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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

(2) 
 التبعيض بين المترابطين -6
 على قسمني إذ قد يكون املرتابطان ارتباطيني وقد ال يكونان كذلك. وهو

 المترابطان االرتباطيان -أ
كالصالة والصووم وهوو املبثوون عنوه يف  بثو    املركب االعتباري الواحدان املرتابطني قد يكونان ارتباطيني وذلك يف  -1 توضيحه:

وورائطه بنثووو   (1)انووا ءوو أا  أو ًوورطا  أو  ووا أًووبهاألقووو واألك وور االرتبوواطيني إذ يووراا باالرتبوواطيني  ووا ك  بشوور    ملركووب واحوود كانووؤ أءوو اطه ًو
 ا انتفى.م هبا مجيعا  حبي  لو انتفى احدهيتقو   ن أء اأ   احلقيقي   بالنسبة للكو وفيما بينها أيضا  فوزانه وزان املركب   ًيأ  

 : ان أيضا  يف األز كما تتصور يف األء اأ ونظائرها   مث ان االرتباطية تتصور
حو  أنووه لوو كووان  و ال  فتوووج أحودسا وءوووب ءلسوة االسوورتاحة واسوتثباب الت ليوو  يف قووال )و لوه اوواحب العوروة أ وا األول فكموا    وو

 (2)(.التسبيثات األربع وفتوج اآلخر بالعكس جيوز أن يقلد األول يف استثباب الت لي  وال اين يف استثباب اجللسة
 ووءهوهخمتلفوا ، وسويءيأ حب وه بنظرسوا االته باطلوة علوى رأي كوال الفقيهوني وإن كوان وءوه الوبطالن  أقول وذلك على الرغم  ن كون

 و ناقشته بإذن اهلل.
ال اين: فكونن يوبع يف يف أز وان الصووم  و ال  فيعموو يف السواعة األوم بورأي  ون سورم االر واط ويعتواه  وبطال  فيموا يعموو بورأي  ون وا ا 

ولوووو عموووو بووورأي هوووذا يف  سووونلة وبووورأي ذام يف  سووونلة أخووورج يف ز نوووني  ،وهوووذا عووودول ،السووواعة ال انيوووة يعكوووس جيووووز احلقنوووة باملوووائع ويف
 وهكذا. نهجتش  ز أكو النخا ة و ا يف الرابعة برأي  ن جيو  عمو ز التقيؤ و يف الساعة ال ال ة برأي  ن جيو  كذا لو عمو ، و (3)فتبعييف
 المترابطان غير االرتباطيين –ب 
وبهه ملركوب واحود، بوو كانوا أ ورين  نفصولني  املرتابطوانون وقود يكو -2 غو  ارتبواطيني، وذلوك إذا ك يكونوا ًورطا  أو ءو أا  أو  انعوا  ًو

وال بووووت  القصووور والتمووواموذلوووك كالصوووالة والصووووم حيووو  علوووم ان حكمهموووا يف  ،م ترابطهموووا مجيعوووا  يف حكوووم  شووورتمل ووو سوووتقلني لكووون ع  
 وغ ه. (4)((... ِإَذا َقَصْرَت َأْفَطْرَت َوِإَذا َأْفَطْرَت َقَصْرتَ )) () عليه السالم واحد لقوله  والسقو 

عنوود إال يوورج ءوووازه ال فهووو جيوووز لووه التبعووييف بوونن يقل وود يف )الصووالة(  وون يوورج اووثة الصووالة فءوورا سووقو  القوور  اون ا فطووار إذ 
األول ويفطور علوى رأي ال واين فءورا سوقو  القور  قبوو  ون يورج العكوس فيصولي علوى رأي  (ا فطوار)ويقلود يف  ،ذهاب احلمرة املشرقية
 ذهاب احلمرة املشرقية.

                                                           

 فتن و -كاملانع والقاطع  (1)
 .56املسنلة رقم  -التقليد  –العروة الوثقى  (2)
حقوة و يف سواعة الواحلااو: انه ان عمو يف الساعة األوم برأي مث عمو يف الساعة األخرج بورأي  آخوريف يف نفوس املسونلة فهوو عودول، وإن عموو يف نفوس السواعة أ (3)

 برأي آخر يف  سنلة أخرج فهو تبعييف افرااي يف األول واز اين أيضا  يف ال اين فتدبر.
 .222  3و هتذيب األحكام ج 434  1 ن ال سضره الفقيه ج (4)
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ا علووى الوووروب أو املووورب،  رتابطووان فووإن اوو  هووذا اوو  ذام وإال فووال يصوو  أي مووان الصووالة والصوووم  وون حيوو  تعليقه :واحلااووو
 (1)   و ذلك  تباينينت، فهو جيوز التبعييف يف نهما للدليو اخلارءي على الرتابط وإن كانا حقيقتني 

 التبعيض في التقليد بين الموضوع والحكم -7
 بان يقلد يف املوضوع أحدسا ويف احلكم اآلخر

وال ًووك يف اوثة التقليوود  –واللعووب وغو  ذلووك،  ون غوو  فورو بووني املوضووع املسووتنبط الشورعي  (2)لهووفاملوضووع كوالوطن والونوواأ وال
 ا أيضا  كما فصلناه يف  باح  ) باائ االستنبا (.مإذ املنصور اثة وءريان التقليد فيه -فيه أو اللووي أو اللووي 

 وسينيت حب ه بإذن اهلل. ولو  ذلك وقد قيو بعدم ءواز التبعييف لتقو م احلكم باملوضوع
 أهم التفصيالت

ور  لو وم يف وقد فص و مجع بني  ا استل م التبعييف املخالفة القطعية للواقع أي  ا علم  ع التبعي - خمالفوة الواقوع قطعوا  و وا اسوتل م ا 
 املخالفة القطعية لرأيي الفقيهني  ن اون علم فخالفة الواقع.

 إذ ال علم ببطالن الصالة لو الى بسوقو  القور  كموا ال علوم بوبطالن الصووم لوو أفطور  وع سوقوطه  (3)فكامل ال السابق اما الثاني:
الشارع قد فكك بني الصالة والصوم ولعو املقياط يف كليهما سوقو  القور  وإن كوان املشوهور  لعوالظاهرية إذ بو إمنا املخالفة للثءج 

 وسينيت حب ه. فتن و ،على خالفه إال انه ال قطع فال علم فخالفة الواقع وإن علم فخالفة احلءج
  ءوهبما واقعا .؛ إذ ستمو عدم و فيمن ترم ءلسة االسرتاحة والتسبيثات ال الن  عا   وكم ال العروة السابق

 واحد. هلما فكاملسافة بالنسبة إم الصالة والصيام، للعلم القطعي بان املقياط وأما األول:
كمووا لووو كووان ذهابووه فرسووخا  وإيابووه سووبع فراسوو  أو العكووس أو   (املسووافة امللفقووة املتخالفووة األطوورا )و  الووه: اخلووال  بووني األعووالم يف 
 إيابا .سائر النسب غ  أربعة ذهابا  وأربعة 

املسووافة وهوي  وان فراسوو  ا تداايوة ذهابوا أو إيابووا  لفقوة  ون الووذهاب وا يواب إذا كوان الووذهاب أربعوة أو أزيوود  قوال يف العوروة )األول:
بووو  طلقووا علووى األقوووج وإن كووان الووذهاب فرسووخا وا يوواب سووبعة ، وإن كووان األحووو  يف اووورة كووون الووذهاب أقووو  وون أربعووة  ووع كووون 

 (4)(جلمعاجملموع  انية ا
وقلود يف الصوالة  ا وا   ون اًورت   -الوالود والعوم والسويدين كصواحب العوروة  -وحينئذ فلو قل د يف ا فطوار  ون يقوول بكفايوة امللفقوة 

 للواقع.، فنفطر والى  ا ا ، فانه تل م  نه املخالفة القطعية -كالسااة القمي واخلوئي والكلبايكاين   - األربعة فصاعدا  ذهابا  و  لها إيابا  
 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 باجلواز وسينيت حب ه. 111  2كالشي  كاًف الوطاأ يف النور الساطع ج  –وقد أف  البعيف  (1)
  سنلة حر ة اللهو واللعب واللوو. –ذكرها الشي  يف  كاسبه كما فصلنا الكالم حوهلا يف فقه املكاسب احملر ة  ن احملتمالت ال الثة اليت  (2)
  ن سقو  القر  أو احلمرة املشرقية. (3)
 .51  2العروة الوثقى: فصو يف االة املسافر ج (4)


