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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

(13) 
تعمايم املرجحاات إ   –علاى للا   –خالفاا  لظاهرهاا، فيصاح  (1)الروايات الدالة على الرتجيح، على االستحباب محلاخلراساين ان اآلخوند  سبق

 صورة ختالف الفتويني إل ال إمجاع على عدم حسن الرتجيح هبا بل اإلمجاع على عدم تعني الرتجيح هبا لدى تعارض الفتويني.
 بدليال اآلخوند لحمل أخبار الترجيح على االستحبا

 دعا اآلخوند إ  محلها على االستحباب وجهان: والذي
ان تقيياااد ااالقاااات التويااا  الاااواردة يف نقاااام اعاااواب عااان حصااام املتعارضاااني بااادون استفصاااال عااان  و اااا نتعاااادلني أو نتفاضااالني،  الوجـــأل األول 

 بالروايات الدالة على الرتجيح، قبيح لصونه تأخ ا  للبيان عن وقت احلاجة.
 ان لل  التقييد يستلزم محل روايات التوي  على الفرد النادر.ي  الوجأل الثان

بال استفصال  عن  و ما نتعادلني أو نتفاضلني،  –يف نقام اعواب عن سؤال حصم املتعارضني  الواردة قال يف الصفاية )نع ان تقييد االاالقات
ر املقبولة يف لاك االختصاص لوجب محلها عليه أو على ناا ال ينافيهاا نان احلمال بعيدا  قطعا ، حبيث لو مل يصن ظهو  –نع ندرة  و ما نتساويني جدا  

 .(2)بعض األصحاب( على االستحباب،  ما فعله
 الجواب عن الدليلين

واملقيادات  إناام   ناندات املنفصالة وناا أ  ار املطلقاات والعموناات الاواردة صاات واملقي ا: ان بناا  الرواياات علاى املوص  الوجـأل األوليارد علاى  ولكـن
إنام آخر أو نن نفس اإلنام يف زنن آخر، ولل  ملصاحل نذ ورة يف حملها، فليس تأخ  البيان عن وقت احلاجة قبيحا  نطلقاا   ننواملوصصات الواردة 
جياة نازول األحصاام تدر  ورواياهتاا بعانهاا وخاصاها ونطلقهاا ونقيادها، ونان الحا ولل  واضح ملن راجع أبواب الفقه املوتلفة  أقوىإلا زامحته نصلحة 

 وباب التزاحم يف بيا ا وحدود قابلية القابل وغ  لل  مما فصل يف حمله.وتدرجية بيا ا 
عان ناورد خااص  انات ساؤاال  إل ا اا   (3)ورواية علي بان نهزياارعدد نن روايات التوي   مصاتبة احلم ي  علىإضافة إ  ان هذا اإلشصال ال يرد 

، ونع االحتمال ال جمال لإلشصال إل ال إحراز لتأخ  البيان عن وقت احلاجة إل و ون الروايات الواردة فيها نتساوية رجحات فيهاونن احملتمل انتفا  امل
ه ) علياانعاام ال يااري هااذا اعااواب يف روايااة املسااتدرك عاان زرارة وال يف روايااة احلساان باان جهاام عاان اإلنااام الرضااا  (4)ولااو احتماااالالسااالبة بانتفااا  املوضااوع 

 فتأنل (5)السالم (
الااذي ورد السااؤال عنااه ولاايس ان نطلقهااا  ماال الفاارد  إل ا ااا تبااني حصاام الفاارد النااادر (6)توروده يف بعااض الرواياااعاادم : فبعااد الوجــأل الثــانيوامــا 

 املتوالفااة صاة نان الروايااتالناادر، ان محال نطلقاات أخباار التويا  علاى صاورة فقاد املرجحاات املنصوصااة ال يلازم نناه للا ح إل فاقاد املرجحاات املنصو 
نعاام لااو لهبنااا إ  التعاادي إ  املرجحااات غاا  املنصوصااة،  مااا لهااب إليااه ال اايو لصنااه غاا  ننصااور وال ن ااهور، للاازم احلماال علااى الفاارد  ،لاايس بالنااادر

 .النادر
ر املتعارضاة لايس بالناادر وال بالقليال.. واحلاصل: ان املرجحاات املنصوصاة نعادودة  موالفاة العاناة ونوافقاة الصتااب وال اهرة، وفاقادها نان األخباا

 لل  يرتك ملظانه.يف رد الخذ و األتفصيل و الونزيد 
                                                           

 أو ا ا صدرت يف نقام متييز احلجة عن الالحجة. (1)
 .444 فاية األصول ص (2)
 .465نقلنامها يف الدرس  (3)
 إل ال يعلم وجود املرجحات لتصون حاجة للبيان ليصون عدم البيان تأخ ا  للبيان عن وقت احلاجة.السلب االحتمايل لتأخ  البيان عن وقت احلاجة،  (4)
 راجعها يف الدرس نفسه. (5)
 رواية احلم ي وابن نهزيار. (6)
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 ، مبنى  مناقشة ثالثة  عدم تمامية روايات التخيير
 مناقشة مصباح األصول للرسائل

خلاانين املتعارضااني عنااد فقااد املاارج ح نااا ل رناااه يف املقااام أن  التوياا  بااني ال ناان مجيااع قااال) فتحص اا (1)وهااذا هااو نااا لهااب إليااه يف نصاابا  األصااول
بال عمال األصاحاب )أو داللاة أو  ليهماا ق قاال:  شصال فيها واحادا  واحادا ، ساندا  ، قال لل  بعد ل ر أخبار التوي ، واإل(ألحدمها مم ا ال دليل عليه

 .(2)يف الفقه على خالفه، فإن ا مل جند نوردا  أفىت فيه بالتوي  واحد ننهم، فراجع(
فهل  صم ولل  ردا  على نا ل ره ال يو يف الرسائل بقوله )ان األخبار املستفيضة بل املتواترة قد دلت على عدم التساقط نع فقد املرجح وحينئذ  

القصار واالمتاام؟  ع باني الظهار واعمعاة ناع تصاادم أدلتهماا و اذا بانيهلماا  ااعم ا  أو باالحتياا  ولاو  اان فالفا ؟أو العمال ااا ااابال االحتياا  ؟بالتوي 
 .(3)وجوه: امل هور وهو الذي عليه مجهور اجملتهدين األولح لالخبار املستفيضة بل املتواترة الدالة عليه(

 مناقشة العم للمصباح
ود روايااات روايااات التوياا  نضااافا  إ  وجااالفقااه عاان  ااالم املصاابا  بااا)ففيه أوال : انااه قااد كباات يف األصااول للاا . وإن  بيااانوأجاااب الساايد العاام يف 

ا نتواترة نعىن . –على نبىن امل هور واملنصور يف اعتبار اخلن  –نعتنة خاصة فيها   ا ا نستفيضة بال إشصال بل نتواترة إمجاال  إن مل نقل إ  
باالتوي  بينهاا وباني الظهار وكانيا :  تب الفقه ن حونة بفتوى الفقها  بالتوي  على أكر تعارض الرواياات، وننهاا: صاالة اعمعاة الا  أفاىت امل اهور 

 (4)بسبب تعارض الروايات(
 مناقشتنا لالعالم الثالثة

إل الظاااهر ان الروايااات نستفيضااة وليساات نتااواترة، فااان نااا ع اارت عليااه ناان  والبيااانح والظاااهر األناار الوسااط بااني دعااوى ال اايو واملصاابا  أقــول 
 ننها تانة الداللة، فليست اتواترة لصنها نستفيضة، وحتقيقه يو ل ملظانه. 4دم متانية داللة بعضها فان الروايات هي حبدود التسعة ونع ع

وناان  ،وننهااا التوياا  بااني الظهاار واعمعااة الرواياااتبااالتوي  نظاارا  لتعااارض  (5)هااذا ناان جهااة، وناان جهااة أخاارى فااان هناااك نااوارد أفااىت فيهااا امل ااهور
 ماا ادعااه بياان )هاا املصابا ( لصان تصاعب دعاوى  اون  تاب الفقاه ن احونة بأن اال للا  الواضح ان املوجبة اعزئية نقايض للساالبة الصلياة )الا  ادعا

 .(الفقه
 (6)ولن ر إ  بعض املسائل ال  قد يقال بصون بنائها على لل  ونو ل التحقيال إليصم  مبحث متريين

نع وضاو  عادم تطاابال املقياساني نظارا  ل قال  (7)3×3×3ونائتا رال بالعراقي وبني نا  ان حبجم  ألفن بوزن ا  حصمهم بالتوي  بني نا فمنها 
 املياه وخفتها. فتأنل

 . فتأنل(8)حصمهم بان الرضاع احملرم انا نا انبت اللحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة أو رضاع ع ر رضعات ومنها 
 لبيان وجه اختالفهاا ووجاه التوفياال فراجاع وتأنال (9)ختالف الروايات يف قضا  نوافل النهار بالليل يف السفر، وقد سبقت وجوه احدى ع رة ومنها 

 وصلى اهلل على محمد وآلأل الطاهرين   وللحديث صلة بإلن اهلل تعا 

                                                           

 .426ص 3نصبا  األصول ج (1)
 عن املصبا . 173ص 2بيان الفقه ج (2)
 .439الرسائل ص (3)
 .173ص 2بيان الفقه ج (4)
 مجع نعتىن به نن الفقها  بذل  لذل  )أي بالتوي  استنادا  إ  تعارض االخبار(. أو (5)
ل الصار  فصاعدا  حول نسألة الرضاع وراجاع حاو  271ص 29وانه هل هذه املسائل نصداق حلصم امل هور بالتوي  تبعا  لتعارض الروايات أو ال؟ فراجع جواهر الصالم ج (6)

 النوافل يف السفر فقد فصلنا احلديث عنها يف حبث فقه املعاريض فراجعه. نبحث الصر وانا 1 تاب الطهارة ج
 .3.5× 3.5× 3.5أو  (7)
 أو مخس ع رة رضعة. (8)
 واضفنا هلا وجها  كاين ع را استفدناه نن الفقه للسيد الوالد فراجع الصتاب. (9)


