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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
كلم فتي تحقيق الحال في ذلك يكون بالبحث في ثالث مراحل نت و •

عن انه لو فرضنا االخ صتا  فتي الوئتاال الراةريتل ف تل أوالها
ب  ا و لو متن يح اج تصحيح عمليل اإلف اء إلى اف راض مئونل زاادة نث

ن نفس دليل جواز اإلف اء ال زامتا م  ال نح تاج إلتى ذلتك بتل يمكت
؟تخريج الحكم على القواعد

يتل إمكتان عن تلك مئونل الزاادة المح اج إلي ا و كيفثانیاو ن حدث •
. إثبات ا

و عن مصل مستللل اخ صتا  الوئتاال الراةريتل بالم   تدثالثاو •
.عدمه

11: ، ص4بحوث فی علم 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

اختصاص الوظائف الظاهرية 
بالمجتهد 

افتراض مئونة زائدةمن دون تصحيح عملية اإلفتاء 

عالم بالحكم الواقعي المجتهد 
المشترك بين المجتهد و المقلد

تعبدا

ي ان المقلد بالرجوع إلى المجتهد ف
موضوع الحكم الظاهري و 
ة الوظيفة العملية يصبح حقيق

موضوعا للرجوع إليه في نفس
الوظيفة فيشترك معه فيها

مئونة الزائدة المحتاج إليهاال

أصل مسألة اختصاص الوظائف الظاهرية بالمجتهد
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
 تاء فتي البحث في المرحلل األولى، فقد يقرب تخريج عمليتل اإلفاما •

 ا موارد الوئاال الراةريل على القاعدة ح ى علتى فترض اخ صاصت
قتق بالم   د، بلن الحكم الراةري و إن كتان مخ صتا بالم   تد ل ح

لتواعيي موضوعه فيه دون المقلد و لكنه بذلك يصبح عالما بتالحكم ا
يل اإلف تاء المش رك بين الم   د و المقلد تيبدا فيكون حاكما على دل

 د مقلديته بتالحكم باليلم و الخبرة بمق ضى دليل ال يبديل فيف ي الم  
فيته الواعيي الميلو  لديه ب ذا اليلم، و ةذا ممر على القاعدة ال يح اج
ليلميتل إلى عنايل زاادة بيد فرض داللل دليل الح يل على الح يل و ا

. ال يبديل

11: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
:فيهو •
و  انما ي م ةذا ال خريج لو تمت مصوله الموضوعيل في خصت-موال•

وارد باب األمارات الم يولل في ا الح يل و الطريقيل دون غيرةا من م
.األحكا  الراةريل

انه في األمارات ميضتا ال يت م ةتذا البيتان إال علتى بيت -و ثانيا•
يلتم المسالك مي بناء على من تكون الح يل بمينى جيل متا لتيس ب

.علما

11: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
ضا ال يت م ح ى بناء على مسالك جيل الطريقيل و اليلميل مي-ثالثاو •

الحاصل ذلك، ألن القطع الموضوع للحكم ب واز ال قليد انما ةو القطع
ن عن خبرة و بصيرة و كونه من مةل الفتن ال مطلتق القطتع و لتو كتا
د حاصال من الرؤيا مو ال فر، و من الواضح ان دليتل الح يتل ال ييبت

المف ي بكونه مةل خبرة و مةل الفن و ان جيله عالما تيبدا 
الح تل جواز اإلف اء و اإلسناد موضوعه مطلق اليلم فيكفي عيتا نيم •

وضوعا فيه منزلل القطع الموضوعي في ترتيبه ةذا لو عيل بلخذ اليلم م
.و إال بان كان الموضوع نفس الواعع فاالمر موضح

11: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
 تج ان ةنا اع راضات على مصل مبنى جيل الطريقيتل و عيتا  الحثم •

كتا  مقا  القطع الموضوعي من عبيل ان ةذه الحكومل ال ت م في األح
درك الح يتل الثاب ل بدليل لبي كح يل الخبر مو الف وى بناء على ان م

في ا السيرة اليقالايل، 

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
ما مقا  من عبيل ان بي  الح ج كاالس صحاب ال يكون ح ل و عااو •

ا  إال فتي وتول عيامته مقت-لو عيل بقيامه مقامه-القطع الموضوعي
ق الم   تد القطع الطريقي بحيث يكون للمس صحب مثر عملي في حت

نفسه و ةذا ال يكون في موارد محكا  النساء مثال مو غيرةا ممتا ةتو 
خارج عن محل اب الء الم   د و ال يكون ذا مثر عملي فتي حقته، و

.سوف يلتي ال يرض ل ا في محل ا

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



11

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
موضوع ةناك تقريب ثان ليالج مشكلل اإلف اء بناء على اخ صا و •

:الحكم الراةري بالم   د من دون اف راض عنايل زاادة حاصله

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
وئيفل المقلد بالرجوع إلى الم   د في موضوع الحكم الراةري و الان •

فل فيش رك اليمليل يصبح حقيقل موضوعا للرجوع إليه في نفس الوئي
في اميه 

ضتوعا فشمول دليل ال قليد له بلحاظ المستللل األولتى يتنقح لته مو، •
ل حقيقل و وجدانا لشموله ثانيتا بلحتاظ الحكتم الرتاةري و الوئيفت

اليمليل، 

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ةذا من ةذه الناحيل نرير شتمول دليتل ح يتل الخبتر للخبتر متع و •

ح يتل الواسطل حيث ي نقح موضوع اخبار الواستطل بشتمول دليتل ال
ى الم   د للخبر المباشر، فمثال في مورد االس صحاب يرجع المقلد إل

جتداني و لنفرض ا ميلومتا بتاليلم الو-موال في إثبات الحالل السابقل
ر حدوثا متثال فيصبح بذلك عالما تيبدا بن اسل الماء الم غي-للم   د

فتي حقته و بما انه شاك في ن اس ه بيد زوال ال غير في تنقح بتذلك
ل األمتر من موضوع الحكم بالن اسل االس صحابي كالم   د نفسه، غاي
ي محله عيا  يقين الم   د السابق وجداني و يقينه تيبدي و عد ثبت ف
الس صحاب، اليقين ال يبدي مقا  اليقين الوجداني في الحكم ب ريان ا

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ه كذلك الحال في موارد اح ياط الم   د لحصول علتم إجمتالي لتو •

م فان ح يل علمه ةذا للمقلد ي يله عالما إجماال بالح ل على الحكت
و ةو كاليلم بالواعع في المن زيل، و كتذلك فتي متوارد األمتارات و

.األدلل االج  اديل و األصول اليمليل األخرى

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ي ةذه غايل األمر تبقى مسللل االخ صا  من ناحيل عد  الفحص و ف•

بحسبه النقطل يقال بان دليل الفحص يدل على لزو  فحص كل مكلل
لى الم   د و فحص المقلد ليس بالرجوع إلى ك ب الفقه بل بالرجوع إ

مل فبرجوعه إليه و عد  وجدان ما يدل منه على الخالف يكون عد مك
بستبب ررة المقتالفحص حقيقل فصار صغرى لكبرى الوئيفل الراةريل 

. عيا  األمارة مو األصل الشرعي مو اليقلي

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



16

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
 تد و الحاصل من غير ناحيل الفحص يكتون االشت راك بتين الم  و •

متا المقلد في الوئيفتل الراةريتل المقتررة ثاب تا لكتون الم   تد عال
ذلتك بموضوعه وجدانا و بذلك يكون المقلد ميضا بالرجوع إليه في

عالما بالموضوع تيبدا على القاعدة، 

13: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ستان من ناحيل الفحص يقال باالش راك باع بتار ان فحتص كتل إنو •

لتى وستاال بحسبه فبالنسبل إلى الم   دين يكون فحص م بالرجوع إ
الم   تد و الشييل مثال و اما بالنسبل إلى المقلد ففحصه بالرجوع إلى

،مالحرل انه لم ي د ميارضا مو حاكما
مستللل فالمقلد ال ي وز له الرجوع إلى اس صحاب بقاء الن اسل فتي•

حكم الماء الّذي زال عنه تغيره بم رد مراجيل مستللل ن استل المتاء 
األولى في الم غير ما دا  م غيرا بل ال بد له ميضا من يرجع إلى المسللل

اب رسالل الم   د ليرى ةل ةناك ما يكون حاكما على ةذا االس صح
. في رمي الم   د م  ال

13: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
:و ةذا الوجه ميضا غير تا  فانه•
ون ان م رد مراجيل رسالل الم   د في المستللل الثانيتل ال يكت-موال•

فتي فحصا عن الحاكم على الحكم الراةري لي نقح بتذلك موضتوعه
.حق المقلد

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
كتون يلز  منه عد  جواز اإلف اء من عبل الم   د الّتذي ال ي-ثانياو •

ي رميه ح ل في حق اليامي ألن ةذه الوئيفل الراةريل انمتا تثبتت فت
ي حق اليامي إذا جاز له الرجوع إلى الم   د في المسللل األولتى لكت

كتون ي نقح بذلك موضوع الحكم الراةري فإذا كان الم   د من ال ي
حتق رميه ح ل في حق اليامي فال يكون الحكم الراةري الثابت في

ف اء به لته ذلك الم   د ثاب ا في حق اليامي فكيل ي وز للم   د اإل
مع انه بحسب االرتكاز ال إشكال في عد  حرمل ذلتك و إن كتان ال

.ي وز لليامي تقليده

12: ، ص4بحوث فی علم 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
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
لتى انه لو فرض عد  إمكان تخريج رجوع اليتامي إ-الثانيلالمرحلل •

ل الم   د على مساس عاعدة الرجوع إلى مةل الخبرة بتال ضتم مئونت
ينتدفع زاادة، فما ةي تلك مئونل ال ي بضم ا يت م المطلتب ثبوتتا و

.؟اإلشكال و كيل يمكن اس فادت ا من دليل ال قليد إثباتا

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



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 مئونل يمكن من تكون اف تراض ال نزيتل مي: الصحيح•

ذلك ، ففحصه منزلل فحص اليامي و كحال المجتهد منزلة حال العامی
ين اليتامي يقينه بالحالل السابقل مو بالميلو  اإلجمالي ينزل منزلتل يقت
نيم .  محاللف شمله حينئذ الوئاال المقررة ال ي ان  ى إلي ا الم   د ال

ان مو من زيتل بالنسبل إلى الوئاال اليقليل كقاعدة عبح اليقاب بال بيت
ل اليلم اإلجمالي ال بد و من يف رض جيل حكتم مماثتل لحكتم اليقت

اليامي ألن ال نزيتل بحيث ين ج البراءة و االح ياط الشرعيين في حق
.بلحاظ الحكم اليقلي غير ميقول كما ةو واضح

12: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ةان الم شرعل ان المركوز في مذ: اما كيفيل اس فادة ذلك إثباتا فببيانو •

لى نفسه و الم فاةم من مدلل ال قليد رجوع اليامي إلى الم   د ليطبق ع
فس ما يثبت نفس ما يطبقه الم   د على نفسه بحيث يثبت في حقه ن

ر عنه ال في حق الم   د من درجات إثبات الواعع مو ال ن يز و ال يذي
ل متن مكثر، و ةذا ال يكون إال مع فرض ال نزيل المتذكور فيس كشت

وع تلتك دليل ال قليد ال محالل ثبوت ةذا ال نزيل و ال وسيل في موض
.الوئاال الراةريل بالداللل االل زاميل

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
.ةذا ال خريج له الزمان يصيب االل زا  ب ماو •
از عدم جوما مشرنا إليه سابقا من ان الز  مثل ةذا ال خريج -محدةما•

رع ، ألن جتواز إف ااته برميته فتإفتاء المجتهد الّذي ال يجوز تقلیلد 
صته مو انطباق الوئاال الثاب ل في حق اليامي و ةتو فترع تنزيتل فح
و علمته يقينه السابق مو علمه اإلجمالي منزلل فحص اليامي مو يقينه م

فترض اإلجمالي و ةذا انما نس فيده من دليل جواز ال قليتد بحستب ال
ثبتت فإذا لم يكن شامال له ليد  عدال ه مو لكون غيره معلم منه فتال ت

و كتان نيتم لت. تلك الوئيفل في حق اليامي لكي يمكن من يف تي بته
واعع جتاز لته مق ضى الوئيفل الثاب ل في حق الم   د اع باره عالما بال

.اإلف اء 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 بناء على ةذا -الثاني•

مةتل ألن ا ال تق ضي مكثر من رجوع ال اةل إلتى اليتالم والعقالئیة 
.ال تدل على التنزيلالخبرة ل شخيص الحكم المش رك و 

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم

: لفيقايشبه اإلطالق المقامی ء الل م إال من 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 الفلرق
للى سكوت الشارع عن ذلك مع كون الغفلة نوعیلة بنفسله دلیلل ع

.اإلمضاء و القبول

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر




