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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 على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(984) 
 حثين المبنويين السابقينمن ثمرات الب

السررراب ة  جزائررره لرررد  لرررال  الف ررروينيإيف صررربة العمررر  و  (2) رررن مثرررراث الببنرررني املبنرررويني السررراب ني (1)مثررررة أخرررر  ها رررةوتتجلىىى  
 توضيبه يف ضمن أ ور:والالح ة، و 

 لدى تخالف الفتويين في صور عديدة:
 ن ل خال  الف ويني صوراً عديدة: إاألول: 
   لَّده ف لد آخر خيالفه يف الف و .  ا لو  اثفمنها: 
 ده. ا لو تغري نظر   لَّ ومنها: 
وكران رأيره لالفراً لنظرر املعردول  -بناء على عدم اشراا  األعلميرة  –  ا لو عدل إىل املساوي أو األعلم، أو إىل املفضولومنها: 

 عنه.
  ا لو تغري نظره بالنسبة إىل عم  نفسه، أي اجمل هد.ومنها: 
 ا لو كان   لداً فصار جم هداً   جزياً أو  طل اً وأخ ل  رأيه عن رأي   لده السابق. ومنها: 
 عكس الصورة الساب ة، لشيخوخة أو حادث أف ده امللكة. ومنها:
 أنه قد يكون ذلك يف العباداث وقد يكون يف املعا الث.الثاني: 
 ر فعلي.أنه قد يكون للعم  السابق أثر فعاًل وقد ال يكون ذا أثالثالث: 
 د فيه.وقد يكون أثر امل لَّ  نفسه  ليدأنه قد يكون األثر أثر ال الرابع: 

 مسائل كثيرة ونماذج من مختلف أبواب الفقه
 ، و ن األ نلة:أن الببث عام لك  أبواب الف ه  ن الطهارة إىل الدياثالخامس: 

لة( والنانية على جناس ه فه  له أن يصلي يف النوب الذي  الُغساأو لو كانت الف و  األوىل على طهارة أ ر )كامل نجس النالث  ا 
فرضراً حسب الف رو  السراب ة بالطهرارة؟ ولرو برد  سرجد عليره فه  له أن يعم  اآلن القاه كان  القياً للم نجس النالث؟ ب  ه  لو 

 إن تعذر تطهريه بدون ذلك؟ اآلن هد هفه  جيب 
 بة واخ ل  النظران فما حكمه للماضي؟ وللمس  ب ؟ولو صلى ب سبيبة واحدة أو اك فى يف ال يمم بضر 

، أو تررزوب  ررن فمررا حكمرره اآلن لررو كرران احلررات يررر  الرربطالن؟ ولررو تررزوب البالغررة الرشرريدة دون إذن الرروت، حسررب الف ررو  السرراب ة
 حسب ف و   ن ال يراه حمّر ة والف و  املس جدة تر  أهنا أخت رضاعية؟ ارتضعت  عه عشراً 

                                                           

 (.172سب ت مثراث يف الدرس ) (1)
 د أو ثابت.إن املوضوع إ ا الوجود املاضوي أو املم د ب سميه أو امل جدد، وأن املوضوع إ ا أن يؤخذ  رآتياً بأقسا ه النالثة أو ككلي طبيعي   جد (2)
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وكان ي ع واحدة حسرب طالق ثالثاً وكان باطاًل حسب رأي األول أنِت أو قال  ،الرجعة يف جملس واحد ع لل ولو طلق ثالثاً  
 .وكان ذلك جمزئاً حسب رأي األول دون الناين، أو العكس؟ وكذا لو طلق بشاهدين أحدمها الوكي  ،أو العكسرأي الناين 

، وكرران رأيررا املرجررع السررابق و اشررا   ررن الطفرر ، أو بغررري العربيررة واملاضررويةولررو برراع العنررب ملررن يعملرره  ررراً، وكررذا لررو برراع  عاطرراة أ
 .والالحق   عاكسني؟

 )أي املعدن( أي باحلديد الوصفي وتعاكس الرأيان. بغري احلديد ولو ذبح
لالحق، فعلى لو اخ ل  فيها رأي اجمل هد السابق  ع ا العام، ب  عموم وضع األوقاف والوصايا الوق ولو وق   ن غري قبول يف 

 أيهما املدار؟
 .فلمن املرجعية؟ يف  واضع خاصة أو أراد وضعها فيها  ن  س أو زكاة أو غريمها وكذا لو وضع احل وق

 .لو اخ ل  الرأيان احلكم يف ضمان الطبيب وشبهه حسب رأي السابق، وكذلك م املواريثوهكذا لو قسّ 
 ن باب احلكم غري باب الف و ، لكن قد جيري فيه بعض  ا جر  فيها  ن الكالم.إالسادس: 
، فانه يك فرى  ا خرب بالدلي  كما يف )ال تعاد...( حىت لو اخ لفت الف و  ال ول مبرجعية الالحق حصراً أنه يس نىن  ن السابع: 

بأن  يرد عليه، وإن كان لي  اخلاص وهو قاعدة )ال تعاد...(مبا عمله يف السابق وإن كانت ف و  املرجع اجلديد هي البطالن؛ نظراً للد
ال تعرراد تفيرررد عررردم لرررزوم اخعررادة لرررد  اخررر الف االج هررراد يف غررري اخلمسرررة، أ رررا لرررو اخ لرر  االج هررراد يف اخلمسرررة نفسرررها )كال بلرررة 

 .فهو  ن املس نىن ف جب اخعادة( (1)والطهور
 د حيث يعم  ب اعدة العدل واخنصاف أو شبهها.ال الواحأو البين ني يف امل هاقراريوكما يف تضاد 

 ثمرة القول بأن الموضوع هو الوجود الماضوي للفتوى أو الوجود الممتد.
بأدلررة كنرررية تررأر اخشررارة ،ررا الح رراً، فلن  صررر اآلن علررى بيرران مثرررة االل ررزام ب حررد  أنرره قررد يسرر دل علررى أحررد الطرررفني الثىىامن: 

 بث املبنوي األول.احمل مالث األربع الساب ة يف الب
العم  هبا ولو بعد  وث  واخعذار، صحّ  د ي ال: بأن )الف و ( إذا كانت بوجودها املاضوي  وضوعاً للبكم بالصبة وال نجيز ف

 امل لَّد أو تغيري رأيه أو العدول عنه إىل غريه.
ع ف رد اضرمبلت الف رو  السراب ة فرال وجرود هري املوضرو  اع براراً أو ح ي رة )أو بوجودهرا امل جردد( وأ ا إذا كانت بوجودهرا املم رد

بررأي اجمل هرد احلرات أو برأيره  حصراً  الصبة فيجب ترتيب آثار العدم والبطالن والعم للبكم باالس ناد إليها  فال يصحمم د ،ا حالياً 
 وللببث صلة. ،احلات يف  س جداث احلوادث ويف آثار احلادثة الساب ة دون أحكا ها املاضية

 عل  محمد وآله الطاهرين وصل  اهلل
 

فَىيَىُقوُم ُعُنٌق ِمَن  ِإَذا َكاَن يَىْوُم اْلِقَياَمِة َأَمَر اللَُّه تَىَباَرَك َوتَىَعاَل  ُمَناِدياً يُىَناِدي بَىْيَن َيَدْيِه: أَْيَن اْلُفَقَراُء؟ :قال اخ ام الباقر 
رَبىََّنا، فَىيَىُقوُل: ِإنِّي َلْم أُْفِقرُْكْم ِلَهَواٍن ِبُكْم َعَليَّ َوَلِكنِّي ِإنََّما اْختَىْرُتُكْم ِلِمْثِل َهَذا  النَّاِس َكِثيٌر، فَىيَىُقوُل: ِعَباِدي! فَىيَىُقوُلوَن: لَبىَّْيكَ 

 اْلَجنَّةِ اْليَىْوِم، َتَصفَُّحوا ُوُجوَه النَّاِس َفَمْن َصَنَع ِإلَْيُكْم َمْعُروفاً َلْم َيْصنَىْعُه ِإالَّ ِفيَّ َفَكاُفوُه َعنِّي بِ 
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  نظر األول وجنساً بنظر الناين أو العكس.كما لو توضأ بالُغسالة أو  القي امل نجس النالث، وكان طاهراً يف  (1)


