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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(13) 
مل  -ومل تثبت   -وإن اُريد بالسرية سرية املتشرعة فهي على تقدير ثبوهتا ه يف التنقيح بقوله )ر وجوه التأمل يف ما ذكومبا سبق وسيأيت يظهر وجه بل 

 املتشرعة على فتوى كليهما خمريا  ين كانا يف الفضيلة على حد سواء وعمل  حيرز كوهنا متصلة بزمان املعصومني )عليهم الّسالم( إذ من أخربنا أن جمتهد  
كتون دع األئمة )عليهم الّسالم( عن فعلهم ذلك لنستكشف بذلك أن السرية ممضاة من قبلهم وهي اّليت وصل  إلينا يدا  بيد، بتل متن ائتائز أن تومل ير 

  (1)السرية على تقدير كوهنا كذلك ناشئة من فتوى املفتني من أصحابنا بالتخيري(
 األدلة على تحقق سيرة المتشرعة على التخيير والتبعيض

 ، وذلك بوجوه:(4)ونظائرها (3)ويف مسألتنا (2)قد يورد على قوله )ومل تثب ( اهنا ثابتة يف تلك املسألة قول:أ
لك أم انه ال شك يف انعقاد سرية العقالء كافة على التخيري بني املتساويني وعلى التبعيض يف التقليد بينها سواء يف اهلندسة أم الطب أم الف األول:

فتكون سرية العقالء برهانا  ِلمّيا  على جريان سرية املتشرعة علتى ذلتك أيضتا  أو اهنتا تتدل عليهتا بالتضتمن وذلتك  دون شك من العقالء غريها، واملتشرعة
 الذي حيتاج اخلروج منه إىل دليل. (5)قلهم وفطرهتم هو التبعيض والتخيري فهو األصللوضوح ان املتشرعة هم من العقالء فمقتضى ع

كانت  سترية ويؤكده انه لتو   ،هي اليت ختربنا جبريان سرية املتشرعة على ذلك (6)ة العقالء القطعية وكون املتشرعة من العقالء قطعا  ان سري  والحاصل:
 إذ خمالفة قوم لسرية العقالء كافة هي مما لو كن  لبان . فتأمل املتشرعة على خالف سرية العقالء لبان 

وذلتتك  (7)شتتيعة علتتى التخيتتري والتبعتتيض بتتني األعلتتم وغتتري األعلتتم متتن األصتتحاب، فكيتتف باملتستتاويني ان ممتتا ال شتتك فيتته جريتتان ستترية ال الثــا:ي:
أو لوضتتوح ان أصتتحاب األئمتتة )علتتيهم الستتالم( كتتانوا متفتتاوتني يف العلميتتة، كهتتذا التتزمن، ولعتتل بعضتتهم كتتان مستتّلم األعلميتتة كتتزرارة، ولتتو متتن بعتتض 

د فيتته الشتتيعة، بنحتتو ا لتتزام، بتتالرجوع إىل خصتتو  مثتتل زرارة، بتتل كتتان كتتل شتتيعي يرجتتك يف كتتل مستتألة األكثتتر، ومتتك ذلتتك مل دتتد متتوردا  واحتتدا  يتقيتت
أو لتتورود ذلتتك يف  متقيتتدين بالبحتت  عتتن األعلتتم والرجتتوع إليتته لنقتتل لنتتا التتتاري  ذلتتك ومل ينقتتل كتتانواعرضتت  عليتته إىل أي فقيتته جتتامك للشتترائ ، ولتتو  

 ومل يرد حسب تتبك ناقص. ليه السالم () عالروايات يف أسئلة الرواة من ا مام 
بتأعلم فانته قتد يكتون  د  لتو فترت تقي تأو  ،لرجحانته  إذ ال ريتب يف رجحتان تقليتد األعلتم لوجوبته أو على انه لو وجد مورد فرضا  فانه أعم من كونته

حت  لتو فرضت   –تدالل حت  بفعتل هتذا التبعض فتال يصتح االست ملرجح آخر غتري جهتة االعلميتة ككونته أقترب وأستهل تنتاوال  أو كونته أورع أو متا أشتبه
علتتى كونتته لتعتتني تقليتتد األعلتتم بنظتتره، علتتى ان وجتتود متتورد أو متتوارد معتتدودة ال يتتنقض ثبتتوت الستترية العامتتة علتتى عكستتها.  –، ولتتي  حجيتتته ككتتربى

 فتأمل
 من األدلة على جواز التبعيض دعوى تعين تقليد األعلم

 أو ح  ظتاهرة ال دد يف الروايات رواية صرحيةقليد ح  بني األعلم وغريه والتخيري الكلي بينهما أيضا : اننا ومما يؤكد ويوضح جواز التبعيض يف الت

                                                           

 .136  1التنقيح يف شرح العروة الوثقى )التقليد( ج (1)
 يناقشها وهي اليت ميكن ان نعرب عنها بالتخيري الكلي. ) قدس سره (التخيري يف التقليد بني املتساويني، وهي اليت كان  (2)
 ، وهذه ميكن ان نعرب عنها بالتخيري ائزئي.جواز التبعيض يف التقليد بينهما (3)
 كالتخيري بني األعلم وغريه والتخيري االستمراري وسائر املسائل السبعة اليت صّدرنا هبا هذا املبح . (4)
 األصل هنا مبعىن الظاهر. (5)
 وعدم وجود مقتضي أو وجه للعدول عن هذه السرية. (6)
سترية تبعيض بني األعلم وغري األعلتم فاهنتا تتدّل علتى ائتواز بتني املتستاويني بطريتق أوىل بتل ل تدّل  أيضتا  علتى يقتق الصتقرى أيضتا  أي يقتق الأي إذا ثبت  السرية على التخيري وال (7)

 على ذلك أيضا .
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متتتك ان املستتتألة شتتتديدة االبتتتتالء جتتتدا  ومتتتك كتتتون ستتترية العقتتتالء علتتتى التخيتتتري  (1)يف التقليتتتد التبعتتتيض جتتتواز د بأحتتتد الفقيهتتتني أو عتتتدميف وجتتتوب التقيّتتت
مشتكل فانته ، والتعديتة متن القضتاء للفتتوى أبتدا   )التبعتيض(متورد فهو يف متورد القضتاء كمتا لتي  يف  (2)من الروايات األفقهد فيه والتبعيض، بل ان ما ور 

 ب  وفصل اخلصومة فتنقيح املناط ظين ال غري. فتأملتنقيح مناط ظين خاصة بعد وجود خصوصية يف القضاء وهي احتياجه لل
 وجواز التبعيضمن مؤيدات عدم وجوب تقليد األعلم 

التبعتتيض بينتته وبتتني غتتريه( بتتل ومستتألة عتتدم جتتواز التبعتتيض يف  جتتواز -علتتى فتترت ثبوتتته  –ودليتتل تعينتته ينفتتي تعتتني تقليتتد األعلتتم )كمتتا ان مستتألة 
حت  القترن الثتامن  األوىل عينا  وال أثرا  يف كلمات وفتاوى الفقهتاء يف القترون –يف استقراء ناقص  – منهمامن مستحدثات املسائل ومل دد مها التقليد، 

ان السترية العقالئيتة علتى التبعتيض وتقليتد  يؤكتدممتا  (3)يف كتاب إرشتاد األذهتان 726ولعل أول من اشرتط االعلمية يف التقليد هو العالمة احللي املتوىف 
وان الفقهتاء علتى متّر القترون األوىل مل  تدوا دلتيال  ناهضتا  بتعتني تقليتد أحتد الفقيهتني لتذا مل يطرحتوا  (4)كان  هي سرية املتشرعة أيضا  أيضا   غري األعلم 

 املسألة باملرة. فتأمل
يف مرجتك التقليتتد متك نتتدرة االبتتالء هبتتا يف تلتك األزمنتتة لنتدرة الفقيهتتة متن النستتاء،  (الرجولتتة)ويؤكتد متا ستتبق كلته: ان الفقهتتاء ضرحتوا قضتتية اشترتاط 

اآلختر متك أختذ بعتض وكيف مل يطرحوا عدم حجية رأي الفقيته  ، لو كانوا يروهنا شرضا  (5)ف مل يطرحوا االعلمية كشرط مك كثرة وشدة االبتالء هبافكي
 وكيف مل يطرحوا حرمة التبعيض مك شدة ابتالء عامة الناس به   بذلكاملسائل من الفقيه األول مك شدة االبتالء 

ان يكون أحد الفقهاء يف تلتك األزمنتة أو هتذه األزمنتة، غتري ضتاهر  –إن وجد أصال   –فان النادر جدا  و)احلرية( ولد( املهارة ضوكذلك احلال يف )
 عدم حجية رأي اآلخر لدى التبعيض  كما مل يذكروااملولد أو عبدا  ومك ذلك ذكره الفقهاء كشرط ومل يذكروا االعلمية كشرط  

 دععدم توقف حجية السيرة على عدم الر 
ومل يردع األئمة )عليهم الّسالم( عن فعلهم ذلك لنستكشف بذلك أن السرية ممضاة من قبلهم وهي اّليت وصل  إلينتا يتدا  كما قد يورد على قوله )

ا سترية االمضتاء لنحتتاج إىل عتدم التردع ككاشتف عنته، وذلتك إذا استتندنا إىل كتون منشتأه علتى سترية املتشترعة ال تتوقتف حجيتهتاان ما سبق متن ( بيد
يف مقام التقنني أو كون وظيفته األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما  ) عليه السالم ( كون وجه حجيتها برهان اللطف أو كون ا مامإىل  العقالء أو 

 فتدبر (6)وكذلك لو كان املنشأ الوجه القادم تفصيله فالحظه. سبق
 هابحجيت (7)وعدم إخاللهاعدم :شوء السيرة من الفتاوى، 

 ما سبق من انه: (بل من ائائز أن تكون السرية على تقدير كوهنا كذلك ناشئة من فتوى املفتني من أصحابنا بالتخيريكما قد يورد على قوله )
 ناشئة من سرية العقالء. كون سرية املتشرعة هذهأوال : وضوح  
اصترين لتزمن املعصتومني )علتيهم الستالم( والقترون األوىل بعتد القيبتة فتتوى نشتوئها متن فتتوى الفقهتاء بعتد ان مل يكتن للفقهتاء املع عتدمثانيتا : بداهتة 

 حسب االستقراء الناقص. فتأمل وتتبك. واهلل العامل إذ مل يعنونوا املسألة باملرة بالتخيري أو جبواز التبعيض
 .(8)حد الوجوه السابقةثالثا : ان كوهنا ناشئة من فتوى الفقهاء غري قادح يف حجيتها إذا كان وجه حجية السرية هو أ

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 يف غري باب القضاء، بل ح  فيه أيضا . (1)
 كمقبولة عمر ابن حنظلة. (2)
 .138  2جإرشاد األذهان  (3)
 لى خالف سرية العقالء، الشاروا بائواز أو الوجوب، أو لكان منشؤها وال بد  فتاواهم. فتأملإذ لو كان  ع (4)
ثترة متن ال يبتاك فكيتف ال يُلفت  الفقهتاء ومك كثرة من ال يتقيد بتقليد األعلم والرجوع اما لكونه مقتضى بناء العقالء وسريهتم، أو ح  لو فرت انه ناشئ من الالمباالة إذ مك ك (5)

 ناس إىل ذلك مك الفاهتم إىل مسائل أقل منها ابتالءا  بكثري ككثري من املسائل ومنها ما يف املنت.ال
 يف الدرس القادم أو الذي بعده بإذن اهلل تعاىل. (6)
 أي على فرت نشوئها من الفتاوى. (7)
 اليت أشرنا إليها قبل قليل وفصلناها من قبل. (8)


