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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(13) 
 ى اختالف األخباروجوه َعْود اختالف األنظار إل

 قد يكون لواحد من اجلهات التالية: (1)وتقويته بان اختالف نظري الفقيهني دام ظله وتوضيح ما ذكره
 (2)اختتتتتالف ختتتت ين خايفتتتتني وردا يف املستتتتخلة بعنوايتتتتا، كتتتتاالختالف يف واليتتتتة األب أو اجلتتتتد علتتتتى البتتتتاكرة أو كويتتتتا  لتتتت  أمتتتتر نفستتتتها -1

 .مة أو يف الكر  ر  وكاالختالف يف عدد الرضعات احمل
)  التوقف عنتد تعتارض األخبتار استتنادا  إل قولتهالشهري يف تعارض األخبار بني القتول بتختالف االيف كما اختالف خ ين عامني، وذل    -2

ٌر ِمَن ااِل   ِإَماَمكَ   تـَْلَقى  َفَأْرِجِه َحتَّى... )) عليه السالم ( ـاِ  ِفـي اْلَهَلَتـاتِ َفِإنَّ اْلُوُقوَف ِعْنَد الشُّبـَُهاِت َخيـْ ََ ، أو القتول باالحتيتا  ونظتائره (3)((ْقِت
بعتتتد كتتتون األيفتتتا األو  لتتتد   – (4)التخيري كخيفتتتا وتتتانوي يف خصتتتوأل تعتتتارض األخبتتتاراستتتتنادا  إل مرةوعتتتة ارارة اامتتترة باالحتيتتتا ، أو القتتتول بتتت

، لكن مت  ةقتد املتركح كمتا ذهته إليته املشتهور أو ونظائره ((ةتخري)): ) عليه السالم (استنادا  إل قوله  –مشهورهم هو التساقط خالةا  للمنصور 
 .حىت م  وكوده وان الرتكيح هبا استحبايب كما ذهه إليه ااخوند؟

احتدمهمها يف مها أحتد   ةترك حوميكن إركاع االختالف نظرا  الختالف خت ين عتامني، إل م تا متا لتو تعتارض اات ان بتالعموم وااصتوأل متن وكته 
 .كتماع وااخر  االخرمه يف مادته اما جلهات سندية أو داللية ككون احدمها أظهر أو حاكما  أو غري ذل مادة اال

، واختتتتالف ااتتت ين العتتتامني أي بتتتالعموم وااصتتتوأل متتتن وكتتته، وميكتتتن ان يتتتراد بالتبتتتاينواحلايفتتتا: ان املتتتراد بتتتاختالف ااتتت ين ااايفتتتني أي 
 . ةتخما- لة بعنوايا، وبالعامني كون اا ين أعم من عنوان املسخلة املختلف ةيهابااايفني ما سبق من ورود اا ين يف املسخ

االختتتالف يف انتتدراو املوضتتوع  تترب هتتذا ااتت  أو ذات، وذلتت  كتتاالختالف يف انتتدراو وضتت  امللحفتتة أو البطانيتتة املخيطتتة علتتى الكتفتتني  -3
كاملبانتة متن امليترب ةايتا  األكتاا  املبانتة متن احلتي لتا  لته احليتاة  أم ال؟ وكتاالختالف يف م علتى التتم حرمللمحرم يف انه من مصاديق ل بس املخيط احملر  

 أو املطلية بالذهه. املتقط  وكذا لبس النظارة ذات اإلطار الذهيب ؟(5)انه جنس أم الم ا ال الول لو انفصا عن البدن  إال األكاا  الصغار
 مناشئ أخرى الختالف األنظار

 :اشئ أخر  الختالف األنظاروهنات من أقول:
املشرت  يف تذكيتة احليتوان، بتان املتراد متن احلديتد استم اجلتنس  (6)(احلديدالختالف يف )كااالختالف يف معىن احلديث أو احد  مفرداته،   -4

لنحتا  والصتفر والتذهه والريفتاأل واةعلتى األول ال يكفتي التذبح بتاملواد األختر  كاالستتيا  ؟ا  للمادة املعهتودة أو املتراد بته الصتفة أي متا كتان حتاد  
 –كما ةصلناه يف مبحث حرمة اللهو   –وعلى ال اين يكفي، أو االختالف يف معىن الغنا  أو معىن اللهو 

وقتتد يكتتون اختتتالف نظتتري الفقيهتتني الختالةهمتتا يف حهيتتة ااتت  وعدمتته لقتتول احتتدمها ًهيتتة مراستتيا ال قتتات متت ال  دون ااختتر أو قولتته  -5
                                                           

 وكذا انظار الفقها . (1)
 قال يف الشرائ  واجلواهر )ها ت برب واليتهما على البكر الرشيدة؟ ةيه روايات...( (2)
 .66أل 1اإلسالمية( و –الكايف )   (3)
 قال الشيخ يف الرسائا: ان األخبار املستفيضة با املتواترة قد دلرب على عدم التساقط م  ةقد املركح. (4)
 راك  أقوال الفقها  يف العروة / املين وامليتة. (5)
ِِ َعـِن  ) عليه السـال  (َسأَْلُت أَبَا َجْعَفٍر ))( ةفي حسن ابن مسلم أو يفحيحه 6) ِِ بِاللييََـ ـ ََ بِي ِدةـَدٍِ وَ  الذَّ ََ َِ ِإالَّ ِب َقـاَل اَل كََاـا  222أل 6اإلستالمية( و –)   الكتايف ((بِـاْلَمْرَوِِ فـَ

 الطبعة احلدي ة. 145أل 32وراك  اجلواهر و
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 .، وأشباه ذل توويق الراوي وعدمهك رة ترضي الشيخ الصدوق على بداللة ترضي أو  
 وجوه عد  انَصار اختالف األنظار بتونها الختالف األخبار

 قد يورد عليه بخمور: ولتن
احتدهم من القرآن أو العقا أو بنا  العقال  أو ستريمم كقتول  مستند الفقيهنيختالف اا ين با الختالف ان االختالف قد يكون ال إل -1

 .م ال   بوكوب تقليد األعلم استنادا  إل بنا  العقال  وقول ااخر بعدمه استنادا  لبنائهم أيضا  وايم يرون الركحان ال التعني  
ةيهتا كتاالختالف  اةقتدا التدليا )ةتال خت  وال حتديث( ةركعتا إل األيفتول العمليتة ةاختلفت –أي الفقيهتان  –ان يكون االختتالف اليمتا  -2

 كما ذهه إليه املشهور بخدلتة عديتدة تعرضترب ملناقشتات ةتلفتة  عقال  وشرعا    ها هو ال ا ةنييف ان األيفا لد  الش  يف األك ر واألقا االرتباطي
 ا ة اليقينيتتة وحيتتث ايمتتا االحتيتتا  إذ االشتتتغال اليقيتتين يستتتدعي التت يف مقابتتا احتمتتال أو االحتيتتا  عقتتال  والتت ا ة شتترعا  كمتتا ذهتته إليتته ااخونتتد

 .با املرك  األيفول العملية (1)، واحلايفا: انه ال رواية يف املقامال  را ال ا ة باإلتيان باألقاةارتباطيان 
 .طرح اا ين لد  التعارض وااخر رأ  التخيري التوقف أو ان يكون االختالف ألن احد الفقيهني رأ  -3

 .واملناقشة الوكوه هذا ما قد يورد علىوسيخيت غدا  
 دعوى ان االستدالالت العقليِ إنما هي مقدمِ لفهم األخبار

أن  الفقهتتا  يستتتدلون ك تتريا  باالستتتلاامات العقليتتة وربوهتتا، ويعت ويتتا متتدركا  للفتتتاو ، بتتا ر تتا طرحتتوا ألكلهتتا وقتتال الستتيد العتتم )ومتتا يقتتال: متتن 
 صويفية ملا ورد من التخيري يف األخبار ليشما الفتاو ؟بعض األخبار املعت ة سندا ، ةكيف ميكن ةهم عدم اا

ويفتون به واألخبار هي كا  أحكام اإلسالم، وما يستدل ون به عن االستتلاامات العقليتة وربوهتا إ تا  ((اإلسالم))ةإن ه يقال: الفقها  يستنبطون 
 (2)ةتخما( ركه عن ةهم ااصويفية،هي مقدمات لفهم األخبار وربوها، وتوةري القرائن احلالية وربوها، وهذا ال خي

واحلايفتتا: ان االستتتدالل بالعقليتتات إ تتا هتتو لكويتتا مقتتدمات أو كويتتا قتترائن حاليتتة لفهتتم املتتراد متتن األحاديتتث، وتوضتتيحه بامل تتال: ان  أقــول:
امتناعتا   - كمتا يستتدلون علتى الرتتته  ،ةا باألدلتة العقليتمأو انبساطه عليها أو عتدمه  قدمتهاأليفوليني يستدلون على استلاام األمر بالشي  لألمر 

النهتتي عتتن ضتتده العتتام أو ااتتاأل، هبتتا أو علتتى عكتتس ذلتت  هبتتا  – (3)أي وبوتتتا   –كمتتا يستتتدلون علتتى ان األمتتر بالشتتي  يقتضتتي   ،هبتتا – أو إمكانتتا  
 أيضا .

ةلته هبتا حهتتة  ) عليته الستالم (م احلستني وهتذه االستتدالالت كلهتا مقتدمات لفهتم األخبتار ةمت ال  متا ورد متن ان كتا خطتوة خيطوهتا اائتر اإلمتا
َُئوَن َمْوِطئاً ةَِغيُظ اْلُتفَّـاَر َوال ةـَنَـاُلو  َكِلَك بِأَنَـُّهْم ال)وعمرة أو قوله تعال:  ٌِ ِفي َسِبيِل اللَِّه َوال ةََ َن ِمـْن َعـُدو  ُةِصيبـُُهْم َظَمأٌ َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَص
 (4)(َعَمٌل َصاِلحٌ نـَْياًل ِإالَّ ُاِتَب َلُهْم ِبِه 

ا أو علتتى األ تتا كمتتا قالتته عليهتتا أو هتتو تفض تتهتتو مستتتحبة أم ال وان ال تتواب  واكبتتة أو ةتتان البحتتوع العقليتتة عتتن املقدمتتة تصتته يف ان هتتذه
 ااخوند أو غري ذل .

دي غتري مولتتوي؟ ذلت  يتوقتتف علتتى وكتذا األمتتر بتاملهم متت  وكتود األمتتر بتاألهم يف الروايتتات أو يف مطلتق كتتالم املتتوا  ةهتا هتتو حقيقتي أو ارشتتا
 وللحديث يفلة البحث العقلي يف رتبة سابقة ةان قلنا باالستحالة ةهو أمر ارشادي وإال ةمولوي.

 وصلى اهلل على مَمد وآله الَاهرةن

                                                           

 نعم استدل القوم لل ا ة الشرعية ًديث الرة . ةتدبر (1)
 .121أل 2( بيان الفقه و2)
 ( بت)إوباتا ( إذ انه مندرو يف األدلة واألخبار عندئٍذ.يقتضيدون ما لو ةسر ) (3)
 .121التوبة:  (4)


