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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(51) 
 ر بوجه آخراالستدالل لدعوى مانعية التخي

 يف للحكام إثباات والتامم اختاار ملان فإثباتاه يتخاري، مل االختياار ملان ثبوت سابقا الثابت ألن جار، غري التخيري واستصحابسبق ان الشيخ قال: )
 (1)(األول غري موضوعه

 على هذا الوجه أم ال. ههنا مبني سواءاً أقلنا ان كالم الشيخ  ،وقد أجبنا عنه بوجوه، ولكن ميكن ان نقوي دعوى الشيخ هذه بوجه مبنائي
 الشك في ثبوت التخيير لمن تخّير شك في الشبهة الحكمية

هو ان الشك يف ثبوت التخيري ملن خترير إحدى الروايتني أو أحد القولني، هو شك يف سعة احلكم اجملعول وضايقه فاأللاع عدماه إ  املبنائي والوجه 
 .(3)جعع احلكم بالتخيري حىت ملا بعد التخرير  أو األلع عدم (2)وجوده ر مشكوك فاأللع عدمق من احلكم هو القدر املتيقن واألكثالضي  

 الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية
ان الشبهة تاارة تكاون حكمياة وأخارى موضاوعية، واملوضاوعية هاي ماا نشاه الشاك فيهاا مان اشاتباه األماور اةارجياة، واحلكمياة ماا كاان  بيان ذلك:
 يها الشك يف حدود جعع الشارع وانه ما الذي جعله؟ منشه الشك ف

واماا ان يكاون ناشاااً مان الشاك يف مقاام اجملعاول الشك يف بقاء احلكم وهو اجملعول اما ان يكون ناشاااً مان الشاك يف مقاام ا عاع  وبعبارة أخرى:
 ظراً الشتباه األمور اةارجية.ن من حيث الشك يف سعة اجملعول وضيقه واما ان يكون ناشااً من الشك يف مقام اجملعول

 أمثلة للشبهة الموضوعية والحكمية
 ولنمثع لكع منهما ليتضح احلال ووجه انطباقه على حمع الكالم:

لشرعي أما األول وهو الشبهة املوضوعية فكما لو خرج عنه سائع مردد بني كونه منياً أو و ياً فان له ان يستصحب الطهارة إ  ال شك يف احلكم ا
لوضااوا ان الطاااهر ماان احلاادمل هااو ماان مل واارج منااه املاان وإن خاارج منااه الااو ي أو املااذي أو الااودي، إ ااا الشااك يف املوضااوع  (4)سااعة وضاايقاً  هوحاادود

 أي (5)بع يف اجملعاول سعته وضيقهاةارجي وهو ان هذا اةارج منه ما هو؟ وعليه فالشك ليس يف ا عع وال يف اجملعول أي احلكم من ناحية الشك يف 
 احلكم من جهة اشتباه األمور اةارجية.

الغيبة شك يف ا عع أي شك يف ان  زمنواما الثاين وهو الشبهة احلكمية فكما لو شك يف وجوب لالة ا معة زمن الغيبة فان الشك يف وجوهبا 
 .دود اجملعول سعة وضيقاً كما هو شك يف ح  وجوب لالة ا معة مطلقاً أو جعله يف خصوص زمن الغيبة –حني إ  جعع  –الشارع جعع 

حادود ماا جعلاه الشاارع ساعًة وضايقاً، يف إ  يشاك يف مقاام ا عاع و ؛ م كراً بطاهٍر، فاان الشابهة حكمياةوكذلك لو شك يف طهارة املاء القليع املتم
 عع اواملتايقن هاو اناه ج   (6)تمم بكارر أم جعلاه علاى خصاوص ماا مل ياأم ال، فهع جعع النجاساة علاى مطلاق املااء القلياع املالقاي للنجاساة ساواءاً أ ام بكارر 

واأللاع عدماه،  إ  انه على كال التقديرين جنس، اما الكر املتمم فاال يعلام جعاع النجاساة لاه؛ إ  ا عاع حاادمل  –على القليع غري املتمم بكرر  النجاسة
 جعاع النجاساة عادماملتم استصحب عدمه أي  النجاسة على الكر)أو ثبوت( قبله مل تكن جناسة للماء املالقي للنجس وحيث شك يف جعع كما انه 

                                                           

 .44ص 4فرائد األلول ج (1)
 وهو العدم األزيل. (2)
 قولنا )أو( لإلشارة إىل مبنيني يف املقام واستصحايب عدٍم. (3)
 كما ال شك يف ا عع.  (4)
 أو فقع متعلق اجملعول أو مصداقه ومن انطبق عليه. (5)
 جناسة، أم انه معتصم حىت لو القيت فيه جناسة ومل يكن كراً مث لار كراً؟ خالف والنماع مبىن على االستظهار من لفظ الرواية. واحلالع: ان الكر معتصم إ ا كان كراً مث ألقيت فيه (6)
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 .(1))أو عدم ثبوت النجاسة بنحو العدم األزيل(
 أو سعة المجعول المقام من قبيل الشبهة الحكمية لرجوع الشك إلى مقام الجعل

دلايالن أو فتوياان متعارضاتان احلكمياة إ  يشاك يف مقاام ا عاع وان الشاارع هاع جعاع التخياري ملطلاق مان واجهاه  واملقام من قبيع الثاين أي الشابهة
لاو ختاري أي جعلاه  ابتداءاً أو استمراراً أي سواء ختري أحد الطرفني أم مل يتخري أم جعله فقط ابتداء ملن واجهاه املتعارضاان قباع ان يتخاري احادنا دون ماا

.له ابتداء ال استمراراً واأللع عدم ا عع إ  املتيقن هو جعع التخيري ملن مل يتخرير أي التخ  يري االبتدائي، دون من خترير
بااقي علاى أو يقال: يشك يف بقاء العدم األزيل للتخيري فيستصحب، وإ ا يرفع اليد عنه مبقدار ما تيقن نقضه به وهو حالة ما قبع التخاري فيبقاى ال

 األلع.
 ورأي الشيخمع تتميمنا رأي النراقي 

اجملعااول معااار  وجااود وحيناااٍذ نقااول:  هااب النراقااي يف املسااتند إىل عاادم جريااان االستصااحاب يف الشاابهة احلكميااة مطلقاااً و لااك ألن استصااحاب 
فاال رااري استصاحاب اجملعااول فوجااوب لاالة ا معااة إ ااا  (2)العاادم األزيل للحكام )أقااول: ومعااار  باع حمكااوم باستصاحاب عاادم ا عااع(باستصاحاب 
عاادم  العاادم األزيل للوجااوب أو استصااحاب صااحابه نظااراً للشااك فيااه زماان الغيبااة بعااد التاايقن بااه زماان احلضااور لااو مل يعارضااه استصااحابيصااار إىل است

 –حااني إ  جعلاات  –عاادم جعااع وجااوب لااالة ا معااة  العاادم األزيل لوجوهبااا كمااا رااري استصااحاب ، لكنااه قااد عارضااه إ  رااري استصااحاب(3)ا عااع
أي ال وجااوب لااالة ا معااة زماان احلضااور فقااط وال وجوهبااا زماان )، (4)مل يكاان وجااوب ال عااام وطويااع وال خاااص وقصااري شااريعهابنحااو مطلااق إ  قبااع ت

 قد شرعت قطعاً لكن تشريعها لممن احلضور متيقن وتشريعها لألعم أي لممن الغيبة أيضاً مشكوك فااللع عدمه.مث اهنا  (احلضور والغيبة
( معااااار ان استصااااحاب بقااااء اجملعااااول )ك والحاصــــل:  بااااع حمكااااوم وجااااوب لااااالة ا معااااة، وجناسااااة املاااااء القليااااع املاااتمم كااااراً، والتخيااااري ملاااان ختاااارير

 أي باستصحاب عدم ا عاع )عادم جعاع وجاوب لاالة ا معاة ملاا بعاد الغيباة وعادم جعاع جناساة املااء القلياع املاتمم كاراً، وعادم جعاع التخياري ملان ختارير 
 .ر  باستصحاب عدم الوجوب األزيل وعدم النجاسة األزلية وعدم التخيري األزيل، كما هو معاعدم جعع التخيري االستمراري(

 .يف الصورة األوىلاستصحاب عدم ا عع  حلكومةيف الصورة الثانية ونظراً لمعارضة نظراً لفال رري استصحاب عدم اجملعول 
ع هاذا املباىن لاح لاه ب ان ق  ال يصاح ان يكاون مساتنداً لاه، نعام م اما  هب إليه النراقي، ولكن حيث ان الشيخ قاد رفاه هاذا املباىن فاان هاذا  (5)هذا

بوجوه ليس هاذا ماورد طرحهاا واألخاذ فيهاا والارد باع ينبغاي ان يراجعهاا  (6)وقد أجاب الشيخ واآلخوند وغرينا عن هذا املبىن ،د املانعني هبذا الوجهض  ع  
 وللحديث للة .(7)الطالب ويتدبر فيها تنمية مللكته

 لى محمد وآله الطاهرينوصلى اهلل ع

                                                           

 الرتديد ليس للرتدد بع الهنما وجهان واستصحابان فانتبه. (1)
مل  -واهلل العااامل  – حلكاام األزيل، لكنااه يف مطااوي كالمااه  كاار استصااحاب عادم ا عااع ولعلااهال وفاى ان عامااة كااالم النراقاي والااذي نقلااه الشاايخ يف الرساائع هااو عاان استصااحاب عادم ا (2)

 يلتفت إىل كوهنما أمرين واستصحابني فتدبر جيداً.
 يالحظ اننا  كرنا كال االستصحابني العدميني وهو تتميم لكالم النراقي وإن مل يقصده أو غفع فخلط بينهما. (3)
 ثري والقليع.أي األمر يدور بني الك (4)
 أي الصورة الثانية )املعارضة باستصحاب العدم األزيل(. (5)
 وظاهر كالمهم الصورة الثانية ال األوىل فانتبه. (6)
اطاب العارف ال الاذهن ستصاحاب ختمثاًل قد راب بان استصحاب وجود اجملعول عريف اما استصحاب العدم األزيل فليس بعريف كما ان استصحاب عدم ا عع فدقي عقلي، وأدلاة اال (7)

 الدقي.
ماان احلاااالت فااال كااال النكااار استصااحاب وقااد أجاااب اآلخونااد بااان املرجااع يف وحاادة املوضااوع وتعاادده هااو العاارف والعاارف ياارى املوضااوع يف الشاابهة احلكميااة واحااداً وان الكثاارة والقلااة هااي 

 اجملعول. فتهمع


