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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

(11) 
 لين والعنوان والمحص  تفصيل المستمسك بين االرتباطي

ريييان الييفااة يف األو  جبمث ان السيييد احل ييم يف املس مسيي  نصلييل وصيييل ال فصيييل بييني الوووبيياو الاييمنية وبييني الوضييعياو الاييمنية نيييال 
 دون الثاصية.

نييد الويي  يف ووييوب قييال: ان املوييهور اهبييوا إ  وريييان الييفااة ع :(1)ومييب بعييت ال صييرا واوضييانة وال وضييي  ل المييه –وبعبــارأ رىــر  
ويييأا أو  يييرر يف االرتباغيييياو رجيييم ريييون االويييأاا ارتباغيييية وريييون نسييياد ويييأا أو عدميييه مووبيييار لفسييياد األويييأاا ب سيييرها ع ييي  األقيييل واألرثييير 

 .(2)نهو حارم أو نيل مني  للموضوع أصل الفااة تعبد  ارعي بعدم اع بار املو ور وأاار ، وال  ألن االس يالليني
 (فَـاطهههرووا)وريان الفااة ليد  الوي  يف العنيوان والصفيل نليو تعلي  أميرن بعنيوان رييعدم  –ولعله إمجاعي  –من الواضحاو ويف امليابل نان 

ــاطهههرووا)يف قولييه تعييا :  ــاا َف ــتوْم جونوب  ييي  السلسييل أو يف  يير  أو  وييأا ميين االان أو  ييظ األ ييانر هييي و يي  يف ان جسييل منطيييةن  (3)(َوِإْن كوْن
 ا الذي هو الصلل لذل  العنوان امل مور به )وهو ال طهر( ناصه ال جتري نيه الفااة.الوضو 

بالنيات  واملعليول ليذل  املرريب ناصيه ال جتيري بيالسر  و ان األمر ان تعل  باملررب اوروا الفااة لد  الو  يف أوأائيه وان تعلي   والحاصل:
 ذي هو حمصلل وسبب حلصول امل مور به(.الفااة مب الو  يف أوأائه )أي أوأاا ال  املررب ال

اال ي سال إا هيي يف رتبية السيبب إا ان الذمية ا ي سلظ  عليىال جتري الفااة يف الصورة الثاصية؟ نان الفااة حارمة  ل نه يو ل الفرق إا ِلم 
يف رتبيية سييابية  ان ال عبييد الوييارعي بييالفااة  باملسييبب واأل يير وهييو الطهييارة ميين احلييدت وا بييق واال يي سال الييييي  وان اق اييى الييفااة الييينييية إال

صا ئ مين الوي  يف  يرغية أمير يف املرريب الصفيل نيتاا رنع يه  (4)الفااة لد  ترر وأا الصل أو  رغه املو ور نيهبراا إا ان عدم الييني 
  يف بيرااة الذمية وحصيول ام ثيال األمير بياأل ر مصيداق )رنيب ميا ال يعلميون( و)قيب  العيياب بيال بييان( نيال  يالورعية أو العيلية ل وصه  الفااة

 بعد  ي  رل أوأاا الصفل إال املو ور الذي ح م الوارع تعبدار بعدم مدخلي ه؟
رالسيببية يف مثيال ن واب السيد احل يم بالفرق بني األح ام ال  ليفيية والوووبياو الايمنية وبيني األح يام الوضيعية والوضيعياو الايمنية  

 .العنوان والصل
نييتن املويييهور هنييار: الرويييوع إ  اليييفااة  )نيييتن قليييظ: مييا الفيييرق بييني املييييام ومييييام تييردد الواويييب بييني األقيييل واألرثييير؟ :وإلييي  صييير عبارتييه

 الورعية يف صفي وووب اجلأا املو ور أو الور ، مب وريان او  ال املذرور نيه. 
 –أيايييا  –بيييني الوووبييياو الايييمنية يف ال ن يييأ وعدميييه، نليييو أم ييين  قليييظ: مبيييو الرويييوع إ  اليييفااة الويييرعية هنيييار هيييو إم يييان ال ف يييي 

ميييام دنييب  ييبهة ال ف ييي  بييني السييببية الاييمنية نيهمييا أم يين الروييوع إ  الييفااة الوييرعية هنييا، ل نييه جيين  يياهر، ولييذا وقييب اليييائلون بييالفااة يف 
 السر  يف حير وبير، مب أهنا من قبيل ما حنن نيه.

                                                           

 نالحظ الفوارق بني ما صيلناه عنه باوضاناو ورالمه الذي سننيل صصه وتدبر. (1)
 أي الوأاا املررب أو  رائطه، بعدم رون هذا وأاار أو  رغار. (2)
 .6املائدة:  (3)
 ئي ه.أي املو ور  رغي ه أو وأ  (4)
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مين الواضيحاو  دل الوبهة بالرووع إ  الفااة الويرعية، بيل ال أميوا يف دنعهيا بوويوه أخير  ميذرورة يف حما يا، وقيد عليول ي  فوا يف دنب تل  
ووييوب االح يييا  عنييد الويي  يف وأئييية  يييا أو  ييرغي ه للوضييوا أو السسييل أو ال يييمم إاا رييان املوضييوع هييو الطهييارة احلاصييلة ميين أحييدها، ول 

والووييه نيييه: مييا أ ييرصا إليييه ميين عييدم إم ييان  ،رووع إ  الييفااة الوييرعية يف صفييي اجلأئييية أو الوييرغية املويي ورةي  يييف يف البنيياا علييى حصييو ا بييال
ال ف ييي  بييني األح ييام الوضييعية الاييمنية يف ال ن ييأ وعدمييه، كييالا األح ييام ال  ليفييية، ن  مييل ويييدار. وهييذا هييو العمييدة يف او يي ال علييى 

 .(1)وريان األصل املذرور(
هل هذا الفرق نارق؟ وهل هو إال ت رار للمدعى بعبارة أخر ؟ وهل ي في لل فري  تعليليه السياب  باألصيل املثبيظ؟ وهيل  لكن قد يسأل:

االص يييال منييه إ   (2)هنييار ووييوه أخيير  لل فرييي  ومييا هييي؟ هييذا مييا صهرييه ل حييييي م ناصييه مبحييق مبنييائي دقييي  يورييل ملظاصييه وقييد أ ييرصا إليييه  ييرد
 ق يف مس ل نا واصه هل جيري هذا ال فصيل أم ال ننيول:مورد البح

ييية ان ال بعيييت يف ال يليييد وييائأ وصييحي  يف رل ييا املسيي ل ني )أي األقييل واألرثيير االرتبيياغيني والعنييوان والصلييل( لييو ل تلييأم منييه  الفيية قطع
مليا  ملسي ل ني ليو لأميظ منيه  الفية قطعيية للواقيب أو لليرأيني، وجين ويائأ يف رل يا ا(3)وال  الن ليه علييه ح ية وهيي رأي احيد ا للواقب أو للرأيني

 . ن دبر ويدار اررصاه من عدم إغالق األدلة اللبية وإصصراا جنها
 مسألة: التبعيض في التقليد في المتوافقين

ر  اتفاقهمييا يف الن ي يية فييل مث اصييه لييو اتفيي  األعلييم وجيينه علييى رأي نهييل جيييول ال بعيييت يف ال يليييد بييان ييلييد نيمييا اتفيييا عليييه جيين األعلييم
 واحل م وييلد نيها عداها )أي يف موارد االخ الا أو موارد الو  نيه( األعلم؟

 واهب املوهور إ  اجلوال. ،اهب صاحب العروة إ  االح يا  بالعدم وأنىت بذل  بعت األعالمنيد ، خالا  
 (4)املس لة اليت توان  ن واه ن و  األنال(حىت يف  )األحو  عدم تيليد املفاول 11قال يف العروة يف املس لة 

 وقال السيد صادق الروحاين )بل األقو (
 النائي  والعراقي واجلواهري والسيدان الوالد والعم وجنهم إ  اجلوال.االعالم: نيما اهب 

 نال بد من مالحظة أدلة الطرنني.
 ردلة المجوزين للتبعيض في المتوافقين

 فاول، حىت مب اليول بوووب تيليد األعلم، نيما لو اتف  الرأيان، بوووه:اس دل ا ولون ل يليد امل
 عينية تيليد املفاول ل يليد األنال. األول:

السين عين روصيه تيلييدار بيصد وال خيرج  ،تيليد األنالبل الظاهر اصه بعينه  ،قال املنلا النائي  )األقو  ووال تيليد املفاول يف هذه الصورة
 .(5)له(

 .باان اهلل تعا  ان ال يليد أمر  بويت واليصد أمر إ بايت وال ي سن الثبويت ب سن او بايت وس  يت املناقوة :حهويوض
 عينية ن و  املفاول لف و  األنال الثاني:

هيذه الف يو  اسي ناد أنل ال عبن بالف ويني مساحمة، إا ليسي ا ن يويني، بيل ن يو  واحيدة صيادرة عين  الصيني، ناالسي ناد إ  قال السيد العم )
                                                           

 .211-217ص 7مس مس  العروة الو يى ج (1)
 على اصه قد اتا  من الدرس الساب  ووه لل واب وال فري . ن دبر نيه ويدار. (2)
د ليه إصوياا اهلل اا( وسينعيواحل ة )وهيو رأي أحيد ا( دلييل، واليفااة أصيل ني ين هيذا مين اار؟ واميا مياصب املعارضية نييد أوبنيا عنيه بال فصييل يف آخير ر ياب ) يور  الفيهي (3)

 مس لة مس يلة.
 .22ص 1العروة الو يى ج (4)
 .22ص 1العروة الو يى ج (5)
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 (2)(، والعراقي يف ألصوله رما تيدلم(1)إ  تل ، رما ارره اليليان: النائي  يف حا ية العروة
وال يليييد نعييل اليابييل والف ييو  نعييل الفاعييل  ،العييم ارتيي   عينييية الف ييو السيييد والفييرق بييني رالمييه وامليينلا هييو ان امليينلا ارتيي   عينييية ال يليييد و 

 لى ال يليد ووودار ااتار ولمنار. وللحديق صلةوالف و  م يدمة ع
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .11العروة الو يى مس لة  (1)
 .15ص 2بيان الفيه يف  رح العروة الو يى االو هاد ج (2)


