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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

(34) 
 رتي العقالء والمتشرعةدعوى انه ال يمكن الردع عن سي

؛ وذلببا اس وسببلة املرعببرعة حسببة مموعببة هببن هناهببالها وو وههببا ال  ربباك إ  اده ببا  املسرغعبب  بعببدم الببر   أو  ببل سبببا اس سببلة الع ببال  
ا  وال ميغن البر   عنهبا وال هنعأها الفطرة أو الع ل أو كاس هنعأ حجيرها قاعدة اللط  أو برهاس الغرض أو هبه ذلا فاهنا الزهة االتب السلة اس كاس

  وكبذا الفطبرة تروق  حجيرها على اده ا  ل رورية حجيرها عندئٍذ، كما ال  راك األحغام املنغعفة هبا أو اجملعولة هبا )بنا اً على كوس الع ل حاكماً 
 .إ  إه ا 

 ياتهايات مود  الجواب بان السيرة ال تزيد على مقتض  
بياهتا فباس هبؤ   يات هؤ   ال تزيد على ه ر    قد يور  عليه: باس السلة لكن األحغبام  : اهبا وهبا اقع بدت عليبه السبلة أهبا االحغبام أو احلجب ل  ى الس 

 يات احملغي؟وكي  يزيد احلاكي عن ه ر    ؟باتبا  املسرحة أو املباحاملغل  لزم فبني هباح وهسرحة ووا ة وكي  ي  
أي كاهبفاً قوعيباً عبن الواقب  وال تفيبد كوقبه كاهبفاً  وس ها اقع دت عليه كخرب الث ة وقول اخلبل حجةً واها احلج  فاس السلة ال تزيد  اللرها على ك

م آخبر أو تام الغاهفية ولذا كاس هن الظنوس النوعية كما اهنا ال تزيد على كوقه حجة ال بعرط وال تفيبد احلجيبة بعبرط ال أي ال تفيبد عبدم و بو  قسبي
 . 1)عدم إهغاس  عل بديل آخر

والعبار  سبيد  –أس جيعبل املبو   ،هبو الفطبرة أو الع بل أو قبول اخلببل فاس هن املمغن وإس كباس هنعبأ اقع با  السبلة علبى حجيبة خبرب الث بة عليه:و 
اس هببن ، كمببا هبمباس جيعببل البيةنبة هببي احلجببة علبى ه اهببد  ال خببرب الث بة الواحببد بببل خبرب العببدلني املو ببو  أعلببى ه اهبد  كبب طري بباً آخبر حجببةً  –املبوا  

بباألهر  املمغن اس جيعل احلجة يف احلدسيات قول خببلين هعباً ال اخلببل الواحبد، خاهبة واس أحغبام العبر  هبن أخطبر األهبور حبهن هبغارها فاهنبا تبرتب 
األبديببة فامل ر ببي  والنهببي اد ببي وأهببغر أهببر أو هنببي هنببه ال يعدلببه أكببرب أهببر أو هنببي هببن أي هببو  آخببر كمببا اهنببا تببرتب  بالسببعا ة األبديببة أو العبب اوة

 لرعديد يف احلج  عليها هو و .ل
، فاس سلة الع بال  واملرعبرعة  2)اهغن للعار  اس جيعل طري اً آخر أو اس يعرتط يف الطر  واحلج  الع الئية هروطاً  حيثاقه  ويتفرع على ذلك:

ية الطريا الع الئي لدى العار  هوقوفاً على اده ا  ولو تروق  حجيرها على اده ا  إذ حيث أهغنه  عل البديل والر   عن الطريا كاس  بوت حج
 املسرغع  هن عدم الر  .

 الرد: الفرق بين عدم المقتضي ووجود المانع
الفطببرة أو  هنعببؤهاإال اس السببلة هبب  ذلببا ال تروقبب  علببى اده ببا  هببا ام  –علببى تفصببيل  –ذلببا ببباس ذلببا وإس هبب   ميغببن ااببواب عببن ولكــن
س أهغببن الببر   عنهببا بالو ببه املببذكور، وذلببا للفببر  الواضبب  بببني عببدم كببوس الطريببا تببام االقر ببا  إجيرهببا الغببرض أو اللطبب  و و ببه حهببا ام الع ببل أو 

املعغلة تغوس ويف الصورة الثاقية وبني كوقه تام االقر ا  إال اقه عارضه هعارض أقوى، ففي الصورة األو  املعغلة تغوس يف هرحلة امل ر ي   3)للحجية
 العدم إال إذ النريجة هرعاكسة. لدى العا ملاق  واألهل يف كليهمايف هرحلة ا

 االستشهاد بالفرق بين العام والمطلق
ير بدم عليبه إال اقبه ال  س العبام ميغبن البر   عنبه ببن ٍ أر بم  هوير   ذلا بادهارة إ  الفر  الذي بب  عليبه املعبهور يف هبحبث العبام واخلبا  فاقب

                                                           

 بعبارة أخرى: تفيد كوقه هنجزاً هعذراً لغن إس مل جيعل املو  بدياًل عنه أو مل ير   عنه.  1)
 واق  أو اقوائية الظن، أو حهن ذات هصلحة سلوكية.)هروطاً  ذات هدخلية يف اقربية ادهابة لل  2)
 أي ليغوس الزم االتبا  أو هنجزاً هعذراً.  3)
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لى عدم الر   وذلا ألقه تبام االقر با  للحجيبة إذ اقبه وضب  للداللبة علبى العبمول والعمبوم فامل ر بي تبام االقر با  فب ذا ي ال اس حجية العام هوقوفة ع
 الفح  وال ي ال اس حجية العام تروق  على اده ا  أو عدم الر  . بعدفاألهل عدهه  –معارض أقوى وهو األظهر أو الن  ك –ها يف املاق  

ي له للعمول ه  و و  قرينة على اخلالف، بل حهن ه  عدم كوس املو  أو عدم إحراز كوقبه يف ه بام البيباس، فعبدم ال رينبة أها املطلا فاقه ال ه ر 
 ال اقر ا  وليس اس اللفظ املطلا تام االقر ا  للعمول لوال ال رينة على اخلالف.  1)وبدوهنالالطال  امل ر ي  تصن على اخلالف 

ولببذا ي ببال: اس  فرتفعببه لغنهببا ال تغببوس إال يف رتبببة املبباق  يف العببام فردفعببه اس ال رينببة علببى اخلببالف تببأة يف هرحلببة االقر ببا  يف املطلببا والحاصــ :
هباق  لعام املطلا يروق  على متاهية ه دهات احلغمة  وس العام ه  اس ال رينة على اخلالف يف كليهما هي  ليل على عدم العمول لغن الفر  اهنا يف ا

 ويف املطلا  ز  السبة اي امل ر ي.
  2)مالية. فرأهلوبعبارة أخرى: ال رينة على اخلالف متن  ادرا ة اادية يف العام  وس االسرعمالية، لغنها يف املطلا متن  اقع ا  حهن ادرا ة االسرع

 ر ببية تاهببة االقر ببا  للحجيببة وال هعببغلة يف هرحلببة ذاهتببا إ ببا كبباس هنعببأ السببلة هببو الفطببرة أو الع ببل فاهنببا ههببن قبيببل العببام ال املطلببا إذ   والمقــام
رفب  اليبد املعغلة تنعأ هن الطارئ اخلار ي لذا ال يص  ال ول باس حجية السلة تروقب  علبى عبدم البر   أو اده با  ببل حجيرهبا إنعبأها إال اقبه قبد ي

 يداً.فردبر   ،املعارض أو املزاحم األقوى كالعام متاهاً  عنها قظراً لو و 
 الحاكمة بالتخييرالدلي  الخامس: الروايات 

  3)هسبا االسردالل على هحة الربعيض يف الر ليد بادطالقات والعموهات وسبلة الع بال  وسبلة املرعبرعة، وقبد أضباف السبيد العبام يف بيباس الف ب
بأيةهمبا أخبذم هبن بباب ))لعاهلة الخرالف الف يهني أي اً، هثل: لبعض األخبار العال ية احلاكمة بالرخيل يف باب الروايات ااألخبار العال ية ف ال )

 وحنو .  4)  الرسليم وسعغم
إهةبا ألسة اخرالفهمبا  باًل هببى علبى اخبرالف األخببار، فيغبوس اخبرالف الف يهبني  بر رية: أسة احلغم هنا يعمل اخبرالف الف يهبني أي باً، وذلبا:

 .-كما هو الغالة   –هن اخرالف األخبار ح ي ة 
وإهةببا لفهببم عببدم اخلصوهببية يف ذلببا، فلببو أ ل ببي هثببل هببذا احلببديث علببى العببرف،  ة عببرف العببرف بببأسة األخبببار لو ببو  العال ببات فيهببا  ربباك إ  

 .و  آخراسرنباطات الف ها ،  ة رأى العرف اخرالف ف يهني يف هسألة، ال يرى يف العمل باألخبار العال ية فيها، كوقه خرو اً هن هوضو  إ  هوض
با هبي كبوس ذلبا هبن بباب الرسبليم،    هن باب الرسليم))ويؤيةد ذلا كلمة:  ف قةبه يسرعبعر هنهبا العلةيبة، ببأسة علةبة السبعة يف األخبذ بأيةهمبا كباس، إ ة

  .اااه  بني األخبار، وفراوى الف ها 
اس هبن يفبب بباس الععبر رضبعات حمرهبة يسبرند إ  اس هر   اخرالف األقظار إ  اخرالف األخبار فبيفيد  –بعبارة أخرى  – أقول: والوجه األول

أهببببار وهبببن يفبببب باقبببه هبببا كببباس  3×3×3وكبببذا هبببن يفبببب بببباس الغبببر هبببا كببباس  وهبببن يفبببب بببباس اخلمسبببة ععبببرة رضبببعة حمرهبببة يسبببرند إ  خبببرب آخبببر خبببربٍ 
 فاخرالف الف ها  يف واقعة هغرى اخرالف األخبار  الباً. 3.3×3.3×3.3

الفراوى ليس لنغرة تعبدية بل لغوس كليهما كاهفاً ظنيباً  ه حجية اس و ه حجية إخبار الث ات عن األخبار و أي اً: وبعبارة أخرى  الوجه الثاني:
وهبية قوعياً عن الواق  ف ذا كاس احلغم لدى تعارض أخبار الث ات عن األخببار هبو الرخيبل كباس احلغبم يف تعبارض الفرباوى كبذلا ال لفهبم عبدم اخلص

 وللحديث هلة واس ه ر اها عند الرعارض هو الرخيل. حل ي ي وهو احلجية هن باب الغاهفية الظنيةفحسة بل لغع  املالك ا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أي بدوس هذ  امل دهة وهي عدم ال رينة على اخلالف.  1)
 إذ قد يفصل يف العام بني املخص  املرصل واملنفصل. وفيه حبث يوكل ملظاقه.  2)
 .171  2بياس الف ه ك  3)
 .19هن أبواب هفات ال اضي، ح 9باب الوسائل: ال  4)


