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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 

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 أصل منشأ الشبهة و اإلشكال و هو-اما المرحلة الثالثةو •

ون ان هذه الدععوى ككد: فنقولاختصاص الوظائف المقررة بالمجتهد 
.بلحاظ مواضع ععيعة ال بع من عالج كل واحع منها مستقال

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

14: ، ص4بحوث فی علم األصول، جر
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
م يمكن دفعها بان الفحد  بعنواهدغ ريدر مدأخوذ فدي دليدل الحكدو •

الظاهري 
أدلة األحكام الظاهرية لمدوارد يكدون فيهدا شمول اهما الثابت ععمو •

حجة على الخالف في معرض الوصول، 
ير ال المقصود من الوصول هو الوصول إلى أهلغ أي إلى الخبير البصو •

إلى كل أحع 
هذا أمر موضوعي يمكن إحدراهه فدي حدل الجميدع فدحذا فحد  و •

ي حدل المجتهع و لم يجع حجة على الخالف فيتحقل شرط الحجية ف
:الجميع بأحع كقريبين

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ان و ععم وجعاهغ و المفروضالشرط هو فحص الخبیر البصیر ان -أ•

ع المجتهع قع فح  بالفعل و لم يجع حجدة علدى الخدالف فموضدو
.الوظيفة الظاهرية محقل بالنسبة إلى الجميع ال محالة

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
،هذا التقريب فيغ إشكال فنيو •
قليدعه الّدذي يجدوه كبالخبیر البصیر المجتهدد األعلدم فاهغ إن أريع •

ه خاصة لزم من ذلك ععم جواه إفتاء المجتهع الّدذي ال يجدوه كقليدع
يدر للعامي حتى لو فح  و لم يجع ألن شدرط الحجيدة فحد  الخب
ة ألن البصير و هو ريره، بل ال يجوه لدغ أيادا العمدل بتلدك الوظيفد
ح  الشرط بحسب الفرض فح  المجتهع األعلم و ععم وجعاهغ ال ف

من ليس بأعلم، 

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
عه فيلزم و لو كان ممن ال يجوه كقليبالخبیر مطلق المجتهد إن أريع و •

يفدة اهغ لو فح  مجتهع واحع و لم يجع مخصصدا ببتدت كلدك الوظ
عين الظاهرية الثابتة بأصل أو أمارة للجميدع حتدى فدي حدل المجتهد
ن العدوام اآلخرين الذين لم يفحصوا بعع بال حاجة إلى فح  فاال ع

.و هذا أياا واضح البطالن

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ان الشرط أمر واقعدي هفدس األمدري و هدو أن ال يتواجدع فدي -ب•

سواء فحد  أحدع أم -معرض الوصول ما يكون حجة على الخالف
عم و يكون فح  كل مجتهع طريقا إلى إحراه هذه المركبة من ع-ال

الوجعان 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 حکمدا و موودوعا امدرا وااعیدا و •
يق إلى مشتركا بین المجتهد و العامی و يکون نظر المجتهد مجرد طر

إحرازه موووعا و حکما و يکون تقلید العامی له من بدا  رووعده
إلى أهل الخبرة و العلم بهدذا الحکدم المشدتر  ال الحکدم الدوااعی

.بالخصوص

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

ألحكدام و ال يعم كل أحع كما في ابالوصول و العلم فیختص بالعالم
،الواقعية

:و الوجغ في هذا االختصاص يمكن أن يقرب بتقريبين•

15: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
العال على اهغ إذا جاءك خبر مناستظهار ذلك من دلیل الحجیدة -أ•

بدر الثقة مثال فهو حجة و عنوان جاءك اهما يصعق على من وصلغ الخ
.ال الخبر بوجوده الواقعي

عية ان هذه العناوين محمولة كال على الطريقية ال الموضدو: الجوابو •
. في ألسنة األدلة بحسب مناسبات الحكم و الموضوع العرفية

ن ان هناك في أدلة األحكام الظاهرية ما لم يؤخذ فيغ عناوين مدعلى •
.هذا القبيل

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 إطالقغ لغ اهما هو مدن أجدل االحتيداط
.بالنسبة إليغ و اما الحكم الظاهري فطريقي محض

ل لو سلمت اللغوية و سلم استلزامها ععم اإلطدالق مدع كد: و الجواب•
المقامذلك قلنا في 

ل مطلل ان الوصول ال يراد منغ الوصول بالعلم الوجعاهي بالخصوص ب•
فدال الوصول و لو التعبعي و هو حاصل فدي المقدام بفتدوى المجتهدع

.يكون جعلغ في العامي لغوا

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ی وهة أخذ الیقین بالحالة السدابقة موودوعا فداالختصاص من -3•

ل و هو ال يكدون إال فدي حدبعض الوظائف الظاهرية كاالستصحا 
ريقا إلدى المجتهع فيكون يقينغ في ذلك محققا لموضوع الوظيفة ال ط

.إحراهه

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
قة واقعدا ان الصحيح عنعها كفاية ببوت هفس الحالة السداب-الجوابو •

. الستصحابها على ما سوف يأكي كحقيقغ في محلغ
-لمشدتركو هو الحكم ا-يقين المجتهع بثبوت الحالة السابقةفيكون •

حدل طريقا إلى إحراه موضوع الوظيفة الظاهريدة االستصدحابية فدي
المقلعين، 

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
 إشدكال اهغ لو فرض أخذ هفس اليقين موضوعا لالستصحاب فالعلى •

السابل أياا بناء على قيام األمارات مقام القطع الموضوعي و اليقين
غ يكون دليال و يقين المجتهع بثبوت الحكم في الحالة السابقة بنفسفان •

وع إليدغ فدي علما كعبعيا للعامي في إببات الحالة السابقة فيكون الرج
.هذه المسألة محققا لموضوع االستصحاب في المسألة الالحقة

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
عين اهغ ال يمكن االستغناء عن هذا الجدواب أعندي التقليد: الصحيحو •

لتقليع و الطوليين، إذا أردها أن ال هخرج على مقتاى القاععة في باب ا
.كوهغ من باب الرجوع إلى العالم

•

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

معلوم كمدا منجزية علم بابت في المركبة السابقة ال من شئون الواقع ال
اض كقليعين في موارد العلم اإلجمالي بالتكليف فنحتاج فيها إلى افتر

[.1]طوليين بالنحو الّذي كقعم شرحغ 
على هذا فيمكن للمجتهع في مثل هدذه المدوارد أن ال: ال يقال-[1]•

ضوعيفتيغ بعلمغ اإلجمالي أوال لكي ال يتحقل في حل العامي مو

16: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
•______________________________
صدغ و ان ما هو حجة واقع علم المجتهع و هظره ال االخبار و اإلفتاء، و عليغ فعلم المجتهع اإلجمالي حجة و منجز على العامي قبدل فح-يقالفاهغ •

.سؤالغ عنغ فيمنع عن إجراء البراءة في الطرفين
عقليتين البراءة البم ان هنا إشكاال آخر في التقليع هواجهغ في خصوص موارد فتاوى المجتهع القائمة على أساس الوظائف العقلية كأصالة االشتغال و•

ي الحكم الواقعأو حجية الظن االهسعادي على الحكومة، و حاصلغ اهغ إن كان التقليع في ذلك من باب كون فتوى المجتهع حجة على المقلع في هفي
وظيفة في كلك الفمن الواضح ان المجتهع ليس عالما بععم الحكم الواقعي و اهما هو عالم بالوظيفة العقلية، و إن كان من باب ان فتواه حجة في إببات
ون فدي حقدغ حل المقلع صغرى و كبرى فمن الواضح ان الحجية الشرعية في مثل ذلك يجعل وظيفة العامي مباينا مع وظيفدة المجتهدع حيدك يكد
ه ن ككون هدذكرخي  ظاهري شرعي ال عقلي ألن الشارع ال يمكنغ جعل البراءة العقلية أو االحتياط العقلي و كحعيعهما في حل العامي فال بعّ و ا

كدون الوظيفة في حل العامي حكما ظاهريا شرعيا على طبل هظر المجتهع بنحو يكون هظره موضوعا لهذا الحكم الظاهري الشدرعي و هدذا خدالف
فدة لتلدك الوظيالرجوع إليغ من باب الخبرة بالحكم المشترك بينهما، هعم يمكن أن يكون فتوى المجتهع مجرد منبغ للمقلع إلى إدراك عقلغ العملي
.ةالمقررة فيما إذا كحقل موضوعها عنعه و لو بتقليع في المركبة المتقعمة كما في موارد العلم اإلجمالي إال ان هذا ليس كقليعا حقيق

تغال فهو بابت فدي ان دليل التقليع يجعل هظر المجتهع خبرة للعامي في كشخي  موارد التأمين الشرعي و اما التنجيز و االش: و الصحيح في الجواب•
ما يكون ان المؤمن دائحل المقلع أول األمر في كل شبهة لكوهها قبل الفح  فحينئذ ان أهكرها قاععة قبح العقاب بال بيان فال موضوع لهذا اإلشكال ف
ععم وجود فح  وشرعيا و دور المجتهع و هظره طريقيا إليغ و ان قلنا بالبراءة العقلية أياا كان هظر المجتهع طريقا إلى إحراه شرطها للمقلع و هو ال
يعين طوليين بل يقلعهمنجز شرعي في معرض الوصول فيكون كقليع العامي لغ في الصغرى بحسب الحقيقة و اما الكبرى فال بع و أن يحتاج إلى كقل

أياا لظاهرية ففي ععم حصولغ على ما يكون مؤمنا شرعيا عن الحكم الواقعي المنجز في هفسغ على المقلع و اما الرجوع إلى المجتهع في التأمينات ا
حاصدل يكون من باب الخبرة اما بالنسبة إلى كبرى الترخي  الظاهري فواضح و اما بلحاظ صغراه فألن موضوع الحكدم الظداهري الشدك و هدو

ي و الظاهري فالحاصل هظر المجتهع و وصولغ إلى الحكم الواقع. للمكلف و ان ال يكون على خالفغ حاكم أو معارض و هظر المجتهع طريل إليغ أياا
سدابل فدي من حيك الكبرى و الصغرى في الشبهات الحكمية هظر طريقي و رجوع العامي إليغ من باب الرجوع إلى أهل الخبدرة، كمدا ان اليقدين ال
الّذي قع عرفتاالستصحاب في الشبهات الحكمية يكون بابتا في حل المجتهع بالحجة عادة أياا ال بالوجعان، فال إشكال إال من هاحية الفح  و

.اهغ بمعنى ال ينافي مع كون رجوع المقلع إلى المجتهع فيغ من باب الخبرة

17: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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الطولیینالتقلیدين 
[جواب باهى لتصحيح إفتاء المجتهع للعامي]•
ح إفتداء و يمكن أن يذكر جواب بان في المقام يخرّج بواسطتغ كصحي•

بنداء علدى اختصداص موضدوع الحكدم الظّداهري -المجتهع للعامي
.على القاععة من دون افتراض عناية هائعة-بالمجتهع

و حاصل هذا الجواب يرجع إلى إمكان رجوع العامي إلدى المجتهدع •
في الحكدم الظّداهري، حتّدى بنداء علدى القدول باختصداص الحكدم 

بالمجتهع،الظّاهري

18ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
[امثلة لتوضيح الجواب الثاهى]•
، و لكن رجوعغ إليغ في ذلك في طول رجوعغ إليغ في حكدم واقعدي•

.يتاح ذلك من خالل بعض األمثلة

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
كغيره إنّ الماء إذا كغيّر بالنجاسة يتنجس، بمّ إذا هال: المثال األول-1•

يبقى على هجاستغ، و ذلك لالستصحاب
ل، و هدو ، و في مثل ذلك يجوه للمجتهع أن يفتي العامي بالحكم األو•

لدم بدغ، كنجس الماء بالتغيير، ألنّ هذا حكم واقعي بنظر المجتهع قع ع
حفتاؤه بدغ لكن كعبّعا، و الحكم الواقعي مشترك بينهما كما كقعّم، إذن ف

على القاععة، و يكون رجوع العامي هنا رجوع إلدى أهدل الخبدرة، و 
ل بذلك يصبح العامي عالما بحعوث النجاسة، و هدذا هدو الدرّكن األو

؛لالستصحاب

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
حقّدل لعيدغ فحذا هال التغيّر و شكّ العامي في بقاء النجاسة، فحينئذ يت•

يددغ الددرّكن الثدداهي لالستصددحاب، و حينئددذ يمكددن للمجتهددع أن يفت
شكّ، باالستصحاب، ألهّغ خطاب مجعول في حلّ من كان على يقين ف
عدامي و المفروض أنّ العامي كذلك، و بهذا أمكن للمجتهع أن يفتدي ال

.بالحكم الظّاهري، و يكون إفتاؤه على القاععة

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
اليموارد اإلفتاء بوجوب االحتياط للعلم اإلجم: المثال الثاهي-2•

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
و لم كعر ما هو، فشكّت في جواه دخولها « دما»كما لو رأت المرأة ، •

عدن إلى المسجع، و حينئذ، فحذا رجعت إلى المجتهع فحهّهدا ال كسدألغ
:هذا الحكم هنا، بل كسألغ عن ببوت أحع حكمين في حقّهدا، و همدا

لزوم كروك الحائض، أو لزوم أفعال المستحاضة، 

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
عدع المفروض أنّ المجتهع يعلم إجماال بلزوم أحع هذين الحكمين بو •

جوعدا علمغ برؤيتها للعم المشكوك، فيكون رجوعها إليغ في ذلك، ر
ال، إليغ في هفس العلم اإلجمالي الحاصل عنعه وجعاها، و في هذا الحد
ليغ على هو يعلم بوجوب الجامع بينهما، فيفتيها بغ، و يكون رجوعها إ

ة القاععة، ألهّغ رجوع إلى أهل الخبرة، و حينئدذ، يحصدل لهدا بواسدط
.ذلك علم إجمالي كعبّعي بأحع الحكمين، و يكون ذلك منجزا

19ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
اراتموارد اإلفتاء باألحكام المستنبطة من اإلم: المثال الثالك-3•
بدي إذا ، كما لو قام خبر العادل عنع المجتهع على هجاسة العصدير العن•

ع فدي رال و لم يجع لغ مخصّصا، و حينئذ، فالعامي يرجع إلى المجتهد
مسألة ععم وجود المخصّ ، و هذا رجوع إلى أهل الخبرة، و بدذلك 

قّدغ ، لتحقّل موضدوعغ، فيتنجدز فدي ح«صعق العادل»يشملغ خطاب 
.هجاسة العصير العنبي إذا رال

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
حرمدة موارد اإلفتاء بأصالة البراءة عنع الشكّ فدي: المثال الرابع-4•

ء و ععم وجود دليل على حرمتغشي
فالعامي يرجع إلى المجتمع في مسدألة الفحد  عدن دليدل، و هدو، •

يل رجوع على القاععة كما كقعّم، و إذا ببت لعى العامي ععم وجود دل
هع أن يفتيغ على الحرمة كعبّعا يشملغ دليل البراءة، و بذلك يصحّ للمجت

بمفادها، و هو حليّة المشكوك في حرمتغ مع ععم وجود دليدل علدى
.حرمتغ

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



32

الطولیینالتقلیدين 
، و في األمر، اهّغ كبقى مسألة االختصاص، من هاحية ععم الفح راية •

كلّدف بأنّ دليل الفح  يعلّ على لزوم فح  كدلّ م: هذه النقطة يقال
مدا هدو بحسبغ، و فح  المقلّع ليس بالرّجوع إلدى كتدب الفقدغ، و إهّ

ى بالرّجوع إلى المجتهع، إذ برجوعغ إليغ و ععم وجعان ما يعلّ منغ عل
ى الخالف، يكون قع أكمدل الفحد ، و بدذلك يصدير صدغرى لكبدر
ي أو الوظيفة الظّاهرية المقرّرة، بسبب قيام اإلمدارة أو األصدل الشدرع

.العقلي

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
ن هي أهّغ من رير هاحيدة الفحد ، يكدون االشدتراك بدي: الخالصةو •

لمجتهدع المجتهع و المقلّع في الوظيفة الظّاهرية المقدرّرة بابتدا لكدون ا
.عالما بموضوعغ وجعاها

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
ا بذلك يكون المقلّع برجوعغ إلى العالم في ذلدك هدو عدالم أيادو •

.بالموضوع كعبّعا على القاععة

20ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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الطولیینالتقلیدين 
  كدل أمّا من هاحية الفح ، فحهّغ يقال باالشتراك باعتبار أنّ فحدو •

وع إلى كتدب مكلّف بحسبغ، فبالنسبة إلى المجتهع يكون فحصغ بالرّج
وع إلدى األحاديك، و أمّا بالنسبة إلى المقلّع، فحنّ فحصغ يكون بدالرّج

.المجتهع
ع و مالحظة أهّغ لم يجع معارضا أو حاكما، فالمقلّع ال يجوه لغ الرّجدو•

ة إلى استصحاب بقاء هجاسة المداء الّدذي هال كغيّدره بمجدرد مراجعد
مراجعة مسألة هجاسة الماء المتغيّر ما دام متغيّرا، بل ال بعّ لغ أياا من

ا المسألة األولى في رسالة المجتهع ليرى هل هناك مدا يكدون حاكمد
. على هذا االستصحاب في رأي المجتهع أم ال

21ص؛ 8؛ ج(عبدالساتر)األصولبحوث فی علم 
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جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ی حدق يستشکل فی حجیة رأي المجتهد المفضول فداهغ يمكن أن بم •

غ اليقدين فاال عن حجيتغ في حل اآلخرين بأهغ كيف يحصل لدنفسه
ة حيدك اهدغ الحجد-بالوظيفة و الحكم األعم من الواقعي و الظداهري

الدرّأي، مع اعترافغ بالمفاولية لألعلم و افترض اهغ خالف فدي-دائما
سدألة فهو بمقتاى ذلك يحتمل اهغ لو كباحك مع األعلدم و عدالا الم
تمال يعني على ضوء هظره لتغيرت النتيجة التي اهتهى إليها، و هذا االح
عمدل بنظدره ععم جزمغ بالنتيجة النهائيّة و الوظيفة العملية فال يمكنغ ال

.فاال عن كقليعه

17: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



37

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
غ ان المفاول إذا كباحك مع األعلدم فسدوف ينقلدب حكمد: و دعوى•

ع عدعم الظاهري من باب اهقالب موضوعغ ال التخطئة ألهغ سوف يركف
دون ذلدك يكدونفمدنوجعاهغ للحجة على الخالف مثال بوجعاهغ لها 

.موضوعا للوظيفة العقلية على كل حال

17: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



38

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
ن بان ما ينكشف بالرجوع إلى األعلم قع ال يكدون مد-أوال: معفوعة•

ذا باب رفع الموضوع بل رفع المحمول مع اهحفداظ الموضدوع، كمدا إ
ن كان هناك خطأ في كشخي  الحكم الدواقعي أو الظداهري بدان كدا

قطعغ بغ خاطئا و هذا لغ أمثلة، 
األعلدم أن ككون المسألة عقلية كما إذا قال باستحالة التركب و-منها•

. يرى إمكاهغ
.أن يكون جاهما بظهور عرفي و هو رير صحيح و هكذا-منهاو •

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

على ان الالهم في الوظائف المقررة الفح  عن وجود الحجة-و باهيا•
الخالف و ما دام احتمدال وجودهدا لدعى األعلدم قائمدا فدي هفدس 

.المفاول فال كجري كلك الوظيفة المقررة في حقغ

18: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



40

جتهداختصاص خطابات الوظائف المقررة بالم
فیجب فتغ ال يقين و ال علم لغ بوظيالمجتهد المفضول بهذا يثبت ان و •

. المو الرجوع إلى األعلم من باب رجوع الجاهل إلى الععلیه التقلید

ه تبطل أيضا العبارة المشهورة فی إودازات االوتهداد مدن اندبهذا و •
. يحرم علیه التقلید

18: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج




