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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) 
 عقلية لفهم األخبارمية األدلة الالجواب عن مقد  

ذكره بيان الفقه من )وما يستدّلون بهه عهن االسهتلاامال العقليهة و وهها إ ها ههي مقهدمال لفههم األخبهار و وهها، ونهوحلا القهرائن احلاليهة سبق ما 
 (1)و وها، وهذا ال خيرجه عن حلهم اخلصوصية، حلتأمل(

يعهود  –أي يف نشهيي  املهراد منهها  –ّل حلهان االخهتاليف يف األخبهار دكه  أان ما ذكر علهى الع –إضاحلة إىل ما سبق  –قد يورد عليه ولكن 
إىل حتقيههههق املبههههرب العقلههههي يف وحلهمههههه معههههرب اخلهههه  حتقيههههق إىل االخههههتاليف يف املباحهههه  واألدلههههة العقليههههة ومنههههها مباحهههه  االسههههتلاامال حلكههههان مرجهههه  

ار إىل االخههتاليف يف األخبهار بههل عههاد االخههتاليف يف األخبههار إىل يف األنظهه االسهتلاامال وبههبهها ولههي  العكهه  حلهال نههتم دعههوت عههودة كهل اخههتاليف  
 االختاليف يف األنظار يف املسألة العقلية.

هنهها  ونوضههي ه بامللههال  ان االخههتاليف يف اسههت باب مقدمههة املسههت د أو وجههوب مقدمههة الواجههد بههرعا  نههاب  مههن اخههتاليف عقلههي يف انههه هههل 
نظهرا  للهاوم الليويهة  (2)أو انبسها  األمهر علهى املقدمهة أو ال ذيهها إليههانربه  الوجهوب مهن  بدعوتمالزمة بني وجوب ذي املقدمة وبني وجوب ذيها 

أو إبقائههها علههى  اهرههها حلههذهد  اآليههال والروايههال علههى خههاليف  اهرهههاأو نعههدد العقههاب أو لهها ذلههه، وعلههى هههذا الب هه  العقلههي ابتههرب نفسهها 
َُُـوَ  َمْوِئُـاَ يَِظـيُل اْلُافَّـاَر َوال يـَوَـاُلوَ  ِمـَذِلَك بِأَنَـُّهْم ال ُيصِ )اآلخوند إىل ان ملل  ِِ َوال يََ ْن َعـُدو  يبـُُهْم َظَمأٌ َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اللَّـ

ِِ َعَمٌل َصاِلحٌ  نظهرا للمبهرب العقلهي  راد به  اهره؛ال ي ) عليه السالم (وملل األجر على كل خطوة خيطوها زائر اإلمام احلسني  (نـَْياَل ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِب
ل أو ههو ثهواب علهى نفض هامها انهه واللواب املهذكور أصال  لديه بل يراد هبا خاليف الظاهر من ان اللواب لي  على هذه املقدمال بل ال ثواب عليها 

بنهاه اإلمكهان أبقهى  هواهر األدلهة علهى مها من كان ماما ذي املقدمة( لكونه أمحا بسبد احتياجه ملقدمال كلاة أو صعبة، و على العمل نفسه )اي 
بل وكذله األمر يف القول بفسق نار  الواجد إذا نوقف على مقهدمال عديهدة لصهدال االصهرار علهى  (3)حليما ذهد بعض إىل التفصيل، هي عليه

 .ل ونأمل ال يسعه املقاماحلرام بذله وعدمه أو القول جبواز وعدم جواز أخذ األجرة على مقدمة الواجد التعبدي أو األعم، على نفصي
 ولعل إىل ذله يشا السيد العم بقوله )حلتأمل(

 )من باب التسليم( على التعميم ) عليِ السالم (االستشهاد بقولِ 
يف روايههال  املنصوصههةان السههيد العههم دام  لههه استشهههد علههى نعمههيم حكههم اخههتاليف احلههديلني اىل اخههتاليف الفتههويني، وهههو التييهها با هههة  ثــم
حلإنّهه يستشهعر منهها العّليهة، بهأّن علّهة السهعة يف األخهذ بأيّهمها كهان  ((مهن بهاب التسهليم))ويؤيّهد ذلهه كلمهة  يهة قهال )ل  وان املستشعر منها الع   التييا

                                                           

 .171ص 2بيان الفقه ج (1)
 بل ص ريف الالبدية حلقط. (2)
اب أو عقهاب علهى ثهو مهن )والذي ا ن يف املقام التفصيل بني مها ورد يف اآليهال واألخبهار  111 – 111ص 2ج قال السيد الوالد يف الوصول إىل كفاية األصول (3)

ُِ اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ال )املقدمال، ملل قوله نعاىل   ِِ ثُمَّ يُْدرِْك ِِ ُمَهاِجرَا ِإَلى اللَِِّ َوَرُسوِل َذِلَك بِأَنَـُّهْم ال ُيِصيبُـُهْم  )وقوله نعهاىل   (لَِِّ َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بـَْيِت
َُُـوَ  َمْوِئُـاَ يَِظـيُل اْلُافَّـاَر َوال يـََوـاُلوَ  ِمـْن َعـُدو  نـَـْياَل ِإالَّ ُكِتـَب َلُهـمْ َظَمأٌ َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَصـ ِِ َوال يََ ِِ َعَمـٌل َصـاِلحٌ  ٌة ِفـي َسـِبيِل اللَّـ اخل، وكهذله الروايهال  (بِـ

ول بكهون اللهواب والعقهاب حليهها كهاللواب والعقهاب علهى سهائر الواردة من هذا القبيل. ويف طريف العقاب ما ورد من لعن لهار  به ر اخلمهر اخل و هوه، حلهالالزم القه
وبني ما مل يرد حليه من الشرع بيء حلفيه نوقف ونهردد، واهلل نعهاىل  ،الواجبال واحملرمال النفسية طابق النعل بالنعل لعدم الداعي للتنايل وال حلارال بني املقامني أصال  

 .ثبونا  وان الكالم إ ا هو يف مرحلة األدلة إثبانا   يرت االمكان ) قد  سره (وذله يعين انه  هو العامل(
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 .(1)إّ ا هي كون ذله من باب التسليم ا ام  بني األخبار وحلتاوت الفقهاء(
 لعلةالعلة الجواب: )من باب التسليم( جزء 

يف لسهههان الشهههارع كونهههه علهههة، أنهههه حكمهههة، ومههه  قطههه  النظهههر عهههن ان  كهههان  هههاهرهالعهههام يف مههها  عليهههه، مههه  قطههه  النظهههر عهههن مبنانههها يهههرد قهههد  لاـــن
موضههوعان حقيقههة ودقههة  (2)االستشههعار دون املؤيههد وهههذا دون األدلههة، حلههال يسههتدل بههه وال يصههل  وجههها  للتعديههة بعههدما اثبتنهها يف الب هه  السههابق ا مهها

قيها  ههو مهن أي التسهليم لممهام وأيهن ههذا مهن التسهليم للم تههدن حلههو ننقهي  منها   هين بهل  (من باب التسليم)الظاهر ان  (3)؛ ان-وعرحلا  أيضا  
حسههي واحلسههي يقههّل ان يتطههرال إليههه اخلطههأ، وامهها الفتههوت حلهههي حدسههية واحلدسههيال  ) عليههه السههالم ( علههى األقههوت حلههان النقههل عههن اإلمههام األضههعف

 أكلر خطأ من احلسيال.
)االمهام( ال  –األجوبهة بظهاهر بقرينهة االسهةلة كلهها يف كهل روايهال التييها و  –عبارة أخرت )أل( يف )التسهليم( عهوع عهن املضهايف إليهه وههو وب

 عنه واألخرت امليالفة هلا وردل عنه أيضا . نقلتان الرواية )اجملتهد( اي من باب التسليم لممام باعتبار 
و)مههن بههاب التسههليم( يف احلكههم بههالتييا حلالعلههة  (1) كمصههداان الظههاهر مدخليههة  مههوع )ايهمهها( الههوارد يف عههدد مههن روايههال التييهه بــل نقــو :

وجهههة التسههليم، وال أقههل مههن االحتمههال ومعههه ال إحههراز لكههون )مههن بههاب  –ق أي املصههد واملتعل هه –لل كههم بههالتييا هههي  مههوع املوضههوع اخلههاص 
 .حلانه متسه بالعام يف الشبهة املصداقية جاء العلة حلال ميكن التمسه به للتسرية والتعميم ليا املصدّ دور أمره بني كونه علة أو بل ي التسليم( علة  

 تتميم االستدال  بـ)الراد عليهم(
َوا))بشفعه به ميكن نتميم االستدالل الذي ذكره ال يقا :  (1)(( الرَّادُّ َعَلى اللَِِّ  َوالرَّادُّ َعَليـْ

ا  منهه عليهه، بهل يتوقهف ، اخلروج املوضوعي حلان املكلف ال يرت  العمل بقول الفقيه إذا عارضه حلقيه آخر ردّ قط  النظر عن السندبعد ذ يقا : إ
. حللههي  )ردا ( يسههأل عههن احلههل ولههي  احلههل روايههال التييهها لكههون موضههوعها اخههتاليف االحاديهه لالفقيهههني وإذ نوقههف  قههويلت ههاه إذ رأت ننههاقض 

 .مل الشائ  الصناعي عقال  وال عرحلا  باحل
املسههتظهر إال يف رد االحتمههال اللالهه  الههذي أطبههق  كمهها لعلّهههإىل امكههان القههول بانصههرايف )الههراد علههيهم....( عههن صههورة نعههارع أقههواهلم   إضــافة

 القوالن على خالحله أو رد الالزم املنفي هبما.
أي يف حكههم  –يف حكمههه لسههائر الفقهههاء أو لههنف  الفقيهههني قيهههني حلرجهه  لممههام أو  إذا رأت اخههتاليف الفان املكلههف املت هها   وبعبــار أخــر :

ذله التوقهف والرجهوع إىل الفقههاء مهن جديهد ملعرحلهة حكهم ههذه الصهورة رادا  علهى الفقههاء بهل بهال يعهد حلانه عندئذ   -لدت اختاليف القولني  املت ا  
ِِ َوِإلَـى  َولَـْو َردُّوُه ِإلَـى))مصهداال حلهو  عا  إليهم احلكم  رج  راجعا  إليهم سائال  منهم م   ُِ   الرَُّسـوِ  َوِإلـى  اللَّـ َُوَن ُِ الَـِّ يَن َيْسـتَـْوِب ُهْم َلَعِلَمـ   ُأولِـي اأْلَْمـِر ِمـوـْ

ُهمْ     (6)((... ِموـْ
ال يعلم كو ها يف مقهام البيهان مهن  أو انه ،ان األدلة ال نشمل املتعارضنيبقاله مج  من احملققني وان كان املنصور خالحله نقل مبا إذا مل وهذا كله 

 .(7)هذه ا هة
 وصلى اهلل على محمد وآلِ الَاهرين

                                                           

 .171ص 2بيان الفقه  ج (1)
 االخبار والفتاوت. (2)
 ا ملة حلاعل له  يرد عليه. (3)
 و)األحادي ( الوارد يف عدد آخر منها كه)جتيةونا األحادي  عنكم خمتلفة( (1)
 .67ص 1اإلسالمية( ج –الكايف )   (1)
 .291ص 1المية( جاإلس –الكايف )   (6)
 هة.أي ال يعلم كون )الراد عليهم...( يف مقام البيان لصورة اختاليف الفقيهني بل الرواية ليست نا رة أو ال يعلم كو ا نا رة إىل هذه ا  (7)


