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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وال حول وال  ،أمجعنيعدائهم  الطاهرين واللعنة الدائمة على أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني   

 .ال باهللا العلي العظيمإقوة 
  فائدة التدبر يف كلمات الفقهاء

  :انعند حتقيقه أمرالتوقف حبثنا ذلك ووالسبب يف  ،و مخسةأعة برأيف مسائل فيما يبدو خمتلفة،  ت صاحب العروةكلما سبق أن
ذا كان التصور إف ،ن التصور مقدمة للتصديقإف ،عن املسألة ودقيقاً كامالً اًالتدبر يف كلمات الفقهاء يعطي تصورن إ :األول 

 يف كلمام هو تقليدهم، بل هذا وليس القصد من التدبر خاطئاً عندئذ، يكون االستنباطقد تكون الصورة مشوشة وسف ناقصاً
  .مصب النفي واإلثبات وصورها وتقسيماا وأدلتهم وما هو حدود املسألة من خاللهإذ يراد أن نعرف  مبحث اجتهادي 

ن من فهم أ يرونالفقهاء  كانولذا  ينمي ملكة االجتهاد ،صاحب العروةكاملدققني  التدبر يف كلمات الفقهاءإن  :الثاين  
ن إوكان بعض الفقهاء يقول  )املعامل(فهو جمتهد، وقال مثل ذلك بعض آخر عمن فهم كتاب  امملكاسب حق فهمهالرسائل وا

  .كانت بيده كالعجينة )اجلواهر(موسوعة ن أعلمية فالن أمؤيدات من 
   املسائل اخلمسة املختلفة ظاهراً

انصب نظره إنه قدس سره بل  ،ال اختالف وال تناقضنه أنرى  ، لكننااالختالف قد يوهم يت ظاهرهالاملسائل افلنتطرق لتلك 
  . اًشكال فنياإلنعم يرد عليه  .أو صورة معينةزاوية  يف كل مسألة إىل

شرط هو التقليد إن أي الثبوتية  شرطيةها الظاهرو )عامي بال تقليد وال احتياط باطلعمل ال( :٧ فاملصنف ذكر يف املسألة   
مقدمي بل هو  اًال شرطيو نفسياً يسل الوجوبهذا (ذخرية املعاد وهذا يناقض كالمه يف  ذلك،يف ) باطل(واقعاً، لظهور  الصحة
  .ذلك ن كنا نرى وجود حلإو مها متناقضان فظاهراً، بال تقليدصحيح لو طابق الواقع وإن كان مله ن عأ هذا يعينو )غريي

ما أو( يصرح بالتفصيلوللواقع  ن كان مطابقاًإو ه باطلبني اجلاهل املقصر امللتفت فعمل يفصلمن العروة  ١٦ويف املسألة    
تهد الذي قلده بعد ن كان مطابقا لفتوى اإف ،العمل وحصل منه قصد القربة حني اجلاهل القاصر أو املقصر الذي كان غافالً

 هنإكما ، )حتياط باطلو اأو تقليد أعمل العامي بال اجتهاد ( ٧ وهذا خيالف االطالق بالبطالن يف مسألة )ذلك كان صحيحاً
مع  ي اتهدأذا مل يوافق رإ يكون باطالً ،ذا طابق عمله الواقعإنه أمهل الواقع وراعى املطابقة لفتوى اتهد مبعىن أ ١٦ يف املسألة

حني  حوط مع ذلك مطابقته لفتوى اتهد الذي كان جيب عليه تقليدهواأل(مث يقول  ؟سيذكر املطابقة األخرىنه يف املسألة أ
     .)العمل

نه كان يف عباداته بال تقليد أذا علم إ( حيث يقول ،و فتوى اتهد احلايلأما للواقع قيد الصحة باملطابقة إف ٤٠ما يف مسألة أ   
يد فق )ليه فهوإبالرجوع  و لفتوى اتهد الذي يكون مكلفاًأن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع إمدة من الزمان ومل يعلم مقداره ف
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األربعني سألة املنه هنا يف أكما  ،وحصر الصحة باملوافقة للمجتهد احلايل لغى الواقعأ ١٦الصحة ذين الشرطني بينما يف مسألة 
  .مل يفصل

  . لكن الظاهر اختالف موضوعها ومصبها فكان لكل موضوع فتوىيتوهم فيها االختالف اليت قد سائل هي املفهذه    
  :معىن الصحة والبطالن أوالً، فنقول والبد أن نقوم بتحليللضابط الكلي يف املسألة ولتوضيح احلال نذكر ا   

  معاين الصحة والبطالن
  :ةثالثمعاين  والبطالن لصحةلن إ  
  .يت به للمأمور بهأالصحة الواقعية الثبوتية أي مطابقة امل: ولاملعىن األ  
  .ن خالف الواقعإو استحقاق العقاب وعدم الصحة االثباتية مبعىن املعذرية: الثايناملعىن   
  .عادة وال القضاءاإل لزوم عدمو جزاءالصحة االثباتية مبعىن اإل :املعىن الثالث  
وضعي فهذه الحكم لل يشري والثالثمسألة كالمية  وإىل خرويةأمسألة  إىليشري  والثاين ،حقيقة تكوينية ىلإيشري  ولفاأل   

  .معاين ثالث ويقابلها البطالن
  ؟و البطالنأو غريه من التعبري بالصحة أذا اتضح ذلك لنرى ما هو مراد صاحب العروة إ   

   وجه اجلمع بني كلمات صاحب العروة
ن مراده هو املعىن الثالث أالظاهر ف ٧ يف مسألة )و احتياط باطلأو تقليد أبال اجتهاد  عمل العامي( قول صاحب العروةما أ   

ليس هذا الوجوب (ما قوله يف حاشية ذخرية املعاد أو ،ال البطالن الواقعي ١و القضاءأاالعادة وعليه  ظاهراً غري جمزيأنه أي 
شرط الصحة  فإن للصحة الثبوتية ن التقليد ليس شرطاًأاملعىن األول أي  هو )شرطياً(من  ن مرادهأفالظاهر  )وال شرطياً نفسياً

  .اًواحد على موضعني وليس موضعاً ات انصبثباذن النفي واإل، إالثبوتية هو املطابقة وليس التقليد
. شكال عليهإن يف كالم صاحب العروة قرينة على مراده فال إولكن نقول  ،فغالب احملشني قيدوه  ١٦ ما التفصيل يف مسألةأو  

  :توضيحه
، منه قصد القربة مل يتمشإذا كان عبادة و ما: بقيدين احملشني عدد منقيده ) عمل العامي اجلاهل املقصر امللتفت باطل(إن قوله 

وحصل منه ( كالمه وسطيقول يف      ، إذ أنههذين الشرطني فال تناقض قد بىن علىن صاحب العروة ألكن بالتدبر يظهر 
  .فيها كما هو واضح ال التوصليات لعدم اشتراط قصد القربة ،ن الكالم كله يف العباداتوذلك يعين أ )٢قصد القربة

ذا إمنه قصد القربة ف إذا مل يتمشوالبطالن خاص مبا وال يشمل التوصليات  ،فقط بدياتالتعهو  ١٦ يف مسألةفمصب كالمه 
   .أي جمزياً قول اتهد الذي قلده كان صحيحاً )التوصلي، وكذا التعبدي إذا تأتى منه قصد القربة(عمله  طابق

                                                             
ً، فـ ١   .د إلى حجةیعني أنھ یستحق العقاب لو خالف الواقع ما دام غیر مستن) باطل(وال مانع من إرادتھ المعنى الثاني أیضا

ً حین العمل وحصل منھ قصد القربة(قال  ٢  ).وأما الجاھل القاصر أو المقصر الذي كان غافال
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هو ) عمل اجلاهل املقصر امللتفت، باطل(حيث قال  ١٦ لةن مدار الكالم يف مسأألفما ملاذا مل يذكر املطابقة للواقع هنا أ 
وحيتمل إرادته البطالن الثبويت ) وإن كان مطابقاً للواقع(، ال البطالن باملعىن األول ولذا قال جزاءاإلعدم مبعىن  البطالن اإلثبايت

 قد قصد القربة بطل ثبوتاً وبطل إثباتاًنظراً لفقده قصد القربة، كما سبق، فإنه وإن طابق الواقع يف كل شيء، إال أنه حيث افت
أنه غري جمزئ على االحتمال األول، وغري مطابق للواقع، على االحتمال الثاين، وأما قوله يف تتمة  ١٦ املسألة يف) باطل(فمعىن 
قاً لفتوى اتهد وأما اجلاهل القاصر أو املقصر الذي كان غافالً حني العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطاب( ١٦املسألة 

 مطابقاً( أو يقال إنه) وكان مطابقاً للواقع(فالظاهر أنه فرضه مطابقاً للواقع ولذا مل يقل ) الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً
 اًنعم يف علم اهللا قد يكون عمله مطابق ،عادةعليه اإلف ،هذا املكلف ما مل يعلم ٣ألن مطابقة العمل للواقع ال جتدي )للواقع
  .ال يرفع عين القضاء واالعادةفإنه لكن ما مل يبلغين ذلك  ،عللواق
االثباتية أي ال قضاء وال فهو ظاهر يف الصحة  )ن علم بكيفيتها ومطابقتها للواقعإف(ألنه جاء بكلمة علم ف ٤٠ ما يف املسألةوأ   

  .فتدبر جيداً) وإال فيقضي(إعادة، كما صرح به يف 
واقعاً،  ال اختالف وال تناقضظاهراً، لكنه فت فتواه اختلأو أخرى جهة  إىلظره نمصب كالمه و ذن حبسب اختالفإ  

 ...له الطيبني الطاهرينآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإ تأيت وللحديث صلة

                                                             
  .فالمراد على ھذا، الصحة والبطالن بمعنى اإلجزاء وھو المعنى الثالث، ال بمعنى المطابقة وعدمھا وھو المعنى األول ٣


