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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) 
 كل النقوض إلى اختالف األخباربَعْود   ،الجواب عن اإلشكاالت

بددال الخددقال   سددقندها  ددن  -1وقدد ادداب عددن االعدد اخ بدداأل اخددقال  األكظددار قددد ال يهددوأل الخددقال   سددقندها  ددن األخبددار 
أو لالخددقال  يف احلةيددة  -3أو لفقددد الدددليال والرلددول للعددول العمليددة واالخددقال  يف  ددا هددو املرلدد   نهددا  -2العقددال أو الهقدداب 

إذ السدددلة وبندددا   ؛ رلددد  هدددعه بإمجعهدددا إأ األخبدددار أي دددا   (1)أو يف األ األعدددال الق يدددل أو القوقدددا أو القسددداق ، بددداأل -4والالحةيدددة 
فدال بدد  دن يسدديدها بهدالم  العقال  حبالة إأ إ  دا  واألللدة العقليدة اًدلا   دا يقطدرا إليهدا ايطدإ بددليال اًدرة اسدقنال امل قلفدني إليهدا

هم املرال اجلدي  نه على  رالعة الروايات إذ هي قرائن  نفصلة فال يصح االاقفدا  بداملرال والقرآأل يقوقا ف ،) عليه السالم (املعصوم 
إذ األعدول األربعدة للدل عليهدا األخبدار بدال حد   ؛واألعدال العملدي  رلعده إأ األخبدار ،اجلدي أي دا   هاالسقعمايل عن الدليال على اك

حسدب رأيده أي دا   –إال اكه الربا ة شدرعا   –حسب رأي اآلخوكد  –ااأل االشقغال عقال    األعال لدى الشك يف االريباطيني فاكه وإأل
واالخدقال  يف احلةيدة والالحةيدة وادعا  واسدقندوا حلدديث الرفد  أي دا ، اسقنالا  إأ حديث الرف  ا دا املشدهور فدرأوا لريداأل الربا يدني –

 القعارخ  رلعه األخبار أي ا . لدىاألعال 
 قا وال العْود مصححا  الرد: ليست مصدا

وفيه، بعد قط  النظر عن اإلشهال على العديد مما ذار  بىن أو بندا ا  ممدا ال حالدة لالطالدة فيده، وبعدد عددم عد ة إرلدال حةيدة 
، أكده لدو سدلمنا ادال للديال  برأسده  -إال اإلمجدال  –ووضوح ادوأل ادال  نهدا  األربعة للسنة بداهة يوقا السنة على بع ها أي ا  احلةج 

 اإلشهاالت القالية: (2)فاكه    ذلك يرل على هعه الدعوى ذلك
 األخبار حسية والفتاوى حدسية فكيف تكون مصداقها؟ -3
األ األخبار حسية  ن لائرة احلسيات والفقاوى حدسية  ن لائرة احلدسيات و ن الواضح األ احلدسي ليس  صداا احلسي  أوال :

 .(3)القمصدا بال وال احتال االحهام واآلثار ، ورلول احدمها لآلخر ال يص حوال  ن عغريايه
 نشأ غير الناشئ والعلة غير المعلولالمَ  -2
األ هعه الدعوى يسقبطن كقض ذاهتدا إذ الددعوى هدي األ  نشدإ اخدقال  األكظدار هدو اخدقال  األخبدار واأل  رلد  هدعا إأ  ثانيا :

 .اما األ احها هما ختقلا،  إ غل الناشئ  نه واملرِل  غل الرال ذلك؛ و ن الواضح األ املنش  
يندالال  هدو العلدة أو ي الخدقال  الفقدويني أو علدة  عددة فداأل اخدقال  ايدربين هدو  ققِ د –وحسب الدعوى  –اكه  وبعبارة أخرى:

، وال احها همدددا القا ددة، و ددن الواضددح األ املقق ددى لدديس  صددداا املققِ ددي وال املعلدددول  صددداا العلددة وال الدددم ع د  لدده  صددداا الدددم ِعد  
 .حدةوا

 خبار التخيير للفتويين أبدا  أعدم شمول  -1
                                                           

 الع اضات.هعا هو اجلواب عن ا (1)
 رلول اخقال  األكظار الخقال  األخبار واوهنا عغرى هلا لهوهنا هي املسقند أو اوهنا  سقند املسقند. (2)
 وهعا بعد قبول عدم القمصدا. (3)
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اكه ال شك اما اخقال  خربين،  النظرين ال يصدا عليه عرفا  وال باحلمال الشائ  الصناعي أبدا  اوكه األ اخقال  الفقويني و  ثالثا :
 يف األ أحاليث الق يل ال يراها العر  شا لة بولٍه الخقال  الفقاوى.

يف لوابه عدن  هايبدة حممدد بدن عبدد اهلل بدن  حقةاج عن اإل ام احلةة )عةال اهلل يعاأ فرله الشريا(فالحظ  ًال   ا ورل يف اال
ِإنَُّه ُرِوَي أَنَـُّه َأمَّا َأَحُدُهَما فَِإنَُّه ِإَذا انـْتَـَقَل ِمْن َحاَلٍة ِإَلى َحاَلٍة ُأْخَرى فـََعَلْيِه التَّْكِبيُر َو َأمَّا اْْلَخُر فَ   َحِديثـَْينِ   ِإنَّ ِفيهِ )): لعفر احلمدلي

َِ ِفـي التََّشـْهِد اأْلَوَِّل ِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمَن السَّْجَدِة الثَّانَِيِة َفَكبـََّر ثُمَّ َجَلَس ثُمَّ قَاَم فـََلْيَس َعَلْيِه ِفي اْلِقيَـاِم بـَْعـدَ   اْلُقُعـوِد َتْكِبيـَر َو َكـَكِل
 (1)((َت ِمْن ِجَهِة التَّْسِليِم َكاَن َصَواباَيْجِري َهَكا اْلَمْجَرى َو بِأَيِـَّها َأَخكْ 

قَـاَل َمـا َجـاَءَ   ؟ُمْخَتِلَفـة    َعـْنُكمْ   َتِجيئُـَنا اأْلََحاِديـ ُ قال: قلت له )) ) عليه السالم (وفيه عن احلسن بن لهم عن اإل ام الرضا 
ْلـُت َيِجيئُـنَـا الـرَُّجاَلِن ِإْن لَـْم ُيْشـِبْهُهَما فـَلَـْيَس ِمنَّـا قُـ ُيْشـِبُهُهَما فـَُهـَو ِمنَّـا وَ َكـاَن   َعنَّا َفِقْسُه َعَلى ِكَتاِب اللَّـِه َعـ َّ َوَجـلَّ َوَأَحاِديِثنَـا فَـِإنْ 

َِ بِأَيِِّهَما أَ ِكاَلُهَما ثَِقَة ِبَحِديثـَْيِن ُمْخَتِلَفْيِن َفاَل نـَْعَلُم أَيـُْهَما اْلَحْق فـََقاَل ِإَذا َلْم تـَْعَلْم َفُمَوسََّع َعلَ وَ   (2)(( َخْكتْي
َأْصـَحابـَُنا   اْختَـلَـفَ )) ) عليده السدالم (عن علي بن  هاليدار قدال: قدرأت يف اقداب لعبدد اهلل بدن حممدد إأ أ  احلسدن  ويف القهعيب

ْن َصـلِِّهَما ِفـي اْلَمْحِمـِل َو َرَوى ِفـي رَْكَعتَـِي اْلَفْجـِر ِفـي السَّـَفِر فـَـَرَوى بـَْعُ ـُهْم أَ  ) عليـه السـالم (ِرَوايَـاتِِهْم َعـْن أَبِـي َعْبـِد اللَّـِه   ِفي
َِ فـَوَ  َِ ِفـي َذلِـ َِ  ) عليـه السـالم (قَـَّع بـَْعُ ُهْم َأْن اَل ُتَصلِِّهَما ِإالَّ َعَلى اأْلَْرِض فََأْعِلْمِني َكْيَف َتْصَنُع أَْنَت أِلَقْـَتِدَي ِب ُمَوسَّـَع َعَلْيـ

 (3)((بِأَيٍَّة َعِمْلتَ 
ــاِقَر )) عددن الع ددو ايل عددن العال ددة عددن :رارة، قددال:  ويف املسددقدر  ــَدا فـَُقْلــُت ُجِعْلــُت  ) عليــه الســالم (َســأَْلُت اْلَب   َعــْنُكمُ   يَــْأِتي  ِف

ــاذَّ يَــا رُرَارَُة ُخــْك ِبَمــا اْشــتَـَهَر بـَــ ) عليــه الســالم (َأِو اْلَحــِديثَاِن اْلُمتَـَعاِرَاــاِن فَِبأَيِِّهَمــا فُخــُك فـََقــاَل   اْلَخبَـــَرانِ  َِ َو دَِ  الشَّ ْيَن َأْصــَحاِب
ُخـْك ِبَقـْوِل َأْعـَدِلِهَما ِعْنـَدَ  َو َأْوثَِقِهَمـا  ) عليه السـالم (النَّاِدَر فـَُقْلُت يَا َسيِِّدي ِإنَـُّهَما َمعا  َمْشُهورَاِن َمْرِويَّاِن َمْأثُورَاِن َعْنُكْم فـََقاَل 

َِ فـَُقْلُت ِإنَـُّهَما َمعا  َعْداَل  َْ اْلَعامَّـِة فَاتْـرُْكـُه َو ُخـْك  ) عليه السالم (ِن َمْرِايَّاِن ُمَوثَـَّقاِن فـََقاَل ِفي نـَْفِس ُهَمـا َمـْكَه اْنظُـْر َمـا َوافَـَق ِمنـْ
َِ َو اتْــُرْ  َمــا  ِبَمـِبَمـا َخـاَلَفُهْم قـُْلـُت رُبََّمـا َكانَـا َمعـا  ُمــَواِفَقْيِن َلُهـْم َأِو ُمَخـاِلَفْيِن َفَكْيـَف َأْصـَنُع فـََقـاَل ِإَذْن َفُخــكْ  َـُة لِـِديِن ا ِفيـِه اْلَحاَِِ

ِإَذْن فـََتَخيـَّـْر َأَحـَدُهَما  ) عليـه السـالم (ِإنَـُّهَما َمعا  ُمَواِفَقاِن ِلاِلْحِتَياِط َأْو ُمَخاِلَفاِن َلُه َفَكْيَف َأْصَنُع فـََقاَل   َخاَلَف ااِلْحِتَياَط فـَُقْلت
 (4)((فـََتْأُخَك ِبِه َو َتدََ  اأْلَِخيرَ 

إذ  ن الواضح األ )األ فيه حديًني( ال ينطبق على االلقهالين اما ال ينطبق )جتيؤكا األحاليث عنهم خمقلفة( على الفقاوى واعا 
 ا  عبد اهلل( إذ مل يقال يف فقاواهم... وههعا سائر األحاليث.ن )اخقلا أع ابنا يف رواياهتم ع

 الخَاب في )فتخير( للمجتهد ال للعامي -4
بال ال  (5)وال يسقلالم األ له أحها ه اكه ح  لو فرخ األ اخقال  الفقويني إمنا هو الخقال  ايربين، فاكه ال اعله  صداقه رابعا :

فللعددوام األ يقلدددوه( هددو العددا ي فهيددا )( هددو ادقهددد ولدديس العددا ي وامل اطددب بإ ًددال يددريب  باملقددام إذ امل اطددب بإ ًددال )إذأل فق ددَل 
 مث ايا يوح د حهمهما اسقنالا  للول؟ ل؟اعال الًاين  صداا األو 

إذ الق يل يقوقا على  قد ات القهالية ال  (6)وقد حقق يف حمله األ امل اطب يف روايات ال ليح والق يل هو ادقهد ال العا ي
                                                           

 .483ص 2االحقةاج ج (1)
 .353ص 2االحقةاج ج (2)
 .228ص 3هتعيب األحهام ج (3)
 .2ح 303ص 13 سقدر  الوسائال ج (4)
 اكه ليس  صداقه.بعد قبول  (5)
 اما فصال الب ث حول ذلك واألقوال امل قلفة واألللة واملناقشات، السيد األخ طاب ثراه يف )يبيني األعول( فرال . (6)
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 :وذلك ألأل طوائا روايات يعارخ ايربين هي أربعة ؟ب بد)فق ل(ميهن للعا ي األ يقوم هبا فهيا خياط  
 االحقياط أو األللة العا ة مث األعول العملية؟هال هو فما املرل   اد)فارِله( مث على فرخ األخع هبا  يفيد القوقا ا  -1
 فقدبر وهعا االحقياط غل ذا  االحقياط –امرفوعة :رارة   – ا يفيد االحقياط  -2
 وغلها على رأي الشيخ ة ن املنصوع األعم  ا يفيد الق يل بعد ال ليح باملرل ات املنصوعة على  ا اسقفاله املشهور أو -3
  ا يفيد الق يل رغم املرل ات على  ا اسقفاله اآلخوكد  نها واأل املرل ات كدبية. -4

مث اخقيار الق يل  نها مما ميقن  على العا ي فهيا خياطب به؟ إضافة إأ وفهم  عاكيها وفقه رواياهتا وحتليال هعه الطوائا وحبًها 
ر فاحلهو دة أو  رحلة سابقة على يش يص األ هعا يعدارخ أو يدالاحم؟ واكده يعدارخ  سدققر أو بددوي يدالول بالقددب يوقا اال ذلك يف

 للعا ي اال ذلك؟الورول أو غل ذلك؟ وأّن  
 تصافاألالَولية ال تصحح التمصدق وال  -5
ال ي يب على الشي  اافة آثار وإأل ع  ل االسقنال لهنها ال يص ح القمصدا بال وال االيصا  اما  (1)األ الطولية خامسا :

  ا هو يف طوله.
عاملا  عا دا ، فالرققها املمرضدة فإله دل ويق ح ذلك باملًال فاأل الطبيب لو أشار باإللهاخ غل حمق، واعطى الصيدالين اإلبر 

ليدة يصد ح االسدقنال ولدعا ال علدى اآل در وال علدى  عطدي اإلبدر، رغدم األ الطو  –وهو املمرضدة يف املًدال  –األم فاأل الدية على املباشر 
لهنها ال يص ح يريب اال اآلثار وال اوأل  ا هو يف الطول  صداقا  ملدا هدو يف طولده إال يف  دا بدو بعنواكده علدى  ،يقال لآل ر اكه قايال
 ولل ديث علة (3)إأل مل كقال اكه جما: (2)األعم  نها االقايال

 وصلى اهلل على محمد وفله الَاهرين

                                                           

 اوأل  رل  اخقال  األكظار إأ اخقال  األخبار.  (1)
 ايله، إضافة إأ إطالا القايال على مشر عليهم لعائن اهلل.اما يقال البن :يال اكه ق  ) عليه السالم (ولعا يقال لياليد اكه قايال اإل ام احلسني  (2)
بيدد الالولدة وال ي يدب عليده اآلثدار  ويوض ه أاًر املًال القايل فاكه لو أ سك ش ص بيد الالوج مما لف  الدالوج ليمسدك بيدد :ولقده فداأل األول سدبب طدويل لهنده لديس  صدداقا  للممسدك (3)

 واألحهام  ن احلر ة والعقوبة وغلها.


