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 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

(41) 
 كبرى التفكيك بين االحكام الظاهريةاإلشكال بان المقام ليس صغرى  

قددد يددورى علددى ىعددوا ا) املبددام  التبعددييف يف التبليددد يف االركبا يدداكي  دد را كدد ا التفييددب بددني االحيددام الظاهريددة، با دده لددي   نهددا إ   لكــن
بطال) اليل، لينه مل يبل بده احدد التفييب يف االركبا ياك هو باحد وجهني: ا ا با) يفيب بني حيم اجلزء واليل با) يبال ببطال) اجلزء وعدم 

 ومل يبل به أي  ن الفبيهني املختلفني يف الرأي إ  كل  نهما يرا بطال) اجلزء فبطال) اليل بالتبع.
 اآلخر، وهذا مما مل يبل به احد أيضاً.اجلزء وا ا با) يفيب بني اجلزئني االركبا يني با) يبال با) بطال) احدمها ال يسري إىل 

 يك بين الصحة والبطالنالجواب: التفك
با) التفييب يف املبام بوجه آخر وهو التفييب بني حيمي الصحة والبطال) بتسرية حيم الصحة  ن اجلزء إىل اليدل ىو)  ولكن قد يجاب:

 البطال).
ه  دن هدذه اجلهدة  ا) التفييب يتصور با) يبال: ا ه حيد  كدا) كدرجل اجلدزء األول بدل  بطدل بنظدر األول كا دص الصدالة  دحيحة بنظدر  توضيحه:

 كما ا) كرجل اجلزء الثاين حي  كدا) بدل  بطدل بنظدر الثداين كا دص الصدالة  دحيحة بنظدره  دن هدذه اجلهدة، فيلتدزم بتبعيدة  دحة اليدل لصدحة اجلدزئني
زء األول بنظدر فيبدال: ليدن كدرجل هدذا اجلد –ربم ا) كليهما حيم اهلل الواقعي أو الظداهري  –، ويفرق بذلب بني الصحة والبطال) ي1 حسب النظرين

جدار  يف  ههي  ظر الفبيده األول، وعيسدليل لين الشارع ال يعت ه  بطاًل إ  يراه  طابباً حلجة أخرا لالفبيه الثاين وإ) كا) ينب ي ا) ييو)  بطاًل 
 كرجل اجلزء الثاين بنظر الفبيه األول.

 دحة الصددالة  فيعتدد  الضددين، ومهدا الصددحة والدبطال)، ا) للشدارع، حسددب  بدت التفييددب بدني األحيدام الظاهريددة، ا) يفيدب بددني والحاصـ::
طدال) اجلدزء كابعة لصحة احد اجلزئني بنظر احد الفبيهني وا) عارضه الفبيه اآلخر وال يرا بطالهندا كبعداً لدبطال) احدد اجلدزئني بنظدر احدد الفبيهدني وب

 اآلخر بنظر اآلخر.
  اثإبباك على  لب وسيت ي عد ه.فاملبام إ )   را ك ا التفييب، لين يببى الدليل يف عامل

 الفارق بين االرتباطيين وبين حكم المتعامليندعوى 
الفدارق فددا)   ددعالعدروة   دن، بددا) قيداا  ددا هدن فيده باملسددتلة اما سدة واممسددني ي3 و دا سددببها  دن الشدواهد ي2 قدد يددورى علدى كلددب الددعوا كمـا

 :واحد واليالم هنا عن حيم الشخص الواحد بالنسبة إىل األ ر الواحد بالنسبة إىل أ ر   اليالم يف كلب املستلة عن حيم الشخصني
، ليدن الفبيدده األول يددرا  ددثالً  العبددد بالفارسدية أو كددا)  عا داة جريداأإ ا فيمددا البدائع وحيددم املشد ي كدل  ددن ا دا هندداجل: فدا) اليددالم عدن حيددم  

 داة فدلا  دحته  دن جا دب الفاعدل والبابدل فلدم يفيدب هدذا الفبيده يف احليدم  حة العبد وحتبق ركنيه و بّو يه  عاً إ  يرا  دحته بالفارسدية واملعا
 الواحد كما ا) الفبيه اآلخر مل يفيب أيضاً إ  قال بالبطال) إ  اليل  نعدم با عدام أحد ركنيه.

جدزء اآلخدر حسدب رأي فاقددة ألحدد اجلدزئني حسدب رأي فبيده ولل ن الشخص الواحد إ ا كا ص فاليالم عن  حة الصالة الواحدة  :وا ا هنا
 فبيه آخر.

 الجواب أواًل: الفرق غير فارق
                                                           

 النظر األول و حة  اجل اجلزء حسب النظر الثاين.أي  حة كل جزء حسب احد النظرين أي  حة هذا اجلزء حسب  ي1 
 املذكورة يف  در البح . ي2 
 يف الدرا السابق. ي3 
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 توافبتدا)  دن هدذه اجلهدة  ولي  كفييدب الفبيده، واملسدتلتا) – وهو العمدة –ا) هذا الفرق بل فارق: إ  اليالم يف كفييب الشارع  لكن فيه:
 ددن ال يددرا ا دد اب العربيددة ويددرا  ددحة مشدد ي  الددذي اجتهددد أو قلّددد ب الشددارع يف البيددع الواحددد فبددال با دده  ددحي  بالنسددبة للإ  يبددال كيدد  فّيدد

 تحبباً    هلما وإال بطل هلمدا  عداً،   كا)املعا اةي وقال با ه با ل بالنسبة للبائع الذي يرا اال  اب  ع ا) البيع ا ا واقع و تحبق ببوكاً أوال فا)  
الة ىو) الدبطال) كمدا  ضدى، و داب عدن املسدتلتني بصدحة ) فدرأا الصدحة سدي  بدني الصدحة والدبطال –علدى فرضده  –ب الشدارع كما يبال كي  فّيد

 التفييب يف األحيام الظاهرية. فتدبر جيداً.
 ثانياً: النقض بالنظائر

لشخص هذا إضافة إىل ا ه ا) مل يص  النبيف باملستلة اما سة واممسني فا ه يص  يف اليثل  ن الفروع اليت التز وا فيها بالتفييب يف حيم ا
 فا ه  اهر وحرام أو  ثال الوضوء باحد اثإ ائني املشتبهني.املشيوجل الواحد بالنسبة لأل ر الواحد  ن جهتني كما سبق يف  ثال اللحم 

 عين األجزاء الجواب عن إشكال المسببية بان الك:  
 ي1 وا ا  ا أ يلنا به على التنبي   ن  قد  اب با) الشب  سبيب...ي

 :ء لي  بل اليل بل اليل لي  إال األجزاء مجيعاً فلي  اليل  علواًل لألجدزاء إ  ا ده عينهدا فييد  ييدو)  علدواًل هلدا  وعليدهفبد  اب با) اجلز 
 فصحة اجلزء هو عني  حة اليل وكذا بطال ه ولي  علة له. 

 واحلا ل: ا) العلة الفاعلية خارجة ا ا العلة املاىية فداخلة يف الشيء وهي عينه.
 (1)ته الصورية معلول لألجزاءبعل   الرد: الك:  

فا ده بدل  ،كداّلً   ، وهبدا  دار اليدلّ ي3 وإ) كا) عني األجزاء لينه اليل مبا هو هدو أي الالبشدر ي ا دا اليدل بلحداه علتده الصدورية لّ ا) الي   وفيه:
 العلة الصورية. األجزاء  علول هلا إ  العلة الصورية لليل  علولة لتحبق كل جزء جزء وكل جزء فا ه علة  عدة حلصول

اجملموعيدة، وا) كا دص ىاخلدة  بلحاه هيئتدهفهي خارجة  ن اليل  –واليت هبا اليل كل  –ا) العلة املاىية خارجة عن العلة الصورية  والحاص::
 .ي4 يف اليل الالبشر ي

) اليل كاًل واجلزء جزءاً، واحلا دل: ا) اجلدزء هذا إضافة إىل ا) البول با) اليل عني اجلزء  ساحمة فا ه عني األجزاء ال عني كل جزء وإال ملا كا
 للجزء ولي  عينه فتدبر اليل ولي  عينه كما ا) اليل كل  جزء 

ويؤكدده  ،كمدا سدبق يف اثإ ديال علدى التنبدي   سواء يف  اك اليل واجلزء أم يف  فتهما  ن الصدحة والدبطال) فا) الشب سبيب و سبيب وعليه:
لدبطال) اليدل وا)  دحة  سدبب – طلبدا وبدله ا) كدا) عا دداً الدركن  –فداهنم يدرو) ا) بطدال) أو  دحة اجلدزء  ا)  لب هو  ا يبتضديه الفهدم العدريف

 اليل  علول لصحة كل جزء جزء وا) بطال) اليل  علول لبطال) أحد األجزاء. فتدبر
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 ي.464  44راجع الدرا  ي1 
 أو فبل  اكج  نها. ي2 
 وهو اليل البشرب  يئي. ي3 
ركددب  ددن الشدديء وبددله لددي   فدد  الشدديء  عددم هددو جددزء لليددل وعلددة  عدددة بددل ىخوهلددا يف اليددل  املددراى بدده اجملمددوع  ددن العلددة املاىيددة والصددوريةي يؤكددد كوهنددا بددله إ  امل ي4 

 حلصوله.


