر اخلااربا ، وال جناادهموهكااوا هلااوا الطبياال والاابع  ل خاار
اآلخار ال اائادة اياه )لكناه لاي  الادواال  ذل  صخصو  وورة ما لو قال أحدما ا، هوا الادواال لااا  و لتساقط الرأيني واعتبارما كالعدم، واعترب 

الرأيني ويعملو، مبقتىاى  كالاك، وال جندهم يطرحو،  ( وقال اآلخر بالعك  اإ، النال بعىهم يعما بقول هوا وبعىهم بقول ذبنظره مبىر
كماااا ال جنااادهم يلنماااو، ألفساااهم باالحتيااااً وا، رأوه حساااناو، وإ اااا قيااادلا بعااادم كولاااه مىاااراو كاااي ال يكاااو، مااان  ورا، األمااار باااني   ،(3)نيهلهااام

، وا،  ُااوههم ساقط وإ، مل يكان ااال لالحتيااًعلى أله يصلح  ليالو على التخي  عندهم أيىاو بدل الت ،احملوورين اال ميكن االحتياً باجلم 
 .كما أوضحناه ايما سبق  –بد ٌّ ال استنا   ا، التخي  ال

وأخاربه نقاة آخار بالاه أماره باا، يا ياه  أيىااو ابن املوب أو عبده اله أمره با، يا يه بكتاب املكاسل  واعترب حال النال أيىاو مبا لو أخرب نقة  
منهماا ماتعلالو بتعاار  اخلاربينال وأال يعاد ملومااو عناد  باا   إلياه ا  ارأ االبان أو العباد يلتانم بالتسااقط ااال ياوهل ، أاه(4)بكتاب الرسائا مهالو 

 وسيايت لفي الهاين ايبقى األول. ،العقالال عندئوال وأال يلومه موالهال لعم يدور األمر حينئٍو بني ا، يقال بالتخي  بينهما أو بلنوم االحتياً
 تطوير االستدالل

ياو. بيا، ذل ، ا، التخيا  يف ماوار  د  بُ على ا، التخي  استنا   ولي  ال يصلح م  بع  التطوير  ليالو  ) قدل سره (ا، ما ذكره قول: أ
وإ،  - باادياو ولااي  اسااتنا ياو كولااه ال  حيتمااا ،كمااا لااو كااا، أماار اجلمعااة  ائااراو بااني الونيااوب واحلرمااة  (5)كالنقيىااني  ، ورا، األماار بااني احملااوورين

) قادل كماا بيناه   –لكان ميكان االساتدالل بادليا آخار علاى كولاه اساتنا ياو وهاو نباو  التخيا  لادأ العقاالال  - ضحنا ونيوه كوله استنا ياو أو 
املندوحاة، ايك اف بادياو ما  ونياو  إذ ال ااال لتاوهم كولاه ال او ياالاه ال يكاو، إال اساتنا  (6)الىدين اللوين هلماا نالا املهلني أو بني  - سره (
 ياو.ده بالربها، األين عن ا، التخي  يف وورة الدورا، بني احملوورين أيىاو كا، استنا ياو ال البُ ذل  

 ه لياا علاى عادم كولا - عىأ  عادم ذلا  املادنر املاده  –ما  اقادا، ماا قياا أو احتماا كولاه املادنر، عناد عدماه  أنارٍ  ا، ونيو   والحاصل: 
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 أ  يف كلتا الصور ني. (2)
 أو بالرباالة عنهما. (3)
وإال  خا يف مسالة أخرأ: العلم اإلمجاا  باالتكليف وا، االغات ال اليقيا   ،من املوب وقد  ر   متعلَّقهوالفر  اله ال علم للعبد من    طريق الهقتني بصدور أمر  (4)

 يقتىي الرباالة اليقينية.
 أو الىدين اللوين ال نال  هلما. (5)
 ئني.يف مهال الكتابني أو الدوا (6)
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 تنا  .وهو التخي  االس همدنراو اينحصر األمر يف قسيم
 هل االلتزام بقول أحدهما واجب فال يجوز التبعيض؟

لاللتانام ال عقاال، وال عراااو،  أيىااو )وال معامل ملاا ذكاره بعىاهم مان لانوم االلتانام حينئاٍو مقدماة للعماا، إذ ال مدخلياة ) قادل ساره (وقال 
 (1)وال غرعاو، اها يلنم على ال خص اخلائف من األسد االلتنام باحد الطريقني مث سلوكه، أم يلنم سلوكه عملياو اقطال(

 ب العادولكماا الاه ماال  عان نياوا  ا، القول بونيوب االلتنام بقاول أحادما ماال  عان نياواب التبعاي  هو االلتنامِ  لنومِ   وهمِ   ا ِ  ونيهُ  أقول:
 . اتاما (2)واحلاوا: ا، القول بونيوب االلتنام بقول احدما يفيد التخي  االبتدائي  و، االستمرار 

أحادما للواقا  كماا  اتاوأقوله )ال مدخلية لاللتنام عقالو وال عرااو وال غرعاو( ونيهه هو ا، )االلتنام( ال مدخلياة لاه يف نيهاة أقربياة إيصاال 
 عما هو عليه من نيهة الكاغفية و رنيتها بالتنام العامي بنظره وعدمه. ظره ورأيهل هو واضح االه ال ينقلل

، ااإ، األواا عادم املصالحة السالوكية (3)كاربأ  لنماةو كما ال  ليا على كوله ذا مصلحة سلوكية و رأ وال  ليا على ا، ال ار  اعتربها مُ 
 يف أحكام ال ار ، با مطلق العقالال.

 بعة ملصاحل ومفاسد يف املتعلقا  ال يف السلوك إال لو  ل  ليا من خارج وهو مفقو  يف املقام.ا، األحكام  ا :وبعبارة أخرى
 هل االحتياط واجب لدى التعارض فال تخيير؟

 وقال )أما االحتياً الم أنيد أحداو التنم به مطلقاو، با ا عى بع  اإلمجا  على عدمه، و دياد العادم: السا ة املساتمرة باني املت ارعة كماا
 .(4)خيفى( ال

وأماااا التفاااريط ااااالقول  ،لااادأ التعاااار  (5) اااا   خاااا مقااادر ااااا، اآلراال باااني إااااراً و فاااريط اماااا اإلااااراً ااااالقول بلااانوم االحتيااااً أقـــول:
 وال هو إلنام هبما معاو.هلما ا واما النمط األوسط االقول باحلجية التخي ية اال هو طرح مبتساقطه

إال الاه ال  لياا  (6)ى كا حال )ما مل يساتلنم اإلخاالل بالنظاام وغابه ذلا ، مان العنااوين الهالوياة(ا، االحتياً وإ، كا، حسناو علدليله: 
على العدم والدليا هو اإلمجا  والس ة املتصلة بنما، املعصاوم )علايهم الساالم( الكاغاف ذلا  عان  قائم على ونيوبه على إطالقه، با الدليا

 إمىائها.
 (7)وبناال العقالال، ولي  يف النقلي وامللحق به كاإلمجا ال الكالم يف الدليا العقلي ال يقال:
 ،عن ار كابهم العقالئي وعن بناال العقالال ااإ، الفقهااال مان طالئا  العقاالال انظارهم ةو كاغف  الظاهر اله اعترب إمجا  الفقهاال مرآةو  إذ يقال:

كلهااا خطاا ة احساان نيااوب االحتياااً إذ غاادو، الاادين  الراااا  لو  اهااوا هااو ليااا قطعااي علااى ا، بناااال العقااالال كااول   ،ماا  غاادة  هبااتهم خاوااةو 
 وللحدي  ولةمالبم لونيوبه. اتاما  االحتياً ايها

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .114  1موسوعة )الفقه( ج (1)
 وهو مسالة التبعي . –ع  وهو مسالة العدول أو الب –يف الكا  (2)
 وإ، ار   صور ونبو  مصلحة سلوكية، و رأ. (3)
 لف  املصدر. (4)
 إ، أمكن. (5)
 وكالمنا لي  ايها با يف العناوين األولية مبا هي. (6)
 .) عليه السالم (االه حجة، على القول به، مبا اله كاغف عن قول املعصوم  (7)


