
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  .الحمد لّله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرین

  

  التقليداالجتهاد و
هو عملّية االستنباط لألحکام الشرعية الفرعيِّة العملّية ،                -في االصطالح      -االجتهاد  

  .من مصادرها المقّررة

ی المجتهد الجامع للشرائط و العزم علی متابعته في خصوص               و التقليد هو الرجوع إل      
  .األحکام الشرعية الفرعية

الیجوز ألّی مسلم أن یقّلد اآلخرین في اصول الدین و مبادئ العقيدة                      )  :  1مسأله  (  
   .الدینية؛ بل یجب عليه أن یتعّرف عليها بالدليل ؛ بقدر استطاعته العلمية

األحکام رتبة االجتهاد، أن یكون في           مف لم یبلغ       یجب على آّل مكل        )  :  2مسألة   (  
 ؛ و إال ، یکون عمله           ومعامالته، مقلدًا، أو محتاطاً       عباداتهالشرعّية الفرعية العملية ک     

  . لفتوى من یجب عليه تقليده فعًالة عمله ـ ولو بعد العمل ـ بمطابقباطال ؛ إال إذا علم 

تضى التكرار، آما إذا ترددت الصالة        العمل باالحتياط، سواء اق    یجوز    )  :  3مسألة  (  
واالحتياط هو  .  بين القصر والتمام، أو ال، آما إذا احتمل وجوب اإلقامة في الصالة                     

بمعنی أّن المکّلف ینظر إلی آراء المجتهدین ، فإذا یقول البعض بوجوب شئ و                                   
اآلخرون بعدم وجوبه، فيجب عليه أن یفعله ؛ و إذا یقول البعض بحرمة شئ و                                     

   .ون الیحّرمونه، فيجب عليه أن یترکه اآلخر

 یشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، واإلیمان،  واالجتهاد، والعدالة           )  :  4مسألة   (  
  .  فال یجوز تقليد الميت ابتداء ؛ وطهارة المولد والحياة

 في  جب البقاء على تقليده   فيإذا قّلد مجتهدًا فمات، فإن آان أعلم من الحي            )  :  5مسألة  (  
جب في وإن آان الحي أعلم            ؛حال حياته  عمل بها أو التزم بالعمل بها              المسائل التي     

عمل بها أو   ز البقاء في خصوص المسائل التي        فيجو  ، وإن تساویا في العلم    ؛العدول إليه 
  .  وأّما في غيرها فيجب أن یرجع فيه إلى الحي؛ حال حياتهالتزم بالعمل بها
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جتهدون في الفتوى، وجب الرجوع إلى األعلم بخصوصه،        إذا اختلف الم    )  :  6مسألة  (  
 ؛ األخذ بفتوى أيٍّ منهم     ، یجوز    احتمال األعلمية في آل منهم         مجّرد  ومع التساوي أو      

  . وال عبرة بكون أحدهم أعدل

إذا قلد مجتهدًا یجوِّز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد ال                        )  :  7مسألة   (  
   . من األحياء ده في هذه المسألة، بل یجب الرجوع فيها إلى األعلمیجوز البقاء على تقلي

بشهادة  بالعلم، وبالشياع المفيد لالطمئنان و           ةعلمياألجتهاد و  الثبت ا  ی  )  :  8مسأله   (  
في فرض التعارض یعتبر قول من هو              إذا لم یكن لهما معارض، و           عدلين خبيرین، 

  . أقوى خبرًة

 إن آان مسبوقًا بالفتوى أو       ،ر في مسائل هذه الرسالة       االحتياط المذآو   )  :  9مسألة   (  
 بين العمل     المقّلدتخّيرفهو وجوبّي و ی       وإال     ؛ فهو استحبابي یجوز ترآه        ،ملحوقًا بها     

  . -األعلم فاألعلم-باالحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر 

ي یجب علی کّل مسلم مکّلف أن یتعّلم األحکام الشرعية العملية الت                    )  :  10مسأله   (  
  .یحتاج إليها في عباداته و معامالته؛ أو أن یعرف طریق االحتياط فيها

لو غّير المجتهد فتواه ، فيجب علی مقّلده أن یعمل بفتواه الجدید؛ و                       )  :  11مسأله  (  
  .یصح عمله السابق الذي کان مطابقا لفتوی مرجعه آنذاک
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