
  ) ٣٨(الدرس رقم هـ١٤٣٢ذي احلجة٢٥الثالثاء........................................................................................... االجتهاد والتقليد

 

1 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال حول وال أمجعني، عدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    
 .ال باهللا العلي العظيمإقوة 

  :مورأيجة يف املقام تتضح ببيان النتن إقلنا ووقد مضى بعض الكالم  )االجتهاد والتقليد(ـكان الكالم يف الوجوب الشرطي ل   

، وحبملهما يف كل موطن على معىن، معاين ثالث هلا عالمعند التدبر يف كلمات األ ن الصحة والبطالنأ ما تقدم :األول   
 كما سبق من كالم صاحب العروة، وكما فيما ذكره ويعرف املراد من كلمام بالقرائنيندفع التناقض املتوهم يف كلمام، 

   فما املراد من الصحة هنا؟و،)ه للواقعطابقتاملحراز إال مع إ تركأو ال يصح كل فعل ( :د السبزواري يف املهذبالسي

ال يعقل تعليق عامل الثبوت وثبات من عامل اإل فإا) حرازاإل(لوجود كلمة  ،قطعاً فغري مراد )الصحة الثبوتية(ما املعىن األول أ   
  ١.ثباتعلى عامل اإل

ن الفقيه الكالم ألن شأ يضاًأفغري مراد  ٢مبعىن عدم استحقاق العقوبة، فال يصح أي أنه يستحقها )املعذرية( عىن الثاينما املأ   
  .، وإن أمكنت إرادتهعماهلم من استحقاق العقوبة وعدمهاأنتائج عن فعال املكلفني ال أعن 

فال يصح، أي ال جيزئ  عند عدم الصحة االعادة أوقضاء وجوب ال الصحة و علىجزاء اإل هو املعىن الثالث وهوإذن املراد ف  
   .حراز املطابقة للواقع عن طريق التقليد مثالًإال مع إ

  مالك الصحة الواقعية -٢

مطابقة رأي اتهد احلايل وال السابق  ال ،ثبوتاً ن املالك واملقياس للصحة الواقعية هو مطابقة املأيت به للمأمور بهإ :مر الثايناأل  
وعلى ذلك بىن السيد الوالد يف  اإلثباتعلى عامل  -الصحة الواقعية  -الصحة هنا مدارها الواقع وال يعقل تفرع عامل الثبوت ف
         وهنا املراد الصحة الثبوتية  )بطل ن كان خمالفاًإن طابق الواقع صح وإعمل العامي بال تقليد (صول حيث ذكر خر األآ
  .، كما سبقثباتعلى اإل ـ مبعىن مطابقة املأيت به للمأمور به ـ ال يعقل توقف الثبوتوثبايت إمر أفتهد امطابقة رأي أما و

                                                             
ً للواقع ـ كل فعل أو ترك، إال مع إحراز المطابقة للواقع(إذ سیكون المعنى  ١  )!ال یصح ـ أي لیس مطابقا

  .فسیكون المعنى سیستحق العقوبة مع عدم إحراز المطابقة للواقع ٢
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  مالك الصحة الظاهرية -٣

 نليه اآلإمطابقة عمله لفتوى اتهد الذي جيب عليه الرجوع  على جزاءن املدار يف الصحه الظاهرية مبعىن اإلإ: الثمر الثاأل  
  .ما مل ينكشف لديه أو حيرزه قطعاً باالحتياطمطابقة الواقع ال حني العمل وال  ،فقط

  مناقشة القول باحلصة ملطابقة رأي اتهد السابق

للمجتهد السابق  أوكفاية املطابقة للواقع يرى كالسيد عبد اهلادي الشريازي والسيد الوالد  البعضوهذه املسألة حمل خالف ف  
ألن الفرض  ،عادة وال قضاءإفال  ،ليه فيكفي مطابقة عمله لهإ ان املفروض رجوع املقلداتهد السابق كن أبدعوى  ،احلايل أو
  .كفى فلو طابق عملي قوله ،ليهإن ذلك اتهد السابق كان هو الواجب الرجوع أ

بناء  جزاءميكن القول باال فال ،ي ذلك املرجعأمل يستند حني العمل لر ،الفرضهذا على  ن هذا العاميأعليه  قد يوردولكن   
إليه  والواقع ال طريق له ،ن العامي مل يعمل عن استنادأوالفرض  ،٣استنادهو العمل عن  ـ املشهورـ كما هو التقليد على أن 

  .ورأي اتهد احلايل على الفرض خمالف للمجتهد السابق غري االجتهاد والتقليد،

ن هذا غري أولكن هذا التخريج يرد عليه ، عماله املاضيةأي اتهد السابق يف أر إىلنه قد استند يف احلال أن يقال بأال إاللهم   
لكان  زم شخص جبواز تقليد امليت ابتداًءنعم لو الت،غريه إىلبعد العدول ابتداًء أو اهم من عدم جواز تقليد امليت نمقبول على مب

  .وجه هلذا الكالم

ىل اتهد السابق إمل يستند  يف عمله حينذاك سابقاً ، فإنهلب عما وقع عليهينقال ن الواقع أشكال جديد وهو قد يربز إلكن    
سند أن أنعم يصح يل على هذا املبىن  و قلنا جبواز تقليد امليت ابتداًء،حىت لعما كان عليه ليه ال يقلب الواقع إن ستناده اآلاف
  ٤.، إليه، فتأملليه سابقاًإاد عمايل الفائته الواقعة بال استنأسند أن أال  ،عمايل احلالية لرأيهأ

مناط صحة عمل اجلاهل (: قالن املطابقة لرأي اتهد املاضي هو املصحح وأي إىل أالعكس  إىل السيد الربوجردي ذهب   
و أ( ن يكون مقصوده الصحة الثبوتبةأبد وهنا ال) للواقع هو وقوعه مطابقاً ،غريها أوعبادة كان العمل  مقصراً كان أو قاصراً

                                                             
 .االستناد في العمل وكذا لو قلنا إنھ ٣

أن یعتبر  -كأي معتبر بیده االعتبار  -وللشارع  -ال الصحة الواقعیة أي المطابقة للواقع  -إذ الكالم في الصحة الظاھریة أي اإلجزاء وعدم لزوم االعادة والقضاء،  ٤
ً للقضاء أو االعادة، وإن لم  ً إلیھ حینذاكیكن المكلمطابقة العمل السابق لرأي المجتھد السابق مسقطا وذلك ألن االعادة والقضاء یرتبطان بالمستقبل فال یلزم ،ف مستندا

 .انقالب الماضي، ھذا في مرحلة اإلمكان، أما الوقوع فبحاجة إلى دلیل
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 لكن التقليد لغة وعرفاً ،التقليد هو صرف العمل صح هذا القولإن كان فنقول ) فتوى من كان جيب عليه تقليده حني العملل
إليه يف استند من ربط قصدي بني العمل و هناكبل  ،قول ذلك الذي قلدهإذا طابق ثبوتاً جمرد العمل  ليس وعقالً واصطالحاً

 ...له الطاهرينآن شاء اهللا وصلى اهللا على حممد وإمر الرابع وسيأيت الكالم يف األ ،وحتقيق الكالم يترك حملله ،٥العمل

                                                             
ً، ـ على المبنى ـ لكن للشارع أن یعتبر مطابقة عملھ في الماضي، لمن كان یجب علیھ تقلی) التقلید(وفیھ أنھ وإن لم یصدق علیھ  ٥ ً للقضاء والكفارة، ھذا ثبوتا ده، مسقطا

  .لكن ال یصار إلى ذلك إال بدلیل


