
 (469هـ الدرس )3416ربيع األول  7الثالثاء ................................................................................( التبعيض في التقليداالجتهاد والتقليد )

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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(44) 
 التبعيض في االرتباطيين

بدددا مدددا ازدددى  دددواي ويفدددتة ال بعددديو يف ال قليدددد حددد  يف يفدددورة العلدددم باملإلالفدددة، اسددد ناءا  إ  العموادددا  وا  القدددا  وبندددا  العقدددال  لقدددد  
أحدد واالس صتاب، لكن قد يس ثىن ان ذلك املركب االرتبا ي يف أ زائه وشرائطه واوانعه وقوا عه وذلدك نظدرا  لفسداء االرتبدا ي وبطالنده بفسداء 

ال سدبيتا  آخدر كيف  دز  قل د اآلخر بالبطالن و الفقيه وان قال  بدون ا تيان هبايقول بصتة الصالة  فقيها   -كالسورة  - د يف  ز   قل  فلو أ زائه 
فدان يفدالته با لدة بنظدر كدال  فرتكهمدايقول بصتة الصالة بدوهنا )أي بددون ال ثليدف فيهداق وقدد قدال األول بدالبطالن  الفقيه اآلخر الذي –الثالث 

يسدد دعي الدد ا ة  - بالصددالة اددثال   -وحيددف ان االشدد اال اليقيدد   ،فقيهددني وان اخ لدده و دده بطالهنددا لددديهما، فددال حةددة لدده علددى يفددتة يفددالتهال
لكنده لدو السد ناء  للتةدة انةدزة  أو اعدذرة، اليقينية و دب أن يد هب هبدا يفدتيتة علدى رأي أحدد ا علدى األقدي فدان حةيدة قولده تدورث الد ا ة يقيندا  

 هني ببطالهنا.يا اعا  فان ذا ه ال يقني ب ا هتا عم ا اش الا به لفرض قول كال الفقموان وافقهكال  يف  ز   ما اعا   خالفه
 ومناقشته (التنقيح)دليل 

ن )والو دده يف ذلددك  أن يفددتة كددي  ددز  اددن األ ددزا  االرتبا يددة اقي دددة مددا إذ أتددى بددانز  اآلخددر يفددتيتا ، فمدد  بطددالن  ددز  اددقددال يف ال نقددي  
الك فددا  األ دزا  االرتبا يددة تبطددي األ دزا  ب سددرها. وإن شدد ا قلدا  إن )يفددتة األ ددزا  االرتبا يدة إرتبا يددةق، فدد ذا أتدى بالصددالة فاقدددة للسدورة ادد  ا
ا خدداله بدداملر ة الواحدددة يف ال سددبيتا  األربدد  واح مددي بعددد ذلددك بطددالن اددا أتددى بدده لعلمدده باندده خدداله أحددد ا  هدددين يف عدددم اتياندده بالسددورة كمدد

 ند أحد ا اآلخر يف اك فائه باملر ة الواحدة يف ال سبيتا  األرب ، فال حمالدة يكدك يف يفدتة يفدالته وفسداءها فدال اندا  ادن أن ادري يفدت ها ويسد
صددت ها لبطالهنددا بدده، وال ه هددد يفدد  ب ريف عدددم إعاءهتددا إ  احلةددة املع دد ة، ألن اق زددى قاعدددة االشدد اال لددزوم االعدداءة وبقددا  ذا دده اكدد الة باملدد او 

ل سددبيتا  عندد كليهمددا وإن كانددا   لفدني يف اسدد ند احلكددم بددالبطالن السد ناء  عنددد أحددد ا إ  تدري السددورة ا عمدددا  ويددرا  اآلخدر اسدد ندا  إ  تركدده ا
كمدا ذكدر نظديف  يف   ق1)الهنداقبط األرب   ال ا ، وا  بطالهنا عندد كدال ا  هددين وعددم إف ائهمدا بصدتة الصدالة ال بدد  للمكلده ادن إعاءهتدا وهدو اعدىن

 ق2).74املس لة 
، ويف املقدام فدان انكد  حكدم كدي وحكم املعلول حمكدوم واقهدور مكدم العلدةقد جياب بان الكك املسبيب وحكمه حمكوم بالكك السبيب  أقول:

اندز  فصدتا الصدالة  ها يفد    دز  حةدة تاادة يف حدد نفسدكدي بطالن الكي )الصالةق هدو حكمده بدبطالن اندز  فد ذا كدان للمكلده علدى  بما هان
علددى املنكدد   قهددرا  السدد ناء  يف فعددي أو تددري كددي  ددز  إ  حةددة، واحلايفددي  ان االرتبا يددة ال تنفددي املنكدد ية والعليددة واملعلوليددة بددي ت كدددها فدد ذا كددان لدده

 والعلة يف كال انزئني ءليي كانا له احلةة على املعلول أيزا .
 رلكن سي هب اا قد يورء على هذا فان ظ

 بين أنواع التبعيض (بيان الفقه)تفصيل 
 وقد ذهب السيد العم يف بيان الفقه إ  ال فصيي بني يفور  ال ة وهي  )احداها  اا إذا لزم ان ال بعيو  الفة عملية للواق .

  انيها  اا إذا لزم انه  الفة عملية لرأييهما.
 .ق  وال لف ويي ا  هدين الثها  اا إذا مل يلزم ان ال بعيو ال  الفة عملية للواق

                                                           

 252  1ال نقي  يف شرح العروة الو قى ج ق1)
 .313املصدر    ق2)
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أاددا الصددورة األو   فكمددا إذا أفدد  أحددد ا بو ددوب القصددر واالفطددار يف اّددروج عددن حمددي  الددرتخ و خددالل العكددرة أي ددام   العددوء إ  حمددي قددال  )
 ا قااة بذلك، فذهب إ  حمي  الرتخ و ور   يصل ي متااا  بف وى الثاين، ويفطر بف وى األو ل.  قااة، وأف  اآلخر بعدم إهنداما

ف اواهم  املن  عن اثي هدذا ال إليديف، للعلدم احلايفدي لده بد ن  أحدد عمليده  داله للواقد ، للد اليم املعدرو  ادن الكدريعة  ويفل ناالظاهر ان كي اا 
  )إذا قص ددر  أفطددر ، وإذا أفطددر  قص ددر ق) عليدده السددالم ققولدده بددني القصددر وا فطددار، وال مددام والصدديام ل

رج بدددليي ك ادداكن ال إليدديف إال اددا خدد ق1)
 .ق2)إذا أمت  الصالة ف نه ال جيوي له الصيام وحنو ذلكق األربعة

بي وان كان ذلدك بنتدو العلدم  واحلايفي  ان احلةج الظاهرية تسقط عن احلةية واالع بار مإلالف ها لألءلة القطعية الدالة على احلكم الواقعي،
 وقاعدة املالياة بني القصر وا فطار قطعية يعلم مطابق ها للواق  عكس تينك الف ويني. ق3)االمجايل
)وااددا الصددورة الثانيددة  فكمددا لددو أفدد  أحددد ا  هدددين بو ددوب السددورة يف الصددالة ءون  لسددة االسددرتاحة وأفدد  اآلخددر بددالعكس،   يفددل ى   وقددال
اددن أن  يفددالته ال  –بددذلك  –ة خاليددة عددن كددي  اددن السددورة وانلسددة، تقليدددا  لددألو ل يف تددري انلسددة وللثدداين يف تددري السددورة، حيددف يعلددم املقل ددد يفددال
ا  هددد األو ل وال ا  هددد الثدداين، لكددن ال علددم لدده مإلالفددة يفددالته للواقدد ، لعدددم العلددم القطعددي بو ددوب شددي  اددن السددورة أو انلسددة يف  اليزددمنها 

 الة.الص
 .ق7)ق...فهي جيوي اثي هذا ال بعيو؟ فيه و هان

وال لف دوى ا  هددين اعدا ، فكمدا لدو أفد  أحدد ا  ملسد ل ني ال  الفدة عمليدة للواقد وقال )وااا الصورة الثالثة  وهي ال  ال يلدزم ادن ال بعديو يف ا
لسورة بال  لسة، تقليددا  انده يف كدي  ادن الفدرعني لواحدد ادن ا  هددين، بو وب السورة وانلسة اعا ، وأف  اآلخر بعدم و وهبما، فصلى املقل د ا  ا

الفدة فقدط لف دوى ف ن  يفالته ليسا  الفة للواق  ال و دانا  وال تعب دا ، إذ ال علم باملإلالفة و دانا ، وال هي  الفة لف دوى كدال ا  هددين، إذ هدي  
 بعدم و وهبما. ان يقول بو وهبما اعا ، وليسا  الفة لف وى ان يقول

الظاهر  عدم ا شكال يف يفتة اثي هذا ال بعيو، ألنه يف احلقيقة ليس تبعيزا  بي تقليدا  للذي يف  بصتة ذلدك، وإن كاندا يفدورته يفدورة 
 .وليسا هذ  الصورة حمي مف ق5)ال بعيو، لالس ناء يف كي  ز  إ  ه هدق

أفد  أحدد ا بنةاسدة عدرن انندب ادن احلدرام واآلخدر بطهارتده، فالقدى هدذا العدرن  وذكر يفورة أخرى وهي  )اا كان يف اس لة واحددة، كمدا لدو
 فكرب ان ا نا ، وقل د القائي بالنةاسة فرتي الوضو  أو الاسي به إ  ال يمم. ق6)إنا  اا ، فقل د القائي بطهارته

علدى اّدال   –، أو حد   لرأييهمدا ق4) الفدة قطعيدة للواقد  أم يفص دي بدني ادا إذا لزادا ؟أم ال جيدوي اطلقدا   ؟فهي جيوي اثي هذا ال بعيو اطلقا  
 اطلقا ، أو يف واقعة خايفة فال جيوي، وبني اا إذا مل تلزم املإلالفة القطعية للواق  و دانا  أو تعب دا  فيةوي؟ –

ا أقوال أيزا .  و و ، بي يف بعو الكروح  أهن 
 وسي هب الكالم عن ذلك ب ذن اهلل تعا  .ق2)األقوى  األخيف، وإن كان االح ياط ا  املن  اطلقا ق

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .1ان أبواب ان يص  انه الصوم، ح 7الوسائي  الباب  ق1)
 .26-25  7بيان الفقه ج ق2)
 عن االع بار كما لو قااا بين ان أو  ا   خ ان، علم بكذب احد ا قطعا . –طها الكارع ققد اسأو  –بان قط  بان احدى هاتني احلة ني ساقطة  ق3)
 .26  7بيان الفقه ج ق7)
 .24-26  7بيان الفقه ج ق5)
 أو غسي بدنه به أو أيال به قذارة على بدنه ق6)
 و حمدث.فانه ااا جنس أ –ا  احنصار  فيه  –كما لو غسي بدنه به ومل ي وض  به فصلى  ق4)
 .22  7بيان الفقه ج ق2)


