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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

(41) 
 داللينمناقشة مع الَعَلمين في االست

يرد على االستدداللني  بتات ليليتد املف تول واحتد بتالنوق يت  ليليتد األ  تح ولتيا واحتداك بالتتى ، وضت ا  دتوى األ  تح يت   دتوى  ولكن
إال  ضكتح عنتوات آختتر  كلتي الطبيعتتي، والت ق أوقعهتم يف احطت  وحتدة الكلتي الطبيعتتي للديليتد وضت ا الفدتوىلللوضتو  اممتا يصتداقات  ؛املف تول
 سدلزم وحدة املصداق.اما ال ل

وال شت  يف ات وكتود  دتوى األول قتائم  (التتي  يوكتد يدتىصتاك ) (1)التتي  يتا ي يدتتى  ي يوكتد ضمتا قتالوا واأل ت  وبعبارة أخـر: 
يتن اااداتا  وأيتن ااتاا الفعلتني يف املاهيتة واملفهتوم ،فدتوى الاتاا الت ق هتو أي تاك وكتود قتائم بته لكونته  علتهيغتاير ل به لكونه  عله  هو يصداق  

 يف الوكود واملصداق؟
وضتتح  عتتح  تتادر يتتن شتتى   انتته اتت  الفعتتح الصتتادر يتتن التتتى  ا ختتر وات ضتتات  (2)الفدتتوى  عتتح  تتادر يتتن التتتى  وبعبــارة أخــر: 

بتااللدزام أو العمتح عتن  وه ا لام يف الفدوى وايا الديليتد  ستي ا انته يبتى علتى لفست  الديليتد ،النوق والعنوات والغاية وسائر يا يدعلق هبما واحداك 
 .، ضما سي ا يا  يهاسدناد دوت لفس ه بالفعح  ر اك 

 دعو: التالزم بين التقليدين
قتتاهراك يف الدىيتت  بينهمتتا لعتتدم التتدليح علتتى لعتتني الركتتوق إ   التتدال م بتتني الديليتتدين، وهتتو قتتاهر اييتتق العراقتتي قتتال )ال إشتتكال الثالــ  

يرين لكتن يدال يتني ليولته )بفدتوى أأي اك( وهو قاهر يف ضومما ا الفرض ألت العمح بفدوى احداا عمح باالخر األعلم بح ال مثرة للنزاق يف ه 
 احداا، عمح با خر( وقوله )أي اك(.

 المناقشة
يتتا قالتته الفييتته إا قتتد ييلتتد هتت ا قا تتداك ليليتتده اتتا الك عتتن قتتول الفييتته ا ختتر بتتنفا  ؛ تتال لتتال م ات الديليتتد أيتتر يديتتوقم باليصتتدويــرد عليــ   

 األول  كيف لو ضات قا داك العدم )أق قا داك ليليد ه ا ال ااك(.
ده ملتن عمتح عمتالك  كتات الِفعالت وال ييال قل ت ه  أو لتاب   ق     لوضو   حة السلب عمن ي ييصد الديليد بح ييال  لطاب  دعوى الديوقموايا 

انته  عتح  يعلتمإاا ي يكتن  اك تبقه به وليليده ييال قلده يف عمله وال ييال له انه قلتد  النتيطابياك لعمح والده أو يركعه أو رئيسه  انه لو قصد الد
 .(3)ض ل  أو إاا علم وي ينبعث عن إرادة الدتبه به واالسدناد إليه

بالعمتح بيتول الغت ( يتتا وستي ا عنتد الدفريتق بتني لعريتف الديليتد بانته )العمتح( أو )االستدناد يف العمتح( أو )العمتح عتن استدناد( أو )االلدتزام 
بة يوض  الت  أضاتر وات العينيتة، ال التدال م، إتتا لدتوهم علتى اليتول بتات الديليتد هتو ِ تر  العمتح حم تاك يتن ات  يدخليتة النستبة أو حلتا  النست

 ت يا لو  سر بالعمح ِ ر اك.للميل د بوكٍه أبداك، ضما سي ا ات ليوقم الديليد باليصد إتا هو لو  سرناه بااللدزام أو العمح عن اسدناد، دو 
 تنظير الفتويين بالروايتين

 املس لة( احلجية حينئٍ  بواحد يعني لكومما ين قبيح لعدد الرواية يف  يا اضره اييق العراقي ين )وال ختد  الرابع 
                                                           

 ألت يفاد عبارهتم ات الدتى  يسبق الوكود وهو حمال، وبيات املراد ال يد   االيراد. (1)
 أو  فة قائمة به، وليا (2)
 وال خيفى ات بيات الكربى هب ا النحو يكوت دليالك ين األدلة على نفي ضوت الديليد مبعىن العمح  ددبر. (3)
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 الجواب 
يتة التمل ي يعدربهتا التتارق حجتة بتح اعدربهتا ال ات ضوت حكم املتبه به هو ال ، أول الكالم؛ إا ين أيتن انته زتو  االستدناد إ  الروا وفي  

الفدتوى، وهتت ا هتو الوكتته حلجيتتة حجتة، ضىترب الفاستتق، مترد يطابيدهتتا حترب العتتادل اللهتم إال علتتى دعتوى الطريييتة اي تتة حلجيتة ختترب التراوق و 
 احايا ا ا.
ليا حبجتة وال يصت  االحدجتاه بته أيتام  -  رضاك  وات طابق احرب الصحي  –هريرة انه لوال دعوى الطرييية،  ات خرب ياح أيب   والحاصل

لكتتن وات ي لو تتق التتراوق والصتتدور، و  (1)اهلل لعتتا  وال هتتو مبعتت ر، اللهتتم إال لتتو قيتتح بتتات يطابيدتته للروايتتة املعدتتربة يوكتتب لدو يتتق الصتتادر والروايتتة
وانيتالب  ،ر  لطابيته يت  احلجتةِصتالم عتن  تحة الدمست  بالالحجتة لِ ه ا على اليول به يوكب للىروه عتن يفتروض الكلتم لفترض ات الكت

 الالحجة حجة خروه عن يفروض الكالم.  د يح
 دعو: حجية الفتو: للطريقية ومع التطابق كالهما سيان

 .يا اضره التيخ ضاشف الغطا  ين دعوى الطرييية قال )االقوى اجلوا  ألت الديليد طريق ال يوضوعية له( الخامس 
ت لطتابق قتول املف تول يت  قتول األ  تح ضتات بدركدته يف احدمتال إيحه  ات حجية قول الفييه إتا هي لكونه طرييتاك لكتتف الواقت   تولوض

 كما    ه ا    ااك. اإل ابة والطرييية  ال  رق بني ليليده وليليد األ  ح، 
 الجواب  حجيتها لجهتي الطريقية والموضوعية

ليستت إال الكاشتفية النوعيتة والمل ،  غرى ضربى قول أهح احربة وضونهفييه ليست لطريييده اي ة للواق  يورد عليه  ات حجية رأق الوقد 
ويتتدل علتتى التت  اشتتااة العدالتتة يف يركتت  الديليتتد  تتات الو اقتتة هتتي  ؛عتتن الواقتت ، بتتح هتتي لكلدتتا كهتتمل الطريييتتة واملوضتتوعية واملصتتلحة الستتلوضية

وضتابطاك ات   نظتر للحريتات وات ضتات  يتة ات  ضتاابالو اقتة ضكونته  تن يغدتاب الغت  أو ي الة ين ات  كهتةِ اات املدخلية يف الطرييية دوت العد
 ساٍه.

 وض ل  اشااة ال ضورة واحلرية وطهارة املولد بح وحىت البلوغ.
 الرد  الموضوعية فيما دّل الدليل الخاص علي ، ال مطلقا

التدليح علتى  ، واملوضوعية واملصلحة السلوضية هي على ختال  األ تح  متا دلق (2)طريييةات األ ح يف حجية قول الفييه هو كهة ال وفي  
إال انتته لتتيا بتت علم بتتح  (3)د بتته وايتتا يتتا عتتداه  يبيتتى علتتى األ تتح، والفتترض ات املف تتول واكتتد للتتترائ  ضلهتتام الديي تتزِ أختت ه، ضالعدالتتة واحلريتتة، ل تت

لت ا لعتني ليليتده،  انته زتو  ليليتد املف تول أي تاك  (4)انه لكونه أعلم  هو أقترب لص تابة للواقت األعلم ا ه وحيث انه ال ميدا  األعلم عليه إال ب
أق يطابيتتة  تتا ، لفتترض ات  دتتوى املف تتول هتتي بعينهتتا (5)يف  تتورة لطتتابق الفدتتويني لعتتدم وكتته لدتتوهم ضتتوت  دتتوى األعلتتم أقتترب لال تتابة للواقتت 

 واحلكم ال يوكب االقربية بح ال جمال لدواها.  وِ ر  اخدال  االسدناد رام الدوا ق يف امل موت
 –نعتتتم يتتت  دختتتول كهتتتاٍت يوضتتتوعية  يمتتتا لتتته الطريييتتتة، ال ٍتتتر  يتتت  احدمتتتال يدخليتتتة أيتتتٍر يف املصتتتلحة الستتتلوضية، ضتتتوت هتتت ا الطرييتتتي 

  لة ا يص  االعد ار به، و يه يا ال خيفى.  ددبر ول يح. وللحديث الفاقد ل ل  ايدمح ويدخليده املوضوعي 
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

                                                           

 ييال يف الفدوى. وياله (1)
 وهنا وكهات  ايا لغالبية اإل ابة أو اقوائية الظن ولدفصيح ال  حمح آخر. (2)
 ين عدالة وحرية واضورة.... إضا ة لالكدهاد. (3)
 أو القوائية الظن احلا ح ين قوله. (4)
 أو أقوى ايرا اك للظن. (5)

 m-alshirazi.comعلى املوق  الدا    االسدماق للدرس ويطالعة ن  البحثميكن 


