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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

(22) 
 موجز ما مضى
لببى أاببوالت العبعببي  بببني اعبباب واعبباب أو ببباب وببباب أو فسببللة وأخببر  فببن افبب  الببباب، سبببا اا العبعببي  ع

أو يف  ، والعبعببي  يف املراببر االريببباهي و بب  -وهببو املسببمى بالعببدول  –والعبعببي  يف احلببدو  أو يف االسببعمرار 
 لك.املرتابطني واا مل يكواا اريباهيني و  مها، والعبعي  بني املوضول واحلكم.. إىل    ذ

اما ااه قد يبّع  بني املعساويني أو بني األعلم و    بناءاً على عدم يعني األعلم أو حىت على يعينه لكبن فب  
 ، وقد يبع  بني احلي وامليت ابعداءاً أو اسعمراراً.يعسر يشخيصه أو يعسر يشخيص الضابط

الضببدر املعببيضن، واالسعصببىاب علببى امببا سبببا أالببة املببااعني وفنهببا أاببه ال بنبباء للعضببالء علببى العبعببي ، وو ببوا 
 واا االهالقات ساقطة واللبيات قاصرة. ،يفصيل فضى، وبطالا الكل لد  الكل

 ع  يف املسائل الوفاقية، وقد يبع  ف  العلم باملخالفة وقد يبع  ف  اجلهل هبا. هذا فا فضىاما ااه قد يب  
 أدلة المجوزين للتبعيض

وهبا يف فسبللة العبعبي  أم يف فسبللة العبدول أم يف فسبللة العخيب  االبعبدائي سبواء البذ ذار  –وافا أالة اجملبويين 
 فالذي يصلح لالسعدالل به على فسللة العبعي  هوت –بني املعساويني 

 إطالقات األدلة اللفظية -5
ــ  ْ ر   )فبباا إهببال   مببول يشببمل سبباال الواحببد فببنهم يف اببل املسببائل وسبباال جمببوعهم يف ج (فَاْســلَلاوا َأْهــَل ال

فسبائل اعباب الصبالة فب اًل  عبنال شك ااه يصد  باحلمل الشائ  الصناعي ملن سلل أحد اهل البذار  بلاملسائل 
 .(فَاْسلَلاوا َأْهَل ال  ْ ر  )وااه افع ل أفر  يعاىل بب فسائل اعاب الزااة ف اًل ااه سلل أهل الذار عنوسلل اآلخر 

ــل  )واببذلك قولببه يعبباىل  ــْن  ا َلــْوال َـََفــَر م  ــْوَمهاْم إ َ ا رََجعاــوا  فـَ ــوا ف ــي الــد ين  َول ياُــ  راوا قـَ هاْم طَاة َفــةت ل َيتَـَفقفها ــُـْ ف ْرقَــةم م 
 .لصد  اإلاذار واحلذر يف الصوريني (إ لَْيه ْم َلَعلفهاْم َيْحَ راونَ 

َـف )) ) عليبه السبالم (وابذلك الروايبات اضولببه  عاوا ف يَهـا إ لَــى راَواد  َحـد يف َُا فَــ   ــةا  هامْ فَــاْرج  ْاْم َوأَََـا حاجف َََلــْي حاجفت ـي 
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امبببا سببببا ولوضبببوق عبببدم العضييبببد ببببالر ول إىل احبببدهم فضبببط يف ابببل املسبببائل، باحلمبببل الشبببائ   للصبببد   (1)((اللفـــ   
ْامْ )) ) عليببه السبالم (وابذلك قولبه  ُْ ــ َْظاــراوا إ لَــى رَجاـلم م  ــنَ ))و لشبموله بطهالقببه الببدص للصببوريني (2)(( ا  َمـْن َ ــاَن م 

ْا َفل ْلَعــَوام  َأْن  َْمــر  َمــْواَل َ يعــان أل  ْا ما َََلــى َهــَوا ال فــان  ََ ــ   َحاف ظــان ل د يُ ــ   ما َـْفس  ان لُ  لصببد   (3)((...يـاَقل ــداوْا اْلفاَقَهــا   َاــاةُ 
 )فن( و)يضلدو ( يف احلالعني.

 أورا على االسعدالل هبا بطشكاالتت لْن
 لهاروايات التقليد ال إطالق  :اإلشْال األول

ببلّا روايبات العضليبد أواًلت ال إهبال  صبا أصباًل، فهبي واراة فبورا )والضول بياا الفضه يف  اام ظله قال السيد العم
 .(4)بياا أصل فشروعيعه أو و وب العضليد، فن اوا اوهنا يف فضام بياا اخلصوصيات اأُلخر(

رف الو بوا ال الو بوا اة على حنو ص  فعلى حسر هذا الضولت فاا الروايات فهملة فن هذا احليث ووار  أقول:
وذلك اما لو قال املبوىل البنبه اارا الطبر فاابه ال إهبال  لبه فبن حيبث هبر العيبوا أو  ،الساري وفطلا الو وا

إذ هو يف فضام أصل األفر بععلم الطر فضابل  (5)سااله ملعرفة قصد الفىص و هر األسناا أو  مها بل ال بد فن 
لبو قبال )  با (باء( فاابه ال إهبال  لبه فبن حيبث اوابه حباراً أو ببارااً إال لبو قافبت قرينبة ، وابذا ف الً  يعلم اصندسة

ببباجلم  أو إ ببراء الببناءة عببن اخلصوصببية، علببى األقببوال لببو السبباال أو االحعيببا  ر الفىببص و علببى احببدمها ولو بب
 وصلت النوبة لألصل العملي.

 انالجواب: بل هي مَلقة وال حاجة إلحراز  َو  في مقام البي
مث أ اب السيد العم على ذلك بضوله )األّولت لعىضا اإلهال ، و واي االسعناا إليه واالحعجاج به (جرا اوا 

 اللفظ صاحلاً لالاطبا  على أفراا فععّداة.
اعم، لو حتضا فوضول االاصراف ااا ذلك خدشاً يف اإلهال  فوضوعاً ال حكماً، ويلىبا باالاصبراف ببل يف 

 لم عدم اوا املعكلم يف فضام بياا هذ  اجلهة بالذات.بع  أقسافه فا إذا ع
أو  –امبببا قيبببل   –أّفبببا إحبببراي ابببوا املبببعكلم يف فضبببام بيببباا هبببذ  اجلهبببة ويلبببك اجلهبببة لعىضبببا اإلهبببال  فوضبببوعاً 

                                                           

 .141ص 22وسائل الشيعة ج (1)
 .412ص 2الكايف ج (2)
 .131ص 22وسائل الشيعة ج (3)
 .165ص 2بياا الفضه يف شرق العروة الوثضى ج (4)
 و وصلت النوبة لألصول العملية.أو العوقف أو االحعيا  أو العمسك بالناءة عن الزائد عن أصل الطبيعة، ل (5)
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 فال. –اما ذهر إليه آخروا   –لعىّضضه حكماً 
 وفرا عة العرف، وايفية اسعدالالهتم واحعجا اهتم افيل بطثبات ذلك.

ك فب اًلت لبو قبال املبوىل لعببد ت خبذ اببا هبذا إىل الطبيبر. فلخبذ العببد االببن إىل الطبيبر ويف الطريبا وخذ لبذل
رأ  العبد ضيفاً قاصداً اار املوىل فهل له أا ير ب  فب  الضبيف وال يوصبل االببن إىل الطبيبر بعبذر أّا املبوىل حبني 

 قال لهت خذ  إىل الطبير، مل يكن يف فضام بياا فن هذ  اجلهة؟
وهل إذا يرك العبد الضيف واسعمّر يف الذهاب باالبن إىل الطبير يكوا للموىل حّا الععاب حبّجة أا االفه مل 

 يكن له إهال  فن هذ  اجلهة؟
وهل إذا عاير املوىل عبد  لذلك يكوا احلجة على العبد، أم العك  يكوا احلجة للعببد يف أا يضبول للمبوىلت  

 .(1)ا الضيد؟(االفك ااا فطلضاً ومل يضّيد  هبذ
وحاصل االفهت عدم يوقف اإلهال  على املضدفة األوىل فن فضدفات احلكمة فبال يلبزم إحبراي ابوا املبعكلم يف 

 فضام البياا فن هذ  اجلهة أو يلك.
فبا لبو احبريت  فلبة املبعكلم عبن اجلهبة فاابه قبد يضبال بباا  –بنف  فا اسعدل به  –بل قد يضاف عليه  أقول:

 فعلفل حراي اا املعكلم لي  يف فضام البياا فن هذ  اجلهة لغفلعه عنها أصاًل.م ف  إاإلهال  حمك  
واظببائر  اظببراً لببباب العببزاحم إذ قببد يكببوا فببالك إاببرام  (2)ال يضببالت ااببه قببد يكببوا فعببذوراً يف ف الببه الببذي ذاببر 

 صال ابنه للطبير؟، فيكوا خم اً فال عضاب وال ععاب على عدم إيالضيف أقو  بنظر  أو فساوياً أو حيعمل ذلك
ذلبببك عنبببواا عبببارا هبببارا، والكبببالم يف املرحلبببة السبببابضة علبببى ذلبببك إذ الكبببالم يف اابببه هبببل ينعضبببد  إ  يقـــال:

االهال  حىت ف  عدم إحراي اوا املعكلم يف فضام البياا أم ال؟ وافا باب العزاحم فلفر الحا جيري فرضه حىت ف  
 .؟ذو فالك فساٍو أو حمعمل األمهية فما حكمهإحراي اإلهال  والبياا وااه لو يامحه اليل آخر 

 المَلقحقيقة لالحراز َلى مَتلف األقوال في  ال حاجة
 توميكن يلييد االفه ويضويعه عن حتضيا فعىن املطلا ويفس   ويعريفه على حسر خمعلف املباين فيه أقول:

املنصبور يف يفسب  فبرااهم وامبا فهمبه على  –فضد عرفه الضدفاء بب)فا اّل على شائ  يف  نسه( واملراا بالشائ  
فااه شائ  لكن يف إهار  نسبه ال يف إهبار األ نباا واألابوال األخبر   (3)هو الكلي الطبيعي –امل يا النائيا أيضاً 

                                                           

 .166ص 2بياا الفضه يف شرق العروة الوثضى ج (1)
 فله اا ير   ف  الضيف وال يوصل االبن للطبير، يف ف اله. (2)
 .(َأَحلف اللف ا اْلبَـْيعَ )ال الفرا املنعشر اي يضال بعدم مشوله مل ل  (3)
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    خاص بفرا أو فصدا  فن البي  بل فنعشر وشائ  يف ال أفراا  ن  البي . (َأَحلف اللف ا اْلبَـْيعَ )يف  ف الً  فالبي 
، وذلببك ليشببمل اإلهببال  ال فعليعببهفببن )شببائ ( هببو قابليببة االاطبببا  علببى ا بب ين  (1)ا اا الظبباهر اا املببرااامبب

 .أو )أارم عاملاً( البدص ف ل )  ا بر ٍل(
بببالالفظ وال حا ببة  الوعلببى أي فبباا ابباا املبببىن يف املطلببا هببو هببذا فبباا اإلهببال  صببفة قائمببة ببباللفظ افسببه 

 ا يف فضام البياا أم ال، فيكوا املطلا على هذا االعام.للىاظ حال املعكلم وااه اا
 األوىلال حا بة إلحبراي  ببل صالحية اللفظ للعموم وببه حتبري فضبدفات احلكمبة على هذا واحلاصلت اا املضياا

 وللبىث يعمة فااعظر فنها
 بحث تمريُي

راً شخصبياً االبيبت الععيبا، جيوي العمسك باإلهال  يف فا إذا اباا فععلّبا احلكبم أفب -3قال بع  األصوليني )
والوقوف يف عرفات، واملزالفة والسعي بني الصفا واملروة، فلو شّك الساعي يف  واي السعي علبى اجلسبر املضبروب 
بينهما، صّح العمّسك باإلهال ، أو شّك يف الطواف على البيبت يف اشبرتا  أفبر يائبد اكوابه فسبعوراً ال فكشبوفاً 

 .(2)صّح العمسك به(
 (3)ىيح؟ يدبروا مث ار عوا للهافشفهل ذلك ص

 والى اهلل َلى محمد وآل  الَاهرين

                                                           

 أو األوىل باا يراا ذلك، اي يندف  اإلشكال. (1)
 .591ص 2احملصول يف علم األصول ج (2)
كبم الظاهر عدم متافية االفه فاا فععلا األفر والو وب يف )اسَ  ببني الصبفا واملبروة( هبو السبعي وهبو البي ولبي  أفبراً شخصبياً، ولبي  فععلبا احل (3)

هو السبعي وفععلضبه هبو )ببني( وفععلبا ببني هبو  إذ مها فععلا فععلا املععلا فطا املععلا -ومها الشخصياا وهذا فنشل يومهه  –هو )الصفا واملروة( 
أي  الصفا واملروة، واحلاصل اا السعي الي ينطبا علبى السبعي فاشبياً وراابباً والسبعي علبى األرا وعلبى اجلسبر ببني الصبفا واملبروة، ببل اا )ببني(

 فعلفلة أي )اواه بني( ينطبا على ا  ين. ة السعي بني الصفا واملروة الي أصوص فاا البينيّ بينيّ 


