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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

(16) 
 موجز ما مضى
حيةر  كواةا يف  بانةه مكمةا سةبق اكاة ال عليهةا   ،هو إطالقات األدلةة اللفظيةةيف التقليد صحة التبعيض و ول على ووا  سبق ان الدليل األ

 مقام البيان واجلواب عن ذلك بعدم احلاوة لإلحرا  بوووه ثالثة، وهنا نضيف دليالً آخر للمجو ين وهو:
 الدليل الثاني: عمومات األدلة اللفظية

ونشة  إ  بعضةها فقةذ إذ  ،فةان هنالةك عمومةات ي تفةى  ةا يف مقةام االسةتدالل (1)تم االسةتدالل باكطالقةات ملةا مضةىفانه حة  لةو م ية
 :فيه ال فاية
فةان مروة   فـارجعوا فيهـا ىلـى رواد حـد ثنا فـانهم حلتـي علـي م وانـا حلـة اهلل( الواقعـةوامـا الحـواد  ) ) عليةه السةالم (قوله  فمنها:

فةةرادك كةةل حادثةةة أفيشةةمل بعمةةوم ، احلةةوادا الواقعةةة وهةةي عامةةة كمةةا ان مةةن أروةة  إلةةيهم وهةةم )رواة حةةدي نا( عةةام أيضةةاً  الضةةم  يف )فيهةةا( هةةو
 سواءاً أضّم إليها غ ها يف تقليده للفقيه األول أم رو  فيها إ  الفقيه ال اين.

كةةةل واقعةةةة إ  فقيةةةه مةةةن الفقهةةةاء، ااةةةم روعةةةوا يف روعةةةوا يف وقةةةائ  عديةةةدة يف  واحلاصةةةل: انةةةه يصةةةدا بالعمةةةل الشةةةائ  الصةةةناعي علةةةى الةةة ين 
، أك ااةةم مصةةداا مةةن مصةةاديق الروايةةة بعمومهةةا االفةةرادك ل اةةسائ والفقهةةاء واملسةةائل. ) علةةيهم السةةالم ( احلةةوادا الواقعةةة لةةرواة أحةةادي هم

 فتدبر
و من قبيةل اجلمية  الالبشةرطي يف اجلمية  الالبشةرطي وبعبارة أخرى: الظاهر: ان إرواع عامة الناس لعامة الرواة يف عامة احلوادا الواقعة، ه

ان يقلةد هةة ا الفقيةةه يف حادثةة والفقيةةه ادخةةر يف حادثةة أخةةرى ولةةه ان  فلةةهأك ال بشةر  انضةةمام هةة ه احلادثةة إ  غ هةةا  (2)للجمية  الالبشةةرطي
 يف احلادثتني وه  ا. األول يقلد الفقيه

اطعمةوا الضةيو ( فةان رةاهره اجلمية  الالبشةرطي للجمية  الالبشةرطي ال ان علةيهم مجيعةاً ويتضح ذلك مبالحظة أم ال قةول املةو  ألوالده )
 ان يطعموا كل ضيف بان يقدَّموا بأمجعهم الطعام إ  كل ضيف ضيف.

يقلةدوه( فةان  صةائناً لنفسةه حافظةاً لدينةه االفةاً علةى هةواه مطيعةاً ألمةر مةواله فللعةوام ان )مةن كةان مةن الفقهةاء ) عليةه السةالم (قولةه  ومنهـا
 يفيد العموم، فعموم الفقهاء املستفاد من املوصول هم املرو  يف عموم املسائل. (3)ح   املتعلق

ـــَم َ َحـــَمُرو َ )قولةةةه تعةةةا   ومنهـــا: ـــَيِهَم َلَعلَُّه ـــوا ِىَل ـــَوَمُهَم ِىَلا رََجُع ـــِمُروا قـَ ـــدي ِن َولِيُن ـــي ال هنةةةا  (الةةةدين)فةةةان الظةةةاهر ان )أل( يف  (لَِيتَـَفقَُّهـــوا ِف
هةو ان ذلةك كمةا   ؛هو املسائل ال الطبيعةةعادة إذ املبتلى به  ؛إذ ال يراد ليتفقهوا يف طبيعة الدين أو ونسه بل يف مسائلهلالستغراا ال للجنس 

 احلمةةةد هلل رب)االفةةةة الةةةدين كطبيعةةةة ووةةةنس، ع ةةةس  عةةةن عةةةن االفةةةة احةةةاد األوامةةةر واقتحةةةام احةةةاد املعاصةةةي ال مةةةارةةةاهر االنةةة ار واحلةةة ر فاا
 ) عليةه السةالم ( واكمةامواالب ونسةه يليةق بالبةارى وةل ا ةه ال احةاد احلمةد وكافةة مصةاديقه فةان العةام و العاملني( الظاهر يف ان طبيعة احلمةد 
 يستحق بعضها كما ال خيفى فتأمل

                                                           

 املقام. من دعوى احلاوة إ  املقدمة األو  من مقدمات احل مة، ودعوى ااا م تتم يف صغرى (1)
 أك مجي  الناس يف مجي  القضايا جلمي  الفقهاء. (2)
 إذ املراد )ان يقلدوه يف كل مسألة مسألة(. (3)
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 (1)خيفى على املتدبرلو كانت للعهد احلضورك أو ال هين، ل ان مروعها ا  االستغراا كما ال ال رمية مث ان )أل( يف ادية 
 الدليل الثالث والرابع: بناء العقالء وسيرتهم

 : وهو هل بناء العقالء على التسي  يف املتساويني من أهل اخلربة، وك ا الس ة أم ال؟قال السيد العم )واما املطلب اخلامس
فالظةاهر  –وقد ذهب إليه كما تقّدم يف بعض املباحث السةابقة مجة  ومةنهم يف املهةّ ب  –فإن اّك أو قيل: ال، فال كالم، وإن قيل: نعم 

 حجيته ألنه من طرا االطاعة واملعصية وال حاوة إ  الشرطني:
 .) عليه السالم (إحرا  االتصال لعصر املعصوم  -1
 (2)() عليه السالم (وإمضائه  -2

 ههنا عناوين ثالثة: بناء العقالء، س ة العقالء، س ة املتشرعةأقول: 
انةةه ال يشةةي  فيهمةةا اكمضةةاء كمةةا ال يشةةي  يف  – دام رلةةه كمةةا ذهةةب إليةةه السةةيد العةةم  –السةة تني إمجةةاالً فنقةةول: قةةد يقةةال عةةن م لفلنةةت 

 (3)س ة املتشرعة االتصال
 اىمضائهعن وجوه االستغناء عن اتصال السيرد و 

 وذلك لوووه:
امةةا قهةةر  -1أحةةد أمةةور ثالثةةة: توقةةف عنةةد منشةةأ السةة ة وان منشةةأ السةة ة  حيةةثمةةا ذكةةره املةة  ا النةةائيين يف )فوائةةد األصةةول( الوجــا األول: 

بةه وامةا قةول أو عمةل نةت اقتةدى  -2سلطان وائر استو  على كل أو معظم األرض فقهر الناس على س ة فتطبعةوا  ةا وسةارت يف األويةال، 
 .(4)أك استحالة وقوعية –مستحيالن عادة أو الفطرة قال واألوالن بعيدان بل  -3الناس مجيعاً 

 –ف يةف بةالنت القائةد  –آدم ومن الواضةح إم ةان ووقةوع ان يةاثر القائةد ال بل ليس ببعيد ألن البشرية ابتدأت من حال اين ليس مبأقول: 
 .ااسرّ السلوكيات ح  وان كانوا االفني له يف العقيدة فان الناس على دين ملوكهم والطب  و  يف سلسلة من األفعال واملواقف ه  يف من حول  

ه نةوا ل ةان ت ون بعض الِس   العقالئية ابتدأت مةن نةوا النةت صةلوات اهلل عليةه إذ فنيةت البشةرية وم يبةق إال مةن     ادخر هو مث ان احملتمل 
املالحة  يف القةادة العةاديني ااةم ييكةون بصةما م علةى اتبةاعهم ف يةف فةان  منه س ة وسلوكاً معينةاً  معه يف السفينة وما أيسر أن يأخ وا مجيعاً 

بشةرية وتوسةعت، ف يةف من خطر هائةل كالطوفةان وكةان عةددهم قلةيالً أيضةاً ومةنهم انتشةرت الهلم مجيعاً قائد منقٍ  و عظيم من أويل العزم  بنت
 يستبعد ذلك؟ وللحديث صلة

 تنبيا
اجلدير ان يعقد للس ة حبث خةائ يف كتةب األصةول كمةا عقةد خلةرب ال قةة والظةواهر واكمجةاع املنقةول واةبهها، بةل هةي أو  ألاةا  كان من

حجة فااا إحدى أهةم األدلةة علةى عةدد مةن احلجةج إذ يسةتدل علةى حجيةة خةرب ال قةة  –بشروطها  –أّم احلجج فااا إضافة إ  كواا  (5)تعدّ 
وكةة لك الظةةواهر وغ هةةا  ةا. إضةةافة إ  ك ةةرة مباح هةةا وصةةحة تقليةده قةةول الفقيةةه حجيةة  ة املتشةرعة وكةة لك يسةةتدل علةةى بسة ة العقةةالء أو سةة

 .اليت تقتضي عقد حبث خائ هلا وتنوعها
 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهر ن

                                                           

 إذ الدين املعهود يف اخلارج هو الصالة والصوم والزكاة و... أك هو آحاد مسائله ومفرداته ومصاديقه، وليس ونس الدين أو طبيعته. (1)
 .174- 173ئ 2الوثقى جبيان الفقه يف ارا العروة  (2)
 اما س ة العقالء فهي متصلة قهراً لو فرض ااا س ة العقالء بالفعل. (3)
 انتهى مضمون كالمه بتصر  وإضافة بسيطة. (4)
 بعض احلجج األخرى. رإ  ووا (5)


