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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم االول
الحکم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

یر غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام
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علم اصول الفقه

: القسم االول
علی الحکمةالحج

او المذهب

الحجة المحرزة:الفصل االول

ةزغیر المحرةالحج:الفصل الثانی

تعارض الحجج:الفصل الثالث
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

فت المكلّف إذا الت
إلى حكم شرعيّ 

ّك الشيحصل له
فيه

القطع

الظنّ 

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



خطابات الوظائف المقررة اختصاص 

بالمجتهد

اختصاص 
الوظائف 
الظاهرية 
بالمجتهد 

ون من دتصحيح عملية اإلفتاء 
افتراض مئونة زائدة

امئونة الزائدة المحتاج إليهال

أصل مسألة اختصاص 
الوظائف الظاهرية بالمجتهد



خطابات الوظائف المقررة اختصاص 

بالمجتهد

من دون تصحيح عملية اإلفتاء 
افتراض مئونة زائدة

عالم بالحكم الواقعي المجتهد 
عبداالمشترك بين المجتهد و المقلد ت

ي ان المقلد بالرجوع إلى المجتهد ف
ة موضوع الحكم الظاهري و الوظيف
العملية يصبح حقيقة موضوعا 
للرجوع إليه في نفس الوظيفة

فيشترك معه فيها



خطابات الوظائف المقررة اختصاص 

بالمجتهد

اختصاص 
الوظائف 
الظاهرية 
بالمجتهد 

ون من دتصحيح عملية اإلفتاء 
افتراض مئونة زائدة

امئونة الزائدة المحتاج إليهال

أصل مسألة اختصاص 
الوظائف الظاهرية بالمجتهد



خطابات الوظائف المقررة اختصاص 

بالمجتهد

مئونة الزائدة ال
المحتاج إليها

هد تنزيل حال المجت
منزلة حال العامي
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
تنزيلل ان تلك مئونة يمكن أن تكون افتراا  التزييرأ أ : الصحيح•

ذلك ، ففحصه مزيلة فحص العامي و كحال المجتهد منزلة حال العامی
ين العرامي يقيزه بالحالة السابقة أو بالمعلوم اإلجمالي يزيل مزيلرة يقر
نعم .  محالةفتشمله حيزئذ الوظائف المقارة التي انتهى إليها المجتهد ال
ان أو مزجييرة بالزسبة إلى الوظائف العقلية كقاعدة قبح العقاب بال بير

أ العلم اإلجمالي ال بد و أن يفتا  جعأ حكرم ممالرأ لحكرم العقر
العامي ألن التزييرأ بحيث يزتج البااءة و االحتياط الشاعيين في حق
.بلحاظ الحكم العقلي غيا معقول كما هو واضح

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
هان المتشاعة ان الماكوز في أذ: اما كيفية استفادة ذلك إلباتا فببيانو •

لى نفسه و المتفاهم من أدلة التقليد رجوع العامي إلى المجتهد ليطبق ع
فس ما يثبت نفس ما يطبقه المجتهد على نفسه بحيث يثبت في حقه ن

ا عزه ال في حق المجتهد من درجات إلبات الواقع أو التزجيي و التعذي
ف مرن أكثا، و هذا ال يكون إال مع فا  التزييأ المرذكور فيستكشر
وع تلرك دليأ التقليد ال محالة لبوت هذا التزييأ و التوسعة في موضر

.الوظائف الظاهاية بالداللة االلتيامية

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
.هذا التخايج له الزمان يصعب االلتيام بهماو •
از عدم جوما أشانا إليه سابقا من ان الزم مثأ هذا التخايج -أحدهما•

اع ، ألن جرواز إفتائره باأيره فرإفتاء المجتهد الّذي ال يجوز تقلیلد 
صره أو انطباق الوظائف الثابتة في حق العامي و هرو فراع تزييرأ فح
و علمره يقيزه السابق أو علمه اإلجمالي مزيلة فحص العامي أو يقيزه أ
فرا  اإلجمالي و هذا انما نستفيده من دليأ جواز التقليرد بحسرب ال
ثبرت فإذا لم يكن شامال له لعدم عدالته أو لكون غياه أعلم مزه فرال ت

و كران نعرم لر. تلك الوظيفة في حق العامي لكي يمكن أن يفتري بره
واقع جراز لره مقتضى الوظيفة الثابتة في حق المجتهد اعتباره عالما بال

.اإلفتاء به

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
سلیر نخسر أهم األدلة على التقلیلد و هلو الانه بزاء على هذا -الثاني•

أهرأ ألنها ال تقتضي أكثا من رجوع الجاهأ إلرى العرالم والعقالئیة 
.ال تدل على التنزيلالخباة لتشخيص الحكم المشتاك و 

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر



14

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم

: لفيقايشبه اإلطالق المقامی ء اللهم إال أن يضم إلى ذلك شي•
لى حد هذ  السیرة بحسب طبعها توجب الرجوع إلى المجتهدين عبان •

، و الرجوع إلى غیرهم من أهل الخبرة و لو من باب الغفلة عن الفرق
للى سکوت الشارع عن ذلك مع كون الغفلة نوعیلة بنفسله دلیلل ع

.اإلمضاء و القبول

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر



خطابات الوظائف المقررة اختصاص 

بالمجتهد

اختصاص 
الوظائف 
الظاهرية 
بالمجتهد 

ن من دوتصحيح عملية اإلفتاء 
افتراض مئونة زائدة

مئونة الزائدة المحتاج إليهاال

أصل مسألة اختصاص الوظائف
الظاهرية بالمجتهد
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
دعوى ففي أصأ مزشأ الشبهة و اإلشكال و هو-اما الماحلة الثالثةو •

ون ان هذه الردعوى تكر: فزقولاختصاص الوظائف المقررة بالمجتهد 
.بلحاظ مواضع عديدة ال بد من عالج كأ واحد مزها مستقال

في موضوع دليرأأخذ لزوم الفحص دعوى االختصاص من جهة -1•
.الحكم الظاها  سواء كان ذلك الحكم الظاها  أمارة أو أصال

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
م يمكن دفعها بان الفحرص بعزوانره غيرا مرأخوذ فري دليرأ الحكرو •

الظاها  
أدلة األحكام الظاهاية لمروارد يكرون فيهرا شمول انما الثابت عدمو •

حجة على الخالف في معا  الوصول، 
يا ال المقصود من الوصول هو الوصول إلى أهله أ  إلى الخبيا البصو •

إلى كأ أحد 
هذا أما موضوعي يمكن إحراازه فري حرق الجميرع فرإذا فحرص و •

ي حرق المجتهد و لم يجد حجة على الخالف فيتحقق شاط الحجية ف
:الجميع بأحد تقايبين

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ان و عدم وجدانه و المفاو الشرط هو فحص الخبیر البصیر ان -أ•

ع المجتهد قد فحص بالفعأ و لم يجد حجرة علرى الخرالف فموضرو
.الوظيفة الظاهاية محقق بالزسبة إلى الجميع ال محالة

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
،هذا التقايب فيه إشكال فزيو •
قليرده الّرذ  يجروز تبالخبیر البصیر المجتهلد األعللم فانه إن أريد •

ه خاصة ليم من ذلك عدم جواز إفتاء المجتهد الّرذ  ال يجروز تقليرد
يرا للعامي حتى لو فحص و لم يجد ألن شراط الحجيرة فحرص الخب
ة ألن البصيا و هو غياه، بأ ال يجوز لره أيضرا العمرأ بتلرك الوظيفر
حص الشاط بحسب الفا  فحص المجتهد األعلم و عدم وجدانه ال ف

من ليس بأعلم، 

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ده فيليم و لو كان ممن ال يجوز تقليبالخبیر مطلق المجتهد إن أريد و •

يفرة انه لو فحص مجتهد واحد و لم يجد مخصصرا لبترت تلرك الوظ
دين الظاهاية الثابتة بأصأ أو أمارة للجميرع حترى فري حرق المجتهر

ن العروام اآلخاين الذين لم يفحصوا بعد بال حاجة إلى فحص فضال ع
.و هذا أيضا واضح البطالن

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ان الشاط أما واقعري نفرس األمرا  و هرو أن ال يتواجرد فري -ب•

سواء فحرص أحرد أم -معا  الوصول ما يكون حجة على الخالف
دم و يكون فحص كأ مجتهد طايقا إلى إحااز هذه الماتبة من ع-ال

الوجدان ال موضوعا للحجية و الوظيفية، 

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم

على هذا تکون الوظیفة الظاهرية حکملا و موولوعا املرا وااعیلا و •
يق إلى مشتركا بین المجتهد و العامی و يکون نظر المجتهد مجرد طر

إحراز  موووعا و حکما و يکون تقلید العامی له من بلاب رجوعله
إلى أهل الخبرة و العلم بهلذا الحکلم المشلتر  ال الحکلم اللوااعی

.بالخصوص

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
الحکم الظاهري منلوط دعوى االختصاص من جهة ان الحجية و -2•

ألحكرام و ال يعم كأ أحد كما في ابالوصول و العلم فیختص بالعالم
،الواقعية

:و الوجه في هذا االختصاص يمكن أن يقاب بتقايبين•

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
الدال على انه إذا جاءك خبا مناستظهار ذلك من دلیل الحجیلة -أ•

برا الثقة مثال فهو حجة و عزوان جاءك انما يصدق على من وصله الخ
.ال الخبا بوجوده الواقعي

عية ان هذه العزاوين محمولة كال على الطايقية ال الموضرو: الجوابو •
. في ألسزة األدلة بحسب مزاسبات الحكم و الموضوع العافية

ن ان هزاك في أدلة األحكام الظاهاية ما لم يؤخذ فيه عزاوين مرعلى •
.هذا القبيأ

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
، و حیالإطالق الحکم الظاهري لغیر العالم به لغو فیکون مستان -ب•

ال يقاس بالحكم الواقعي فان إطالقه له انما هو مرن أجرأ االحتيراط
.بالزسبة إليه و اما الحكم الظاها  فطايقي محض

أ لو سلمت اللغوية و سلم استليامها عدم اإلطرالق مرع كر: و الجواب•
المقامذلك قلزا في 

أ مطلق ان الوصول ال يااد مزه الوصول بالعلم الوجداني بالخصوص ب•
فرال الوصول و لو التعبد  و هو حاصأ فري المقرام بفتروى المجتهرد

.يكون جعله في العامي لغوا

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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قلمن حکم العمستفاد التقیید بالوصول 
ن حكرم هو دعوى كون التقييد بالوصرول مسرتفادا مر: التقايب الثاني-ب•

العقأ
و التعرذيا، ، باعتبار انّ العقأ يحكم بأنّ األحكام الظّاهاية مجعولة للتزجيي•

ة بمرن و ال تزجيي و ال تعذيا مع عدم الوصول، و حيزئرذ فتخرتصّ الحجيّر
.وصأ إليه الخبا، و هو المجتهد دون غياه

و جوابه•
أ هو انّ ما ذكا ال يقتضي أخذ الوصول الوجداني في موضوع الحجّرة، بر: •

توى المجتهرد، يقتضي أخذ مطلق الوصول و لو التعبّد  الثابت في المقام بف
سبة إليه لغوا، و عليه فالوصول متحقق بالزسبة للعامي، فال يكون جعلها بالز

.  هدو معه ال وجه الختصاص األحكام المقيّدة بالوصول بخصوص المجت

27ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ی جهة أخذ الیقین بالحالة السلابقة موولوعا فلاالختصاص من -3•

ق و هو ال يكرون إال فري حربعض الوظائف الظاهرية كاالستصحاب
ايقا إلرى المجتهد فيكون يقيزه في ذلك محققا لموضوع الوظيفة ال ط

.إحاازه

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
قة واقعرا ان الصحيح عزدنا كفاية لبوت نفس الحالة السراب-الجوابو •

. الستصحابها على ما سوف يأتي تحقيقه في محله
-لمشرتاكو هو الحكم ا-يقين المجتهد بثبوت الحالة السابقةفيكون •

حرق طايقا إلى إحااز موضوع الوظيفة الظاهايرة االستصرحابية فري
المقلدين، 

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
 إشركال انه لو فا  أخذ نفس اليقين موضوعا لالستصحاب فالعلى •

السابق أيضا بزاء على قيام األمارات مقام القطع الموضوعي و اليقين
ه يكون دليال و يقين المجتهد بثبوت الحكم في الحالة السابقة بزفسفان •

وع إليره فري علما تعبديا للعامي في إلبات الحالة السابقة فيكون الاج
.هذه المسألة محققا لموضوع االستصحاب في المسألة الالحقة

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
دين انه ال يمكن االستغزاء عن هذا الجرواب أعزري التقلير: الصحيحو •

لتقليد و الطوليين، إذا أردنا أن ال نخاج على مقتضى القاعدة في باب ا
.كونه من باب الاجوع إلى العالم

•

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ن شئون ذلك في كأ مسألة يكون فتوى المجتهد فيها بوظيفة هي مو •

معلوم كمرا مزجيية علم لابت في الماتبة السابقة ال من شئون الواقع ال
ا  تقليدين في موارد العلم اإلجمالي بالتكليف فزحتاج فيها إلى افتا

[.1]طوليين بالزحو الّذ  تقدم شاحه 
على هذا فيمكن للمجتهد في مثأ هرذه المروارد أن ال: ال يقال-[1]•

ضوعيفتيه بعلمه اإلجمالي أوال لكي ال يتحقق في حق العامي مو

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



32

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
•______________________________
صره و ان ما هو حجة واقع علم المجتهد و نظاه ال االخبار و اإلفتاء، و عليه فعلم المجتهد اإلجمالي حجة و مزجي على العامي قبرأ فح-يقالفانه •

.سؤاله عزه فيمزع عن إجااء البااءة في الطافين
عقليتين البااءة اللم ان هزا إشكاال آخا في التقليد نواجهه في خصوص موارد فتاوى المجتهد القائمة على أساس الوظائف العقلية كأصالة االشتغال و•

ي الحكم الواقعأو حجية الظن االنسداد  على الحكومة، و حاصله انه إن كان التقليد في ذلك من باب كون فتوى المجتهد حجة على المقلد في نفي
وظيفة في تلك الفمن الواضح ان المجتهد ليس عالما بعدم الحكم الواقعي و انما هو عالم بالوظيفة العقلية، و إن كان من باب ان فتواه حجة في إلبات

ون فري حقره حق المقلد صغاى و كباى فمن الواضح ان الحجية الشاعية في مثأ ذلك يجعأ وظيفة العامي مبايزا مع وظيفرة المجتهرد حيرث يكر
ه ن تكون هرذتاخيص ظاها  شاعي ال عقلي ألن الشارع ال يمكزه جعأ البااءة العقلية أو االحتياط العقلي و تحديدهما في حق العامي فال بدّ و ا

كرون الوظيفة في حق العامي حكما ظاهايا شاعيا على طبق نظا المجتهد بزحو يكون نظاه موضوعا لهذا الحكم الظاها  الشراعي و هرذا خرالف
فرة لتلرك الوظيالاجوع إليه من باب الخباة بالحكم المشتاك بيزهما، نعم يمكن أن يكون فتوى المجتهد مجاد مزبه للمقلد إلى إدراك عقله العملي
.ةالمقارة فيما إذا تحقق موضوعها عزده و لو بتقليد في الماتبة المتقدمة كما في موارد العلم اإلجمالي إال ان هذا ليس تقليدا حقيق

تغال فهو لابت فري ان دليأ التقليد يجعأ نظا المجتهد خباة للعامي في تشخيص موارد التأمين الشاعي و اما التزجيي و االش: و الصحيح في الجواب•
ما يكون ان المؤمن دائحق المقلد أول األما في كأ شبهة لكونها قبأ الفحص فحيزئذ ان أنكانا قاعدة قبح العقاب بال بيان فال موضوع لهذا اإلشكال ف

عدم وجود فحص وشاعيا و دور المجتهد و نظاه طايقيا إليه و ان قلزا بالبااءة العقلية أيضا كان نظا المجتهد طايقا إلى إحااز شاطها للمقلد و هو ال
يدين طوليين بأ يقلدهمزجي شاعي في معا  الوصول فيكون تقليد العامي له في الصغاى بحسب الحقيقة و اما الكباى فال بد و أن يحتاج إلى تقل

أيضا لظاهاية ففي عدم حصوله على ما يكون مؤمزا شاعيا عن الحكم الواقعي المزجي في نفسه على المقلد و اما الاجوع إلى المجتهد في التأميزات ا
حاصرأ يكون من باب الخباة اما بالزسبة إلى كباى التاخيص الظاها  فواضح و اما بلحاظ صغااه فألن موضوع الحكرم الظراها  الشرك و هرو

ي و الظاها  فالحاصأ نظا المجتهد و وصوله إلى الحكم الواقع. للمكلف و ان ال يكون على خالفه حاكم أو معار  و نظا المجتهد طايق إليه أيضا
سرابق فري من حيث الكباى و الصغاى في الشبهات الحكمية نظا طايقي و رجوع العامي إليه من باب الاجوع إلى أهأ الخبراة، كمرا ان اليقرين ال
الّذ  قد عافتاالستصحاب في الشبهات الحكمية يكون لابتا في حق المجتهد بالحجة عادة أيضا ال بالوجدان، فال إشكال إال من ناحية الفحص و

.انه بمعزى ال يزافي مع كون رجوع المقلد إلى المجتهد فيه من باب الخباة

17: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



33

الطولیینالتقلیدين 
[جواب لانى لتصحيح إفتاء المجتهد للعامي]•
ح إفتراء و يمكن أن يذكا جواب لان في المقام يخاّج بواسطته تصحي•

بزراء علرى اختصراص موضروع الحكرم الظّراها  -المجتهد للعامي
.على القاعدة من دون افتاا  عزاية زائدة-بالمجتهد

و حاصأ هذا الجواب ياجع إلى إمكان رجوع العامي إلرى المجتهرد •
في الحكرم الظّراها ، حتّرى بزراء علرى القرول باختصراص الحكرم 

بالمجتهد،الظّاها 

18ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



34

الطولیینالتقلیدين 
[امثلة لتوضيح الجواب الثانى]•
، و لكن رجوعه إليه في ذلك في طول رجوعه إليه في حكرم واقعري•

.يتضح ذلك من خالل بعض األمثلة

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



35

الطولیینالتقلیدين 
تغياه إنّ الماء إذا تغيّا بالزجاسة يتزجس، لمّ إذا زال: المثال األول-1•

يبقى على نجاسته، و ذلك لالستصحاب
ل، و هرو ، و في مثأ ذلك يجوز للمجتهد أن يفتي العامي بالحكم األو•

لرم بره، تزجس الماء بالتغييا، ألنّ هذا حكم واقعي بزظا المجتهد قد ع
إفتاؤه بره لكن تعبّدا، و الحكم الواقعي مشتاك بيزهما كما تقدّم، إذن ف

على القاعدة، و يكون رجوع العامي هزا رجوع إلرى أهرأ الخبراة، و 
ل بذلك يصبح العامي عالما بحدوث الزجاسة، و هرذا هرو الراّكن األو

؛لالستصحاب

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



36

الطولیینالتقلیدين 
حقّرق لديره فإذا زال التغيّا و شكّ العامي في بقاء الزجاسة، فحيزئذ يت•

يرره الرراّكن الثرراني لالستصررحاب، و حيزئررذ يمكررن للمجتهررد أن يفت
شكّ، باالستصحاب، ألنّه خطاب مجعول في حقّ من كان على يقين ف
عرامي و المفاو  أنّ العامي كذلك، و بهذا أمكن للمجتهد أن يفتري ال

.بالحكم الظّاها ، و يكون إفتاؤه على القاعدة

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



37

الطولیینالتقلیدين 
اليموارد اإلفتاء بوجوب االحتياط للعلم اإلجم: المثال الثاني-2•

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



38

الطولیینالتقلیدين 
و لم تدر ما هو، فشكّت في جواز دخولها « دما»كما لو رأت الماأة ، •

عرن إلى المسجد، و حيزئذ، فإذا رجعت إلى المجتهد فإنّهرا ال تسرأله
:هذا الحكم هزا، بأ تسأله عن لبوت أحد حكمين في حقّهرا، و همرا

ليوم تاوك الحائض، أو ليوم أفعال المستحاضة، 

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



39

الطولیینالتقلیدين 
عرد المفاو  أنّ المجتهد يعلم إجماال بليوم أحد هذين الحكمين بو •

جوعرا علمه باؤيتها للدم المشكوك، فيكون رجوعها إليه في ذلك، ر
ال، إليه في نفس العلم اإلجمالي الحاصأ عزده وجدانا، و في هذا الحر

ليه على هو يعلم بوجوب الجامع بيزهما، فيفتيها به، و يكون رجوعها إ
ة القاعدة، ألنّه رجوع إلى أهأ الخباة، و حيزئرذ، يحصرأ لهرا بواسرط

.ذلك علم إجمالي تعبّد  بأحد الحكمين، و يكون ذلك مزجيا

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



40

الطولیینالتقلیدين 
اراتموارد اإلفتاء باألحكام المستزبطة من اإلم: المثال الثالث-3•
بري إذا ، كما لو قام خبا العادل عزد المجتهد على نجاسة العصريا العز•

د فري غال و لم يجد له مخصّصا، و حيزئذ، فالعامي ياجع إلى المجتهر
مسألة عدم وجود المخصّص، و هذا رجوع إلى أهأ الخباة، و برذلك 

قّره ، لتحقّق موضروعه، فيتزجري فري ح«صدق العادل»يشمله خطاب 
.نجاسة العصيا العزبي إذا غال

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



41

الطولیینالتقلیدين 
حامرة موارد اإلفتاء بأصالة البااءة عزد الشكّ فري: المثال الاابع-4•

ء و عدم وجود دليأ على حامتهشي
فالعامي ياجع إلى المجتمع في مسرألة الفحرص عرن دليرأ، و هرو، •

يأ رجوع على القاعدة كما تقدّم، و إذا لبت لدى العامي عدم وجود دل
هد أن يفتيه على الحامة تعبّدا يشمله دليأ البااءة، و بذلك يصحّ للمجت

بمفادها، و هو حليّة المشكوك في حامته مع عدم وجود دليرأ علرى
.حامته

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



42

الطولیینالتقلیدين 
، و في األما، انّه تبقى مسألة االختصاص، من ناحية عدم الفحصغاية •

كلّرف بأنّ دليأ الفحص يدلّ على ليوم فحص كرأّ م: هذه الزقطة يقال
مرا هرو بحسبه، و فحص المقلّد ليس بالاّجوع إلرى كترب الفقره، و إنّ

ى بالاّجوع إلى المجتهد، إذ باجوعه إليه و عدم وجدان ما يدلّ مزه عل
ى الخالف، يكون قد أكمرأ الفحرص، و برذلك يصريا صرغاى لكبرا
ي أو الوظيفة الظّاهاية المقاّرة، بسبب قيام اإلمرارة أو األصرأ الشراع

.العقلي

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



43

الطولیینالتقلیدين 
ن هي أنّه من غيا ناحيرة الفحرص، يكرون االشرتااك بري: الخالصةو •

لمجتهرد المجتهد و المقلّد في الوظيفة الظّاهاية المقراّرة لابترا لكرون ا
.عالما بموضوعه وجدانا

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



44

الطولیینالتقلیدين 
ا بذلك يكون المقلّد باجوعه إلى العالم في ذلرك هرو عرالم أيضرو •

.بالموضوع تعبّدا على القاعدة

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



45

الطولیینالتقلیدين 
ص كرأ أمّا من ناحية الفحص، فإنّه يقال باالشتااك باعتبار أنّ فحرو •

وع إلى كترب مكلّف بحسبه، فبالزسبة إلى المجتهد يكون فحصه بالاّج
وع إلرى األحاديث، و أمّا بالزسبة إلى المقلّد، فإنّ فحصه يكون برالاّج

.المجتهد
ع و مالحظة أنّه لم يجد معارضا أو حاكما، فالمقلّد ال يجوز له الاّجرو•

ة إلى استصحاب بقاء نجاسة المراء الّرذ  زال تغيّراه بمجراد مااجعر
مااجعة مسألة نجاسة الماء المتغيّا ما دام متغيّاا، بأ ال بدّ له أيضا من

ا المسألة األولى في رسالة المجتهد لياى هأ هزاك مرا يكرون حاكمر
. على هذا االستصحاب في رأ  المجتهد أم ال

21ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 



بحوث في علم 
؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصول

29ص

فسهحجية رأي المجتهد المفضول في حق ن

المجتهد المفضول

ليعلم بأنّه مفضو

أنّه جاهل مركب من 
د هذه الناحية، فيعتق

أنّه األعلم



بحوث في علم 
؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصول

29ص

فسهحجية رأي المجتهد المفضول في حق ن

المجتهد المفضول

يعلم بأنّه مفضول

يوافق األعلم في 
جميع آرائه

ض أنّه يخالفه في بع
.المسائل أنّه جاهل مركب من 

د هذه الناحية، فيعتق
أنّه األعلم



48

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
واز عردم جريتخیّلل انّه يمكن أن يصعّد هذا اإلشكال أكثا، بحيث لمّ •

.عمأ المجتهد المفضول باأيه، فضال عن إفتاء غياه
هو انّ المجتهد المفضول الّذ  يوجد مرن هرو أعلرم : و توضيح ذلك•

ذه مزه، تارة يعلم بأنّه مفضول، و أخاى يفا  أنّه جاهأ ماكب من ه
يفرا  الزاحية، فيعتقد أنّه األعلم، فإن فا  األول، فهزا أيضا، ترارة

ا  أنّه يوافق األعلم في جميع آرائه، و هذا ال كالم فيه، و أخاى يفر
.أنّه يخالفه في بعض المسائأ

29ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



49

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
تهرد فإذا فا  أنّه يخالفه، فهزا يأتي اإلشكال، و ذلك ألنّ هرذا المج•

:أماينالمفضول ال يمكن له حصول اليقين بالحكم مع التفاته إلى
.إنّه مفضول: األول•
.انّه مخالف لألعلم، في بعض المسائأ: و الثاني•

29ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



50

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
أنّه الوجه في ذلك هو، أنّه في صورة مباحثته مع األعلم، إن فا و •

هرذا كان يحتمأ بأنّه يقزع األعلم، أو أنّ أيّا مزهمرا ال يقزرع اآلخرا، ف
خالف فا  كونه عالما بأنّه مفضول، 

إن فا  أنّه كان يحتمأ بأنّ األعلم يقزعره، فمعزرى ذلرك، أنّره الو •
اأيره، ألنّ يحصأ له يقين بما يااه في نفسه، و معه ال يجوز له العمأ ب

م ما يحصأ له ليس إلّا الظنّ، و هو ال يغزي عن الحرق شريئا، و إذا لر
.يجي له العمأ باأيه، فال يجوز له إفتاء غياه بطايق أولى

29ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



51

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
هذا بزفسه يكون باهانا على وجروب تقليرد األعلرم، و إن فرا و •

د أنّرهالثاني، و هو كون المفضول جاهال بالجهأ الماكب، حيرث يعتقر
ا و إن حصأ له يقين، و يكون يقيزره هرذا معرذرا و مزجري: ، فهزاأعلم

عد فا  بالزسبة إليه، إلّا أنّه ال يجوز لغياه من العوام أن ياجعوا إليه ب
.اطالعهم على كونه جاهال ماكبا

.و بهذا يتباهن أنّه ال يجوز تقليد المفضول بكال قسميه•

30ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



52

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
م برأنّ المفضرول العرال: قد يقال في مقام الجواب عن هذا اإلشركالو •

الحكرم، بحقيقته، إذا رجع إلى األعلم، فليس معزى هذا أنّه يخطّئه في
و إنّما يخاجره مرن موضروع إلرى موضروع، حيرث يزقلرب حكمره 

دانه الظّاها ، ألنّه سوف ياتفع عدم وجدانه للحجّة على الخالف بوج
:لها، فمثال

30ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



53

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
ى، تجا  الّذ  ال يجد دليال على حامة العصيا العزبي إذا غلالمفضول •

إذا في حقّه البااءة، و هذا األصأ حيزئذ جار في حقّره حقيقرة، لكزّره
ن رجع إلى األعلم، فإنّه يزبّهه إلى وجود دليأ علرى الحامرة لرم يكر

ونره مروردا المفضول ملتفتا إليه، فبهذا التزبيه يخاج المفضرول عرن ك
هرا، و للبااءة، ألنّه خاج عن كونه غيا عالم بالحامة، إلى كونه عالما ب

م، هذا نقأ له من موضوع إلى موضوع آخا و ليس تخطئة لره برالحك
أ ألنّ أصأ البااءة كان جار في حقّه حقيقرة قبرأ اطّالعره علرى دلير
لرى الحامة، و عليه فال مانع مرن حصرول اليقرين برالحكم بالزسربة إ

.المفضول
:إلّا أنّ هذا الكالم غيا صحيح•

30ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



54

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
اب فألنّ ما يزكشف بالمباحثة مع األعلم قد ال يكون مرن بر: أوالأمّا •

ظ رفع الموضوع، بأ قد يكون بتبرديأ المحمرول و الحكرم، مرع حفر
و الموضوع، كما لو كان هزاك خطأ فري تشرخيص الحكرم الرواقعي أ

، كما لو الظّاها ، بأن كان قطعه به خاطئا، كما لو كانت المسألة عقليّة
و فا  أنّه كان ياى اسرتحالة التاترب، و األعلرم يراى إمكانره، فهر
هرور يحتمأ لو تباحث معه ألقزعه بإمكانه، و هكذا لو كان جازمرا بظ
عيرة عافي و هو غيا صحيح، و هكذا في كثيا من موارد األحكام الواق

.و الظّاهاية

30ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



55

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
، فهرو فألنّ ما مثّأ به، و هو حامة العصيا العزبي إذا غلرى: أمّا لانياو •

ة أيضا غيا صحيح، ألنّ هذا المفضول لم يكن من حقّره إجرااء أصرال
ان البااءة من أول األما، و ذلك ألنّ البااءة مشاوطة بالفحص، و لمّا ك
أ يعتقد بوجود من هو أعلم مزه، فال بدّ و أن ياجرع إلرى األعلرم قبر

.فياجع اإلشكال: إجااء البااءة، و عليه

31ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



56

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
أ بأنّ مثأ هذا المجتهد المفضول جاهأ، ألنّه ال يحصر: يمكن القولو •

ن عردم جرواز له اليقين بالحكم، و حيزئذ، فيجب عليه التقليد فضال ع
، و إفتاء غياه و الاّجوع إلى األعلم من باب رجوع الجاهأ إلى العالم

حرام انّره ي»بهذا تشكأ العبارة الّتي تسطّا في إجازات االجتهاد مرن 
.ء، و إن كان في الزّفس من العبارة شي«عليه التقليد

31ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول



57

هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
الزسربة يمكن اإلجابة عزه و تصويا إمكان حصول اليقين برالحكم بو •

د للمفضول، و ذلك ألنّ كأ ما تقردّم كران مبزيرا علرى كرون المجتهر
فضروال المفضول يعتاف بكونه مفضوال، و أمّا إذا كان ال ياى نفسره م

د العامي لره و فال إشكال بالزسبة إليه، و لكن اإلشكال حيزئذ في تقلي
ة إلرى رجوعه إليه حيث أنّه ليس من أهأ الخباة لكونه جاهال بالزسب

قد األعلم، إذ ما قد يتيقّن مزه من الحكم األعمّ من الواقعي و الظّاها 
أ يكون نتيجة جهله الماكب، و مثرأ هرذا العلرم المسرتزد إلرى الجهر

.الماكب ال يكون مشموال لدليأ رجوع الجاهأ إلى العالم

31ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول
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هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
ون بأنّ هذا اإلشكال كان مبزيرا علرى كر: توضيح ذلك هو، أن يقالو •

يمتراز األعلمية تقتضي وجود التفاتات و انتباهات لردى األعلرم بهرا
الف األعلم عن المفضول، و كأ هذه االلتفاتات واقعة في موارد االخت
ين بين األعلم و المفضرول و الّتري ألجلهرا قيرأ بعردم حصرول اليقر

.للمفضول ما دام يحتمأ أنّ األعلم يبيزها له إذا رجع إليه

31ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول
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هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
التفاتهماأمّا في موارد االتفاق، فيكون بزفسه دليال على و •

32ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول
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هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
ف تزبههما معا إلى جميع هذه الزكات، إلّا أنّ فا  وجود هذه االنتباهات كلّها في مروارد االخرتالو •

ربّمرا بيزهما أما غيا مباهن، الحتمال أن تكون هذه االنتباهات كال أو بعضا في مروارد االتفراق، إذ
ن المعقرول أن يتفقان في الزتيجة مع خطأ غيا األعلم في طايقة االستدالل و مزهجيته، و حيزئرذ، فمر

خرالف رأ  يحصأ للمجتهد غيا األعلم يقين بالحكم األعمّ من الواقعي و الظّاها  في مسألة، بزحو ي
االنتباهات ء من تلك االلتفاتات واألعلم رغم اعتاافه بالمفضولية، و ذلك لعدم احتمال أن يكون شي

هرا أنّره ال في تلك المسألة الّتي خالف فيها األعلم بالخصوص، فإنّزا إذا أجايزا حساب االحتمال يظ
.مانع من حصول اليقين للمفضول في الحكم في موارد االختالف مع األعلم

ة في كأ مزها لزفا  أنّ مجموع المسائأ و عمليات االستدالل المستزبط: و لتوضيح ذلك، نذكا مثاال•
-قوع خطأ فيهاكثياة، بحيث ال تشكّأ موارد االختالف بيزهما إلّا جيءا ضئيال، بحيث يكون احتمال و

ع المسرائأ لو فا  أنّ مجمو: ضعيفا بدرجة يكون االطمئزان على خالفه، فمثال-نتيجة عدم انتباهه
مرس الشاعيّة تسعة، و نفا  أنّ لكأّ مسألة خمسة أدلة، و معزى ذلك، أنّه يوجد في كأّ مسرألة خ

االستداللية فيكون مجموع العمليات: عمليّات استداللية، قد تكون خاطئة، و قد تكون صائبة، و عليه
في المسائأ التسعة، خمسة و أربعون عمليّة، و كأ مرن األفضرأ و المفضرول مرارس مجمروع هرذه 

هذا المفضول يعلم العمليات، و تبيّن في الزتيجة أنّهما اتفقا في ست مسائأ، و اختلفا في لاللة مزها، و
عمليات بوجود انتباهات لدى األعلم قد غابت عزه، و لزفا  أنّ تلك االنتباهات هي للث مجموع ال

ي به األعلم هو االستداللية، أ  أنّه في كأ لالث عمليات يعلم بوجود انتباه، و نتيجة ذلك، انّ ما يتميّ
،خمسة عشا انتباها، و هذه الخمسة عشا يحتمأ وجودها في ضمن المسائأ االتفاقية

32ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول
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هحجیة رأي المجتهد المفضول فی حق نفس
33: ، ص8في علم األصول، جبحوث •
ي كما يحتمأ وجودها في ضمن المسائأ الخالفية، و بحساب االحتمال، ناى أنّ احتمال كون هرذه االنتباهرات موجرودة فر•

لسابعة و هي المسائأ الثالث الخالفية، هو احتمال ضعيف جدا، بحيث أنّه يوجد اطمئزان على خالفه، ألنّه لو أخذنا المسألة ا
تمرأ أن أول المسائأ الخالفية بيزهما، فإنّ هذه المسألة لها خمسة أدلة حسب الفا ، و حيزئذ، كأ واحد من هذه األدلرة يح

، ألنّ نسبة االنتباهات لعمليات االستدالل بكاملهرا 1/ 3يكون موردا النتباه األعلم، و هذا االحتمال يعادل واحدا على لاللة 
لخمسرة للمسرألة نسبة الثلث، و هكذا بالزسبة لبقيّة األدلة األربعة للمسألة السابعة، و حيزئذ، فاحتمال كون مجمروع األدلرة ا

، و هذا احتمال ضعيف، يكون على خالفه اطمئزان عادة، و ممّا يضرعّف هرذا 1/ 243السابعة موردا لتلك االنتباهات يعادل 
باهات علرى االحتمال أكثا هو، أنّ المفضول في موارد الخالف يصاف جهدا أكبا، و هذا بزفسه يبعد احتمال انطباق هذه االنت

ان موافقرا موارد الخالف، و كذلك يضعّف هذا االحتمال أحيانا، أنّ المفضول الّذ  خالف األعلم، قد يكون في كثيا من األحي
ان الخالف قائمرا لعلماء كثياين، هذا مضافا إلى أنّه ليس كأّ خالف بين شخصين، يمكن حلّه بالمباحثة و المذاكاة، كما لو ك
م، و كذا الحرال على أساس قطع وجداني نتيجة فهم خاص لألدلة يتعدّى مدلولها، ففي مثله ال معزى إلقزاع األعلم لغيا األعل
الخالف فيها ياجع في باب االستظهارات العافية، فإنّها مبزيّة على نكات و مزاسبات ال يمكن كشفها في بعض األحيان لكون

بها، مضافا إلى الخالف في فهم الذوق العقالئي و ارتكازات العقالء، كما في باب العقود و المعامالت، و معه ال يمكن اإلقزاع
.إلى ذلك، إنّ كون األعلم أقوى حجّة، ال يليمه إقزاع الغيا، لعدم المالزمة بين األماين

ين إذن، فمن مجموع هذه األمور يتباهن أنّه في موارد الخالف يمكن و لو بزحرو الموجبرة الجيئيرة، حصرول الجريم و اليقر•
للمفضول في مسائأ

34: ، ص8بحوث في علم األصول، ج•
يزره و برين الخالف، رغم اعتاافه بأعلميّة الشخص اآلخا، و لكن كون ذلك كذلك مشاوط بعدم كثراة المسرائأ الخالفيرة ب•

حصرول الجريم و األعلم ألنّه كلّما كثا الخالف بيزهما، كبا احتمال الخطأ في رأ  المفضول، حيث يصيا بزحو ال يمكن فيره
. اليقين عزده، و تتمة الكالم في ذلك يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى

31ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)بحوث فی علم األصول
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ی حلق يستشکل فی حجیة رأي المجتهد المفضول فلانه يمكن أن لم •

ه اليقرين فضال عن حجيته في حق اآلخاين بأنه كيف يحصأ لرنفسه
ة حيرث انره الحجر-بالوظيفة و الحكم األعم من الواقعي و الظراها 

الراّأ ، مع اعتاافه بالمفضولية لألعلم و افتا  انه خالف فري-دائما
سرألة فهو بمقتضى ذلك يحتمأ انه لو تباحث مع األعلرم و عرالج الم
تمال يعزي على ضوء نظاه لتغيات الزتيجة التي انتهى إليها، و هذا االح
عمرأ بزظراه عدم جيمه بالزتيجة الزهائيّة و الوظيفة العملية فال يمكزه ال

.فضال عن تقليده

17: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ه ان المفضول إذا تباحث مع األعلرم فسروف يزقلرب حكمر: و دعوى•

ع عردم الظاها  من باب انقالب موضوعه ال التخطئة ألنه سوف ياتف
دون ذلرك يكرونفمرنوجدانه للحجة على الخالف مثال بوجدانه لها 

.موضوعا للوظيفة العقلية على كأ حال

17: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ن بان ما يزكشف بالاجوع إلى األعلم قد ال يكرون مر-أوال: مدفوعة•

ذا باب رفع الموضوع بأ رفع المحمول مع انحفراظ الموضروع، كمرا إ
ن كان هزاك خطأ في تشخيص الحكم الرواقعي أو الظراها  بران كرا

قطعه به خاطئا و هذا له أمثلة، 
األعلرم أن تكون المسألة عقلية كما إذا قال باستحالة التاتب و-مزها•

. ياى إمكانه
.أن يكون جازما بظهور عافي و هو غيا صحيح و هكذا-مزهاو •

18: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم

على ان الالزم في الوظائف المقارة الفحص عن وجود الحجة-و لانيا•
الخالف و ما دام احتمرال وجودهرا لردى األعلرم قائمرا فري نفرس 

.المفضول فال تجا  تلك الوظيفة المقارة في حقه

18: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
فیجب فته ال يقين و ال علم له بوظيالمجتهد المفضول بهذا يثبت ان و •

. المو الاجوع إلى األعلم من باب رجوع الجاهأ إلى الععلیه التقلید

ه تبطل أيضا العبارة المشهورة فی إجلازات االجتهلاد ملن انلبهذا و •
. يحرم علیه التقلید

18: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
مرا إذا كله إذا كان المجتهد المفضول يعتاف بكونه المفضرول، و اهذا •

إلشركال كان ال ياى نفسه مفضوال فبالزسبة إليه ال إشركال و لكرن ا
اة لكونه حيزئذ في تقليد العامي و رجوعه إليه فانه ليس من أهأ الخب
واقعي و جاهال بالزسبة إلى األعلم فما يتيقن به من الحكم األعم من ال
د إلرى الظاها  قد يكون نتيجة جهله الماكب و مثأ هذا العلم المستز
.الجهأ الماكب ال يكون مشموال لدليأ رجوع الجاهأ إلى العالم

18ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



68

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
وجبة الواقع ان هذه الشبهة ليس لها جواب حاسم بأ جوابه بزحو المو •

:الجيئية و توضيحه

18ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
فاترات الشبهة تفتا  ان ما يمتاز به األعلم من االنتباهرات و االلتان •

علرم و التي هي معزى أعلميته كلها واقعة في موارد االختالف برين األ
لى التفاتهما غياه في الفتوى و اما موارد االتفاق فيكون بزفسه دليال ع

. معا إلى جميع الزكات

18ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



70

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ة مع خطرأ ان هذا االفتاا  بال موجب فانه ربما يتفقان في الزتيجمع •

غيا األعلم في مزهج االستدالل و طايقته، 

حكم حيزئذ من المعقول أن يحصأ للمجتهد غيرا األعلرم يقرين برالو •
غم األعم من الواقعي و الظاها  في مسألة بزحو يخالف رأ  األعلم ر

لرك ء مرن تاعتاافه بالمفضولية و ذلك لعدم احتمال أن يكرون شري
ألعلرم االلتفاتات و االنتباهات في تلك المسألة التري خرالف فيهرا ا

:بالخصوص و ذلك لعدة جهات

18ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ة فري أن يفا  مجموع المسائأ و عمليات االستدالل المسرتزبط-1•

يء ضئيال كأ مزها كثياة بحيث ال تشكأ موارد االختالف بيزهما إال ج
عيفا بحيث يكون احتمال وقوع خطئره فيهرا نتيجرة عردم انتباهره ضر

بدرجة يكون االطمئزان على خالفه 

19: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
و فاضزا ان كأ مسرألة ( 9)لو فاضزا مجموع المسائأ الشاعية فمثال •

ات تحتو  على خمسة أدلة و عمليات استدالل فكان مجمروع عملير
ائأ عملية و افتاضزا اختالفهما في لالث مسر( 45)االستدالل الفقهية 

أ  فري كرأ لرالث عمليرات 1/ 3من التسع و كانت نسبة األعلمية 
. استدالل يتزبه األعلم إلى نكتة ال يتزبه إليها غياه

19: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ت الفقهية يكون نسبة امتيازات األفضأ في مجموع االستدالالفسوف •

انتباهة في مجموع الفقره، و ( 15)أ  انه قد فاتته 15/ 45المفتاضة 
تمال لكن بما ان كأ مسألة تحتو  على خمس عمليات استدالل فاح
1/ 3وجود غفلة و عدم انتباه من قبأ المفضول في كأ واحردة مزهرا 
ة تكرون في نفسه و لكن بلحاظ جميع العمليات الخمس في كأ مسأل

و هو احتمال ضعيف جدا يقابلره 1/ 243أ  5( 1/ 3)قيمة احتمال 
[.1]االطمئزان 

19: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
•______________________________

ال و لكن االطمئزانات الحاصلة من كثاة أطااف المعلروم باإلجمر[ 1]•
ها ألف و ليست بحجة و لهذا يجب االجتزاب عن قطيع شياة يبلغ عدد

مرال يعلم بغصب واحد مزها مع ان كأ واحد مزها لو يلحظ يكرون احت
.999-1كونه هو المغصوب 

18ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



75

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
و مما يضرعف هرذا االحتمرال أكثرا مرا إذا فاضرزا ان المجتهرد -2•

علرم و المفضول في موارد االختالف مع األعلم كان مزتبها إلى نظا األ
مع ذلك خالفه ألنه بذل مييد جهرد كثيرا حترى اسرتقا رأيره علرى
ن الخالف، خصوصا إذا كان قد التفت إلى ما هو المبراز و المبرين مر

الدليأ الّذ  أقامه األعلم و هو يااه مدخوال فيره، أو كران نظراه هرو 
.الموافق مع المشهور

19: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
أ ان جملة من الخالفات تاجع إلى نكات ذاتية غيرا قابلرة للحر-3•

ي بالبحث، كما إذا كان من باب القطع الوجداني الحاصأ من مرياج فر
فهم األدلة و التعد  من مدلولها أو الجمود عليهرا، أو كران مرن براب 

وعية الخالف في استظهارات عافية قد ال يمكن تخايج نكرات موضر
ى لها كما نصزع ذلك في أكثرا االسرتظهارات، أو ياجرع الخرالف إلر
و الخالف في فهم الرذوق العقالئري و ارتكرازاتهم فري براب العقرود

.المعامالت

19: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



77

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ضمن مجموع هذه األمور يمكرن أن يفرا  حصرول الجريم و ففي •

سألة معيزة اليقين للمفضول بما هو وظيفته المقارة شاعا أو عقال في م
،الاّأ رغم اعتاافه بأعلمية المجتهد الّذ  خالفه في

ألعلرم و و لكن ذلك شايطة ان ال تكثا مسائأ الخالف بيزه و برين ا•
برا أن ال يكون الفارق بيزهما كبيراا و إال فكلمرا كثرا هرذا أو ذاك ك
مرة احتمال الخطأ في رأيه بزحو ال يمكن أن يحصرأ لره الجريم و تت

. الكالم في ذلك موكول إلى محله

18ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج




