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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .اهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أمجعني وال حول وال قوة اال ب    

، اما اكان راي املفضول فتوى او احتياطأ ءملفضول سواانه يف احتياطات االعلم يصح الرجوع اىل اوقد سبق البحث عن ياط تكان البحث حول مسائل االح
لم يري بني املتساويني غري خاص باالعري بالرجوع اىل ايهما شاء وهذا واضح ألن التخهناك مفضوالن متساويان فهنا يتخ لو كان مبحث اليوم فيدور حول انه 
ني املتساويني ان املفضوليف م وامنا الكال، ايضا واضح الدرجات الالحقة وهذا يف اي االعلم عربون كما ي)فاالعلم فاالعلم (بالدرجة االوىل بل يشمل 

؟ هذا ان يعمل بفتوى هذا املفضول فترة من الزمن مث يعمل بفتوى ذاك املفضول فترة اخرى ، املختلفني يف الفتوى هل جيوز للمقلد الذي ترك احتياط االعلم 
  . موطن السؤال هو

اختلفا يف الفتوى فهل جيوز يل ان اعمل اللذين قيقه ينفع يف اصل املسألة ألن نفس البحث جيري يف االعلمني املتساوين وال خيفى ان هذا البحث وحت
ومنثل لذلك ذه ، دلة البحوث واال تفصيله ولكن هنا نشري اىل عناوينوسيأيت ؟ واعمل بفتوى ذاك فترة فاترك اجلمعة مثال بفتوى هذا تارة فاصلي اجلمعة 

صالة قصرا او متاما لفقطع مخسة فراسخ فهل حكمه ا -ملتوي او منحين مثال -وان املقلد سافر اىل بلد وقطع ذهابا ثالثة فراسخ وعاد من طريق اخرل: ألةاملس
خ ورجوعه اربعة اربعة فراس القدر املتيقن ان يكون ذهابههذا من جهة ومن جهة اخرى  فان  ألن شرط القصر قطع مثانية فراسخ وهو قد قطعهانظرا ؟ 

  .فراسخ
حكم بوجوب القصر وانه مسافر للصدق العريف للمسافر ولقطع املسافة واختار مجع اخر وجوب غفري صاحب العروة ومجع : خالف بني االعالم  كاهن

  االمتام وانه غري مسافر شرعا 
ا لفتوى هذا هلذا املقلد ان يقصر تارة اتباع هل جيوز، لكن م فيجوز للمقلد ان يترك احتياط االعلفاذا احتاط االعلم باجلمع بني القصر واالمتام 

عن الوطن فلو كانت هناك ثالثة  ١املفضول القائل بوجوب القصر وان يتم تارة اخرى اتباعا لذاك املفضول القائل بوجوب االمتام ؟ وكذلك يف مثال االنعراض
  وامت تارة ؟وز ان اقصر تارة ني فهل جييجوب االمتام للمفضولني املتساورأي بوجوب القصر وراي بواضافة اىل احتياط من االعلم : اراء 

االصل االويل يف ان كان مبنانا  فان املبىن االول،  ناحلجتني ومنها الفتويايف تعارض  جيب ان نرجع اىل مبنانا االصويل اوال: يف مقام اجلواب نقول
ادلة  بدعوى ا ن، وذلك الثقتني او الفتويني  خربي تشمل الطريقني املتعارضني كاخلربين او البينتني او ادلة احلجية ال نا تعارضني هو التساقط نظرا لدعوى امل

ات او االدلة اللفظية فغري ناظرة لصورة واما الرواي ٢ه على القدر املتيقنيقتصر فيفاحلجية ال تشمل املتعارضني اما بناء العقالء فألنه دليل ليب ال اطالق له 
  ني املتساويني تتساقطان فال جيوز العمل بأي منهما فيتعني عليه العمل باحتياط االعلم ملتعارضتني للمفضوللى هذا املبىن فاالمر واضح فان الفتويني االتعارض وع

العقالء هو التخيري ال التساقط التخيري وان بناء على ما لو قلنا ان االصل يف الطريقني املتعارضني هو التخيري بان ندعي ان االصل االويل  :املبىن الثاين 
فالذي يقول جاة ق النجاة وذاك يقول هذا طريق النفاحدمها يقول هذا طري ا خبريينكما لو كان يف الصحراء وتعارض رأي، وذلك والرجوع اىل االصل 

لنا بالتخيري كاصل اويل او قلنا بالتخيري كاصل قلكن لو  -هذا على رأي–فريجع اىل االصول حىت يف املدلول االلتزامي بالتساقط يقول كالمها ليس حبجة 
خرجنا عن هذا  هو التساقط يف اخلربين املتعارضني لكن -على املبىن االول-ثانوي وان مل نقل به كاصل اويل كما يف اخلربين املتعارضني فان االصل االويل

فقد التخيري بعد امراالمام عليه السالم بف) خلربان املتعارضان بايهما نأخذيأيت عنكما ا(فقدت املرجحات اذا روايات الدالة على التخيريلاالصل بربكة ا
  ني فهل خنرج عن االصل االويل ام ال؟تويني املتعارضتيف االخبار اما يف غريها كالبينتني او الفكله هذا املرجحات املنصوصة 

فما هو احلكم؟ فهل جيوز لنا العمل بفتوى هذا تارة والعمل بفتوى ذاك لغري ذلك  اولو قلنا باخلروج لتنقيح املناط القطعي او لدعوى بناء العقالء على ذلك 
  تارة اخرى  ومبعىن اخر هل التخيري ابتدائي ام استمراري؟

  :بناءا على القول بالتخيري ٣ةاالحتماالت ثالث
  :على ذلك اموروالدليل  جيوز الزماين الالتبعيض ابدعوى ان ز العدول من هذا اىل ذاك وال من ذاك اىل هذا اجوعدم :االولاالحتمال 

  فيجب ان يقصر  او مل يعده فيجب االمتام  شرعيا ان هذا النوع من السفر اما ان الشارع قد عده سفرا هبهو لزوم املخالفة لقطعية ألن املقطوع :االول
فاذا  ايضا لغرض ملزم وعندما يامر باالمتام فلغرض ملزمم يأمر بالقصر ال جيوز تفويتها ألن الفرض ان املوىل حكيهو تفويت االغراض امللزمة للموىل و :الثاين

  .حبكم العقل  وهذا ال جيوزقطعا  غرض املوىليف احد اليومني فقد فوت صليت تارة قصرا وتارة متاما 
                                                             

  .استخدمنا ھنا الیصالھا المقصود للذھن بسالسة  لم یرد باب االنفعال من ھذه المادة ، وانما - ١
 .وھي غیر صورة التعارض  - ٢
  .ھذه االحتماالت الثالثة مع دلیل لكل منھا وقد اضیف ادلة اخرى الیھا ، و بعض االیضاح  -٤٠ص٤ج–ذكر في بیان الفقھ  - ٣
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ا صليت تارة قصرا وتارة متاما فقد ضيعت ان االحكام تابعة ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات فاذ: منقح يف حمله كاصل موضوعي  -وهوكسابقه–وهو :الثالث
ألن  -مع انه قد يتصور وحدما–ذا الدليل لثاين هلالدليل ا،وامنا مل نرجح  العقالء املصلحة امللزمة يف احد اليومني وهذا ال جيوز قطعا يف حكم العقل وبناء

ليس مصلحة يف  هملزم ولكنغرض فيها يوجد حيث كما يف االوامر االمتحانية وذلك تكون هي يف املصاحل الكامنة يف املتعلقات  اغراض املوىل امللزمة قد ال
فهذه وجوه ثالث ميكن ان تذكر لعدم جواز التنقل بالتقليد زمنيا بالتمسك برأي هذا تارة ،   )مصلحة يف ذبح امساعيل بل هناك مفسدةاذا مل تكن (املتعلق 

الكالم هو  ذاك فترة اخرى؟ عمل برأي هذا فترة وبرايلوز ان يف االعلمية هل جيفاملتساويا -كما سبق-عامةوهذه االدلة واليت ستأيت ،  وبرأي ذاك تارة 
  وان كان املبىن التخيري فاحلال خيتلفاملبىن ان كان هو التساقط فيتساقطان ونرجع اىل طريق اخر وان : الكالم 

  :بني الفتويني وذلك للوجوه التالية ان يقال ان التخيري استمراري وجيوز التنقل:االحتمال الثاين
وكان مطابقا ذا لعموم ادلة احلجية هلاتني الفتويني فمادام الشارع اعترب هذا الراي حجة واعترب ذاك الرأي حجة فكالمها اما منجز او معذر فان عملت :االول

على التخيري فاذن انا خمري  او امضى بناء العقالء هو الذي حكم بالتخيريجتني واذن الشارع هو الذي اقام احل الفا فهو معذر او العكسفهو منجز وان كان خم
  .ابتداءا واستمرارا

رفع ما ال (كما يف ، وذلك حبجة من الشارع فال اشكال علي ويل العذر املخالفة كانت نعم لكن :الفانه يق؟ ىل قطعا واملبذلك اين خالفت  :ال يقال
رفع ما ال (الشرعية كثريا ما يوقعنا يف خالف احلكم االهلي الواقعي االويل لكن يل العذر وهو  الرباءة ءة العقلية مثبان التمسك بالربافنحن نقطع  )يعلمون
كما يف قاعدة اليد وسوق  ع باملخالفة ولو يف اجلملةاذن املخالفة القطعية االمجالية للموىل ليست حمرمة دائما وامنا هي حمرمة لو مل يسمح الشار،  )يعلمون

  .هناك قطع امجايل باخلالف هذا اوال هناك ترخيص ظاهري جاز يل وان كانقطعا توجد ذبائح حمرمة ولكن حيث كان اذ  ملسلمنيا
 قطعا تفوفقد وامتمت تارة اخرى  اذا قصرت تارةاذ كان االشكال هو اىن اغراض املوىل امللزمة وتفويت املصاحل الثبوتية امللزمة  توثانيا بالنسبة اىل تفوي

وكذا اغراض املوىل ثابتة ، مصلحة املفسدة تنقلب ونقول بان لسنا مصوبة اذ االشكال هنا ثبويت  و صلحة وفوت غرضا للموىل يف احدمها وال جيوز يل ذلكامل
  من ذلك ؟ نه حكيم ال يأمر بال غرض فهل هنا خمرج؟ال

مبصلحة اخرى  تهان عهدة الغرض الثبويت للموىل او املصلحة الثبوتية مبزامحانه وان علمت بغرض ملزم للموىل اال ان يل ان احترر م :ميكن ان جياب 
اذ كاليد وسوق املسلمني وغريها الىت نقطع مبخالفتها للواقع امجاال وذا اجلواب جياب عن عامة احلجج ، مثل مصلحة التسهيل وذلك يتدارك ا تفويتهما 

املسلمني مثال ويف اكلها ضرر حقيقي ال اعتباري لكن الشارع الحظ وجود مصلحة اخرى مزامحة للمصلحة ميتة يف سوق و وجود  ،نقطع باملخالفة االمجالية
بانه صحيح هناك مصلحة ملزمة وهناك غرض  -ثبوتا–ويف ما حنن فيه نقول فجعل سوق املسلمني امارة التذكية مطلقا  ،  الواقعية املفوتة كمصلحة التسهيل
البينتني او الفتويني من حجة شاء  ةالترخيص باتباع اي، لوجود مصلحة اخرى كالتسهيل على املكلفني ، نظرا للشارع ملزم للموىل لكن من املمكن 

 املقلد تهوجود مصلحة وغرض ملزم فومع حنرز من اين لنا ان  يف مرحلة االثباتالكالم لكن ، ت ال مشكلة املتعارضتني فاذا كان كذلك ففي مرحلة الثبو
  وجود مصلحة مزامحة ؟  ، ان حنرز هذا وذاك بالتنقل بني 

مرحلة سابقة ان الشارع الحظ يف عن فهذا يكشف ) ختري(نكتشف ذلك من لسان الدليل باطالقه حيث ان لسان الدليل عندما يقول :واجلواب 
حنلّ به عقدة نفس هذا الكالم الذي ، و ح له ذلك ملا ص الجود مصلحة ما كمصلحة التسهيل فحكم بالتخيري واو، باتباع اخلربين املتعارضني على التخيري 
ة على التخيري يف اخلربين املتعارضني نقوله يف تعارض غريمها اما ملالك اخلربين املتعارضني املتقدم او لبناء العقالء او لغري ذلك اي كلما قامت حجالتخيري ا 

  ما فات من مصلحة الواقع وهذا يف عامل االثبات  قع يتدارك املصلحة الوا )سابقة يف رتبة(عن وجود مصلحة مزامحة قيامها كشف 
اقض وغري ذلك وقد وهذا العبد الفقري ناقش يف اخر كتاب شورى الفقهاء رأي السيد اخلوئي حيث يرى ان ادلة احلجية ال تشمل اخلربين املتعارضني للزوم التن

  ، تراجع  هناك بسبع او مثان ادلة ميكن ان اجبت
باالدلة املذكورة يف حملها فمشكلة  اهل ميكن يف عامل االثبات ان تشمل ادلة احلجية املتعارضني اوال؟ فاذا صححنا ذلك واعتربناه ممكنان حنلل  والا البد اذن

وصلى اهللا على حممد  وجود مصلحة متداركة وللحديث صلة تايت ان شاء اهللا تعاىلالحظ الشارع  تخيري ان المن ربهان االين اي نستكشف لالثبوت حملولة با
                                                                                         ..........واله الطيبني الطاهرين
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