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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

(54) 
 ن لهط إذ ال متيق  الجواب: االستصحاب الحاكم ساق

 :(1)وقد جياب عن هذا اإلشكال
باالنض  علاى املسكلاكذ إع ااق الضاول بعادم حدياة الادليلني لكسااقطهما اظاراا لكعارضاهما هاا  أيااا انهماا بعاد األخاذ  أواًل:

م بأحاداا اان باااب الالبدياة لايإ  دااة إع اللا  يف احلدياة اوضااوف عادم احلدياة هلاايإ عادم احلدياة لالسكصاا اب باذ لعااد
 دليذ على احلدية.
ووزااااه وزا  عاادم   ،حدااة اسااكمراراا  املعاار   حلاا  احلااال السااابضة لذااو، إع ساواظاا ألوحظااس أم ال هلاايإ ا اا   بعبــارة أىــر :
 ال السكص اهبا بذ لعدم مشول أدلة احلدية للمكعارضني ال ابكداظاا وال اسكمراراا. ،كواه حدة ابكداظاا 

ـــاً: ضني املككااااهسني سااااقطا  لكااان ااااق علااا  اضاااول ورياااا  االسكصااا اب ا كاااوم )اسكصااا اب سااالمنا املباااا وا  الطاااري ثاني
 الكخيري( وعل  لعدم جريا  االسكص اب احلاكم )وهو اسكص اب عدم احلدية(.

ظاا اضول بالكخيري بينهما ابكادا ا  لنا( إال (2)وال ختيري هلماااه وإ  قلنا بكساقط الطريضني املكعارضني )هال حدية  بيان ذلك:
وعلاا  ألدلااة لبثيااة هالهااة وهااي اإلمجاااف )الااذل ادعاااا شاااحال الرااوابط واللااي( االاصااارل وترياااا اكاارراا( علااى هبااو  الكخيااري 
االبكدائي، وللسرية املسكمرة املكصلة بزان املعصواني )عليهم السالم( على الكخيري بني الفكويني املكعارضني، ولبناظ العضالظ علاى 

 .(3)عل 
وال جماااال لكااوهم مشاااول الساارية واإلمجااااف لااه ألنماااا دلاايال  لبثياااا   ،السااكمرارل هاااااه الااكوي هياااه هيسكصاا الااااا الكخياااري ا

خالهاا للمنصور ان )والضدر املكيضن ان اعضد اإلمجاف والسرية هو االبكدائي، وكذل  بناظ العضالظ على الضول بثبوته يف االبكداظ 
 .(4)(هبوته ابكداظ واسكمراراا 
بنااااظ علاااى مشاااول أدلااة اإلاالقاااا  للمكعارضاااني هاااال جمااال السكصااا اب احلدياااة وال السكصااا اب الكخياااري ااااه والحاصـــ : 

 للكخيري االسكمرارل. (5)اللفظي مشول الدليذ لفر 
للكعااار  هالكساااقط، هااا  الكخيااري االبكاادائي يثبااس باادليذ ال إاااالس لااه )كاإلمجاااف والساارية(  ؛وااااا بناااظ علااى عاادم اللاامول

                                                           

 اإلشكال مب كواية اسكص اب الكخيري السكص اب عدم احلدية. (1)
 ا حدة.مل ختيرياا ااشساا ان كونأ (2)
 وقد هصلنا الوجه األخري سابضاا، وسيأيت ازيد بيا  له كما سنفصذ الوجهني األولني الحضاا يف ضمن أدلة اجملوِّزين باع  اهلل تعاىل. (3)
 وعلى املنصور ال يصح االسكناد إىل بناظ العضالظ لكص يح االسكص اب كما ال خيفى. (4)
  .وهو االاالقا (5)
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ن سااابل لااه إع ال يعلاام وجااه يثبااس باالسكصاا اب، وااااا اسكصاا اب احلديااة هااال اكاايض   –هااو األشااذ ا كااوم و  – (1)والكخيااري
 (2)ااعضاد السرية واإلمجاف على الكخيري إع كماا ككان ا  يكاو  حلديكهماا ككان ا  يكاو  لالبدياة، هاالكخيري هاباس قطعااا ساابضاا 

 هكأاذ لكن احلدية السابضة على األخذ الكوي هيها.
 (3)ألن األدلة واالستصحاب هي حكم المتحير وبعد األىذ ال تحير (4)المنع -3

هال بد ان اإلشاارة لكلا   ،املضام (5)مث ا  اللي( يف اواضق ان رسائله تطرس إىل اسألة هااة جداا تلمذ االكاا أو إاالقاا 
 :يف شور عديدة ارحها املواان وااكخاب اا له اسيإ الربط باملضام هااه

 .لو وقق الكعادل بني الدليلني للمدكهد يف عمذ افسه انها اا 
 .وانها اا لو وقق للمفيت ألجذ اإلهكاظ

وانها اا لو وقق الكعادل لل اكم والضاضي وانها اا لاو وقاق الكعاادل يف االااارا  املنصاوبة يف تاري األحكاام كضاول اللذاول 
 والرجايل.

وسنضكصر على بع  اا قالاه  ،الوجوب والك رمي ان جهة تعار  األدلةوالصورة األوىل هلا شور انها اا لو دار األار بني 
 الب ث:الرتبااهما بصلال لل اكم والضاضي احلاشذ الكعادل  شورة يف الصورة األخرية ويف

ا هيضري به، أل  الضراظ واحلكم عمذ له ال اقال اللي( هيما لو وقق الكعادل لل اكم والضاضي )هالظاهر ااه يكخري احد  
 املكخاشمني ال يرتفق اعه ا صواة. (7): ان أ  ختري(6)ههو املخري، وملا عن بع  للذري

ولاو حكام علااى ابال إحادر األاااارتني يف واقعاة، ههااذ لاه احلكام علااى ابال األخاارر يف واقعاة أخارر  ا كااي عان العالاااة 
أاااه لاايإ يف العضااذ اااا ياادل علااى خااال   ، ملااا عاان النهايااة: ااان(9): اجلااواز، بااذ حكااي اساابكه إىل ا ضضااني(8))رمحااه اهلل( وتااريا

) إال أ  ياادل دليااذ شاارعي خااارم علااى عاادم جااوازا، كمااا رول أ  الناا   -كمااا لااو تذااري اجكهااادا   -علاا ، وال يسااكبعد وقوعااه 
 ".(11) كمني خمكلفني (10)قال أليب بكر: "ال تض  يف اللئ الواحد شلى اهلل عليه وآله (

، أل  دليذ الكخياري إ  كاا  األخباار الدالاة علياه، هالظااهر أناا اساوقة لبياا  و يفاة أقول: يلكذ اجلواز، لعدم الدليذ عليه
                                                           

 أل االسكمرارل. (1)
 أل سابل على األخذ باحداا. (2)
 أل عن الكبعي . (3)
 كااس أشالا  وهذا دليذ تارة وأشذ تارة أخرر.تل   سبضس أدلة هالهة للمااعني وهي األشول الثالهة وهذا هو الدليذ الرابق هلم، اعم  (4)
 أو اق بع  الكعديذ يف البيا . (5)
 .169، والسيد العميدل يف انية اللبيال )خمطوط(: الورقة 450خمطوط(: كالعالاة يف النهاية ) (6)
 يف ) (: " ختيري ". (7)
 حكاا أيرا السيد اجملاهد عن العالاة يف النهاية والكهذيال، وكذا عن السيد العميدل يف املنية. (8)
 عنه السيد اجملاهد يف افاتيح األشول. ، وحكاا69اسبه إىل ا ضضني السيد العميدل يف انية اللبيال )خمطوط(: الورقة  (9)
 يف انية اللبيال زيادة: "  صمني ". (10)
، وحكاا عنه السيد اجملاهد يف افاتيح األشول، ولفظ احلديث هكاذا: " ال يضراي أحاد يف أاار بضرااظين "، 450ناية الوشول )خمطوط(:  (11)

 العمال. 6: 103احلديث،  15041ااظر كنز .
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املك اري يف ابكاداظ األااار، هاال إااالس هيهااا بالنسابة إىل حاال املك ااري بعاد االلكازام بأحااداا. وأااا العضاذ احلاااكم بعادم جاواز ااار   
بعاد االلكازام بأحاداا، كماا تضارر يف دلياذ عادم جاواز كليهما ههو ساكس ان هذا اجلهة أيرا، واألشذ عدم حدية اآلخر له 

 العدول عن هكور جمكهد إىل اثله.
اعم، لو كا  احلكم بالكخيري يف املضام ان باب تازاحم الاواجبني كاا  األقاور اساكمرارا، أل  املضكراي لاه يف الساابل اوجاود 

 ا الكزاه قائم، خبال  الكخيري الواقعي، هكأاذ.بعينه. خبال  الكخيري الظاهرل يف تعار  الطريضني، ها  احكمال تعيني ا
، هاهباتاه ملان اخكاار والكازم إهباا  لل كام (1)واسكص اب الكخيري تري جار، أل  الثابس سابضا هبو  االخكيار ملن مل يكخاري

 .(2)يف تري اوضوعه األول(
 وقال يف املسألة الثالثة:

دلاة هااحلكم هناا: الكخياري، إلااالس أدلكاه، وخصاون بعا  انهاا لو دار األار بني الوجوب والك رمي ان جهاة تعاار  األ)
 الوارد يف خ ين أحداا أار واآلخر ني.
، هرج اوا ااا دل علاى النهاي، ملاا عكرااا ساابضا، وملاا (5)واآلاادل (4)وشاار  املخكصار (3)خالها للعالاة )رمحه اهلل( يف النهاية

 هو أضعف انه. 
ويف كااو  الكخيااري هنااا باادويا، أو اسااكمراريا اطلضااا أو اااق البناااظ ااان أول األااار علااى االسااكمرار، وجااوا تضااداس، إال أاااه قااد 

 لالسكمرار بااالس األخبار. يكمس  هنا
 ويلكذ: بأنا اسوقة لبيا  حكم املك ري يف أول األار، هال تعر  هلا حلكمه بعد األخذ بأحداا.

 الكخيري، حيث إاه هبس  كم اللارف الضابذ لالسكمرار. اعم، ككن هنا اسكص اب
ال أو املكاااايضن ااااان اوضااااوعه هااااو املك ااااري، وبعااااد األخااااذ بأحااااداا ال  ااااري، هكأاااااذ. إال أ  ياااادعى: أ  اوضااااوف املسكصاااا   

 .(6)وسيكرح هذا يف  ث االسكص اب، وعليه: هالالزم االسكمرار على اا اخكار، لعدم هبو  الكخيري يف الزاا  الثاين(
 ان الفوائد وليكرح وجه اضاشنا اعه وحمله واوقعه بالدقة. ماا ملا هيهموإمنا اضلنا كالايه بطوهل

 يرد على اا عكرا أاور: أقول:
 ب  األحاديث المختلفة و... (7)الموضوع في الروايات ليس التحير

اوضاوف االسكصا اب وال املكايضن اان  ا  األخبار عااة وليساس اساوقة لبياا  حكام املك اري يف أول األاار كماا لايإ أواًل:
 وال يصح قوله )أل  الثابس سابضاا هبو  االخكيار ملن مل يكخري...( وال تري املكخريث  اوضوعه هو املك ري

                                                           

 ( وليإ )يك ري( كما توهم البع . وسيأيت بيااهالص يح هو )يكخري (1)
 .44 – 42ن 4هرائد األشول م (2)
 .460ناية الوشول )خمطوط(:  (3)
 .489شار  خمكصر األشول:  (4)
 .259: 4اإلحكام لآلادل:  (5)
 .192 – 191ن 2هرائد األشول م (6)
 أيت.كما ااه ليإ املخاا ال هو املك ري بذ ان جاظا ا  ا ، كما سي  (7)
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وعلااا  يظهااار باااالرجوف إىل األخباااار بنفساااها هاااا  شااارمها هاااو ا  املخاااااال وا  اوضاااوف الكخياااري هاااو )االحادياااث عااانكم 
 .(1)اا هضة  ديثني خمكلفني وال اعلم أيهما احلل( وشبه عل خمكلفة( و)جييسنا الرجال  وكال

 هالحظ اثالا رواية احلمريل: 
عاان أمحااد باان علاايث باان أيب االااال الط ساايث يف )االحكدااام( يف جااواب اكاتبااة حممااد باان عبااد اهلل باان جعفاار احلمااريل إىل 

ـِدي:واِن: أوم ـا ) - الم () علياه الساإىل أ  قاال  - ) عدذ اهلل تعاىل هرجاه اللاريف (شاحال الزاا   ـوواِب نوـنج ذولِـكو حو ِفـي الججو
: أونـ  َو ُر: فوِإنـ ُه ُرِو ىو ِبيُر، ووأوم ا اْلج رو  فـوعولويجِه الت كج الوٍة ِإلوى ُأىج تـوقو و ِمنج حو ا: فوِإذوا انـج ُدُهمو ِة ال: انِيوـِة، أوحو دو ـُه ِمـنو الس ـجج ُه ِإذوا روفوـعو روأجسو

لو  ، ثُم  جو بـ رو ِبير  ووكو ، ثُم  قوامو فـولويجسو نولويجِه ِفي الجِقيواِم بـوعجدو الجُقُعوِد توكج ـرو  ،سو ا الجموجج ـذو ـرَِ هو وو ُل يوجج ـهدُد األج ِلكو الت شو ـا  ،ووكوذو ووبِأويِِّهمو
ِليِم كوانو صوووابا تو ِمنج بواِب الت سج  .(2)(أوىوذج

 أخذ ...(هاملوضوف إع  )يف اجلواب عن عل  حديثا ... وبأيهما 
ــا قــال: )، ) عليااه السااالم (وعاان احلساان باان اجلهاام، عاان الرضااا  : مو ــالو ــًة، فـوقو توِلفو ــنجُكمج ُمخج اِديــُث نو وحو ــُ  لوــُه: توِجيَُـنوــا األج قـُلج

اِديِ:نوـا ـ   ووأوحو ا فـوُهـوو ِمن ـا ،جواءوكو نون ا فوِقسج نولوى ِكتوـاِب الل ـِه نوـو  ووجو ـِبُهُهمو ـانو ُيشج إِ  ،فوـِإنج كو ا فـولوـيجسو ِمن ـاوو ـِبُهُهمو  ،نج لـومج يوُكـنج ُيشج
ا الجحوقد  :قـُلج ُ  توِلفويجِن ووالو نـوعجلوُم أويـدُهمو ِدي:ـويجِن ُمخج ا ثِقوة  ِبحو ُهمو ِن ووِكَلو ـا  :قوالو  ،يوِجيَُـنوا الر ُجَلو فوِإذوا لومج تـوعجلوـمج فوُمووس ـع  نولويجـكو بِأويِِّهمو
تو   .(3)(أوىوذج

 )جييسنا الرجال   ديثني خمكلفني( واق قيد )وال اعلم( وليإ الك ري.هاملوضوف إع  هو 
ال ا   وعلااى حسااال اااا جعلااه بنفسااه اوضااوعاا حلكمااه، وقااد ارااى اكاارراا ا  الااالزم أخااذ اوضااوعا  أحكااام اللااارف انااه

إعا كاااس النسابة العماوم  هكياف ،يف الرواياة أو اسااول لاه مث اادور اادارا (4)اوضاوعاا  للماأخوع اراد عنواااا وا   ننا ااه  اصنق
املطلل أو ان وجه بني العنوا  االاكزاعي الذل اسكظهرااا )وهو الك ري واملك ري يف كالم اللي(( والعناوا  الاذل أخاذ يف الرواياة  

 كما سيأيت بيااه.
 وصلى اهلل نلى محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وهو اوضق الب ث. –وسيأيت الكالم عن  ري وختري املضلد  (1)
 .121ن 27وسائذ الليعة م (2)
 .121ن 27وسائذ الليعة م (3)
 أو اكعلضاا. (4)


