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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(55) 
 تغاير االجتهادين األقوال يف مسألة

 :(1)ؤوس األقوال يف ادلسألةر وملخص 
تهيي ادلنجيأ أو ادلعي ر، واليالزم  ن احلجة يف األعمال السابقة والالحقة، ىيي تويوا اهوهيد الالحي إ -1

كيان العميا السياب   يا أغريىيا، وسيواء و ادلعامالت و ، مطلقاا: أي سواء العبادات (2)اإلتباع، والكاشف تعالا 
 وسواء انكشف اخلالف بقطع أو ال. ،ال مذا ثبت دام أكان  ا إأوسواء  ،ال ملو أثر حاالا أ

 ن احلجة على األعمال السابقة ىي تووا الساب  وعلى الالحقة تووا الالح ، مطلقاا.إ -2
أي ختيري العامي بينهما، لكوهنما حجوني ال مرجح ألحدامها على األخرا )على الفرض(  ،الوخيري -3

 .يف الفواوا، نص  إال االحدثية واليت مل يرد مبرجحيوها 
الوفصيا بني قيام حجة قطعية تورث العلم، كالوواتر وغريه، على خالف الفووا السيابقة، تالسيابقة  -4

قيد انكشيف ان عمليو كيان بيال مسيوند شيرعي ؛ إذ عن احلجية حي  تيميا م يى مين األعميالب لك تسقط 
 .ا يف احلجيةم؛ لوساويهالف، تالكونو ك لك، وبني قيام دليا اجوهادي على اخل  ادلكلف حينها وإن توىم

يف ادلاضيييي واحلاضييير يف العبييييادات، دون  الالحييي الوفصييييا بيييني العبيييادات وادلعيييامالت  جييييية رأي  -5
 .أو رأي الساب  ماٍض تيما كان  ا إذا ثبت دام دون غريه ،ادلعامالت تكا منهما ىو حجة يف ظرتو

 عكس ذلك. -6
أثر لو تعالا تال جيب مالحظة الفووا الثانية، وبني كونو ذا أثر  )الوفصيا بني كون العما الساب  ال -7

تعلييي، كيياحليوان ادليي بوح بيييري احلديييد اعوميياداا علييى توييوا جييواز ذلييك مييع وجييود ال بيحيية،   قلّييد ميين يقييول 
                                                           

 مسألة ختالف اجوهادي اهوهد الواحد أو احلي مع ادليت أو ادلعدول إليو مع ادلعدول عنو. (1)
 للحجية. على الوفسريات الثالث (2)
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 .(1)بعدم جوازه، تيجب مالحظة الفووا الثانية يف ى ا األثر(
، (3)أو ميين آاثر وجييوده القييائم تعييالا  (2)اثر الوقليييد األول)الوفصيييا يف األثيير الفعلييي بييني كونييو ميين آ -8

 .(4)بعدم وجوب مالحظة الفووا الثانية يف األول، ووجوب مالحظوها يف الثاين(
)الوفصيا بني وجود تووا هوهد جائأ الوقليد طب  الفووا األوىل تيجوز البقاء عليها وترتيب مجيع  -9

 .(5)تيها( بالسابقة على اخوالف ادلشار اآلاثر، وبني عدم ذلك تبعض األقوال 
علييييو تطبيقييو عليييى الفوييوا احلاليييية ألن  الوفصيييا بيييني تبييدل رأي اهوهيييد تييال يصيييح مييا م يييى بييا -11

الييري أو مييوت اهوهيد وتقلييد احليي تميا م يى   يى كمييا  إىلوبيني العيدول  الفويوا اضيمحلت بوبيدل رأييو،
 .وحلعدم اضمحالذلا ح  ابدلوت لقيامها ابلر  ىو

الوفصيا بني احلكم الوضعي واحلكيم الوكليفيي، وىيو ميا بيه علييو ايقي  الييأدي يف حاشييوو عليى  -11
الرسائا، كما نقلناه عنو، ولكنو يف العروة مل يوطرق ذل ا الوفصيا وذلك اميا لكيون مبنياه يف األ يول مويأخراا 

 (6)أل ويل ى ا مع توواه تلك. توأمايدعى تطاب  نظره ا وقدعن توواه يف العروة، أو ليفلوو عنو تيها، 
الوفصييييا، بيييني إحاطويييو بوجيييو جدييييد أو نقيييد كيييان قيييد غفيييا عنيييو، تيييالفووا السيييابقة سييياقطة عييين  -12

 لوساويهما من اجلهات تال مرجح لألحدث. ؛وبني غريه تال ،احلجية ح  تيما م ى
 تطبيقية:فقهية مسائل 

 ييا تظهيير تيييو الثمييرة بييني االلوييأام بثبييوت احلكييم ضييمناا، ذكييره ولنيي كر مجليية مسييائا أخييرا غييري مييا سييب  
 للوكليفي، وبني االلوأام ابنو اسم آخر للوكليفي أو منوأع عنو. الوضعي إضاتةا 

يف الوقيف العييام أو  (7)انييت تويوا السياب  علييى انعقياد الوقييف العيام بيال قبييولكتمنهيا: )الوقيف( كمييا ليو  
                                                           

 .235ص 4قم، ج –ازي، بيان الفقو )االجوهاد والوقليد(، دار األنصار السيد  ادق الشري  (1)
 كالعقود واإليقاعات.  (2)
 كِحّلية ى ا اللحم.  (3)
 .236ادلصدر نفسو: ص (4)
 ادلصدر نفسو. (5)
 سيأيت وجهو إبذن هللا تعاىل. (6)
 ألنو من اإليقاعات على رأي. (7)
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)أو عييدل عنييو أو تيييري  ادلرجييع نية كيي لك، تمييات، توقييف مسييجداا أو حسييي(1)قييبض بييدون أو حيي  اخليياص،
تهيا ىيو وقيف أو ال ييأال عليى ملكيو تليو  ،و أحدب   لو أو ق  بِ رأيو( وقّلد من يرا عدم انعقاده ومل يكن قد ق  

 بيعو وىبوو.. اخل؟
 اإلرث على رأي الساب  وكان رأي الالح  بطالن القسمة. )اإلرث( كما لو ُقّسمومنها: 
   لو  رف احلقوق الشرعية من مخس وزكاة ورّد ادلظامل وشبهها يف مواردشرعية( كما )احلقوق الومنها: 

 .أو مطلقاا عني ادلال  ءرأا الالح  كوهنا ابطلة، مع بقا
ومنهييا: )الطييالق( كمييا لييو طليي  بشيياىدين أحييدمها الوكيييا علييى رأي ميين يكوفييي بييو،   قلّييد ميين يشيي ط  

مادامييت يف العييدة؟ أو حيي  بعييد  ىا، تهييا يبطييا الطييالق السيياب بعييد حيي  كوهنمييا غييريه، وىييي يف العِييّدة أو
 .انوهائها؟

ومنها: )الأواج( كما لو تأوجت البكر الرشيدة، بدون إذن الويل، عليى رأي مين ييرا الواليية ذليا خا ية، 
   قّلدت من يش ط إذن األب أو اجلد ويراه شرط الصحة ال اجلواز تقط.

ومنهيييا: )السييييادة( كميييا ليييو حكيييم ابن ىييي ا الفيييرع مييين ىييي ه العشيييرية أو ىييي ا الشيييخص، مييين السيييادة أو 
 العكس،   رأا الالح ، العكس، تما حكم األعمال السابقة )كما لو دتع لو اخلمس( واآلتية؟

، واليثمن   قلّيد مين ّّرميو (2)ومنها: )البيع( كما لو ابع أحد األعيان النجسة كالدم على رأي من جييّوز
 ال ابلباطا؟ادلأكا ىو من ابٍق تها ىو ملكو أو 

، مييع اا تمييا حكييم مالقيهييا سييابق ،ومنهييا: )النجاسيية( كمييا لييو رأا طهييارة اليسييالة ورأا الالحيي   اسييوها
 ترض عدم بقاء الرطوبة اآلن، با الكالم يف نفس الرطوبة جاٍر أي اا.

كما لو ات  السياب   رمية   ،احلكم الوكليفيته ه بعض األحكام الوضعية، وذلك كلو على العكس من 
تقلييده ألن  يلوات اجلمعية  مرجيع   زمينٍ   الة اجلمعة وات  الالح  ابلوجوب أو العكس، تانيو يوبيع يف كياِّ 

 اسوقاللية غري ارتباطية تكا  الة عليو ان يوبع تيها مقلَّده احلايل، تها األمر ك لك؟ ى ا
 الباطلالنائيين: اإلجزاء يستلزم التصويب 

                                                           

 )دام ظلو( يف الوقف العام.كما ذىب إليو بعض األعالم كالسيد العم   (1)
 ألن لو منفعة حمللة مقصودة )كوأري  من ّواج الدم(. (2)
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وقد ذىيب ادليريزا النيائيف، تيميا ُنسيب إلييو، إىل )أّن القيول ابإلجيأاء ييالزم الوصيويب اييّرم وال نقيول بيو، 
 تال إجأاء.

 بيان ادلالزمة: أّن الوصويب ايّرم قسمان:
 (1)أحدمها: ما الوأمو األشاعرة من خلو الوقائع عن األحكام، وتبعية األحكام آلراء اهوهدين.

ما: ما ينسب إىل ادلعوألة من أّن لكا واقعية حكمياا واقعيياا ولكنّيو مراعيى بعيدم أداء نظير اهوهيد إىل اثنيه
 بني احلكمني وترّجح جانب احلكم الظاىري. (2)خالتو، تلو أّدا نظره إىل اخلالف وقع الوأاحم

كييم الظيياىري يقلييب واإلجييأاء إّمييا مبييف علييى أّن احلكييم الييواقعي غييري موجييود تهييو األول، أو علييى أّن احل
احلكم الواقعي ح  مع انكشاف اخلالف وىو الثاين، إذ يف غري ى ين القسمني ال إجيأاء، تليو قلنيا بوجيود 

 احلكم الواقعي وعدم قلب الظاىري للواقعي مع انكشاف اخلالف تال حمّا لإلجأاء.
 .(3)إذن: تالقول ابإلجأاء يالزم الوصويب ايّرم وال نقول بو، تال إجأاء(

داه بعبييارة أخييرا: حيييإل ان اإلجييأاء مييالزم للوصييويب تييال للييو امييا ان نقييول  جييية الفوييوا السييابقة ؤ وميي
ح  ابلنسبة لالح ، أو العكس: حجية الالح  مطلقاا وحكوموها ح  على السابقة، ال مناص إىل  اا مطلق

لثيياين ألنييو احلجيية الفعلييية، إال ميين اأو موتييو )مييع اشيي اط احلييياة تيييو( تييال منيياص  تبييّدل توييواهاألول لفييرض 
 .تقط وحيإل امونع تعدد احلجج للأوم الوصويب، كان ال بد من القول  جية الثاين

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

ُتُو اْلَوَقاُر َوُمُروَءتُُو اْلَعَمُل )):  لى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  ْساَلُم ُعْرََيٌن َفِلَباُسُو اْْلََياُء َوزِين َ اإْلِ
ْيتِ  َوِعَماُدُه اْلَورَُع َوِلُكلِّ َشيْ  الصَّاِلحُ  َنا َأْىَل اْلب َ ْساَلِم ُحب ُّ   ((ٍء َأَساٌس َوَأَساُس اإْلِ

 .46ص 2الكايف: ج

                                                           

قولييو: )آلراء اهوهييدين( وذلييك يعييف ان مقييام الفقيييو ىييو مقييام النييض )علييى القييول بوفييويض األحكييام لييو( أو أكثر)علييى القييول  (1)
 بعة لو ابلعدم(، ألنو ادلشرّع لألحكام حينئٍ  با أكثر ألن أحكام هللا ات

 قولو: )وقع الوأاحم( أو حمى حكُم الفقيِو احلكم  الواقعي ادلوجود يف اللوح ايفوظ مثالا تهو كالناسخ مثالا. (2)
 .254ادلصدر نفسو: ص (3)


