
 (344هـ الدرس )2341 عدة ذو الق 21االثنين .........................................................................( ..التبعيض في التقليداالجتهاد والتقليد )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(3) 
 خر قطعاً أو ظناالتفصيل بين تخطئة المجتهد لآل

أه اآلخددر لدد لال، هددال يصددض ال بعدديل، وبددني أددا لددو خطّددأ أحددد ا اآلخددر  ندداً اً اآلخددر قطعدداً، وخطّددخمطّئدد وقددد يصفص دد  بددني أددا لددو أهددن أحددد ا  هدددين بددرأ   
 هيصض.

عددم وودوب السدورة أي داً واآلخدر بدالع  ،   هالدقال احملقق القزويين يف تعليق ه على املعامل )نعم لو اهن أحدد ا بوودوب السدورة  ول ال سدليمة أدم اح م
 .(2)ر لالأه حي م  غري ذلال هراوعه ب ماأهدوإل لال ص (1)لال ال بعيل وائزاً( و اهره هو أا ذلرناه

، علددى ال سدداق  ه هدد ا ال فصددي  بددال بنددا  العقددال  هيمددا لددو تعددارط رأيددا اببددريين )لطبيبددني أو خبددريين يف الصددارا ( وخطّددأ أحددد ا اآلخددر قطعدداً وّوددوقددد يص 
واأدا لدو خطّدأ أحدد ا اآلخدر  نداً  أو األصدول. إل لاند  وعدم حجية أ  أنها هال يصض ال بعيل بعد ال لال لال ا غري حجدة بد  يرودم إا سدائر احلجد 

 هاهنم يرول احلجية ال خيريية بينها.
واأدا أدم ال خطئدة الظنيدة  ثبوتدا أو بنظدر امل لدني بدني ال ددين أو النقي دني.ه بانه أم ال خطئة القطعية هإل وع  احلجية هلما يس لزم مجم الشدار  وو  أو يص 

ال يظددن وال أددانم أندده إذ لددي  الشدار  أ لفدداً بددال ال يوقددم العبددد يف  إذ وعدد  احلجيدة هلمددا بدد  غاي دده اح مددال أو  ددن امل لدني عمددم الشددار  بددني ال دددينهدال 
 اهلل تعاا.. ويف لال الووهني نقاش وأخ  ورو  سيأيت بإذل ب ناق ه

 عناوين صور المخالفة
 هي مخسة: ،مث ال عناوين صور علم أو اح مال امل لني ب خالني ه ويي ا  هدين أو ه اوى ا  هدين

 ا، هقد يقال بال اإلطالقات ال تشملها.ملو علم باملخالفة تفصياًل بال علم اخ الههما يف أسأل ني بعينه -1
ل ن هيما إذا لان  الشبهة حمصورة أو لان  أن قبي  شبهة ال ثري  (3)العلم اإلمجايل ب أثريو أور  اب الئه هقد يقال لو علم باملخالفة إمجااًل هيما ه -2

 يف ال ثري.
 تدأثريه ملدا ذلددر يف ووده عدددم تنجيدز العلدم اإلمجددايل لدو لددال بعدل أطراهددهلدو علدم باملخالفددة إمجدااًل ل ددن يف األعدم أدن أددور  االبد ال  هقددد يقدال بعدددم  -3

 .على نقاش لنا هيه –خارواً عن حم  االب ال  
 لو اح م  املخالفة بني ه وييهما. -4
لددو غفدد  عددن اح مددال املخالفددة هقددد يقددال عندئدد   بعدددم وودده لعدددم وددواع ال بعدديل إذ احلجدد  آخدد ة بعنقدده  ول أددانم أددن تددوهم أل الشددار  تعبّددده  -5

 ه الوووه وغريها وأناقش ها بإذل اهلل تعاا.بامل  ا ين أو امل ناق ني أو غري ذلال. وسيأيت بيال ه 
 اأا املشهور هقد ذهبوا إا ال خيري يف الصورة األوا مما يس لزم القول به يف سائر الصور باألولوية وسيأيت بيانه بإذل اهلل تعاا.

 اختالف طرفي العقد اجتهاداً أو تقليداً  بحث تمريني:
ال يصددض  البيددم  ،داً ملددن يقددول بصدداة املعاطدداة أددثاًل، أو العقددد بالفارسددي واملشددو  أقلّددداً ملددن يقددول بددالبطالل)إذا لددال البددائم أقلّدد (4)قددال صدداحع العددروة

وأدد هع اآلخددر بالنسدبة إا البددائم أي داً ألندده أ قددّوم بطدرهني، هددالالعم أل ي دول صددايااً أددن الطدرهني، ولدد ا يف لددّ  عقدد لددال أد هع أحددد الطددرهني بطالنده، 
 صا ه(.

                                                           

 وعلى أّ  هال ه ا اح مال ودير بال يباث وإل مل يقصده. (1)
 .507ص 7تعليقة على املعامل ج (2)
ال تشدم  أثد  ذلدال هقدد أثّدر العلدم اإلمجدايل  ملقصو  ب لال انه حيث علم ب خالفهما إمجاالً يف مجلة أن ه ه املائة أسألة أدثالً هقدد علدم بال  داذب اإلمجدايل وأ لدة احلجيدة واإلطالقداتا (3)

 وأن   عدم احلجية.
 أن الطبعة مخاسية ال عليقات. 11ص 55لعروة الوثقى / ال قليد م ا (4)
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د)ب  األقددرب الصدداة وعلددى لدد  أنهمددا العمدد  وهددق هقددد علددق السدديد الوالددد بددالسددا ة الوالددد وابددوئي وال لباي ددا  والقمددي واملرعشددي علددى ذلددال  وقددد ّعلددق
لطرهني إمندا ب  يصض بالنسبة إليده وتقدوم البيدم بداوقد عّلق السيد ابوئي بد) ت ليني نفسه، وه  ا احل م يف ل  أا يرتب  بطرهني أن عقد أو إيقا  أو غري ا(

 هو باإلضاهة إا احل م الواقعي  ول الظاهر (.
ونظدددائر هددد ه املسدددألة باملئدددات لمدددا لدددو رأى صددداة الدددزواج بدددالب ر  ول رضدددا والددددها ورأت الدددبطالل أو الع ددد  هأوريدددا العقدددد أو أوريددداه مث علمدددا  أقـــو :

قد ارت ع  أعه عشرة مث بال هلدا ذلدال بعدد الدزواج أو حدن قبلده،  لان و  اخ الف ه ويي أروعيهما ولما لو اخ لف  أعه يف ال العشر رضعات حمرأة أو ال
( ولدال هد ا 3×½3× ½ 3½( ويدرأه املدأأوم غدري لدر )إذ يدراه 3×3×3ولما لو لدال اإلأدام غدري أ طهدر بنظدر املدأأوم ل وضدو ه هدا  يدراه اإلأدام لدراً )إذ يدراه 

 املا  الأ  النجاسة وه  ا.
و راسة اهنا ه  هي أن صغريات أسأل نا )ال بعيل يف ال قليد( أم ال ب  هي أشاهبة وأا ووه الشبه؟ وعلدى شاهد هو ال دبر يف املسألة ويداً وأوطن ال

غريات كثندا أم بد  هد  ن دن صدياغة املسدألة كيدث ت دول أدن صد تقدير املشاهبة هه  األ لة امل لورة جلواع ال بعيل جتر  يف ه ه املسدألة لداًل أو بع داً أو ال
 هه ا نوله ل دبرلم لباث متريين ناهم بإذل اهلل. ال؟

 شروط التبعيض في التقليد
 .بإذل اهلل تعاا ذلر عد  أن األعالم شروطاً لصاة ال بعيل يف ال قليد نشري إليها ونول  أناقش ها ملباث األ لة

  (1)ذلر السيد القزويين يف تعليق ه على املعامل -1
 أحدها: أا  هر أن ت اعيني الباث وهو تعّد  املسألة وال ي في هيه تعّد  الواقعة أم وحدة املسألة.  ط يف وواع ال بعيل أأور:)مث إنه يشو 

ا  هددد  وضداب  وحددة املسددألة أل ي دول أدددرلها حسدبما رآه ا  هددد واحدداً، وتشخيصدده يف نظدر املقلّددد حيصد  بددالعنوال الد   علّددق عليده احل ددم يف ه دوى
بنجاسة ال اهر هعم  هبا املقّلد يف اليهو  يف حمد  االبد ال  ومل يعمد  يف ا دو   جم هد  وذلال لما لو أهن  ال ذلال العنوال أأراً للياً حت ه هر ال أو ألثر.وإل ل

لفة لل قليد ألنه قّلد ا  هد األول يف جناسدة لعدم اب الئه به إا عأال  هاص  االب ال  به وحينئ   هال جيوع له الروو  إا جم هد يفيت بطهارة ا و ، ل ونه خما
 اليهو  باع بار لونه لاهراً ههو قّلده يف جناسة ال اهر وهو يعّم ا و  أي اً.

هدا العددول هي وباجلملة جيع عليه األخ  يف ا و  هق  ى ه وى األول، ألل جناسة ا و  أم جناسة اليهو  أدن أسدألة  واحددة تعدّد  أهرا هدا، هدال جيدوع
 عن ال قليد يف بعل األهرا .

بطهارة ا دو   نعم لو هرط أل جم هداً أهن بنجاسة اليهو  بصوصية  هيه وجناسة ا و  أي اً بصوصية  أخرى هيه ال ل وهنما لاهرين وأهن جم هد آخر
لوضدو  لدول أثد  ذلدال أدن تعدّد  املسدألة لعددم لدول احل دم  بصوص أنه جمو  هالظاهر وواع تقليد األول يف جناسة اليهدو  وتقليدد الثدا  يف طهدارة ا دو ،

ثددا  همق  ددى االح يددا ط عنددد ا أعّلقدداً علددى اجلدداأم بينهمددا وهددو ال فددر، هلددو أهددن ا  هددد األول بعبددارة  جمملددة أددرّ  ة بددني لوهنددا أددن بدداب األّول أو أددن قبيدد  ال
 وسيأيت الحقاً املناقشة يف ه ا الرأ  بإذل اهلل تعاا بع ها(.االق صار على تقليده يف مجيم الفروط وعدم الروو  إا غريه يف 

 منهجنا في هذا البحث
 أنهجنا يف ه ا الباث يف طريقة عرط املباحث وطرحها هو: إلفات:

ة مث هرقهدا عدن أشداهبا ا البدأ ب عريني أوضو  املسألة مث ذلر حملها وأوضعها مث ذلر أنواعهدا مث ذلدر األقدوال وال فصديالت يف املسدألة مث الشدرو ط املد لور 
 أصولية أو هقهية مث أخرياً ال طرق لأل لة واملناقشات عليها.  امث لوهن

 وه ه أنه  أن املناه  يف طريقة ال سلس  يف عرط املباحث.
بددأنا البادث املسد وعع حدول أنهجداً آخدر إذ بددأنا بعدرط بعدل األقدوال مث ووده أ يدة املسدألة مث هيده اأا املباث اآلخر )امل اسدع احملرأدة( هقدد هنجندا 

 .وهائدة   ووه   تنقيض املوضو  وه  ا.. ول    
 قد نشري إليها الحقاً إذا شا  اهلل تعاا.  (2)وهناك أناه  أخرى

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .507-505ص 7يقة على املعامل جتعل (1)
 .وه  ا.. وأنها ال يصبدأ بالرأ  املنصور وأ ل ه مث ال طرق لسائر اآلرا  وأناقش ها (2)


