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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

(4) 
 لسابقفروع فقهية تتفرع عن التفصيل ا

، بلقلياادم ااان يقااول بلبااو  املسااا ة الداارعية بدااها ة العاادل (للواقاا  املخالفااة   كمااا ن اان اللملياا  لاا ول اوهااو اااا اساالل م اللبعااي     -أ
  يصوم حسب رأيه. (2احسب هذا الرأي، ا  تقليدم ان ال يرى ذلك أو يسلد    يه قصرا   يصلي  (1االواحد
الدااياح ح ااة إال لااو أ ااا  العلاام أو اال معنااامل كمااا لعلااه املدااهور وتقليااد ااان ياارام ح ااة وكااذلك اللبعااي  يف تقليااد ااان ال ياارى  -ب

 ،اطلقااا  وإمل ي يفااد العلاام الفعلااي   الااه حااال سااائر احل ااا كالبينااة، كمااا دااار إليااه الساايد الوالااد يف الفقااه وامل احلااا  يف حا ااية العااروة
للاا  اإذ تلباب باه املساا ة( ويصالي العصار حاااا  حساب الارأي األول إذ  يبع  بني الصالة والصوم أو يصلي الظهر قصرا  حسب الرأي ا

 ال تلبب مب ر  الدياح املسا ة.
 خطاةعان  (4اأو ااا ال يسالوعب حاام النهاار أو الليا  (3اساعة أو سااعلنيوكذلك اللبعي  يف اللقليد بني ان يرى خروج اقدار  -ج

با،قااااة وباااني اااان ال  (5ااَل  خااالل العدااارة الااإل ااااوى ا،قاااااة  يهااا،    ااا ،ة  راسااا سااور البلاااد باا  عااان حاااد الاانخا بااا  إ  اااا  ومل األربعااا
 .(6ايرى
وكااذلك ال يصاات اللبعااي  إذا علاام اساالل ااه للمخالفااة القطعيااة حسااب ارت اااو امللداارعة القطعااي أو  اا م وذلااك الاا  ااان ياان   - 

إ  رأي  اااذ أو  اا م عااا معاا  ارمااوح بنظاار امللداارعة خارجااا  عاان  أجا ا   للفااة ااان الصااالة ويرت ااب اواااا  العااد ة اساالندا  يف كاا  انهاا
بالصا ة  ، واللداهد لفلاوى أخارى، وجلساة االساناحة للاللاة، ويقاول آااني لفلاوى  االصالة( املللقاة ان الدارح ال  امل ين  السورة لفلوى  

 يله... وه ذا.ل  ويقوم بالفع  ال ل  لفلوى بعدم    
اب ث آخر اان امل  الفاة املداهور وإمل كاااب عاا ال إ ا ال  يهاا إذا  ل علاى خال هام الادلي ، إال امل دا ورة واظ م اا ذكراام يف 

 ،وال يركنااومل إ  اللااه جممعااا  لاا را  الداااذة يف  للاا  األبااواب يعااد  عااا يفقااد رأيااه احل يااة لبنااا  العقااال  علااى العاادم إذ يرواااه  اااذا   جملهااد  
 اللعاااا  ااا  الطبيااب الااذي دااار جممعااا  لاا را  الطبيااة الداااذة املخالفااة للمدااهور يف  للاا  املسااائ  و واااك  اااهدا  علااى ذلااك حااا م يف

أو ال أقا  اان امل البناا   ليا  لا    اهنم ال يركنومل إليه وال يعلمدومل عليه، وكذلك حا م اا   للا  ااا ا  يف الفي ياا  وال يمياا  و  هاا،
  القا  عن ال  ذلك ب  لعدم إحراو كوهنا يف اقام البيامل ان هذم اهجهة.  لدبرال حيرو مشوله ملل  ذلك، و،اصراف ا،

 التفصيل بين المسائل الوفاقية وغيرها
املسااائ  الو اقيااة األعاام عااا اتفااي  يااه الفقيهااامل  لااه امل ياابع  إذ الااالوم ااطبااام ح ااة علااى العماا  وكواااه ادااموال   -أوقااد يفصاا  بااني 

                                                           

 كما ذهب إليه السيد الوالد والسيد القمي و  هم. (1ا
 .4كصاحب العروة والسيد ال لباي ا  و  مها. راج  العروة دالة املسا ر م  (2ا
 كالسيد القمي. (3ا
 كالسيد الوالد. (4ا
 ايرى(. افعول (5ا
 .8يف قوا   السفر م  –كالسيد ال لباي ا  قال اب  ال بد ان اية إقااة العدرة بلمااها يف البلد واا حب مه(. راج  لللفصي  العروة  (6ا
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إ  ح ااة خادااة وتعيااني املساالند إليااه  ااال  لياا  عليااه، باا  لااذلك أ ااض الاابع   ااواو تقليااد املف ااول ر اام  ااان احل ااا وااااا االساالنا  حل ااة  
 .الرأينيعلم توا ي  اقوله بوجوب تقليد األعلم إذ

 وبني املسائ  ااال ية  ال، ملا سيأيت يف اللفصي  الالحي. -ب
 التفصيل بين صورة العلم بالمخالفة وعدمها

اطلقاا  حاض يف املركاب  العلم باملخالفة بني الفلويني أو الفلاوى  ال موو اللبعي  وبني دورة عدم العلم  ي اوووقد يفص  بني دورة 
 .االرتبا ي

قاااد ات ااات عاااا ذكرااااام يف املساااألة اللاللاااة عدااارة اااان أمل امل لااا   ااا   باااني ارلهااادين امللسااااويني عناااد عااادم العلااام ا (1اقاااال يف اللنقااايت
جااواو اللبعاي  يف املسااائ   االمل للمقل اد أمل يقل ااد أحاادمها يف اسااألة ويقل اد ارخاار يف اسااألة أ خارى لعاادم العلاام باملخالفااة  باملخالفاة بينهمااا،

دة بينهما يف الفلوى، ب  موو له اللبعي  يف الرجاوح با،ضاا ة إ  أجا ا  عما  واحاد و ارائطه باأمل يقل اد أحادمها يف االكلفاا  بااملر ة الواحا
ل ااااد ارخاااار يف جااااواو املساااات ان وسااااا  ااااالال ، أو يقل ااااد أحاااادمها يف عاااادم وجااااوب السااااورة ويقل ااااد ارخاااار يف االكلفااااا  يف  ساااا  اللياااااب ويق

باللسبي ا  األرب  اار ة واحادة وه اذا. وذلاك ألمل  لاوى كاال ارلهادين ح اة اعلا ة ولاه أمل يسالند يف أعمالاه إ  أيهماا  اا م. هاذا إذا 
 . لساويني مبا إذا ي يعلم املخالفة بينهما يف الفلوى كما ار  خصصنا جواو اللخي  بني ارلهدين امل

وأاااا لااو عممنااا القااول باااللخي  إ  دااورة العلاام باملخالفااة بينهمااا،  املقل ااد وإمل جاااو أمل ياابع   يف اللقليااد ويقل ااد أحاادمها يف عماا  أو 
  اعااالتاااه إ  جملهاااد آخااار، إال  أااااه ال يااالم ن اااان بااااب ويقل اااد ارخااار يف بااااب أو عمااا  آخااارين كماااا لاااو رجااا  يف عبا اتاااه إ  جملهاااد ويف

اللبعااي  يف اللقليااد با،ضااا ة إ  اركااب واحااد، بااأمل يقل ااد يف بعاا  أج ائااه أو  اارائطه ااان أحاادمها ويقل ااد يف بع ااها ارخاار ااان ارلهااد 
ا ارخار يف االكلفاا  باللسابي ا  ارخر، كما لو قل د أحدمها يف عدم وجوب السورة يف الصالة  لم يأ  هباا يف داالته ورجا  إ  أحادمه

 . األرب  ار ة واحدة ا  العلم باملخالفة بينهما يف الفلوى
و الوجه يف ذلك: أمل د ة ك  جا   اان األجا ا  االرتبا ياة اقي ادة مباا إذ أتاى بااهج   ارخار دا ي ا ،  ما  بطاالمل جا   اان األجا ا  

 .(األج ا  االرتبا ية ارتبا يةاالرتبا ية تبط  األج ا  بأسرها. وإمل  عب قلب: إمل د ة 
ساايأيت حااام اساالدالله واناقدااله باالذمل اهلل تعااا ، وااااا توضاايت بعاا  كالاااه  بااأمل يقااال ااااه يف دااورة عاادم العلاام باملخالفااة  ااامل  أقــو  

 .(2اباألد  كما درح بذلك يف اوض  آخر  ال نن  احل ية إذ ينفىا، القا  تدم  كال الفلويني وااا احلمال املخالفة 
 (3اللم لاا  يف دااورة عادم العلاام باملخالفااة االللاا ام بلقليااد هااذا كااااال أو ذا  كااااال أي امل ااااه ياارى اللخياا  العااام واهج ئااي :واحلادا 
 وله امل يبع  .
 ص ااا  ا قااادر سااارم (مث اااااه 

، باااني املركاااب حاااض علاااى اللنااا ل والقباااول بقاااول املداااهور اااان اللخيااا  حاااض يف داااورة العلااام باملخالفاااة (4ا
  ال موو اللبعي  كما درح به ههنا وإال  ي وو. تبا ياالر 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .33م 252ص 1اللنقيت يف  رح العروة الوثقى: ج (1ا
 .135ص 13اللنقيت يف  رح العروة الوثقى: م (2ا
 .58اللنقيت ص –لعم  على  بقه أو    ذلك على األقوال يف حقيقة اللقليد، وقد ذهب إ  امل اللقليد هو ااالسلنا  يف العم  إ   لوى الغ ( أو االسلنا  أو األخذ أو ا (3ا
 .252ص 33واملسألة  135ص 13راج  جمموح كالايه يف املسألة  (4ا


