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

 وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(51) 
 ية له في الحكم بالتخييرر ظرف وال مدخلثالثًا: التحي  

تصلح  )التحري( ظرف للحكم بالتخيري وليس موضوعاً وال شطراً وال شرطاً وال مدخلية له يف ثبوت احلكم بالتخيري بوجه، وذلك بوجوه أربعة آتية الظاهر ان
 هبا يتم الظهور.أدلة وإال فمؤيدات 
أم مقلداً واجهته فتويان متعارضتان أم غريمها،  متكافئني أكان جمتهداً رأى دليلني متعارضني طريقان وحجتان متعارضتان سواء ه  ه  ان من واج   وبعبارة أخرى:

ه أم هجهلضهأ أه هضل ان ( لكضن هضل حكضم بضللك لتحضريّ (1)يف بعض  الصضور واجملمع عليهبل  –واملشهور ر املسّلم قدوهو ال –فان الشارع حكم بتخيريه )االبتدائي 
 املكلف )جمتهداً أو مقلداً( أو هو جهله بالواقعأ مدار احلكم بالتخيري هو حتري

فحض  لضو فضرن ان اجملتهضد بعضد االخضل باحضد املضلين واملقلضد بعضد  –أه علضى املنصضور كمضا سضتدل أدلتضه  –وعليضه  ،الشيخ إىل األول واملنصور هو الثاينذهب 
ال التحري  (2)بق من احلجتني له فانه ال يزال خمرياً إذ املدار على اهجهل يف مواجهة احلجتنياألخل بدحد الفتويني زال حتريه فانه حيث ال يزال جاهاًل بالواقع وباملطا

 يف مواجهتهما.
و ان التحري مقارن للموضوع )أه موضوع احلكم بالتخيري( وليس به بل املوضوع هو اهجهل وذلك بددلة أربعة، غري ما سبق من الدليل األول وه والحاصل:
  –كما سبق   وكللك ما يظهر من أدلة حجية الفتوى الشامل للفتوينياملتعارضني امللين بدليل خاص 

 برهان الغرض -5األدلة: 
فضضان الضضضرن األسضضاا والباعضضث األلضضلي لسضضؤال مضضن تعارضضضأ لديضضه الفتويضضان أو املضضلان هضضو معرفضضة احلكضضم الشضضرعي وان أه دليضضل هضضو  أواًل: برهــان الغــرض:

مل يعضرف ايهمضا احلضق ومل  اهو ما يؤرّقه نظراً لعلمه بان هناك أحكاماً الزمة اإلتباع وقد ولله خضلان متعارضضان فحيضث تعارضض الكاشف عنه واملطابق له، فان هلا
، سضدل فدجيضب بضالتخيري، ولضيس مضا يؤرّقضه أواًل منهمضا الواجضب إتباعضهمبضا هضو ون بإطاعضة ايهمضا فحيضث جهضل ذلضك وأراد العلضم يعرف ان امتثضال احلكضم الشضرعي يكض

 وباللات هو حالته النفسية وحتريه فان هلا وإن قارن اهجهل إال انه يسدل باألساا ليعلم فيعمل ال لرتتفع حريته كحالة نفسية.
 معض  الكلمضة لضضًة أو يف حضال الضراوه، بعضد ان تعضارن فيضه قضوالن، فضان سضؤالكم باألسضاا هضو اللضضوه أو الرجضايواعتلوا حبال أنفسكم عندما تسدلون املبري 

فرتيضدون حتصضيل العلضم بضه  املعض  أو حضال الضراوهفما يدغدغكم هضو عضدم معرفضة  مع  الكلمة أو حال الراوه فتعتمدوا عليه أو تردوه أو تفهموا املع  املرادلتعلموا 
 حريتكم كصفة نفسية. وليس ما يدغدغكم هو جمرد

 دليل االنفكاك -7
 وال ختيري من الشارع. متحققاً  لكنه ليس كللك إذ كثرياً ما يكون التحري (3)ملوضوع للتخيري لدار مدارهفان التحري لو كان هو اثانيًا: دليل االنفكاك، 
ظنيان غري معتلين شرعاً أه قامأ لديه حجتان عرفيتان ألضى الشارع حجيتهما   ما ال حجية له ذاتاً وال شرعاً أه أمران قام لديه مبنويكفي التمثيل لللك 
فضضان مضضن الوجضضداين ان كثضضرياً مضضن النضضاا متعارضضضني  وكانضضان أو قضضام لديضضه مضضا لضضيس حبجضضة شضضرعاً وال عرفضضاً كضضاألحالم واالسضضطرالب والرمضضل.. ا  كالقيضضاا واالستحسضضا
اً مضن النضاا فضان كثضري  منضامني متاضادين أو قضراءة فنجضان ومنضام متاضادينمسضع ، وكمضن إذ يرى القياا يف جهضة واالستحسضان فرضضاً يف مقابلضه سيكون متحرياً عندئل  

 (4)وقضد جعلضه الشضارع للحجتضني الشضرعيتني )تدسيسضاً أو إماضاءاً( املتاضادتني جمعضوللكنه ال ختيضري شضرعي يف املقضام إذ التخيضري الشضرعي حكضم ظضاهره  يتحري عندئل  
لكنضه غضري  ن وجضود متضومهي احلجيضة بضل مضن الضدورانوهو خاص بضدوران األمضر بضني ارضلورين ولضيس ناشضئاً مض حجتني، غاية األمر التخيري الالبده العقليأللالوليس 

 التخيري الشرعي املبحوث عنه.
كضن ان انفكاك التخيري عن التحضري يف مثضل هضله املضوارد )إذ يوجضد حتضري وال ختيضري( يصضلح دلضياًل علضى ان التخيضري إذ جعضل كحكضم شضرعي فانضه مل ي والحاصل:

                                                           

 كصورة عدم العلم باملخالفة، بل وبع  لور العلم باملخالفة كالعامي واجملتهدين املتساويني وكلا القاضي والدليلني املتعارضني. فتدمل  (1)
 له عند مواجهته حلجتني متعارضتني أو اهجهل املستمر معه عند مواجتهما. أه اهجهل احلادث (2)
 -أه مدار التحري  –أه لدار التخيري مداره  (3)
 على القول بالتخيري االبتدائي. (4)
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 (1)للتحري بل للجهل عند تعارن احلجتني. فتدمل
 اقتضاء مقام الشارع -4

وليس ان يلكر ما يرفع  يطبيب، ظاهر مقامه ان يلكر ما يرفع اهجهل باحلكم الشرعأب  فان الشارع مبا هو مشرع، ال مبا هو نالح أو ثالثًا: مقام الشارع،
نعضضم وبضضلل العلضضم، م بضضل مسضضؤوليته رفضضع اهجهضضل مسضضؤولية الطبيضضب أو النالضضح وليسضضأ مسضضؤولية املعل ضض –نفسضضية  حالضضةوهضضي  –إذ رفضضع احلضضرية  ؛احلضضرية بضضاحلكم الشضضرعي

 ما هوأرفع احلرية لكن الكالم يف ان مقتاى مقامه  (2)يلزمه
لقضضاء األحكضضام ومنهضضا إلقضضاء حكضضم شضضرع مهمتضضه رفضضع اهجهضضل ولضضيس رفضضع احلضضرية، واملعصضضومون )علضضيهم السضضالم( يف مقضضام إمان الشضضارع مبضضا هضضو شضضارع و  والحاصــل:

 .ال يف مقام الطبيب أو النالح يف مقام املعلم للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية كانواالتخيري  
 مقتضى مقام السائل -3

 جهلهضمولضول إىل الواقضع ورفضع فان الظاهر ان السائلني عندما سدلوا عن حكم احلديثني املتعارضني كانوا بصدد التعلم وحتصيل العلضم وال رابعًا: مقام السائل
  سضضلبية قضد يرجضضع للطبيضضب لرفضضع وسوسضته وكضضلا املبتلضضى بديضة حالضضة نفسضضيةفانضضه الوسضضواا ، ويتاضضح ذلضضك مبالحظضضة حضال نفسضية كحالضضةبضه ومل يكونضضوا بصضضدد رفضع احلضضرية  

ا هو نالح ومرشضد ومشضفق لكضن الكضالم يف مقتاضى األلضل ، نعم للموىل ان يتصدى لللك مب(3)ال يرجع للمعلم مبا هو معلم لألحكاملكنه القطاعية واحلرية و ك
 عند إلقائه األحكام. ) عليه السالم ( يف مقام اإلمام

 موجز اإلشكال على الشيخ
ه تقدمأ، ويف كون التخيري هنا بدويا، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول األمر على االستمرار، وجو وبللك كله ظهر عدم متامية ما ذكره الشيخ من )
 إال أنه قد يتمسك هنا لالستمرار بإطالق األخبار.

 ويشكل: بدهنا مسوقة لبيان حكم املتحري يف أول األمر، فال تعرن هلا حلكمه بعد األخل بدحدمها.
 نعم، ميكن هنا استصحاب التخيري، حيث إنه ثبأ حبكم الشارع القابل لالستمرار.

 .(4)يقن من موضوعه هو املتحري، وبعد األخل بدحدمها ال حتري، فتدمل(إال أن يدعى: أن موضوع املستصحب أو املت
، لضح استصضحاب ألضل حياتضه للعلضم بضان كونضه يف اآلن فيهضالضيس خرج منها فِلرف ظرف فهو ككون زيد يف الدار الله إذا علم انه  (5)إذ ظهر ان التحري

، فضال فضإذا انتفضأ كضان لنضا ان نستصضحب احلكضم –كما ظهر من األدلة األربعضة   –تخيري رف ظرف للحكم بالرف ظرف ال أكثر، واحلرية كللك فهي لِ الدار لِ 
اط احلكضم ينضن ال مع  للقول )اهنا مسوقة لبيان حكم املتحري( و)املتيقن من موضوعه املتحري( إذ ظهضر ان التحضري ال خصولضية لضه بوجضه وانضه ِلضرف ظضرف ومقضار 

 به.
ريها ان )التحري( ليس هو املوضوع وليس املتحري خماطباً بولف كونه متحضرياً بضل بولضف كونضه جضاهاًل قضام لديضه طريقضان واحلالل: اننا احرزنا بتلك األدلة وغ

 .متعارضان
 الرد: للشارع مقامان: مقام رفع الجهل ورفع الحيرة

غرضني: غايتني و وان له مقامني و  ه يشمل االثنني معاً ودور  ) عليه السالم ( قد يورد على ما ذكرناه: ان ظاهر بع  الروايات هو ان مسؤولية املعصومولكن 
 مقام الطبيب أو األب املشفق ال مقام املعلمأ هو فال يصح ما ادعي من ان مقام اإلمامة يقتاي رفع اهجهل ال رفع احلرية وان األخري ؛رفع اهجهل ورفع التحري

َرِة الضَّالَلةِ فََاْعَذَر فِى الدُّعاومن الروايات ما جاء يف زيارة األربعني ) ( والرواية لرحية ِء َوَمَنَح النُّْصَح، َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيْستَـْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َوَحيـْ
 ذلضك أ سضيدلسضناهأسّ يف الدعاء وبلله النصح وبلله مهجته هي ألجضل كلتضا الضضايتني فهضل ذلضك تضامأ وهضل يصضلح رداً ملضا  ) عليه السالم ( يف ان اعلارهأو ظاهرة 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين                                       غداً بإذن اهلل تعاىل

                                                           

 فيه تدمل من وجوه فتدبر وتدمل (1)
 أه يلزم رفع  اهجهل رفع  احلرية. (2)
 ا هو معلم لتعلم العالج ال لرفع احلرية باملباشرة.مبفقد رجع إليه  ولو رجع إليه لتعليمه طريق رفع احلرية (3)
 .192 – 191ص 2فرائد األلول ج (4)
 وإتصاف الفرد بكونه متحرياً. (5)


