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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

(51) 
 التبعيض دعوى الشيخ مانعية التخّير من

 إثبات والتزم اختار ملن فإثباته يتخري، مل االختيار ملن ثبوت سابقا الثابت ألن جار، غري التخيري واستصحابسبق ان الشيخ قال: )
 (1)غري موضوعه( يف للحكم

أو  حكام   حسا  ماا قالاه الشايخ أو )أو احلكام ببقااء واخصارهاوهاو أسادا التعريفاات ان االستصحاب هو )إبقاء ما كاان(  وحاصله:
، ولاايا املقااام منااه إذ  يااري ماان  ااريا غااري  يااري ماان مل يتخااريا لااه اآلخوناادتفسااري حساا   –ذي حكاام  ااب يف بقائااه(  موضااو   

فكياا   (2)
 يستصح ؟

 : القاضي منصوب لفصل الخصوماتتأييد  
كساا  ثقااة وأمااور منهااا  وذلااب متوقاا  علااى علااص معاادة نصاا  لفصااص ااصااومات  (3)القاضااي بااانا  ولنااا ان نديااد كااالم الشاايخ ونقويااه

جواز العدول للقاضي يوج  سل  ثقاة النااس  وتشريع   ،كان نقضاً للغرض  به   الشار  ما يلزم منه سل  ثقة الناسر  فلو     ،(4)الناس به
 .(5)ضأخرى مشاهبة هلا متاماً لكوهنما فردي كلي واحد، حبكم مضاد أو مناق حبكم مث حكم يف واقعة   واقعة  حكم يف  قد به إذ يرونه

 وال خصوصية لهالجواب: التخّير ال مدخلية له 
( ال مدخليااة لاااه يف احلكاام الاااواقعي وال يف احلكااام الظاااهري وهاااو التخياااري وال يف  :واجلااواب اماااا عاان أماااص كاااالم الشاايخ فباااخن )التخاااريا

فهااو إثبااات للحكاام يف  ومااياتهومتعلقااه )أي املكلاا ( هااو نفسااه  ص فاملوضااو  املشااكوا إذاً هااو نفااا املتاايقن السااابق ال غااري  ،احلجيااة
 نفا موضوعه األول.

 ال في الحكم الواقعي
( يف احلكاام الااواقعي فلوضااوب ان األحكااام تابعااة ملصاااو ومفاسااد يف املتعلقااات وهااي أمااور ثبوتيااة وال  –أ  امااا عاادم مدخليااة )التخااريا

 مياة العشارأال تارى ان القاضاي لاو اختاار حمر   ؛ومفسدتهاملوضو  ومصلحته حد الطرفني يف تغريا واقع ألمدخلية الختيار القاضي أو الوايل 
ن ارتضااعت معااه أي باارضااعات ملااا أوجاا  ذلااب انقااالب العشاار رضااعات عمااا هااي عليااه ماان املفساادة أو املصاالحة الثبوتيااة يف التاازو  هبااا 

 عشراً نظراً ألن الرضا  حلمة كلحمة النس ؟
 وال في الحكم الظاهري )التخيير(

 هااو )التوسااعة( و)التسااليم( علااى مااا ماارب بااه يف ريتخااريا يف احلكاام الظاااهري وهااو التخيااري فاا ن مااالا التخيااامااا عاادم مدخليااة ال -ب
                                                           

 .44ص 4فرائد األمول   (1)
 يثبت االختيار الثابت للثاين، ل ول؟ واألدق املطابق لكالمه ان يقال: إذ من  ري هو غري من مل يتخري فكي  (2)
 وهو حمص كالم الشيخ هنا. (3)
 إذ لو مل يثقوا به، لعصوا وخالفوا حكمه فلم يتم فصص ااصومة. (4)
أخارى راجعتاه بعاد  كما لو حكم على من راجعته وقد تزوجت من ارتضع معها عشراً، بكوهنا زوجته اساتناداً إ  رواياة حمر مياة ااماا عشارة رضاعة، مث حكام علاى (5)

 قليص أو كثري باهنا ليست زوجة اآلخر استناداً إ  رواية حمرمية العشر رضعات.
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)فموساع علياب بايهماا أخاذت( و)بخيهماا  ) علياه الساالم ( تخياري االساتمراري، فتادبر يف قولاهللالروايات وال ري  يف ان هذا املالا عام 
 الرواياات)بايهما أخاذت مان بااب التساليم وساعب( فهاذ   ) عليه السالم (املالكني قوله أخذت من باب التسليم كان مواباً( وقد مجع 

وهاااو أعااام مااان  ،والكثااري مااان نظائرهاااا تصااارب باااان مااالا التخياااري هاااو التوساااعة علاااى املكلاا  أو اختياااار  الحاااد الطااارفني مااان باااب التساااليم
بالرواياات ومان ألقاي وهام املخااوبون  حبسا  نظار م العرفياةتغربو  ل ذهان العرفية السا (1)بص لو ألقي هذا التفصيص ،احلدوث واالستمرار

 .إليه الكالم
 وال في الحجية

احلجياة بالكا افية وال ريا  يف ان  اري القاضاي ألحاد الطارفني ال يادثر يف درجاة   ية التخريا يف احلجياة فا ن قاوامواما عدم مدخل - 
 عن الواقع أبداً. -سواء أكانت معارضة أم ال  –كا فية الرواية 

 أجوبة ثالثة عن التأييد
 واما اجلواب عن التقوية:

 فاان احلكام يف مساخلة   ؛ال يف )التبعيض( كما هو مورد الكالم – كما هو مورد كالم الشيخ  –لئن متت فامنا تتم يف )العدول(  فأواًل:
تعارضات يف املساخلتني الرواياات فيماا لاو أو فتاوى أخارى )على ضوء رواية أو فتوى واحلكم يف مسخلة أخرى ال ترتبط هبا على ضوء رواياة 

 أو الفتاوى فخخذ باملوج  من احدمها والسال  من اآلخر مثالً أو حكم باألسهص من كال الفريقني( ال يقتضي سل  الثقة أبداً.
عمااص نفسااه ن تبعاايض العااامي يف لاائن متاات يف القاضااي )يف العاادول أو حااض يف التبعاايض فرضاااً( فاهنااا ال تاارتبط بااورد البحاا  مااثانيــاً: 

ياارى املتاانجا الثاااين لاايا  واحاادة فقااط وبااخن بااني فتاااوى الفقهاااء كخخااذ  باألسااهص ماان كااص منهمااا: بااان يساابر بالتساابيحات الااثالث ماارة
 .(2) بنجا مثالً على ما ذه  إليه البعض أو ما ذه  إليه البعض من التفصيص يف املتنجا الثاين بني مالقاته للماء أو املائع وغري 

ظنياً فال يقاوم املناط املصارب باه يف الرواياات وهاو استحساناً وال يعدو كونه  مستنبط   بان ثقة الناس بالقاضي مناط   –كربى   - ثالثاً:
 ما سبق من )التوسعة والتسليم(.
يارات فاناه أوكاص عز نهاا التمل يعتربها الشار  على إوالقها مالا حكمه يف كثري من األحكام وم )ثقة الناس(خامة مع حلاظ ان نفا 

بعشارين جلادة واآلخار  ماا جلادات ماع ان فالن أمرها إ  نظر احلاكم مع ان الكثري من الناس قد يعرتض وحيتج ويستنكر انه ملم  عزر 
 جرمهما واحد؟

مار التعزيار للحااكم إال اناه بنحاو احلكماة ال العلاة وإال لانقض بثاص إيكاال أ مسالماً وبذلب ظهر ان فصص ااصومات وإن كان مالكااً 
 فانه قد يسب  عصيان اجملرم ووغيانه إذ يرى اختالف درجة التعزير ونوعه فال يلتزم باحلكم وال يتم فصص ااصومة. فتدبر

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

(1) .  انه خمري ابتداء ال استمراراً وان من مل يتخري خمريا ال من  ريا
 .مع حوا ي األعالم – كيفية تنجا املتنجسات  –من العروة الوثقى  11راجع املسخلة  (2)


