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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) 
 أو الفرعية؟ االحتياط في المسألة األصولية

أماااا  ،ميكااان ان يفااارس يف املساااألة األصاااولية كماااا ميكااان ان يفااارس يف املساااألة الف هياااة –او كأصاااع، علاااى  فصااايع  كأماااارة –مث إن االحتياااا  
  هية.األصولية فبأن يكون املصّب واجملرى هو نفس املسألة األصولية واما الف هية فبأن يكون املصّب واجملرى املتعلَّق هو نفس املسألة الف

ب ولاه )ال نسالم وباوب االحتيااا  يف الادوران، حال فيماا لااو كاان باني الطاري ني،  ريااان  ) قاد  ساار   واألوىل هاي ماا أراار إليااه السايد الوالاد 
 أدلة الرباءة .

ؤيااد العاادمس الساا ة أبااد أحاادات ألتاامم بااه مطل ااا، بااع ادعااى بعاا، اتمجااا  علااى عدمااه، و  مااا االحتيااا  فلاامأوالثانيااة هااي مااا أرااار إليااه ب ولااه )و 
 املستمرة بني املتشرعة كما ال خيفى .

وقااد  ،انااه قااد ي ااال اريااان االحتيااا  يف احلكاام الشاارعي بااان تمااا مااثالت بااني الصااال ني )التمااام وال صاار  أو أن يااأ  بالكتااابني :وبعبــارة أىــر 
فم تضااى  ،احلجااة أو التريياا  بينهااا وبااني قساايمهاهاا   ني  عيااني لاادى دوران األماار باايكااون اريانااه يف املسااألة األصااولية بااأن ي ااال بلااموم االحتيااا  

  عيينات. األوىلاالحتيا  هو حجية 
 األصول والفقه كمجار  لألصول األربعة

كما ميكن فرس برياهنا يف احلجج على األحكاام ف اد  ستصااب احلجياة وقاد    1)بع ان األصول األربعة كلها ميكن فرس برياهنا يف األحكام
 حكمات. –موضوعات أو وبوب صالة ا معة مثالت زمن الغيبة  –، فمثالت قد  ستصاب الموبية أو الطهارة  2)كميستصاب احل

 إمامي أو غ  ذلك. فتأمع ث ة   د قيد كاررتا  كونه خربر وقد  ستصاب حجية خرب الث ة وذلك كما إذا رك يف النسخ مثالت أو رك يف جتدّ 
وذلك كما لاو علمناا يجياة الظاواهر ال رآنياة والنبوياة والعلوياة والصاادقية )علايهم  –سألة أصولية وهي م -كما قد نستصاب حجية الظواهر 

يف إمكاان خطااب املعادوم ولاو بنااو ال ضاية احل ي ياة، فاان   3)السالم  وغ ها للمشافهني هبا، ورككنا يف حجيتها ملن بااء بعادهم، نظارات للشاك
اخلطاب بناء على ال ول اريانه يف الشك يف امل تضي كما عليه غ  الشيخ، أو فرضنا إحاراز ان المماان لنا ان نستصاب احلجية ملن يأ  بعد زمن 

ي ظرف والشك يف حلاظ املاتكلم لغا  املشاافهني، اماا ماا إحاراز ان المماان قياد فاال وماا الشاك يف اناه قياد أو ظارف فاناه ملااق بالشاك يف امل تضا
  4)فتأمع

 عضها مجر  البراءة وبعضها مجر  االحتياطالتفصيل بين صور الدوران: ب
 استدل على عدم وبوب االحتيا  با)بريان أدلة الرباءة   ) قد  سر   مث انه 
أي احملتمااع  -  5)معااه ه  قااد ي ااالس ال وبااه  ريااان الاارباءة لكوهنااا حمكومااة وذلااك ألن الشااك يف  عيااني هاا ا معلااول الشااك يف حجيااة قساايم  لكاان 

 واألصع عدمه. –يه، مثع املعدول إليه أو املبع،   ليد  ثانيات ختي  املكلف بالربو  إل
 وامل ام من قبيع األول.  وضيح ذلكس ،ولكن ذلك غ   ام فان هنالك صورات بعضها جمرى الرباءة وبعضها جمرى االحتيا 

                                                           

 ف د يوصلنا النظر إىل برياهنا وقد يوصلنا إىل عدمه، واملهم انه يصلح ليكون حمع الباث واألخ  والرد.  1)
 ال ي قامت عليه احلجة.  2)
 ن ال ضية احل ي ية منه، فانه ال جمال لتوهم بريان االستصااب.يالحظ اننا فرضنا الشك يف إمكان خطاب املعدوم إذ يف صورة ال طا بعدمه وال طا با  3)
 هناك وبو  للتأمع فتدبر بيدات و أمع  4)
 أي إىل بوار حجيته.  5)
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 وصورس ان الشك يف دوران األمر بني التعيني والتريي ، على أحناء
 واآلخار احملتماع للاجياة ختيا ات  اعاع   الطري ني الا ين كاان أحادحا حجاة أماا  عييناات أو ختيا ات بيناه وباني قسايمهالشك يف بعلهما )اي  األولى:
 حجة أو بعع األول ف ط ب لك ا عع حجة. واحد دفعةت 

م ب ولاه لتامر إاملسااوي الا ي   اه خصاوا األول )أي نظار الف ياه األول األعلام، أوواحلاصعس ان يعلم ان هنا بعالت لكان دار أمار  باني كاون متعلَّ 
لفااظ يف أو أخاا  ب ولااه أوالت  أو ا اااما بااني األول والثااام )أو كليهمااا معااات بناااء علااى صاااة ا عااع ألماارين دفعااة دون وبااود باااما، نظاا  اسااتعمال ال

 أكثر من معىن 
احلجيااة، وال معااىن لل ااول بااالرباءة عاان التعيااني وعاان لااموم إ بااا  وال رااك ان الشااك ههنااا جماارى االحتيااا  فااان الشااك يف احلجيااة موضااو  عاادم 

ه  حجاة )اماا بنفساه أو يف ضامن ا ااما أو  واحلاصاعس ان األول م طاو  بعل ا ،األول بعينه فاهنا حمكوماة بأصاالة عادم بعاع ال سايم املشاكوك حجاة
 .فليس يجة كأحد ال سيمني  والثام مشكوك

كااألوىل ااماات    بعد بعع األول حجة ما العلم اعع األول حجة، وه أو مست ع، قبع أو ما  آخرر  اعع  الشك يف بعع الثام حجة  الثانية:
 بع األمر فيها أهون.

 الشك يف حجية الثام، بعد العلم اعع الشار  هلما حجة، للشك يف عروس رافا للاجية. :ةالثالث
وذلاك ألن األصااع عادم عااروس أو حادو  املااانا أو يااة ياة بينااه وباني األول ختي  وال راك هنااا يف ب ااء الثااام علاى حجيتااه امل تضاية لكااون احلج

باادليع   1)الرافااا كمااا ان األصااع عاادم مانعيااة ورافعيااة احلاااد ، وذلااك كمااا لااو بعااع املااوىل خاارب الث ااة حجااة مث رااك يف   ييااد  الح ااات، أو مطل ااات 
 د وعدم رفا احلجية.الث ة إماميات فان األصع عدم الت يي بصورة كون   منفصع، احلجيةر 
مان بااب النساخ أو بت يياد  ب ياد مف اود، وها      الشاك يف رفاا حجياة أحادحا رأساات الشك ما العلم بإمضاء الشار  حلجيتهماا أوالت مث الرابعة:
 كساب تها.

مف ااود، وهاا   كالصااور ني  أي مناا  الباادأ بااان الشااار  أمضااى احلجااة الثانيااة مطل ااات أو ب يااد هااو  2)مااا الشااك حاادوثات  ياهلاااالصااورة الخامســة: 
 األوليني.

مث الشاك يف   3)إذ الفارس العلام اعاع الشاار ،  أسيساات أو إمضااء، حلجياة رأي الف يهاني املتسااويني ةأو اخلامسا ةوامل ام مان قبياع الصاورة الثالثا
ه بارأي األول يف مساألة أو التماماه بالعماع هباا أو ار فا  حجية رأي الف يه الثام بعد أخ  العامي برأي الف ياه األول أو التماماه باه فيشاك يف ان عملا

وهاو  –وهو املسامى بالعادول، أو هاو ماانا عان   لياد الثاام يف مساألة أخارى  –  ليد الثام يف نفس املسألة الح ات بآرائه مطل ات هع هو مانا عن 
ع املكلاااف أو التماماااه عااان حجياااة فتاااوى الثاااام واألصاااع عااافالشاااك إذن يف مانعياااة املوباااود )امل اااارن أو الالحاااق  وهاااو ف ؟املسااامى باااالتبعي،، أم ال

  4)عدمها.
لتمام واألخ  باحدحا أمار  خاار  االان احتمال التعيني لو كان لعارس  بعد مشول أدلة احلجية هلما، مما ال يعتىن به، والتعارس وك ا  والحاصل:

 ن التعيني. فتأمعفتجري الرباءة ع ،عن ذات احلجتني عارس هلما فاألصع عدم رفعه احلجية
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أي حل ممام نات.  1)
 أي ال ب اءات وهي الصورة الرابعة.  2)
 وك لك الصور الستة األخرى، على املبىن يف بعضها.  3)
 مانعيته هو ابتهاد الثام نفسه وله صور انس إذ قد يت ارن االبتهادان املتعارضان وقد يسبق احدحا فيلا ه رأي اآلخر املريالف. أو يفرس احلاد  احملتمع  4)


