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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعيداام   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سييما لليةيا اهلل ا اضر،يني، واللعايا الدااميا اضعدييا عليى

 أمجعني، وال حول وال قوة إال عاهلل العلي العظي 
 التبعيض في التقليد

(13) 
 عديدة فراجع. ض ا التقليد، عاطالقات الروايات احلاكما عالتخيري وسبقت املااقشا اضوىل عوجوهسبق االستدالل على صحا التبعي

 اإلشكال بلزوم العمل بالمرجحات المنصوصة في الفتاوى
وذلي  ، فيميا وهيو عاطي  عاملرجحيات املاصوصيا وأو اضعي   القول عشمول الروايات للةتويني يسيتلمم القيول عيالحجي ان  :(3)أخرىمناقشة 

و أنّيه ليو صيّ  العمي  عرلبيار التخييري ا املقيام، ليمم العمي  عرلبيار املرّجحيات، فيريّج   يا فمي لةقه عقوله وواما االيراد الثاينما ذكره ا عيان اهو 
 . 2وذكر ا الروايات من الوجوه املرجحا مع أنه مل يق  عه أحد 

 يق  أحيد عحجيي  فتيود أحيد الةقيميني عليى ا لير ليرد االعدلييا أو اضورعييا أو ختالف فتويي الةقيمني، مع انه ملهو واملقصود من املقام 
  الحجييي   ييا إلماميييا ، وهيي ا مييع قطيييع الاظيير عييين ان أ تعيينّي ذ  امليييرج واملقصييود مييين الحجييي  الحجييي  مييين املاييع ميين ا لييير أ    3واالصييدقيا

 ال مورد هلا ا املقام.واالصدقيا  ترتبط عاحلس والاق  وال ترتبط عاحلدس والةتود ف
 الجواب: الترجيح بالمرجحات مستحب

ال  –وأجيياب السيييد العيي  عيين ذليي  عقولييه وويفانيييا ت أّن ا املرجحييات امليي كورة عايياا مجمييرة املتييرلرين عيي  واملتقييّدمني أي ييا  علييى اسييتحبا ا 
 . 4ون مل تكن واجبا ونقول عاستحبا ا ا املقام أي ا ، وال ش  ا أّّنا مرجحات مةّ لا وإ –وجو ا 

 الرد: الروايات نص في تعّين الترجيح بها
عيني نييف ا التعييني وعيني  ياهر عي   ياهر أقيرب إىل اليايف مايه   5وعان الرواييات الداليا عليى الحجيي  عتلي  املرجحيات ولكن يرد عليه مبن  

 إىل جمرد الظمور فال يص  محلما على االستحباب، ولاشر إىل ععض الرواياتت
الرشيياد ويةيييد ان موافييق العامييا فيييه ال ييالل، فكيييف  فيييهفانييه نيييف ا انييه   6و  الرََّشــاد  اْلَعامَّــَة َففهيــ ه   َمــا َخــاَل َ وو و عليييه السييالم  لييه قو  -أ

 تكون خمالةا العاما مرجحا  استحباعيا  مما يعين صحا العم   وافق العاما؟
ال جييو  العمي  عيه  و علييه السيالم  ومين البينّي ان ميا مل يقليه   7و   َأقـُْلـ   كهَتاَب اللَّـ ه فـَلَـمْ   َوَما َجاءَُكْم ُيَخاله ُ وو و عليه السالم  قوله  -ب

 أو إسااده إليه.
 . فتدعركما هو الظاهر  وه ا كله لو مل نق  عاّنا ا مقام متييم احلجا عن الالحجا

َمـا   اْلَخبَــَرا ه   َعـْنُكمُ   يَـْأتهي  ْلُت ُجعهْلُت فهـَدا فـَقُ  ) علي  السالم (َسأَْلُت اْلَباقهَر ووقوله ا روايا  رارة  -ج ََـا ه فَبهأَيِهه َأوه اْلَحـدهيََا ه اْلُمتَـَعاره
ُُ فـََقــاَل  ُْ بهَمــا اْشــتَـَهَر بـَــْيَن َأْصـَحابهَا َو دَاه الشَّــافَّ النَّــادهَر فـَُقْلــُت يَــا َســِيده   هنَـُّهَمــا َمعــ ) عليــ  الســالم (آُخـ اً َمْشــُهورَا ه َمْروهيَّــا ه يَــا ُررَارَُ  ُخــ

ُْ بهقَ  ) علي  السالم (َمْأثُورَا ه َعْنُكْم فـََقاَل  ـيَّا ه ُمَوثَـَّقـا ه فـََقـاَل ْوله َأْعَدلهههَما عهْنَدَ  وَ ُخ َه َا فـَُقْلـُت  هنَـُّهَمـا َمعـاً َعـْداَل ه َمْر ) َأْوثَقهههَما فهي نـَْفسه
ُهَما علي  السالم ( نـْ ُْ  اْنظُْر َما َواَفَق مه ُْ بهَما َخـاَلَفُهْم قـُْلـُت رُبََّمـا َكانَـا َمعـاً ُمـَوافهَقْينه َلُهـْم َأوه ُمَخـالهَفْينه َفَكْيـَ  َأْصـَنُع َهَب اْلَعامَّةه فَاتـْرُْكُ  وَ َم ُخ

ُْ بهَما  ْحتهيَـاَ  فـَُقْلـتفهي ه اْلَحائهطَـُة لـهدهينهَا وَ فـََقاَل  هَفْ  َفُخ ـُرْ  َمـا َخـاَلَ  االه ْحتهيَـا ه َأْو ُمَخالهَفـا ه لَـُ  َفَكْيـَ  َأْصـَنُع  هنَـُّهَمـ  اتـْ ا َمعـاً ُمَوافهَقـا ه لهاله

                                                           
 سبقت املااقشا اضوىل وهي عدم مشول روايات التخيري لتخالف الةتاود، اللتصاصما عتخالف الروايات فانه مو،وعما املصرح عه فيما.  1و
 .172-171ص 2عيان الةقه ج  2و
 نع  يرّج  وع  يُعنين على رأ   عاالفقميا.  3و
 .172ص 2عيان الةقه ج  4و
 وهي املعرب عاما عاملرجحات املاصوصا.  5و
 .66ص 1اإلسالميا  ج –الكاا وط   6و
 .66ص 1اإلسالميا  ج –الكاا وط   7و



 (467هـ الدرس )3416ربيع األول  5األحد ....................................................................................................( التقليدالتبعيض في االجتهاد والتقليد )

يرَ  ) علي  السالم (فـََقاَل  َُ به ه َو َتدََا اأْلَخه فان  ياهره وجيوب اضلي  عاملشيمور وحرميا اضلي  عالشياذ الايادر،   1و   هَفْ  فـََتَخيـَّْر َأَحَدُهَما فـََتْأُخ
نعي  االحتيياط نكين محليه عليى االسيتحباب إال انيه وفاتركيه ولي   يا ليالةم   وعدهلما عادك وأويفقمما ا نةسي   ول  عقول اوك ا اضمر ا 

 أي ا  لالف  اهر اضمر ول   ا فيه احلااطا لديا ....  
ـد    اْختَـاَر ُكـلُ   رَُجلَـْينه   قـُْلُت فهـي  قَالَ ووا مقبولا عمر عن حاظليا  و عليه السالم  قوله  –د  ْهَرْينه  َواحه ـَيا َأْ  َيُكونَـا النَّـا َه ُهَمـا رَُجـاًل فـََر نـْ مه

يَهَنا قَاَل اْلُحْكُم َما َحَكَم به ه َأْعَدُلُهمَ  ا َو َأفْـَقُهُهَمـا َو َأْصـَدقـُُهَما فهـي اْلَحـدهي ه َو فهي َحِقههَما فَاْختَـَلَفا فهيَما َحَكَما َو كهاَلُهَما اْختَـَلَ  فهي َحده
به ه  َلى َما َيْحُكُم به ه اْْلَخرُ اَل يـُْلتَـَفُت  ه َأْوَرُعُهَما َو  ُهَمـا َعلَـى َصـاحه نـْ ـد  مه ََـُل َواحه يَّا ه عهْنـَد َأْصـَحابهَنا لَـْيَي يـَتَـَفا َه   قَاَل قـُْلُت فَإهنَـُّهَما َعْداَل ه َمْر

ُه   َمـا َعنَّـا فهـي َفلـهَا الَـّ ـْن رهَوايَتههه ـَرُ  الشَّـاف  قَاَل فـََقاَل يـُْنَظُر  هَلى َما َكاَ  مه نَـا َو يـُتـْ ـْن ُحْكمه ُُ بـه ه مه َخـ ُْ ـَع َعَلْيـ ه َأْصـَحاُبَا فـَيـُ َحَكَمـا بـه ه اْلُمْجمه
ُه  لَْيَي بهَمْشُهور  عهْنَد َأْصَحابهَا فَإه َّ اْلُمْجَمَع َعَلْي ه ُحْكُمَنا اَل رَْيَب فهيـ ه  ُدُه َفُمتَّبَـع  َو َأْمـر  بـَـِين  َُّي ـُ  َو  هنََّمـا اأْلُُمـوُر َثاَلثَـة  َأْمـر  بـَـِين  ُرْشـ (2) الَّ

ام  بـَــِين  َو ُشــبـَُهات  بـَــْيَن َفلهــَا َفَمــْن تـَــَرَ  َفُمْجتَـنَــب  َو َأْمــر  ُمْشــكهل  يـُــَرد  ُحْكُمــُ   هلَــى اللَّــ ه َعــزَّ َو َجــلَّ قَــاَل َرُســوُل اللَّــ ه   َحــاَلل  بـَــِين  َو َحــرَ 
ــَن اْلُمَحرَّ  ــبـَُهاته َنَجــا مه ــبـَُهاالش  َُ بهالش  ــْن َأَخــ ــُم َمــاته َو َم ــُ  اَل يـَْعَل ــْن َحْي ــَرا ه َعــْنُكْم ته اْرَتَكــَب اْلُمَحرََّمــاته َوَهَلــَا مه ــإهْ  َكــاَ  اْلَخبَـ ــُت َف قـُْل

َُ بهــ ه قـُْلــُت ُجعه  َمْشــُهورَْينه قَــْد َرَواُهَمــا الَـَِقــاُت َعــْنُكْم قَــاَل يـُْنظَــُر َفَمــا َوافَــَق ُحْكُمــُ  ُحْكــَم اْلكهتَــابه َو الس ــنَّةه  ــ ْلــُت فهــَداَ  َو َخــاَلَ  اْلَعامَّــَة ُأخه
ُُ قَاَل بهَمـ َخ ُْ ا ُيَخـالهُ  اْلَعامَّـَة فَـإه َّ فهيـ ه الرََّشـاَد قـُْلـُت ُجعهْلـُت فهـَداَ  َوَجْدنَا َأَحَد اْلَخبَـَرْينه ُمَوافهقاً لهْلَعامَّةه َو اْْلَخَر ُمَخالهفاً َلَها بهَأِ  اْلَخبَـَرْينه يـُ

ُُ بـهاْْلَخره قـُْلـُت فَـإهْ  َواقَ  -فَإهْ  َوافـََقُهَما اْلَخبَـَرا ه َجمهيعاً  َخـ ُْ ـَرُ  َو يـُ فَـَق ُحكَّـاَمُهْم َو اَل يـُْنَظُر  هَلى َما ُهْم  هلَْي ه َأْمَيُل ُحكَّاُمُهْم َو ُقَضاتـُُهْم فـَيُتـْ
ـــ ه  لهَا فََأْرجه َُ ـــ ـــاَ  َك ـــاَل  هَفا َك ـــَرا ه َجمهيعـــاً َق ـــإه َّ  (1) ُقَضـــاتـَُهُم اْلَخبَـ ـــَا َف ـــى  هَماَم ـــي َحتَّـــى تـَْلَق ْقتهَحـــامه فه ـــَن االه ـــر  مه ـــبـَُهاته َخيـْ ـــَد الش  ـــوَع عهْن اْلُوُق

ان هيي ا هييو حكيي  اهلل وأنييه املطيياعق للواقييع دون  هواحلكيي  مييا حكيي  عييه أعييدهلما...  فييان  يياهر  و عليييه السييالم  فالحييق قولييه  .(4)((اْلَهَلَكــاته 
لبطالنيه وسيقوطه وكي ا قوليه وياظير... فيهلي  عيه مين حكمايا...  فيان ا لر ووال يلتةت إىل ما حيك  عه ا لر  فان  اهره انه ال يلتةت إلييه 

ال ذاك ووفمييا وافييق حكيي  حكمييه الكتيياب والسيياا أليي  عييه  وقولييه و ييا  ييالف العامييا فييان فيييه  و عليييم  السييالم    يياهره ان هيي ا هييو حكمميي 
 الرشاد  ووياظر إىل ما ه  أمي ...  

عن ميا علّي  عيه ا لونيد وجيه احلمي   عإذن اهلل تعاىل هر جدا  ع  غريب، وسيريت اجلوابواحلاص ت ان محلما على االستحباب لالف الظا
 على االستحباب.

 جواب آخر: اإلجماا هو الفارق بين البابين
عيياب الةتييود دليييال  علييى التصيياص  إىلأجيياب السيييد العيي  عيين ذليي  عقولييه ووراععييا ت ليييكن اإلمجييامل علييى عييدم إنسييحاب املرّجحييات  كمــا
ل ، لإلمجييامل، ال دليييال  علييى كونييه عاعييا  عرأسييه غييري ذاك البيياب. فليييكن ذليي  ميين عيياب تةريييق املّتةييق ضجيي  دلييي  شييرعي، ال ميين عيياب البيياب عيي 

 . 5وتةريق املختلف، وما أكثره ا الةقه، واهلل العامل 
رجحيات املاصوصيا ل التخييري ميع الحجيي  عامل شيطرينتانه على القول عشمول رواييات التخييري للةتيويني، فحييت اشيتملت عليى  وحاصل :

عييين مشيييول الشيييطر اضول مييين رواييييات التخييييري للةتيييويني وإذ اإلمجيييامل عليييى عيييدم الحجيييي  عتلييي   - وهيييو اإلمجيييامل –عيييدمما، وحييييت مايييع ميييانع 
 للةتويني من غري مانع. شامال  املرجحات، ا الةتاود ، عقي الشطر الثاين من الروايات وهو الدال على التخيري 

 الروايات ْاهر  في الترتب وعدم االنفكا الرد: 
ا وان الواجيييب االلييي  عييياملرج  ا اضمييير نةسيييه ييييرد علييييهت ان الرواييييات نييييف أو كيييالايف ا ترتيييب التخييييري عليييى فقيييدان امليييرج   ولكـــن
تخيالف الةتيويني أعيدا  ال اّنيا شياملا د خترّي، فيكون اإلمجامل على عدم الحجي   ا ا الةتويني قرياا على عدم مشول الرواييات لق  فان فُ املتخالةني 

                                                           
 .2ح 303ص 17مستدرك الوساا  ج  1و
 ماملا العدم. فترم  هليه  أ  املشمور ا الروايا وال ريب فيه  والظاهر ان ال ريب فيه أ  عالاسبا لآللر، أو ا حد نةسه لكن عرفا  ال دقا أو لتاميلوفان المع ع و عليه السالم  قوله   2و
 أ  أّلره و قف وال حتك .  3و
 .6ص 3من ال حي ره الةقيه ج  4و
 .173-172ص 2عيان الةقه ج  5و
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 عمر عن حاظلا مقبولا فراجع ما سلف من روايا  رارة و ، عشطرها الثاين فقط
 املرجحات. وجدتواحلاص   مور كون مصبما واحدا  وان ما يتخري فيه هو نةس ما لمم الحجي  فيه لو 

رواييا التوقيف وماميا ميا سيبق مين مرجحيات عي  اعتيدأت عيالتخيري أو جياب عان ععض الروايات لاليا عن الشطر اضول إذ مل تتطير  لل وقد
يَـَْينه    ه َّ فهيـ ه وواالحتجاج عن اإلمام احلجا وعج  اهلل تعاىل فرجيه الشيريف  ا جواعيه عين مكاتبيا حمميد عين عبيد اهلل عين جعةير احلميري ت    َحـده

ـَن السَّـْجَد ه ال َأمَّا َأَحُدُهَما فَإهنَُّ   هَفا انـْتَـَقَل مهْن َحاَلة   هَلى َّانهيَـةه َفَكبـَّـَر َحاَلة  ُأْخـَرى فـََعَلْيـ ه التَّْكبهيـُر َو َأمَّـا اْْلَخـُر فَإهنَـُّ  ُروهَ  َأنَـُّ   هَفا رَفَـَع رَْأَسـُ  مه
لهَا فهـي التََّشـ َُ َهـةه ثُمَّ َجلَـَي ثُـمَّ قَـاَم فـَلَـْيَي َعَلْيـ ه فهـي اْلقهيَـامه بـَْعـَد اْلُقعُـوده َتْكبهيـر  َو َكـ ـْن جه َت مه ُْ ا اْلَمْجـَرى َو بهأَيـَِهـا َأَخـ َُ ه ده اأْلَوَّله َيْجـره  َهـ

  1و  التَّْسلهيمه َكاَ  َصَوابا
َأْصـَحابـَُنا   اْختَـلَـ َ وو و علييه السيالم  ا التم يب عن علي عن مممييار قيالت قيرأت ا كتياب لعبيد اهلل عين حمميد إىل أ  احلسين ومامات ما 

فهي رَْكَعَتيه اْلَفْجره فهي السَّـَفره فـَـَرَوى بـَْعُضـُهْم َأْ  َصـِلههَما فهـي اْلَمْحمهـله َو َرَوى بـَْعُضـُهْم َأْ   ) علي  السالم (ْم َعْن َأبهي َعْبده اللَّ ه رهَوايَاتههه   فهي
َقْـَتدهَ  بهَا فه    2و  ُمَوسَّع  َعَلْيَا بهأَيَّة  َعمهْلتَ  ) علي  السالم (ي َفلهَا فـََوقََّع اَل ُتَصِلههَما  هالَّ َعَلى اأْلَْرضه فََأْعلهْمنهي َكْيَ  َتْصَنُع َأْنَت أله

 .ق التخيري على فقد املرجحاتعل  إذ مل تُ  فال مانع من القول عشموهلا للةتوينيوعليهت 
مطلقييا  وتةصييي  هيي ه عييالتخيري إلطيال   ؛تليي  هيي هت تُقيّييد وععبييارة أليرد ،ان تلي  الروايييات تصييل  قرياييا عليى الحتييب ا هيي ه أي ييا   وفيــ :

 وللبحت تتما غدا  عإذن اهلل تعاىل  4و. فترم  3وتل 
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

                                                           
 .463ص 2االحتجاج ج  1و
 .226ص 3يب اضحكام جهت   2و
 إذا عّلقت التخيري أو اإلرجاا، على فقد املرجحات.  3و
 مجامل. فترم إذ قد يقالت اّنا وإن تقيدت إال اّنا تتقيد فيما أمكن ان تتقيد عه وهو الروايات املتخالةا ال فيما مل نكن ووهو الةتويان  ولو لال  4و


