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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال    

  .قوة إال باهللا العلي العظيم
عن الوجوب  البحث مضىن الوجوب تكليفي وشرطي وعن أوىل من العروة وتقدم الكالم كان الكالم يف املسألة األ   

  م ال؟أي هل االجتهاد والتقليد شرط لصحة العمل أىل الوجوب الشرطي إالتكليفي ووصل الكالم 
يراد  وقدفالصحة قد يراد منها الصحة الثبوتية  ،باختالف تلك املعاين احلكم فيها خيتلفوتقدم إن الصحة هلا معاين ثالث و     

  ها الصحة مبعىن االجزاء فال يلزم االعادة وال القضاءيراد من وقدا الصحة مبعىن املعذرية 
  مناط الصحة الواقعية -١

مطابقة رأي اتهد فيها وال يشترط  ،الواقع ال غري للمأمور به وهذه منوطة مبطابقة املطابقة فتعينالصحة الواقعية أما  -أ   
  .)الواقعية(صحة الثبوتية ال ، كما أن املطابقة لرأيه ال تساوي وال تستلزمالسابق وال احلايل

   مناط الصحة الظاهرية -٢
   :بأحد أمورتناط أا اجلواب ف ؟ما هو املناط يف الصحة الظاهرية مبعىن االجزاءما أ -ب  
  وال حيرز هذا إال باالحتياط أو بواحد من االجتهاد أو التقليد،  مطابقة الواقع ثبوتاً :ولمر األاأل   

  مل السابق لرأي اتهد احلايل والفرض أنه ال يرى القضاء أو االعادة، فال جيبان عليه، مطابقة الع: األمر الثاين
  . مطابقة العمل السابق لرأي اتهد السابق إن كان عن استناد إليه: األمر الثالث

إال  -اإلجزاء  - عىن الثالث توضيح األمر األول إن املطابقة الثبوتية، وإن نفعت للصحة باملعىن األول، لكنها ال جتدي للصحة بامل
  :ثبوا لدى املكلف، وطريق الثبوتمع 

من دون  أوتهد  بتسبيحة واحدة مقلداً ى سابقاًصلّ ، فلوناآل عليهنه احلجة أل ،ي اتهد احلايلأر -إما االحتياط أو ب -أ
، فلو وافقه كان جمزياً ناحلجة عليه اآل -خر هذا اآل  - هألن جزأه ما صاله سابقاًأذا قال بكفاية واحدة إخر فآقلد مث  ،تقليد

 هذا الكالم بغض النظر عن حديث ال( ؟م الأفهل يصح عمله وجيزي  -مع مطابقته لرأي اتهد السابق  -لكن لو خالفه  -ج
كر حبسب رأي وليس ب ،شرباً ٢٧يرى الكر، إذ كان برأي اتهد السابق لو توضأ مباء القته النجاسة وكان كراً مثالً ١)تعاد

ابقة فهل مط ،باطل برأي احلايلهو و ،بق وضوءه صحيحافعلى رأي الس، شرب مثن الإ شرباً ٤٣يرى الكر، ألنه اتهد احلايل
  .هنا موضع خالف ونقاش ال؟ عمله للمجتهد السابق جمزء أم

                                                             
 .بل حتى مع لحاظ ھذه القاعدة، في بعض الصور ١
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 ةمرن لسان الروايات اآلأل ،اعادة وال قضاءهو أنه ال جمتهد ي أىل رإ صل فيما لو كان عمله السابق مستنداًاأل :واملختار باجياز 
ن أنه كما أاملستفاد منها و) إليك عين فعين يؤديانديا أما (مثل  بالتقليد لساا لسان االجزاء وافراغ الذمة باتباع اجلامع للشرائط

 ،ليه السالم نزل كالم هذين مرتلة كالمهع ، كذلك لو اتبعت الفقيه، فإنهاتبعته تربأ ذمتكف إذا قال شيئاًمام عليه السالم اإل
 ،مام عليه السالم فال اعادة وال قضاءأي اإلرنه لو عمل برأي هذا الفقيه اجلامع للشرائط فكأمنا عمل بأفيقتضي  ،والترتيل مطلق

  .وسيأيت تفصيلها ،دلةوغريها من األ ٢وعدم االعادة أو القضاء سرية املتشرعة جارية على االجزاءفإن وكذلك 
 و االستناد لرأي اتهد السابقإذا أحرزها ولو باالحتياط، أما املطابقة للواقع إ أمورحد أذن الصحة مبعىن االجزاء يكفي فيها أ   

  .أو احلايل، لكن ال طريق للمقلد إىل مطابقة الواقع إال االستناد لرأي اتهد أو االحتياط
  الصحة مبعىن املعذرية -٣
  :ية فلها صور ثالثعذرما الصحة مبعىن املأ  
ومطابقة  ،نه كان احلجة يف حقهأل ،ي اتهد حني العملألو خالف رفيما نه يستحق العقاب إالواقع ف ٣عمله لو خالف )١

لكنها  ٤عقاب مترتب على املخالفة يف وقته، من دون استناد للحجة إال أن يقال باملراعاةعمله للمجتهد احلايل ال يقلب الواقع وال
  .يل عليها، وإن أمكن عقالً أن يتفضل اهللا على عبده بذلكال دل

  .ن احلجة كانت تامة عليهأل ،معذور ، فإنهي اتهد حني العملأطابق ر هلو خالف الواقع لكن )٢
ال إال يستحق العقاب  حني العمل، فإنه ليهإجيب عليه الرجوع كان خالف رأي اتهد الذي  هالواقع لكن عمله طابقلو  )٣
  .عقاب على التجري ال على املخالفةالتجري فيستحق الحرمة ى مسلك عل
  .له الطيبني الطاهرينآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإوللكالم تتمة تايت   
  
  

                                                             
 .فتأمل ٢

 .أي عمل المكلف غیر المجتھد وال المقلد ٣

ً إلى رأي مجتھده الالحق -خالفتھ الواقع الثبوتي من دون استناد إلى حجة على م -وإن العقاب  ٤  .مراعى بعدم استناده الحقا


