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

 وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(53) 
 األحاديث المختلفة والعامي و... وه أواًل: الموضوع في الروايات

 بببو هببو داألحاليببف امل نيلفببةل ود بب. ا زم دعلببملد ومل يببد الفائببد  أو املني ببي  سبببا اا املوضببور يف روايبباي الني يببي بببني اربب ين املنيعارضببني املنييببا  ني لببي  الني ببُي 
 :ودأكيد املدعى نشي إىل بعض الرواياي األخرى

) عليه ِإَذا َسِمْعَت ِمْن َأْصَحاِبَك اْلَحِديَث َو ُكلُُّهْم ثَِقٌة َفُمَوسٌَّع َعَلْيَك َحتَّى تـََرى اْلَقاِئَم دد، قال: د عليه السالم لعبد اهلل  عن احلارث بن املغية، عن أيب 
 دل1دللفـَتَـُردَّ ِإلَْيهِ  السالم (

  املوضور هو دإ ا مسعت من أص ابك احلديفل أي احلديف امل نيلفد
د سن ب.سنال  عن أدمد بن حممد، عن العبا  بن معرو،، عن علبيب ببن مه يبار، قبال: قبرأي يف كنيباب لعببد اهلل ببن حممبد إىل أيب احلسبن وعن حممد بن احل

ُُـُهْم َأْ  َصـلمِهَما ِفـي اْلَمْحِمـِ ، ِفي رَْكَعَتِي اْلَفْجِر ِفي السَّفَ  ) عليه السالم (اْختَـَلَف َأْصَحابـَُنا ِفي ِرَوايَاتِِهْم َعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه دد: عليه السبالم ل ِر، فـَـَرَوى بـَْع
ُُُهْم َأْ  اَل ُتَصلمِهَما ِإالَّ َعَلى اأْلَْرِض فََأْعِلْمِني َكْيَف َتْصَنُع أَْنَت أِلَقْـَتِدَي ِبَك ِفي ذَ   دل2دللُمَوسٌَّع َعَلْيَك بِأَيٍَّة َعِمْلتَ  ) عليه السالم (ِلَك فـََوقََّع َوَرَوى بـَْع

  املوضور هو داخنيلف أص ابنا يف رواياهتملد
َسـأَْلُتُه َعـْن رَُجـٍ  دد، قبال: د عليبه السبالم لوعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمباا ببن عيسبى واحلسبن ببن حمببوب مجيعباا، عبن مساعبة، عبن أيب عببد اهلل 

َهاُه َعْنُه، َكْيَف َيْصَنُع؟ فـََقاَل: يـُْرِجُئُه َحتَّى يـَْلَقى  اْختَـَلَف َعَلْيِه رَُجاَلِ  ِمْن َأْهِ  ِديِنِه ِفي َأْمٍر، ِكاَلُهَما َمْن ُيْخِبُرُه، فـَُهَو يـَْرِويِه، َأَحُدُهَما يَْأُمُر بَِأْخِذِه، َواْْلَخُر يـَنـْ
 دل3دللِفي َسَعٍة َحتَّى يـَْلَقاهُ 

  املوضور هو درجو اخنيلف عليه رجالادددل
 درجبو اخنيلبف عليبه رجبالالولبي  حتبي أصب ابنا ودل  امل اطب هو من مسع ال من حتي وداخنيلف أصب ابنادددل اا املوضور هو دإ ا مسعتدد والحاص :

 دعليه رجالا ولي  رجو حتي إ  اخنيلف
 الني ي واملني ي كموضور أو خماطب هذا كله يف ار ين املنيعارضنيد – يما وجدي  –انه زم دذكر حىت رواية واحدة  :ونضيف

 موضوعها أو امل اطب هبا هو العامي ومن ال يعلم ولي  املني يدالفنيويني املنيعارضني  .ا أللة حجية الفنيوى  وكذلك احلال يف
كبباا حيببم املني ببي وال حتببي بعببد األخببذ، ال يرجببع إىل حمصببو، لوضببوك أا النيلليببد كبباا حيببم ا اهببو بببالواقع ببباا الني ببي   قببال السببيد الوالببد يف الفلببه دواللببول

ا النيلليد يف الرواية على كونه عامياا حيبف قبال دعليبه السبالمل: د للعبواملد ومبن الببديهي بلباو هبذا املوضبور ل  د األخذ أيضاا جاهو هبما، وهلذا ع  واألللة، وهذا بع
 دل4دعلى ما كاا عليهل

فَاْســأَُلوا َأْهــَ  الــذمْكِر ِإْ  ُكنــُتْم ال داىل: ، وكببذلك سببائر األللببة مببن آيبباي وروايبباي كلولببه دعببلللمني ببيين اا يللببدو د  امل اطببب هببو د للعببوامل ولببي   أقــول:
 يةل وهيذادولي  دِبح  ل...َأْ  ُتِصيُبوا قـَْوماً ِبَجَهاَلٍة...دوكآية النبأ إ  عللت بب لاا كننيم مني ييندوزم يلو  لتـَْعَلُمو َ 

 للجه صفة مغايرة أو  ر( انتزاعي  )التحي  
 عليه رجالا أو جاو  خ اا منيناقضاا  انه مني ي بالضرورة؟ ني ي بالوجداا ومن اخنيلفطريلاا من دعارض عند  المح  لين  ال يقال: 
، واحليبم الشبرعي لائبر مبدار عنباوين ل5داا دالني يل عنواا انني اعي أو هو صفة نفسانية مغايرة للجهو وعدم العلم كمبا انبه صبفة للعبامي ولبي  ببه إذ يقال:

 د؟ ييف إ ا كانت نسبنيها معها العموم وارصوص املطلا أو من وجه ،امللارنة هلا أو حىت املالزمة هلاموضوعاده ال العناوين املنني عة منها أو 
                                                           

 د122ص 22وسائو الشيعة: ج ل1د
 د222ص 3هتذيب األحيام ج ل2د
 د66ص 1اليايف الشريف ج ل3د
 د115ص 1موسوعة دالفلهل ج ل4د
 أي لي  بنف  العامي و ادهد ل5د
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 دال غي  حاملها هو العنواا املأخو  يف لساا الدليو وقالب، ه  م  و املصل ة واملفسدة هو املالك لل يم ولي  مالزِ م ألا حا ل1داما على دلدير النيالزم
  األمر أوضحدواما على دلدير كوا النسبة من وجه 

 المتحير، من وجهغير ة و ج  النسبة بين العامي والمتحير وبين ذي الحُ 
 املني ي من وجه أيضاادغي والظاهر اا النسبة بني العامي واملني ي هي من وجه، كما اا النسبة بني من قامت لديه احلجة و 

ببه، كمبا اا املني بي قبد ال ييبوا عاميباا كمبا يف  نيمني ياا كما جند  يف أغلب العوام اللباطعني بنظبر مبرجعهم أو املطمِ نب ييواال  ألا العامي قد : أما األول
 اجملنيهد املني ي يف مشنيبك اللواعد امل نيلفة والرواياي املني الفة  انه ال يطلا عليه دعاميل لغة وال عر اا وإا حتي يف هذا املورلد

 دل2دالوسواسي  .نه رغم قيام احلجة بو احلجج لديه قد يبلى مني ياا كن قامت لديه احلجة قد يبلى مني ياا و لك   ألا م واما الثاني:
االسببطرالب أو ا فببر أو أو وببالعي   بباا مبن زم دلببم لديبه احلجببة قبد ال ييببوا مني بياا و لببك كيثبي مببن النبا  الببذين  شبوا علببى ضبوو األحببالم أو الرمبو 

بعضببهم بببأا أمثبال هببذ  ليسببت حجببة إال انببه لببي   علببمرغببم انببه زم دلببم لببديهم احلجبة بببو رغببم غببي مني بيين أبببداا اليببف، وهببم مطم نببوا  الفلبك أو الفنجبباا أو
 مبني ي أصالاد

 األخذ بأحد الطريقين ال يرفع التحير بالوجدا ثانيًا: 
بينهمال ال ي ال مني ياا باحلمو الشائع الصناعي وبالوجداا  باا  الذي خ يب  اا داآلخذل برأي أحد الفليهني املنيعارضني دوكذا اآلخذ بأحد ار ين املنيعارضني

 خذ ال يغي حالنيه النفسية عن كونه مني ياا إ  ال ي ال يف نفسه مني ياا واقعااد أخذ باحد الفنيويني املنيعارضني مبا هو األ
 سبر ببااللني ام بالعمبو علبى طببا رأيبهل  هبو  االعملبي واالمنيثبال أو  عبو ا بوانح إ  سبر باالخبذ  اخذل من ملولة الفعبو دامبا  عبو ا بوارك إ اا داأل بو نلول:

 عن األمور النيالية: منيأخر ردبة
 ماا؟عببدِ الحببا لببه  ييببف ييبوا صببانعاا لببه أو مغببياا أو مبب يالا م   او باحببد احليمبني املنيعارضببني  االخببذ ل3داحليميريببد االخببذ بببإ  الفببرض انبه  عــن )الح(ــم( -أ

 لواحله بل اظ اا النيسلسو هو هيذا: حيم واقعي،  دليالا منيعارضاا،  ني ي،  ني يي من قبو الشارر،  اخذ منه باحدمهادوينيضح هذا و 
علبى انبه لبو كباا االخبذ للني يبي الظباهري  ، اا اخذ  لليو على احليبم با هاي كلها واما كاشفينيه دأي االخذل عن احليم  ال ديوا إال يف املعصوم العازم

 كاشفاا عن احليم الواقعيد  نيأموملا كاا  
  انه جيب األخذ هبا  ييف ييوا األخذ صانعاا هلا أو مغياا أو م يالا؟ ددعيينية أو ختيييةل إ  الوظيفة مهما كانت وعن الوظيفة، -ب
أحبد الطبريلني ولبو مبن بباب  اخبذي أجباز لبه الشبارر األخبذ بأحبد الطبريلني أو حيبف حتب ل4دلوضوك انه حيف حتبيوهي دالني يل  وعن الحالة النفسية -ج

الواقع أبداا  ييف ير ع الالبدية  ييف ير ع األخذ باحدمها الني يب؟ وال جمال لنيوهم دأثي األخذ يف ر ع الني ي النفسي  اا األخذ ِصر، عمو ال كاشفية له عن 
 الني ي يف معر ة الواقع؟

ييبوا قببو األخبذ ببه غبي كاشبف عبن الواقبع ب يني بول باالخبذ ببه  بباا يلني كاشبفينيه وإصبابنيه كيف يغي األخذ باحبد الطبر إ    وعن ال(اشفية واإلصابة -د
للطريبا وأي ربب  كاشفاا عن الواقع؟ أو كيف ي يبد األخبذ مبن لرجبة الياشبفية واحنيمبال امصبابة مبع اا األخبذ عمبو ا بوارك والياشبفية صبفة  اديبة او اقنيضبائية 

 بينهما؟
  ولل ديف صلة ال يصار إليها إال بدليودو ي خال، األصو  ه ل5دواما املصل ة السلوكية

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

  ييف بالنيلاراد ل1د
  صد  العناوين هو االدصا، واالنطبا  الش صي ال النوعيدواملالك يف ل2د
 أو هو اخذ باحليمد ل3د
ا دوا ا مسلك الشيخ  بال دغفبود واالع علبى مسبلينا اا يلبال حيبف الشيخ، وعبارة املنت على ظاهرهامللصول بعد اا حتي ال بسببه أي ال ملوضوعينيه على ما سبا من املنصور يف قبال  ل4د

 و الزمنيه احلالة النفسية وهي الني ي  اجازدجهو  لارننيه أ
 يف االسنيمرار على ما اخذ به أوالاد ل5د


