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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 األبدية 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(5) 
 تعريفه:

د كوناه قاد قل اما   جمتهداً مسااوياً أو مطلقااً  (1)لواحقهماأو  حكم   )تكليفي أو وضعي( أو موضوع   م  ان يقلد املكلف يف حك)
أو شبه ذلك جمتهداً آخر، تشهياً أو ألية جهة أو حكمة يراها املكلاف رياج جهاة االقربياة لة اابة  (2)جزئية أو قسيمهأو يف كل يه 

رف الرجحاأو حىت معها ان مل توجب التعيني بل   كما سيأيت.  (ن  
 .بعيضوسيتضح الوجه يف القيود بعد ذكر حمل الكالم وأنواع الت

 محل الكالم وموضوعه:
 اجملتهدان املتساويان يف العلمية بناء على وجوب تقليد األعلم، وأوىل منه: -

 اجملتهدان املتساويان يف العلمية بناء على عدم وجوب تقليده.
 تقليد األعلم.األعلم وريجه بناء على عدم وجوب  -
 األعلم وريجه حىت بناء على وجوب تقليد األعلم وذلك يف  ورتني: -
 إذا جهل األعلم جلهل ضابطه األولى:ا

 إذا جهل األعلم، للجهل باملصداق وان علم الضابط.الثانية: 
 .وكلتا الصورتني أعم من كون العلم هبما )الضابط أو املصداق( لتعذره على املكلف أو لتعسره عليه

يف ضابطه كأن حتاج يف كاون ضاابطه هاو األكحار إحا اة  –اجتهاداً أو تقليداً  –هل للتحج والدردد ان األعلم قد يُ  توضيحه:
فيجهال تبعااً لاذلك  ،باملدارك واملصادر والقواعد والروايات أو هو األكحر عمقاً ودقًة وحتقيقاً أو األقرب للذوق العريف أو رياج ذلاك

 .رف حال املصداق وان هذا أكحر دقة وحتقيقاً واآلخر أكحر إحا ة ومعرفةمن هو األعلم وان ع
وان ايهمااا األكحاار واملصااداق لكناه يهاال االنطباااق  ذلااك وقاد يكااون العكاا  بااان يطمااان إىل الضاابط باسااتقالل عقلااه أو ب ااج

 أو ريج ذلك. أو دقةً  إحا ةً 
كلياف ومناه التكلياف بتقلياد األعلام فاناه حاىت لاو قلناا بوجوباه التعسر فانن العسار مساقط للت أمامث ان  ورة التعذر واضحة، 

 تعييناً فانه يسقط إذا كانت معرفة األعلم عسراً وحرجاً؛ لعموم أدلة رف  العسر واحلرج للمقام كما  رح بذلك مج  من األعالم.
 ورة الشياع العام املفياد لال ماناان  وال خيفى ان الظاهر عسر إحراز األعلمية للكحج من الناس يف الكحج من األزمنة، نعم يف

 فان األمر سهل. ،على رأي السيد الوالد( أو  ورة عدم معارضة شهادة البينة بشهادة معاكسة آلخر وشبه ذلك (3))أو مطلقاً 
                                                           

 من قيد أو شرط أو مان . (1)
 واما لو قلد فيه جمتهداً آخر، فهو عدول ال تبعيض. (2)
 أي حىت ريج املفيد له. (3)
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 احلي وامليت بناء على جواز تقليد امليت ابتداء -
، بال ماات مقلداده. وكلتاا الصاورتني األخجتاني كحاجة االباتالء جواز االستمرار على تقليد امليت ملان –احلي وامليت بناءاً على  -

 .وما سبقها إال األوىل فتدبر
 أنواعه:

 التبعيض يف األبواب كأن يقلد يف املعامالت أحدمها ويف العبادات اآلخر. -1
 التبعيض يف الكتب كأن يقلد يف الصالة أحدمها ويقلد يف الزكاة اآلخر. -2

 ن  عنه واملشهور عندنا اجلواز.واملشهور بني العامة امل
 ض يف مسائل الكتاب الواحد.ان يبع   -3
 ان يبعض يف املسألة الواحدة يف ريج املدرابطني. -4

 وهذا على قسمني:
 ض بني فردي كلي واحدان يبع   -أ

 ان يبعض بني  نفي كلي واحد. -ب
 هذا الفرد فيتوضأ به أو يطهار ياده مان النجاساة باه دون واألول: كأن يقلد احدمها يف مطهرية ماء الورد أو رافعيته للحدث يف

مااءان للاورد  هقاال: )لاو كاان عناد (1)ذاك الفرد املوجود يف منزلة اآلخر محاًل فال يعتربه مطهراً كما أشار إلياه الشايك كاشاف ال طااء
 فقلد القائل جبواز الوضوء يف احدمها وقلد القائل بعدم  حة الوضوء يف اآلخر( 

كاناات عنااده أختااان رضاااعيتان ارتضااعتا معااه عشااار رضااعات فيقلااد يف حمر ميااة العشاارة أحااد الفقيهااني فيعتربهااا أختاااه   أقااول: أو
 .فيتزوجها!فقيهاً آخر  العشرة لالخرىويالسها وينظر إليها ويقلد يف عدم حمر مية 

لااى القااول يرجعيتااه يف املوضااوع وأقااول: وكااذلك لااو عماال بفتااوى احاادمها يف كونااه مطهااراً ماان اءباال لفتااواه بانااه ماااء مطلاا  ع
وعماال بفتااوى الحاااي يف عاادم كونااه مطهااراً ماان احلاادث  (2)املسااتنبط أو الصاارف إن مل يكاان ماان األول وقلنااا جبااواز التقليااد يف الحاااي

 من النوع الواحد. جهيت املسألة الواحدة ال يف فرديهلفتواه بانه ماء مضاف، نعم يدخل هذا يف 
والحاي: ان يقلد يف جناسة اليهودية محاًل من يقول بنجاسة مطل  الكافر ويقلد يف  هارة امللحد ماحاًل مان يقاول بطهاارة مطلا  

فعمال كما لو أفىت جمتهد بنجاسة الكاافر قال: )وذلك   (3)اإلنسان أو العك  كما أشار إليه السيد القزويين يف تعليقته على املعامل
د يف حمل االبتالء ومل يعمل يف اجملوس لعادم ابتالئاه باه إىل زماان  فحصال االباتالء باه وحينااذ  فاال ياوز لاه الرجاوع هبا املقل د يف اليهو 

جناساة إىل جمتهد يفيت بطهارة اجملوس، لكونه خمالفة للتقليد ألنه قل د اجملتهد األو ل يف جناسة اليهود باعتبار كونه كافراً فهو قل ده يف 
 وس أيضاً.الكافر وهو يعم  اجمل

وباجلملااة يااب عليااه األخااذ يف اجملااوس يقتضااى فتااوى األو ل، ألن جناسااة اجملااوس ماا  جناسااة اليهااود ماان مسااألة  واحاادة تعااد د 
 األفراد( أفرادها، فال يوز العدول فيها عن التقليد يف بعض

                                                           

 .191ص 2النور السا   يف الفقه الناف  ج (1)
 ب  حتقيقه يف )مبادئ االستنباط(.كما س (2)
 .107ص 7جتعليقة على معامل األ ول  (3)
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 التبعيض بين الحدوث واالستمرار
 التبعيض بني احلدوث واالستمرار -1

ب القاوانني لكاان حتات عنااوان آخار وهااو مبحال نقااض الفتاوى بااالفتوى وإبطا اا إذ ذهااب إىل ان الفتااوى وهاو مااا  رحاه  اااح
 ومنها ما ال يستلزم حدوثه بقاءه. منها ما يستلزم حدوثها بقاءها ما مل يطرأ عليها دليل من الشارع مزيل حلكمها الوضعي.

 ومح ل لنول بالعقود واإليقاعات
 واحللية واحلرمة. وللحاي بالطهارة والنجاسة

نقاااض الفتاااوى باااالفتوى يعااار إبطا اااا مااان رأس أو ت يجهاااا مااان احلاااال مطلقااااً، ففياااه ريماااو  )واماااا جاااواز  (1)قاااال يف القاااوانني
 وإشكال، وتوضيحه أن الفتوى على أقسام:

 منها: ما يستلزم االستدامة ما مل يطرأ عليه مزيل حبكم وضعي.
 ومنها: ما ال يستلزمه.

 الفتوى يف العقود واإليقاعات.فاألو ل: محل 
، وأمحاال ذلاك مان حل ي اة املطااعم وحرمتهاا،  اا اختلاف  والحاي: محل الفتوى يف جناسة املاء القليال باملالقااة، وعادم جناساة الكار 

رأي اجملتهاد  فيه، وريج ذلك، فإن فر  ان يفيت أحد جبواز عقد الب كر بإذهنا وفرضنا رييبة أبيهاا، وعقادناها بتلاك الفتاوى، مث ت اج  
الفتااوى وإجااراء العقااد عليهااا  ااا يسااتلزم الاادوام، فااإن  هااذهقباال حضااور أبيهااا وقباال حتق اا  املاا اامة واملرافعااة بينهمااا، فالعماال علااى 

 العقد يقتضي االستمرار، إم ا دائماً أو إىل أجل كاملنقط . 
د وإنقضااء املادة أو هبتهاا، وحصاول الر ضااع وقط  االساتمرار فياه يتوقاف علاى ماا وضاعه الشاارع لاذلك، محال الطاالق واإلرتادا

 الالح  أو ثبوت الرضاع الساب  إذا مل يعلم الزوجان حبال الرضاع قبل العقد، ومل يحبت يف آية وخرب أن  جتد د الرأي من القوا  (.
دوث واالستمرار بان يقلد أقول: سيأيت حبحه وتفصيله، واما تطبيقه على املقام فبأن يقال: هل يوز التبعيض يف التقليد بني احل

رضعات فيفارق  12احملرم للزواج ين ارتضعت معه رضعة فيتزوجها ويقلد اآلخر  (2)12احدمها يف جواز التزوج ين أرتضعت معه 
 ز  األخااارى فااايمن فرضااات لاااه أختاااان رضااااعيتان احااادامها تزوجهاااا ساااابقاً واألخااارى يرياااد الااازواج هباااا اآلن فيقلاااد يف )احلااادوث( اجملاااو  

 و فسح لكوهنا ريج زوجة له أبداً؟م ليفارق الزوجة القدمية دون  الق أيف االستمرار احملر  يقل د زوجها و ليت

                                                           

 .134 – 133ص 4- 3القوانني ج (1)
 رضعة. 11واملقصود األقل من  (2)


