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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

(51) 
عبرتاك  نرتن ااهالرتة وحرتلة ال(رتاللة  علرتى نرتا منرارتاظ نرتن اا  رتاهر ن رتام املشرتر  الرتا هرتو نشرتر  االسرتذن ام  سبق االعرتاا  بروايرتة يليسرتذن  

 نن ااهالة ال احللة فليس املدار يف األخبار ويف املوضو  املسذصحب على احللة بل على ااهل.
 وااواب عن االسذدالل بالرواية نن وجهني:

 ضاللةالفرق بين حيرة الجهالة وحيرة ال -5
ياملذحرترتل  هرترتو امل اارترتب  رترتا يف  املسذصرترتحب والرترتي افينرترتا اا ي رترتوااا احلرترتلة الرترتي افينرترتا نوضرترتا املوضرترتو  أو املذرترتي ن نرترتن املوضرترتو  يف األول: 

 مالروايات يف ن ابل الشيخ ال ي اكعى ملك، هي أنر نغاير لرتيحلة ال(اللة  متاناً ف وا اسذن ام الناس نرتن حرتلة ال(رتاللة ةايرتة أساسرتية  رت
 يعليهم السالم  ال يدل على نوا اسذن امهم الناس نن حلة ااهل ةاية أساسية  م يعليهم السالم  أي(اً.

 اا احللة على قسمني: توضيحه:
 حلة ااهالة. -أ

 حلة ال(اللة. -ب
 فرتال تلزنرته حرتلة ال(رتاللة وإا لزنذرته ومها أنراا خمذلفاا فاا ااهالة تلزنها احللة ل نها ةل حلة ال(اللة، فاا اااهل قرتد ال ي رتوا ضرتاالً 

فرتاا نرتن خرتر   :حلة ااهالرتة، أال ترترا املسرتذفي عرتن ح رتم نسرتهلة جرتاهالً حمذرتاراً ل نرته لرتيس ب(رتال  ويذ(رتال ملرتك أنلرتر الالحظرتة امللرتال ا ي
هرتل ونذحرتل ل نرته لرتيس ب(رتال نن املدينة إما وصل إىل نفرتا  الطرتر  وهرتو ال يعلرتم أيهمرتا املوصرتل للمدينرتة األخرترا فاارته وهرتو عنرتد املفرتا  جا

 فاا سلك أحد الطري ني ف(ّل وحتل أين امل ر  فااه ضال ونذحل حلة ااشئة عن ضاللٍة.
فاارترته ال شرترتك يف أا أصرترتحاب األئمرترتة يعلرترتيهم السرترتالم  عنرترتدنا راجعرترتوهم يف احل رترتم عنرترتد اخرترتذال  األحاكيرترت ، نرترتااوا جرترتاهلني  :ويف امل رترتام

فرترتاا ال(رترتال هرترتو املنحرترتر  واااهرترتل املسرترتذفهم لرترتيس ب(رترتال ويصرترتال سرترتلبه عنرترته  ؛نرترتااوا ضارترتاّلالً أبرترتداً برترتاحل م ل رترتن ال يصرترتال أا يطلرترتق علرترتيهم اضرترتم  
 وعليه فهو يف حلة ااهل ال يف حلة ال(اللة نن باب السالبة بااذفاء املوضو . ،بالبداهة

يب عرتن امل رتام وهرتو نرتوا اجخرترا  اا إثبات نوا االسذن ام نن حلة ال(اللة ةايرتة أساسرتية للمعصرتونني يعلرتيهم السرتالم  أجنرت والحاصل:
 عن حلة ااهل هدفاً وةاية أساسية  م يعليهم السالم .

 مقام التعليم وإلقاء األحكام هو مقام رفع الجهل ال الحيرة -8
األح رترتام، غ وهرترتو يف ن رترتام الذشرترتريع والذعلرترتيم وإبرترتال ي عليرترته السرترتالم   اا اجنرترتام هرترتو عىعى إم املرترتد  سرترتلمنا، ل نرترته ةرترتل ضرترتار باملرترتد   الثــا:ي:

 ي عليرته السرتالم  رفرتع ااهرتل ال رفرتع احلرتلة يواا فرتر  احتاكهرتا نرتع حرتلة ال(رتاللة  وال ينفرتي ملرتك اا ي رتوا ل نرتام  ت وا ةايذه األساس هي
 ة للجاهل باحل م.ن اناا: ن ام الذعليم ون ام النصال واالبوة بل والذطبيب لرفع احللة نحالة افسية نؤمل

 اعية، أنر آخرنر ون ام االبوة والنصال وعال  بعض احلاالت النفسية نالوسوسة واحللة وال ط  اا ن ام الذعليم أ والحاصل:
 ونن الواضال، يف صغرا امل ام، اا األصحاب نااوا يف ن ام املسذعلم املسذفهم اسذفهاناً ح ي ياً ونرتاا اجنرتام يف ن رتام الذعلرتيم والفذرتوا،

 ام الطبيب فذدبرومل ي واوا يف ن ام املذطبب وال اجنام يف ن 
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 ضرورة تدريس األدعية والزيارات ومدارستها

وملرتك اظرتراً ل وضرتا حتذرتوي علرتى ننرتو   نذبرتاً كراسرتية يف ضرتمن املنرتاهو احلو ويرتة  والزيرتاراتاا نن أهم ال(رورات اا تذ رت  االكعيرتة  تذكرة:
نن املعار  والعلوم واملعلونات واألف ار، فهي ال ت ل أمهية عن نذب األصول والف ه بل تزيد عنها ملرتا تذ(رتمنه نرتن نطالرتب نالنيرتة وع ديرتة 

ت واملشرتلول والصرتباو ون رتارم كعاء نميل والسمات والندبرتة والعشرترا، ويظهر ملك ببعض الذدبر يف وأخالقية وعلمية وأي(اً: أصولية وف هية
األخال  وكعاء عرفة والزيارات امل ذلفة وةلها الا حتذوي عليه نن أافس النفائس يف علرتل الشرترائع وةايرتات الذشرتريع وو رتائل امل لرتل وةرتل 

 .ءهتا بغر  هت يب األافس وتزنيذهاوملك نله إىل جوار قرا ملك.
فيجب اا ياذرتزو ك ننهرتا يف نرتال اارتاابني فذرتارة ت رترأ لذزيرتد ارتبرتا   ،يمي وجااب تربوياا لالكعية والزيارات جاابني: جااب تعل والحاصل:

ونرت لك االرتبرتا  بالرسرتل واألوصرتياء واحلرتب  رتم وال رترب نرتنهم وألجرتل ترترويض  تعرتاىل رجل الدين ونطلرتق العبرتاك بالرتالق وتعمرتق فيرته احلرتب لرته
وقرتد ك رتن أحياارتاً اامرتع برتني األنرترين يف قرترتراءة  ،انض أسرترترارها ولطيرتل إشرتاراهتاالرتنفس وهترت يبها وتزنيذهرتا، وترتارة ت رترأ لفهرتم عميرتق نطالبهرتا وةرت

 واحدة ل نه عاكة بعيد املنال إال لالوحدي أو يف حاالت ااكرة أو قليلة.
 خامساً: )التخير( ما:ع عن التبعيض

ل اا املذحرترتل هرترتو امل اارترتب يف أكلرترتة سرترتبق اا الشرترتيخ اعذرترتح يالذحرترتل  ما خصوصرترتية واارترته املوضرترتو  أو املذرترتي ن نرترتن املوضرترتو  املسذصرترتحب برترت
الذ يل برتني الرتحين املذعارضرتني، ول نرته يف نبحرت  ال اضرتي واحلرتانم ارترو عنواارتا آخرتر وهرتو يالذ رتل  واا يالذ رتل  يرفرتع الذ يرتل واا نوضرتو  

 خحاا نذعارضاا.  نما ناا نوضو  الذ يل هو ياملذحل  يف اتجمذهد ال ي واجههالذ يل يف ال اضي واحلانم هو ةل املذ ِل 
   اا اتجمذهد املذحل خمّل وال اضي ةل املذ ِل خمّل  والحاصل:
يلو وقع الذعاكل للحانم وال اضي فالظاهر ااه يذ ل احَدمها في (ي به، ألا ال (اء واحل م عمل له ال للغل فهو : قال الشيخ

 ونة.امل ل، وملا عن بعض: نن أا ختل املذ اصمني ال يرتفع نعه الص
 ولو ح م على ابق إحدا األنارتني يف واقعة، فهل له احل م على ابق األخرا يف واقعة أخرا  

واسذصحاب الذ يل ةل جار، ألا اللابت ساب ا ثبوت االخذيار ملن مل يذ ل، فإثباته ملن اخذار والذزم إثبرتات للح رتم يف ةرتل نوضرتوعه 
 . 1ياألول 

أي اخترتام ال رترار باتبرتا  هرت ا،  –نمرتا هرتو صرتريال الشرتيخ   –برتااللذزام  واألخرت ، ونرتع تفسرتل الذ رتل الذ رتُل  و فهنرتا ثالثرتة أنرتور: الذحرتُل  أقول:
وانا نع تفسل الذ ل بااري العملي فااه ي رتوا بنفسرته االخرت ،  ،وتفسل االخ  بااري العملي واالنذلال فاضا سذ وا أنوراً ثالثة نذسلسلة

اااً يباالخ   وعلى أي فسواء ناا الذ ل ةل االخ  أو عينه فاا وجرته اارتواب عرتن كعرتوا نرتدخليذهما والا منر يظهر وجه تعبل الشيخ أحي
 واحد.

اا احذمرترتال كخالرترتة الذحرترتل والذ رترتل واألخرترت ، نلهرترتا برترتل وكعرترتوا نوضرترتا مات خصوصرترتية يف ثبرترتوت احل رترتم برترتالذ يل ولرترت ا ينذفرترتي  والحاصــل:
ذفرترتاء الذحرترتل، ال برترتد نرترتن اارترتواب عنهرترتا نرترتي ال يب رترتى ارترتال لذرترتوهم اخرترتذال  املشرترت و  عرترتن الذ يرترتل االسرترتذمراري نرترتع الذ رترتّل أو االخرترت  أو نرترتع اا
 املذي ن واا املوضو  قد تغل فال اال لالسذصحاب.

وسرتيهي الح رتاً برتإما اهلل  –واظرتلظ االخرت   –وقد أجبنا عن كعوا ندخلية يالذحل  وب رتي اارتواب عرتن كعرتوا الشرتيخ بدخالرتة يالذ رتل  
 تعاىل

                                                           

 .44 – 44ص 4فرائد األصول    1ي
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 لى محمد وآله الطاهرينوصلى اهلل ع


