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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(51) 
 (5)بوجه ثالثالتخيير تصحاب سإاالستدالل لدعوى عدم جريان 

استصحاب وجوود اععوول اعوارا باستصوحاب  ن  أوقد يستدل على عدم جريان إستصحاب التخيري )الثابت ابتداءاً ملن واجهه دليالن أو فتويان( ب
 .العدم األزيل له

 المجعول استدالل النراقي بمعارضة استصحاب العدم األزلي الستصحاب  
، وعلوم انوه واجوىل إل الو،وال، و  ن الشوار  أاور بواسلوو يووم اسمعوةأنوه إذا علوم إ) :ره النراقي يف انواه  األحاوام قوالويتضح ذلك مبالحظة اا ذك

وبعوده اعلواوا قبول ورود أاور الشوار ، وعلوم بقواء ذلوك العودم  قبل يوم اسمعوة وفيوه إل الو،وال عدم التاليف باسلوويعلم وجوبه فيما بعده، فنقول: كان 
اسمعة، وعلم ارتفاعه والتاليف باسلوو فيوه قبول الو،وال، و وار بعوده اوضو، الشوك، فهنوا اوك ويقينوان، ولوي  إبقواء حاوم أحود اليقينوني أول قبل يوم 

  .(2)ان إبقاء حام اآلخر(
 أمثلة وفروع للمعارضة

ذا عورا اورا يشوك يف بقواء وجووب الصووم يف اثل: وجوب الصوم إ –ان تعارا استصحايب الوجود والعدم  –)مث أجرى اا ذكره  :وقال الشيخ
 اعه، ويف الطهارة إذا حصل الشك فيها ألجل املذي، ويف طهارة الثوب النج  إذا غسل ارة. فحام يف األول بتعارا استصحاب وجوب الصوم قبول

ووعووروا احلح  استصووحاب عوودم جعوول الشوووار  ى واستصووحاب عداووه األ وولي قبوول وجوووب الصوووم، ويف الثوواا بتعووارا استصووحاب الطهووارة قبوول املووذي و م 
النجاسوة قبول اللسول واستصوحاب عودم كوون االقواة البوول سوبباً للنجاسوة بعود اللسول الوضوء سبباً للطهارة بعد املوذي، ويف الثالوب بتعوارا استصوحاب 

فوو، وعوودم جعوول الشووار  اوورة، فيتسوواقس االستصووحابان يف هووذه الصووور، إال أن يرجوو، إل استصووحاب آخوور حوواكم علووى استصووحاب العوودم، وهووو عوودم الرا
 .(3)اشاوك الرافعية رافعاً(

 تطبيق كالم النراقي على المقام
ـــول   وتطبيووول ذلوووك االسوووتدالل علوووى املقوووام بوووان يقوووال: إن استصوووحاب التخيوووري الثابوووت ابتوووداءاً للعوووااي عنووود اواجهتوووه فتووواوى اتعارضوووة لفقيهوووني أق
ا ( اعوار  ريعند رؤيته دليلوني اتعارضوني )وهوذا هوو استصوحاب اععوول وهوو وجوود التخيو وكذا استصحاب الفقيه أو القاضي للتخيري الثابت (4)اتساويني

الوذي   رورز انقالبوه إل الوجوود إال يف القطعوة  (5)فان األ ل بقاؤه )أي التخيري( على العودم األزيلفيه باستصحاب العدم األزيل للتخيري إذ عند الشك 
 املعينة ان ال،اان.

عدم متااية دليول علوى التخيوري، فوان استصوحاب التخيوري غوري جوار ملعارضوته  يف  ورة فراقلنا ان عا  األدلة إل عا  األ ول؛ فاننا لو انت وعليه 
 باستصحاب عداه األزيل.

 جواب الشيخ  الزمان اما قيد أو ظرف فال يجري إال استصحاب واحد
. أاا أواًل: فألن األار الوجودي اععول، إن لوحظ ال،اوان قيودا لوه أو ملتعلقوه ليهولان أجاب الشيخ عن هذا اإلااال بقوله )الظاهر التباو األار ع

فووال لووال الستصووحاب الوجوووب،  –بووأن لوووحظ وجوووب اسلوووو املقيوود باونووه إل الوو،وال اوويهاً، واملقيوود باونووه بعوود الوو،وال اوويهاً آخوور اتعلقوواً للوجوووب  –

                                                           

 يف الدرو السابل يف ضمن ذكر االستصحاب الثاا فالحظ. إليهوقد أارنا  (1)
 .202 – 202ص 3فرائد األ ول ج (2)
 .210 – 202ص 3فرائد األ ول ج (3)
 أو غريمها ان سائر الصور السبعة املاضية. (4)
 أي بقاء العدم األزيل للتخيري. (5)
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اه، ولووذا ال زوووز االستصووحاب يف اثوول: ) ووم يوووم ا مووي ( إذا اووك يف وجوووب  وووم يوووم للقطوو، بارتفووا  اووا علووم وجوووده والشووك يف حوودو  اووا عوود
 اسمعة.

ل،اوان وإن لوحظ ال،اان ظرفاً لوجوب اسلوو فال لال الستصحاب العودم، ألنوه إذا انقلوىل العودم إل الوجوود املوردد بوني كونوه يف قطعوة خا وة اون ا
 .(1)ملتيقن يف زاان ال بد ان إبقائه، فال وجه العتبار العدم السابل(وكونه أزيد، واملفروا تسليم حام الشار  بأن ا

 الشك في كونه قيداً أو ظرفاً  صورة نقاشنا مع الشيخ  مفروض الكالم في
لألاوور الوجووودي أو اتعلقووه )وهووو التخيووري يف املقووام، ووجوووب الصوووم اوو،  م ان ال،اووان قيوود  ل وودفوو، إاوواال الشوويخ، وذلووك ألنووه لووو عح  مياوونلاوون  أقــول 

كان األار كما ذكره، لان الظاهر ان  لرى اقاانا وبل وكافة املسائل اليت طرحها النراقي ونقلها عنه   ،ظرفعلم انه عروا املرا وابهه يف أاثلته( أو 
وذلك لوضوح انه ا، الشك يف ان ال،اان ظرف أو قيد يشك  ؛زري االستصحابان ويتعارضانالشيخ، هي مما ال يعلم ان ال،اان قيد هلا أو ظرف، فعليه 

 ركنوووواعداووووه )اسووووتمراراً( بعوووود اليقووووني بعداووووه األزيل فقوووود   ( كمووووا يشووووك يف (2)يف وجووووود اععووووول )اسووووتمراراً( بعوووود اليقووووني بوجوووووده )ابتووووداء وعنوووود حدو ووووه
 ألزيل.االستصحاب لاال األارين: وجود اععول وعداه ا

 ان إااال النراقي ال يندف، جبواب الشيخ؛ فإذا   يندف، فال يصح استصحاب التخيري ليقال بالتخيري االستمراري. والحاصل 
 جواب الميرزا النائيني عن كالم النراقي

د  فهوو الواير بالوذال للعودم األزيل فوال حوا عودم   زيل، وذلك ألن العودم بعود الوجوودبانه ال لال الستصحاب العدم األ (3)نعم أجاب املريزا النائيين
 سواء اعتربنا ال،اان قيداً أم ظرف فتدبر(.وذلك ميان استصحاب العدم األزيل النتفائه قطعاً وعدم إااان بقائه أبداً بعد انقطاعه بوجود اا )أقول: 

   انصراف األدلة عن العدم األزليجواب آخر
لعا  التشري، ال العوا  السوابقة أي ليسوت أدلوة انصرفة عن الشمول للعدم األزيل فان أدلته ناظرة  كما أجاب البعض بان أدلة االستصحاب النقلية

 االستصحاب ناظرة للعدم السابل على ال،اان وأ ل وجود ا الئل والشرائ،.
لقواء الضووء إمجوااًل علوى وجوه دليول املوانعني نوكل تفصيل األخذ والرد إل اظانه، إذ فيما ذكر كفاية إلو ولناتف ان هذا البحب املبنائي هبذا القدر، 

 ورده.
 (خفقةال)نقضنا على الشيخ بعدم صحة االستصحاب حتى في صورة 

التو،م ان لنا ان ننقض على الشيخ يف قوله )واستصحاب التخيري غري جار، ألن الثابت سابقاً  بول االختيار ملون   يتخوري، فإ باتوه ملون اختوار و  بقي 
بووان الزم ذلووك عوودم جريووان االستصووحاب حووا يف الشووبهال املوضوووعية بوول وحووا يف املوووارد الوويت  وورحت هبووا  .(4)ري اوضوووعه األول(إ بووال للحاووم يف غوو

ملوون أخفوول خفقووة أو خفقتووني غووري جووار ألن الثابووت  وكونووه اتوضووأً اووا ذكووره بووان يقووال )واستصووحاب الطهووارة الروايووال كا فقووة وا فقتووني إذ يوونقض بعووني 
 لطهارة والتوضؤ ملن   خيفل خفقة أو ا نتني فا باهتا ملن اخفل خفقة أو خفقتني إ بال للحام يف غري اوضوعه األول(!سابقاً  بول ا

 جوابنا الحلي
اخفل أو ال( ال متن، جريان االستصحاب وال توجىل تلري املوضو  ا، فرا الشك يف دخالتها يف  ال،  أوختري   كاونهان حاالل املالف ) والحل 

وجوود احلاوم بول احلاوم يف األول يف عودم دخالتهوا فوال اوك الحول  علمعدم احلام ولو يف ارطاً أو اطراً إذ لو علم دخالتها فال اك الحل  املوضو 
 قطعي ويف الثاا انفي. 
( أو سووائر حوواالل املالووفنظووائره اوون والفوورا يف املقووام و  يف  بووول احلاووم لووذا  سووائر الصووور اننووا نشووك يف دخالووة )التخووري( أو )االخووذ( أو )التحووري 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين وللحديب  لة .وهذا هو اورد أدلة االستصحاب بعينه ،ااانا يف استمراره

                                                           

 .211 – 210ص 3فرائد األ ول ج (1)
 أي قبل ال،وال يف اثاله أو قبل التخري  يف اثالنا. (2)
 .444 – 445ص 4فوائد اال ول ج (3)
 .44ص 4فرائد األ ول ج (4)


