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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(54) 
 )االستصحاب( األصل العمليعن  المانعين عن التبعيضجواب 

وهااو اسحصااااب الح ياا ، هعاا  أيااه لااو أ يمهخااا باااول أحااد ا  ااا   اا ا ،  –قااال الساايد الوالااد يف (الفاااها (وااااا األ اا  النالااي 
، وأياه قبا  الحنجياي فلما أش  إليه ان اعارضاحه باالسحصاااب  –فنسحصاب الح ي  بعد األخا على حنو االسحصااب الحعلياي 

 ه حجاة اان بااب الالبدياة، ويبااى ال اا  أ يكن أحد ا حجة ملا تادم اان سااوا الطارياني املحكااففني، فاألخاا بااألول  ا ّ  األخا
 .ا1(  أ  األ   هو الحعيني وال حا م عليه، فال جيوز العدول عن احلي إىل احلياعلى عدم حجيحه، فحاص  

 رأي المشهور في االستصحاب التعليقي ووجهه
ارتااامهمل املراااهور قبااا  ايااااي الناااائي  حجياااة االسحصاااااب الحعليااااي فيماااا خاااالفهم يف  لااا  الناااائي  وتبعاااه اراااهور قاااد  أقـــو  

 ا2(تالااته
مث علاى فارع عادم الرامول جيار  الناياع أيباا  للباا  يف  ،وعداه على تاديٍر وأارٍ  يوانرمه النياع مشول بناء العاالء لألار املعلّ 

َنََّك ُكْنتَ أ  أا ال ( ُقَض اْلَيقأيَن بأالشَّكِّ َأَبد... ...ألأ ْن َطَهارَتأَك ثُمَّ َشَكْكَت فَـَلْيَس يـَْنَبغأي َلَك َأْن تـَنـْ ه  ترم   ا3(اَعَلى يَقأيٍن مأ
 اا يحيان به تعليايا  أم ال؟

 أنواع االستصحاب التعليقي
حعل اه،  ما ا  االسحصااب الحنجيي  قد مث ا  االسحصااب الحعلياي قد جير  يف احلكم وقد جير  يف املوضوع وقد جير  يف ا

فااد يرا  يف اساحمرار و اوب ام ارام لنساري أو سا  ه فيسحصااب وقاد يرا  يف  اأ ارم عادول العلمااء(جير  يف احادها، فلاو قاال 
قيا   لاو  بااء العاأ عادال  وقد ير  يف بااء علمه يظرا  لطرو عاارع اان اارع وسا  ه وهاا ه  لهاا تنجييياة. واااا الحعلياياة فكماا لاو 

فايااه يسحصاااب بناااء علااى االسحصااااب الحعلياااي  يظاارا  لايابااهشاا  يف إيفاقااه علااى عيالااه  فلااو اا  األب حاضاارا  أليفااي علااى عيالااه 
 ا4(وهاا ش  يف احلكم

فااال اسحصااااب، باا  لااو شاا  يف  ااو   ا6(الحااي   شاا    ا5(لكاان  لاا  اايااد بصااورة عاادم العلاام بكااو  حبااور ه قياادا  وإال ملااا  ااا 

                                                           

 ، أقول  واالسحدالل والرد واألخا  ار بعينه يف اسمهلة الحبعيض فالحظ.113ص 1اوسوعة الفاه ج ا1(
  ها.ادعى البعض اياالب الرهرة بعد امل زا لكن  ل  س  حمرز، يظرا  لعدم اسحارائه آراء أعالم املدرسة الامية والكربالئية واملرهدية وس ا2(
 .421ص 1الحهايب ج ا3(
انهدااة لكاا  األب وقد ير  يف و ود األب تعليايا   ما لو علم ايه حي على تادير عدم اهندام الدار مث اهندات فه  يصح أ  ياال لو  ايت الادار قائماة سا   ا4(

حصاااب الحنجياي  حلياتاه لاو  ايات حيا ، وحي  شا  يف حياتاه (يظارا  الهنادام الادار والرا  يف  وياه يف الادار أو خار هاا حينااا؟ا فنسحصااب؟ وهااا سا  االس
 اعلواة لنا قب  اهندام الدار فاهنا تسحصاب بال  الم.

  ا  تااة.  ا5(
 ولاا قلنا (فلو ش  يف إيفاقه...ا ا6(
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وشاا  يف   ا1(ايفاقاه علاايهم ا ا  حياتااه ال حباور ه علام ا  ااااو مأو قياادا  فيرا  أل اا   لا  يف بااااء احلكام،  مااا لاو حباور ه ررفاا  
  و  حبور ه شرطا .

 ويف املاام ياال  (لو أ يمهخا باول احد ا  ا    ا ، فبعد األخا يسحصاب الح ي  على حنو االسحصااب الحعليايا.
 المقدم ال ينتج إثبات التالي وال رفعه(االستصحاب حاكم على قاعدة )رفع 

ا   ل  يناقض اا   رو ه يف املنطي ان أ  إثبات املادم ينحج إثبات الحايل لكويه أخص أو اساويا   ما ا  رفا  الحاايل  ال يقا  
فال ينحج رف  الحاايل وال إثباتاه الححماال  وياه  –واملاام انه  –أاا رف  املادم  ،أعم أو اساويا   –أ  الحايل  –ينحج رف  املادم لكويه 

ال يااال  لكناه أخاا فهاو  ا  أو  ماا ال يناحج  ( اا  سا   ا ا ا  ( اا   ا ا ا    فاال يناحج اا  يمهخاا(ا هو بيمهخاورف  (أ  ،أعم
 فهو س    .
 واملفروع ايه يراد إثبات الحايل باالسحصااب وهو أ   تنييلي، فال تباد. م بااته،املاد    ل  لو لوحظ ااحبى رف    إذ يقا  

 جواب الفقه  االستصحاب التنجيزي حاكم
بنفاي  او  االسحصاااب (املادعى تاادم الحنجياي   وأ اب السيد الوالد عان دعاومل تاادم االسحصاااب الحنجياي  علاى الحعليااي

  االسحصااااب ال ااااي  انااه وال ىلحاااج إىل  علااه تعليايااا ، باا  جياار  االسحصااااب ورابعااا   باامه  (عليااها تعليايااا  باا  هااو تنجيااي . قااال
 .ا2(الحنجيي  بال اعارع، فإيه  ا  قب  األخا   ا  بينهما، وبعد األخا ير  يف تعينه، فاأل   بااء الح ي ا

 إشكا   التنجيزي محكوم بتنجيزي آخر
 ا3(االسحصاابلكن قد يورد عليه  با  هاا االسحصااب حمكوم لال  

 ا  جمال لحوهم   ملا  وهنما حجحني اعا  فلو أ يا  بكوهنما حجحني (بدعومل الحساقطا  لفا   ويه   ا  بينهما قب  األخا اعلو 
 الح ي  إ  الح ي  بينهما فرع  وهنما حجحني 

ن األدلة النالية وو لت النوبة   النظر عط  ولو قي  بكوهنا حجحني لرمول امطالقات خرج  ل  عن اورد البا  وهو اا لو ق  
 لأل ول.

حمكااوم الااا  كساا  بااه (الفاااها ايااه لااو و االنا إىل عاااأ األ ااول فااا  اسحصااااب الح ياا  الااا   ااا  قباا  األخااا  والحاصــل 
 فه  ان  واب عن هاا امشكال؟ سيمهيت سدا  بإ   اهلل تعاىل. ،باسحصااب عدم احلجية ال ابت قب  األخا

 آله الطاهرينوصلى اهلل على محمد و 

                                                           

 با   ا  ان النوع الا  ينفي على عياله وإ   ا  بعيدا  عنهم يف بلد آخر، ولع  أ  ر الناس  ال . ا1(
 .115ص 1اوسوعة الفاه ج ا2(
 املا ور يف  الم املسحرك  وهو اا ابى ان (اعارضحه باالسحصااب الحنجيي ا. ا3(


