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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

(41) 
 ملخص البحث

ح( ان صبببببجة االابببببطاة االربباييبببببة اربباييبببببة، وعليبببببه يفبببببال يصبببببح ال بعبببببي  يف ال عليبببببد يف الصبببببالة وسبببببائر سبببببعو  عبببببو   ال نعبببببي
 االربباييات إذا مل بكن الصالة صجيجة بكايفة أاطائها بنظر احدمها.

ووب  وابو  ح بة للمكلبى علبى   احبد ازبطئنيوسبق اإلشكال على ذلك بان الشبك يف صبجة الصبالة وعلبول الشبك يف صبجة 
، وكببكلك يفببان صببج ها وعلولببة لصببجة ازببطة ووبب  صببجة كببم اببطة بنظببر ا يفعببد او  ببم يعينببا وال بصببم النوبببة للشببك املسبببيكببم ونهمبب

 .احدمها يفال جمال لل شكيك يف صجة املعلول
 اإلشكال على التنقيح بصحة التفكيك في االحكام الظاهرية
واملعام صغر  هكه الكرب  يفله  وعليه الف و ، وواق  ممكن ،وههنا إشكال آخر: وهو ان ال فكيك يف االحكام الظاهرية صجيح

 ا بم حىت لو لطوو خمالفة الواق .مال بعي  وإن لطم ونه خمالف ه
 لتفكيك في االحكام الظاهريةلأمثلة فقهية 

 املسائم:يفان االصوليني ذهبوا إىل صجة ال فكيك يف االحكام الظاهرية وقد ال طووا بكلك يف الفعه يف املئات ون  اما الكبرى:
يفببان ال فكيببك ك ببح يف األحكببام الظاهريببة كمببن بوضبب  ب حببد اإلثبباةين املشبب بهني حيبب  حكمببوا وببا ذكببره يف الفعببه وببن   ومنهــا:

بطهببارة أعئببائه وبب  عببدم الوضببوة، وبب  أثببه لببو كببان املبباة يبباهراحل لببطم العببول بالطهببارة احلدليببة، وإن كببان املبباة  سبباحل لببطم العببول بن اسببة 
 (1 عئاة أيئاحل(.األ

وال وبباث  وبببن و ببم هبببكا ال فكيببك يفببان املببباة الواحببد يفكبببن أن يكببون يببباهراحل يف حببق أحبببد وبببا ذكببره يف املس مسببك وبببن  ومنهــا: 
 .(3 . ثعم رمبا يؤ ي ذلك إىل النطاع واملخاصمة يفي عني الراوع إىل احلاكم يف حسمهما((2 املكلفني و سا يف حق اآلخر

اهر وحبرام يفالطهبارة الس صبجاوا واحلروبة الس صبجاوا. يبي ولو لل عارض يفاثه اللجم املشكوك و  عدم واو  أصم سب ومنها:
 وب وم وفصم على حب 

قال  إذا كان البائ  وعّلداحل ملن يعول بصجة املعاياة و الحل أو الععد بالفارسي، واملشرتي وعّلداحل ملن يعول وا ذكره يف العروة  ومنها:
ععبد كبان بائ  أيئاحل ألثه و عّوم بطبريفني يفبالال م أن يكبون صبجيجاحل وبن الطبريفني، وكبكا يف كبم ال يصحَّ البي  بالنسبة إىل ال ،بالبطالن

 .(4 صج ه( ووكهب اآلخر وكهب أحد الطريفني بطالثه
                                                           

 .282ص 22الفعه الصالة ج (1 
اة أك ر وبن لاللبة أشببار وأقبم وبن لاللبة وثصبى يفوقعبو يفيبه ، وكان لديهما و3.3×3.3×3.3أشبار واآلخر يراه  3×3×3كما لو كان احدمها ير  الكر   (2 

 ، وككا يف والقي امل ن س ال اين.. وهككالل اين س  لألول اسة غح وغحة الحد  صفابه ال اللة، يفان هكا املاة ياهر بالنسبة 
 .88ص 1وس مسك العروة الولعى ج (3 
 .33املس لة  18ص 1العروة الولعى ج (4 
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لكن املشهور علعوا على كالوه وذهبوا إىل صبجة البيب  ثظبراحل لل فكيبك يف األحكبام الظاهريبة يفعبد قبال السبيد الوالبد  ببم األقبرب 
 .(2 أو غحمها( (1 كم ونهما العمم ويفق بكليى ثفسه، وهككا احلكم يف كم وا يرببط بطريفني ون ععد أو إيعاعالصجة وعلى  

واإلثفكباك يف األحكبام الظاهريبة  ،بالنسبة إىل العائم بالصجة والبطالن بالنسبة إىل اآلخروقال السيد املرعشي  األقو  الصجة 
 .(3 وغحه( غح عطيط كما يف النكاح

 .(4 (م البي  بالطريفني إمنا هو باإلضايفة إىل احلكم الواقعي  ون الظاهريبالنسبة إليه وبعوّ وقال السيد اخلوئي  بم يصح 
 ؟من لم يفكك في االصول وفكك في الفقه ض  تناق  هل 

قد ينباق  هناك إذ  وحينئٍك قد ير  على كم ون ذهب إىل ال فكيك هنا وعدم ال فكيك يف االربباييني، اثه وناق  ملبناه أقول:
نظبح وبا قالبه هنبا بصبجة االابطاة االربباييبة اربباييبة( وذهبب هنبا إىل ال فكيبك، ان اخلوئي و الحل البكي ذهبب يف ال نعبيح إىل   السيد

إذ  م البي  بالطريفني...( يفيعال  وبعوم الصالة بصجة ازطئني إمنا هو باإلضايفة إىل احلكم الواقعي  ون الظباهري(ب صرف: قال  وبعوّ 
يفكبن يف احلكبم الظبباهري ان يعبال بصببجة الكبم وان كببان كبم اببطة بنظبر احبد الفعيهببني ببايالحل، وذلببك لكوثبه صببجيجاحل بنظبر اآلخببر 

 الصجة للكم بلجاظ ثظر هكا بصجة هكا ازطة وثظر ذاك بصجة ذاك ازطة.الشارع يفيكون اع بار 
 يفهم هكا اإلشكال بام؟ سي يت

وا بالطريفني كما أن حكمه الواقعي يف وعام هكا غح ظاهر، يفان واو  الععد وان كان و عوّ   :وقال السيد احلكيم يف املس مسك
ال بوت و عوم وما أيئاحل يفال يكبون إال صبجيجا للم عاقبدين وعبا أو يفاسبداحل كبكلك، إال أن حكمبه الظباهري يفكبن ال فكيبك يفيبه ببني 

أثبه يفكبن اخ اليفبه ببالنظر يفيكبون صبجيجا بنظبر أحبدمها يفاسبداحل  اآلخبر، كمبا  الطريفني يفيكون صجيجا يف حق أحدمها يفاسداحل يف حق
  (3 واث  ون و م هكا ال فكيك يفان املاة الواحد...( بنظر اآلخر وخت لى اآللار بالنسبة إليهما. وال

 تفصيل المستمسك بين الوضعيات والتكليفيات
يفكببن ال فكيببك يف األول  ون ال بباين واثببه الئبمنية  وهنبا بفصببيم آخببر  قيببق بببني األحكبام ال كليفيببة الئببمنية واألحكببام الوضببعية

 وهو وا ذهب إليه السيد احلكيم يف املس مسك كما سي يت بإذن اهلل بعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

وج ا لاللاحل بعوله أثو يالق لاللاحل يفعد ذهب بع  الفعها إىل بطالثه وذهب بعب  إىل وقوعبه يلعبة واحبدة ولغويبة إضبايف ه  لاللباحل( يفلبو كبان البط كما لو يلعه (1 
 يعلد ون ير  بطالن الطالق هكا وهي بر  صج ه أو العكس، كان لكم ونهما حكم ثفسه ون ال مكني وعدوه والنفعة وعدم اس جعاقها.. اخل.

 .18ص 1عروة الولعى جال (2 
 املصدر ثفسه. (3 
 املصدر ثفسه. (4 
 .88-88ص 1املس مسك يف العروة الولعى ج (3 


