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 قول سوم تفصیل در مسأله  

یل در مسأله استفاده می شود. عبارت ایشان در حاشیه بر کلمات محقق خراسانی نوعی تفصبرخی  از 

 رسائل این است: 

ان منشأ االهمیة تارة اشدیة المناط و آکدیته کما فی الصالة بالنسبة الی سائر الواجبات و اخری »

ستقالل جه للحکم بافال و اتحاده مع عنوان واجب آخر؛ فان کان احتمالها ناشئا من الجهة الثانیة 

العقل بوجوب ما  کان منهما محتمال لها ...ولو کان احتمالها ناشئا من الجهة االولی فالظاهر استقالل 

  1«.العقل باالشتغال ...اال باتیان ما فیه االحتمال... 

 نیز اشاره می شود. در ادامه بیان اسناد آراء به دلیل این رأی 

 أسناد اثبات تعدی و انکار

 ثباتادله ا

 از  روایات .3

 قائالن به لزوم تعدی از مرجحات منصوص به غیر آن به وجوهی تمسک کرده اند از این قبیل: 

 فقراتی از روایت ابن حنظله و غیرآن .شیخ انصاری در این باره چنین فرموده است )با تلخیص(: 

اعتبار هاتین الصفتین لیس منها: الترجیح باالصدقیة فی المقبولة و باالوثقیة فی المرفوعة؛ فإن »...

فی نظر الناظر فی المتعارضین ـ من حیث إنه أقرب من غیر جیح االقرب الی مطابقة الواقع ـ اال لتر 

مدخلیة خصوصیة سبٍب و لیستا کاالعدلیة و  االفقهیة تحتمالن اعتبار االقربیة الحاصلة من السبب 

االخر او اعرف بنقل الحدیث بالمعنی أو شبه  الخاص. و حینئذ فنقول: اذا کان احد الراویین أضبط من

ذلک، فیکون اصدق و أوثق من الراوی االخر و نتعدی من صفات الراوی المرجحة إلی صفات الروایة 

عتبر فی الراوی اال من حیث حصول صفة 
ُ
الموجبة ألقربیة صدورها؛ ألن اصدقیة الراوی و أوثقیته لم ت

ن احد الخبرین منقوال باللفظ و االخر منقوال بالمعنی کان االول الصدق و الوثاقة  فی الروایة فإذا کا

أقرب الی الصدق و اولی بالوثوق و یؤید ما ذکرنا: أن الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات لم 

الراویین فی یسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها فی الراویین و إنما سأل عن حکم صورة تساوی 

ل احدهما علی صاحبه»غیرها، حتی قال:  الصفات المذکورة و 
ُ

: منها ، یعنی بمزیة اصال ...و «ال یفض

: تعلیلهم ـ منها و «... فان المجمع علیه ال ریب فیه »تعلیه ـ علیه السالم ـ االخذ بالمشهور بقوله: 

قوله ـ :  منها، ...و «ان الحق و الرشد فی خالفهم »علیهم السالم ـ لتقدیم الخبر المخالف للعامة بـ 

 2«.دع ما یریبک الی ما ال یریبک... :»علیه السالم ـ 
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 اقتضای اصل .1

کرده اند از اصل نیز برای اثبات لزوم تعدی استفاده کنند.   عموم و شاید همه قائالن به تعدی سعی

، 3البته در بیان اصل متحد نیستند؛ با این توضیح که برخی مورد را از موارد تعیین و تخییر دانسته

و  4برخی هر چند این را نپذیرفته اند لکن از باب دوران امر بین حجت و مشکوک الحجة فرض کرده

این که مقتضای اصل، لزوم تعدی رأی  به فرض کرده اند والبته همه در  برخی آن را پدیده سومی

 دو  تقریر اول و اثبات تقریر سوم، از 
ّ
است، مشترک اند. ظاهرا جامع ترین بیان ها در این باره در رد

 عراقی است، بدین قرار: 

عند الشارع؛  بکل مزیة یحتمل اعتبارها فقد یقال ان مقتضی االصل فی المقام هو وجوب الترجیح »

النه من  صغریات مسئلة التعیین و التخییر فی المکلف به، حیث یعلم تفصیال بوجوب العمل علی 

طبق ذی المزیة اما تعیینا او تخییرا و یشک فی وجوب العمل علی طبق مضمون غیره الحتمال عدم 

ن االشتغال التحقیق م وجوبه مع وجود ما یحتمل التعیین و االصل فیه یقتضی التعیین بناء علی ما هو 

جعل المقام من صغریات تلک المسئلة مبنی ما ال یخفی من الفساد؛ فان   فیهو  .فی تلک المسئلة

علی جعل التخییر فی المقام التخییر فی المسئلة الفرعیة اعنی التخییر فی العمل بمؤدی احد الخبرین 

اب التعارض المنتهی فیه االمر الی و هو باطل قطعا؛ لما عرفت من امتناع الوجوب التخییری فی ب

التناقض فی المدلول و اال فعلی فرض کون التخییر فیه فی المسئلة االصولیة الراجع الی کون طرف 

التخییر هو االخذ بای الخبرین فی مقام االستطراق به الی الواقع فال یرتبط بباب التعیین و التخییر . 

ایجاب التعبد بکل واحد من الخبرین مشروطا باالخذ به و  فان مرجع التخییر فی المقام انما هو الی

عند الشک المزبور بین کون التعبد به مطلقا غیر مشروط  باالخذ الزمه بعد دوران ذی المزیة منهما  

اختیاره هو عدم العلم بوجوب واحد منهما قبل االخذ بهما و کذا بعد االخذ بغیر ذی المزیة و مع  به و

هذا الشک کیف یندرج المقام فی مسئلة التعیین و التخییر المستلزم للعلم بوجوب المعین علی کل 

  تقدیر. 

فاالولی فی تقریب یضا. ظهر  عدم ارتباط المقام بباب الدوران بین معلوم الحجة و مشکوکها ا بذلکو 

ان یقال: ان االخذ بذی المزیة لما کان موجبا للقطع بحجیته علی کل تقدیر، بخالف غیره، فان   االصل

االخذ به ال یوجب اال الشک فی حجیته فال جرم یحکم العقل بمناط الشک قبل الفحص مع التمکن 

ة لتحصیل الحجة الن باالخذ به من تحصیل الحجة الشرعیة بوجوب االخذ بذی المزیة منهما مقدم

لعقل یعلم تفصیال بحجیته بخالف غیره فانه باالخذ به ال یعلم بحجیته فال یخرج عن عهدة حکم ا

نقول بالتعیین فی المقام و لو لم نقل به فی دوران  و بهذا البیان   .بوجوب تحصیل الحجة الشرعیة

 5«.االمر بین التعیین و التخییر فی المسئلة الفرعیة
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