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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

(02) 
 نمن أدلة المانعين: التمسك بالقدر المتيق

وميكننن اي يسننتدل للمننا عني عننن التبعننيض بنننفه بننا اسننتدل بننه بعننض االعننالم للمنننق عننن العنندولع قننال ا  نن  ال نن وي  يف  علي ننه علننى بعننا  
)وكيننك كنناين  لنننا علننى عنندم ا ننواضن االصنن  امل تبنني لواننوب األخننف بال نندر املتنني ن وننا يفينند النن ا ة ويوانن  ا ننرو  عننن العهنندة وهننو  ألصننولا

   1ى   ليد املعدول عنه، أل ه ال كالم يف صحة هفا الت ليد خبالف   ليد املعدول إليه  إ ه ليه بتلك املثابة(الب ا  عل
 ا ننه ال غننك يف اي العننابي بكلننك  ؛ي ننالن اي االغننتاال الي ينن  يسننتدعي النن ا ة الي ينيننة ايطبي ننه علننى التبعننيض وبعبننارة أخننر  و  أقــ: :

 ةلالمجنا  علنى حجين ؛ او  بعنيض   برا ة ذبته وخروانه عنن عهندلا لنو التن م بنرأا احند املتسناويني  وي عندول  بتكاليك كثرية بنج ة، وال غك يف 
  ظراً للخالف  يهع ؛ضشك يف برا ة ذبته اذا عدل او بع  ، لكن ية ب لدهوصحته وبرا ة ذبرأيه 

 الج:اب: االدلة النقلية ناطقة واالستصحاب حاكم
 والج:اب:

ا، علنى حجينة رأا الف ينه االخنر املسناوا واي اخنف العنابي يف بسن لة طالقنا  وبننا  الع نال  و ري نالالن لية والع لية بن ا ن متابية اال لةأوالا 
 ايباُعحبثهما  يت يالخر، وقد ببت االغارة لال لة وسأخر  )أو يف  فه املس لة ساب اً( برأا الف يه ا

 هاصنالة االغنتاال وقند ببنى بيناي وان ناي االستصنحاب حناكم علنى  صنحة؛تكفن  بالعلى  رض عدم متابيتها  ناي االصنول العملينة   ثانياا:
 ارياي االستصحاب واالاابة عن االغكاال  املور ة عليهع

 )التبعيض ي:جب بطالن الكل لدى الكل( مومن ادلته
لتبعيض يوا  خمالفة ك  عمن  لنرأا كن  دتهند قال )وا مق بني   ليديهما الفا هو ا 2وبن ا لة املا عني با   له ا    ال  وي  يف التعلي ة

 يف بعض بسائله، وهو يوا  بطالي الك  عند ك ،  هما بتف اي على بطالي األعمال كلها، وقبية ذلك هو املنق بن التبعيض(
ف ينه او املخالفنة ال طعينة اي التبعيض يسنتل م املخالفنة ال طعينة لكليهمنا، وال  نرا بنني املخالفنة ال طعينة يف العمن  الواحند لل :3وبعبارة اخرى

للصننوم وصننلى بالتسننبيحا  الننثالح بننرة واحنندة  تننهوذلننك كمننا لننو ارمتننه وهننو صننائم لفتننو  احنند ا بعنندم ببطلي ،االمجاليننة يف العملننني للف يهننني
ظنر احند ا بنق  تنو  االخنر بنالعكه  ناي صنال ه وصنوبه كمجمنو  بناطالي بنظنر كليهمنا مجيعناً واي صن  احند ا بن ،ذلك بصحةلفتو  اآلخر 

 واالخر بنظر االخرع
 وهبفا البياي ظهر أي االغكال بوَر  حىت يف  ري االر باطيني ع تدبر

 خالف لهماممساو   ثالث   بتقليد   اا نقض :الج:اب
جملتهنندين يف وقنند اانناب ا  نن  ال نن وي  اواًل بننالن ض قننالن ) فيننهن الننن ض  ننا لننو راننق امل ل نند يف مجيننق املسننائ  إ  دتهنند   النن  يوا نن  أحنند ا
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 4  اي قبية با ذكر بطالي اعماله عند ك  بنهما و  ي   به احد(يف البعض الباقنيبعض املسائ  ولالخر 
لكفنى   صنحةاذ لنو كناي وانو  بنن يسنتند الينه كا ينا لل ؛وبراعه ا  عدم  ارا بني وانو   الن  يسنتند الينه بنن كنالك كليهمنا وعندم وانو ه

  تدبر ،الثال  االستنا  ا   كفىك  بنهما واي   يكن كا يا ملا  
 الج:اب حال: التبعيض ال يستلزم البطالن ال:اقعي لدى الكل

كمنا ااناب حنناًل ب ولنهن )واحلنن ن اي النبطالي الننفا يظننه كنن  دتهند يف العمنن  املخنالك لرايننه يف مجينق املسننائ  او بعبنها لننيه هنو الننبطالي 
وكنفلك ب لنده،  لرأينه كناي بناطالً  املخنالك العمن ببال ياس ا   فسه وا  بن ي لده  عىن ا ه لو ا ى  الواقعي، ب  هو عبارة عن البطالي الظاهرا

 نة وهو ال  نايف الصحة الظاهرينة بالنسنبة ا  دتهند آخنر وب ل نده، والسنر  ينهن اي بنا ظننه كن  دتهند حكنم ظناهرا يف ح نه وحن  ب لدينه، واملوا 
لظاهريننة،  العمنن  املوا نن  لننرأا كنن  دتهنند صننحي  عنننده يف الظنناهر حبسنن  ظنننه ولننفا انناض لكنن  دتهنند للحكننم الظنناهرا ال ي تبنني اال الصننحة ا

 3جتوي    ليد  ريه(
والنبطالي الظناهرا هنو عندم بطاب نة املن يت بنه للمن بور  5وبعبارة اخر ن اي البطالي الواقعي هو عدم بطاب ة املن يت بنه للمن بور بنه  بو ناً  أق: :

 جنر  خمالفتهنا ذلنك علنم ا إمجااًل يف دمو  العملنني ال يسنتل م النبطالي النواقعي اذ ال يُ مبنهما،  مخالفته ك     ر به حبس   ظر  به إ با اً أا امل بو 
يف كن  واحند  املكلنك وحين  كناي ، ال حمفور بن هفه ا هة، إمنا الفا يل م بن خمالفتهما هو البطالي الظاهرا اا با كناي حبسن   ظنر الف ينه

ويكفني يف الصنحة الظاهرينة االسنتنا   ،كاي صحيحاً ظاهراً يف ح ه واي كاي باطاًل ظاهرياً بنظر االخرين  بستنداً ا  واحد بن النظر بن العملني 
ا   ظننر   يننه واحننند اننابق للشنننرائنع واحلاصنن ن اي االخننر ال ينننر  بطال ننه اال يف ح نننه وحنن  ب لديننه ال يف حننن  ب لنندا  نننريه والفننرض اي هنننفا 

 فه املس لة  ريه، وبالعكهعالعابي قلد يف ه
هننو بننالص الصننحة والننبطالي  –السننالم( بباغننرة و الصننالة كاحلاصنن  بننن اننا  النننص بننن املعصننوم )عليننه   –لننيه إال العلننم  وبعبــارة ألــمل:

املسنالة ذنفا العنابي بن لنة يف هنفه الف ينه ل  ظنر هنفا نن   الواقعيني،  وي سائر احلجج املع  عنها بالعلمي اا املنن ل بن لنة العلنم وميكنن للشنار  اي يُ 
 ولاري ذلكع 8لعدم وحدة املوضو  7يف املسالة االخر  بن لة العلم وال  با  وال  ناقضالف يه اآلخر العلم وين ل له  ظر ذاص 

 الو مخالف، او أ مماثل   حكم   أقلنا بجعل   س:اء تام الج:اب
ال  ب  ننه ننه حكننم وا نن  او ببننا   جوابننه  ننام علننى هننفا املبننىن، ابننا لننو قلنننا ظنناهر كالبننه ابتنننا ه علننى باننايرة احلكننم الظنناهرا للننواقعي وا نعــم:

البند  االبارة والدلي   منج  )بن  نري اعن  حكنم علنى طب نه( وإال  معنفر  ناي ا نواب تهُ يواد حكم ظاهرا وامنا يواد حكم واقعي  اي اصابَ 
املخطن  بعنفر  لنو عمن  يف هنفه املسن لة بنرأا االول وكناي  ظنر و يصاغ بطري ة اخر  ويكوي واهه أوضن  اذ  ظنر املصني  بنهمنا بنجن   بن اي

 ي احلجينة  عنىنو كله بنا  علنى كن  بصيباً  منج  أو كاي خمطئاً  معفر وكفلك حال املس لة االخر ،  اا حمفور يل م بن التبعيض على هفا؟ هفا
 بر ايداً وكفلك احلال بنا  على  فسري احلجية بل وم اال با ع  تد ،املنج ية واملعفرية

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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