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 « معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 دلیل دوم بررسی 

و مورد   میاول را ذکر کرد  ل یدل  ، مطلب اقامه شده است  نیبر ا لیچند دل  م یعرض کرد  .بحث در ادله اختصاص مکلف به مجتهد بود

 .می قرار داد یبررس

اختصاص    نها یا  ،شودی معتبره استفاده م  هی امارات ظن   ا ی  ه یاصول عمل  لهیکه به وس   یآن احکام ظاهر   یبود که به طور کل   نیدوم ا  لی دل

  ن یمتعارض  نیدر مورد خبر   « خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ َأصْحَابِكَ»   ای   «بِنَبَإٍ فَتَبَيََّنُواإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ  »   ،شودیبه مجتهد دارد و شامل مقلد نم 

مارات  ا  تی همه مربوط به مجتهد است نه مقلد. پس موضوع حج  »ال تنقض اليقين بالشك«  ایدر مورد خبر ثقه    «صدَّق العادل »  ای

  .شودیابتدائا شامل مقلد نم یعنی ، و اصول مجتهد است نه مقلد
 اشکال اول 

بر چه    ، میمختص به مجتهد بدان را    «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيََّنُوا»  هیمثال آ  نکه یا  ؛است  ل یبدون دل   یرسد ادعا ی به نظر م  ل یدل   نیا

  ؟ دارد  یاشکال  نیا  ؛ردیگی در بر م  نیز   مجتهد را  ر یغ  «بِنَبَإٍ فَتَبَيََّنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ  »  مییاگر بگو  یعنی  ؟ شودیم  ییادعا  نیچن   یاساس

 دارد؟    یتواند مترتب کند اشکالیبر آن اثر م ، مواجهه شود قهچنانچه با خبر ثنیز مقلد   ،هیآ نیبر اساس ا  مییاگر بگو

  قلد اگر متوجه م  ا یآ  ؟شود مختص به مجتهد استیادعا م  ل یبه چه دل  »ال تنقض اليقين بالشك«مثال  ، است  نیهم ز ین موارد  ه یبقدر  

  آید؟شود؟ یعنی برای مقلد یقین سابق و شک الحق پیش نمی اشکالی تولید می شود 

  « أَصْحَابِكَ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ  »  ر یتعب  ایآ  ،د یایب   ش یپ   یعام  کی   یدو خبر متعارض برا  دیی اگر فرض بفرما  ، نیمتعارض  نیدر مورد خبر 

اما اصل توجه    ، موضوعش را احراز کند  ، از مجتهد  دنی را با پرس  «شتهر ا  ما »تواند  ی و مقلد شود؟ او هم م  ی عام  املتواند ش ینم

 .ندارد  یمحذور چیخطاب به مقلد ه
 اشکال دوم

  در   د ی. فرض کن دیمجتهد بدان مختص    خطاب را  ن یا  د یتا شما بخواه   ستی ن  یاز ادله امارات و اصول اساسا به صورت خطاب  یبرخ

خبر    لی دل  نیمهمتر   هیعقالئ   رهیس   ،شدهاشکال    ز ین  أنب  هیاستدالل به آ  تازه در  ،ستی نبأ ن  هیخبر ثقه فقط آ  تیحج  لیدل   ،د خبر ثقهروم

عقالء به   ی وقت  ، ردیبگ  بر  در  ز یتواند مقلد را ن ی نم کند، این دلیلی که خبر ثقه را برای ما حجت می به عنوان  ءعقال  رهیس  ا یآ .است قهث

 . ندنکینم ین جهت فرقیدر ا یرعامیو غ یعام ، دهندی اثر م بیخبر ثقه ترت

 :سوال

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
 1401 بهمن 4 :تاریخ                                                                                           احکام قطع موضوع کلی: 
       1444 رجب 2با: مصادف                   اول دیدگاه: اقوال –اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد   :جزئی  موضوع 

 دليل سوم و بررسی آن –بررسی آن  دوم و)اختصاص به مجتهد(: دليل                          
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امارات    تیموضوع بحث حج   ؟ستیبحث چ  ،مقلد استنباط کند  مییوگینم االن    ز یما ن  ،کندیدرست است که مجتهد استنباط م  :استاد

حجت    مجتهد   یاصل برائت برا  ای استصحاب    ا یخبر واحد    ، اماره  دییگویم  ل یشما به چه دل   .مجتهد است  ر یغ   یبرا  هیو اصول عمل

اصل    اثر مترتب کند، بر اماره ظنیه نیز اثر مترتب کند، بر   آن  بر و    قطع حجت است  ،شد  دایپقطع  اگر    ندیگویمجتهد م  یاست؟ برا

کند؟ چه    عهمراج  یتواند به اصل عملیگام شک نممکلف در هن  ایآ  ،شودیمقلد گفته م  یبرا  نیهم  نا یع اثر مترتب کند.    ز ین  یعمل

 ؟ دارد  یمحذور

 :سوال

  ، است که فقط مربوط به مجتهد است   یابه گونه  یبه طور کل  نها یبود که موضوع ا  نیاستدالل ااست.    یگر یبحث د  ک یآن    :استاد

  م ییگویم  ،کرد   ه یتک  نها یبه ا»ال تنقض اليقين بالشك«   «؛صدَّق العادل »  ؛«خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ َأصْحَابِكَ ؛ »« فَتَبَيََّنُواإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ  »

  .شودمطرح می یگر ید  ثیاشکال از ح  کیآن  .تواند اثبات اختصاص کندی نم ها نیا

 تواند اختصاص را ثابت کند.  ینم  ز یدوم ن  لیدل  پس

 سوم  لیدل

خبر واحد ثقه  مثال اگر    ،مشروط به عدم معارض است  ،بلکه مشروط به فحص است  ،ست یمطلق ن  ه یاصول عمل  امارات و  تیحج

ظاهر عام    ، العموم حجت دانسته شده  ة اگر مثال اصال  ،وجود نداشته باشد  یکه خبر معارض  است  نیمشروط به ا،  حجت دانسته شده

به عنوان یک    «َأحَلََّ اللََّهُ الْبَيْعَ»یا    «َأوْفُوا بِالْعُقُودِ»  ،شودو مقید  و مخصص    دیمق  که فحص ازنیمنوط به ا  ،حجت است  ینقرآ  هیآ

در    نیو مخصص نباشد و ا  دی مق  هان یاست که در مقابل ا  نمشروط به آ  ت یحج  نیا  یول  ،دارد  ت یمسلما حجدلیل عام یا مطلق،  

نبود مخصص   از بود و  دی جستجو کن ندیگویم  ،نباشد ومخصص  دیبه حسب واقع مق دنیگوی نم ،شود که فحص کندی مثابت  یصورت

  د ی شد  دیام  نا   دیکردن مق  دای اگر بعد الفحص از پ  ،دی به عموم اخذ کن  دی توانیم  دی مخصص شد  از  وسیاگر بعد الفحص مأ  ،دیمق  ای

  ؛ فحص از معارض را دارد؟ قطعا نه  آیا مقلد قدرت ؟لد قدرت فحص از مخصص و مقید را داردمق ایآ  د؛ ی به اطالق اخذ کن د یتوانیم

 نیفحص از ا  ییو معارض و مخصص است و مقلد توانا  دی و امارات مشروط به فحص از مق  هیاصول عمل  حجیت  پس از آنجا که

 .شودی مجتهد دارد و شامل مقلد نم اختصاص به نیپس ا ،امور را ندارد

 بررسی دلیل سوم

 اول  اشکال

  ، قدرت را ندارد   نیو مخصص را دارد و مقلد ا  دیدرست است مجتهد قدرت فحص از معارض و مق  رایز  .مردود است  ز ین   لیدل  نیا

فرضا   ؟ر یخ  ایخبر است  نیدر مقابل ا یمعارض  ای پرسد که آیکند و از او می مسئله رجوع به مجتهد م نیدر ا  یمقلد م یاما فرض کن 

  ا ی ست  هکه معارض    ده ی رس  جه ینت   نیبه گفته او که فحص کرده و جستجو کرده و به ا  ماد تع با ا  نیا  ؟ ر یخ  ای   یآر  دیگویمجتهد م

   ؟دارد  یچه اشکال نیا  ،حجت باشد ش یخبرثقه عمل کند و برا نیگاه به انآ ،ر یخ

  است   دیمشروط و منوط به فحص از معارض و مخصص و مق  هیامارات و اصول عمل   ت یچون موضوع حج   دی خواهد بگوی مستدل م

  ی چه اشکال  مییگوی. ما در پاسخ مستندی مقلد حجت ن   یبرا  هیپس اساسا امارات و اصول عمل  باشدمی در توان مجتهد    فقط  نیو ا

  واند تیلکن مجتهد خودش م  ، مشروط به فحص باشد  نیا  باشند و   مجتهد و مقلد هر دو حجت  یبرا  هیل اصول عم  امارات و دارد  
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  ی به جا   ،اما مقلد  .ندارد  یمحذور  چیاو ه  یبرا  تیپس حجاز معارض، از مقید و از مخصص،    کندیرود جستجو م ی م،  فحص کند

  ی مشکل   ایآ  ،دارد  یمحذور  نیا  ای آ  ،کندی م  دایپ   نانیپرسد و از سخن او اطم ی که فحص کرده م  یخودش فحص کند از کس  نکهیا

  دا ی پ نانیتا اطم کردگیرد؟ چه محذوری دارد؟ این باید فحص میرا می  موردی نیخبر چن تیحج دلیل  میی بگو  یمتوان ینم  ایآ ؟دارد

کرده که    دای پ  نانیاطم  ،ستین  عارضم  نجایگفته ا  و  که متخصص است  یاز کس  دنی پرس  حال او از راه  ،نداردوجود    یکند معارض

  کند با پرسش از مجتهد که اینجا مخصص و مقیدی در کار نیست، . اطمینان پیدا میاو حجت است  یخبر برا   نیا  الذ  ،ستی معارض ن

  ، مقلد هم حجت است  یبرا  یحت  هیامارات و اصول عمل  میی دارد که بگو  یچه اشکال   نیا  کند.اخذ می  لذا به عموم عام و اطالق مطلق

  اهلش سوال   از  د به اهلش ونکیمورد رجوع م  نیدر ا  لدمق  ،دهدیرا خودش انجام م  مجتهد فحص  یول  ،مشروط به فحص  یمنته

 ر؟ یخ ایمعارض وجود دارد  جا ن یا ایکند که آیم

 :سوال

 .  ستین  د یتقل نیا :استاد

او    یوقت  ،را ترجمه کند  آن  دیگویم  یکیبه    دهیرا د  یعبارت  کی   ،ستیآشنا ن   یکه با زبان  یاست که کس  نیمثل ا  مییگوی ما م  نکهیا

  ن یاو ترجمه کند ا  یبرا  ی اما شخص،  را خطاب کند و او نفهمد  یگر ید   یبه عرب  یاگر کس  ست؟ یفهمد منظور چیم  ،کندیترجمه م

  تواند ی خودش نم  وا   قائم شده است و   وجوب نماز جمعهبر    یاخبر ثقه  ر اگ؛  است  نیهم  ز ین  نجایا  .حجت است  ؟ستیحجت ن   شیبرا

بعد از    ؟دارد  دیمق  ،معارض دارد  نیپرسد که ای مجتهد م  کیاما از  ؟  ندارد  ایدارد    یدیمق  ،ندارد  ایدارد    یضر امع  ایکه آ  کندفحص  

 .شودی حجت م شیو اماره برا  لیدل  کالم و آن  نیپس ا ،ستی ن  یمخصص بداند معارض و  یوقت  ،کندی م دای پ نانیاطم آن
 دوماشکال  

  ن و آ   ستی ن  صورت  مشکل به آن نیبه حل ا یازی ن  گر ید کند و یفرق مطریق  نیوارد شدند. که به ا ی گر یاز راه د نجا یالبته ا یبرخ

 ی چه فرق  و  ستیچاز این بیان  منظور    باید  .ادله افتاء و استفتاء  یمتقضا  به  ،شودی مجتهد نائب و قائم مقام مقلد م  ندیگویکه منیا

 ؟  می رددارد با آنچه که ما اشاره ک

خود  .  استفتاء کند و مجتهد هم پاسخ دهد  ،سوال کند  ی عنی  ، کند  د یتقل   تواندی د مشود مقلی ادله استفاده م  ن است که از آ  یاادله   کی

  ی عن ی  دیجواز تقل  رایز.  در فحصکند که مجتهد نازل منزله مقلد است  یم  نیکشف از ا  نیا،  امر مشروع است  کی استفتاء و افتاء    نکهیا

همانطور که  ،  حجت باشد  شیبرا  کند به آن عمل کند ویم  ان یب  یدهد هر آنچه که مجتهد به عنوان حکم شرعی م  ازهاج   دمقل   به  نکهیا

مجتهد    ،کند که در مسئله فحصیهمان ادله اقتضاء م  ، کندی افتاء و استفتاء را ثابت م  ت یکه مشروع  یاادله   تس ا  نینچن یام  در احکا 

 سوم را رد کنند.   لیدل  نیراه خواستند ا نیاز ا یاعده   کی لذا   .دنازل منزله و نائب مقلد شو  مقام و قائم و

و اما مشروط    ،شود و هم شامل مجتهدیم   مقلد  هم شامل  هیکه ادله امارات و اصول عمل   است  نیاکه داده شده    یگر یپس پاسخ د

خودش و نسبت به    یفحص کند برا  تواند ی مجتهد م  رایز  ،کندی نم  جاد یا  ی مانع  چ یه  دی مق  مخصص و  معارض و  از  شدن به فحص

  ن ی است که ا  نیا  جه ی . پس نتمی اوری ست بد   از ادله جواز افتاء و استفتاء به  م ی توانیرا م  او   ی مجتهد برا  یو قائم مقام  ابت ین   مقلد هم 

   .ثابت است دمقل یهم برا  مجتهد و یهم برا ،هیادله اعم از امارات و اصول عمل

 فرق اشکال اول و دوم
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در حقیقت  م یکه ما گفت  آنچه طبق این است که پاسخ نیا اب  میآنچه ما گفت فرق. لیدل نیاست به ا دیگری پاسخ کی قتیحق در نیا

بحث    نجایا   ،یخارج  موضوع  کیدر    ،مخبر ثقه  کیمثل  ،  شودمی  مخصص  ایبه نبود معارض    نانیاطم   وجبم  شی قول مجتهد برا

   ،ستی ن  یحکم شرع
 بررسی اشکال دوم  

مراجعه مقلد به مجتهد را در اینکه آیا    تی مشروع  می راه بخواهاین  تا از    دی جواز تقل  ایافتاء    ای ادله استفتاء    به  می ندار  یازیما اصال ن 

تو اگر چه  مقلد    یآقا  مییگوی ما م  .می را ثابت کن  ،مثال  هو او هم پاسخ دهد نتو فحص کردی و آیا معارضی وجود دارد یا ندارد  

، مجتهد نیز قولش برای تو اطمینان آور و حجت است و  یاز مجتهد بپرس  یتوانیم  ولی،  یاز وجود معارض فحص کن  یوانتینم

  ن ی تو حجت است و ا  یبرا لی دلهمین کافی است، همین که از قول مجتهد به عدم معارض و مخصص و مقید اطمینان پیدا کنی این 

زیرا اینکه   ؟می دار  دیتقل جواز    لیبه دل  یاز یچه ن   ؟میافتاء دار  به ادله جواز استفتاء و  یازی چه ن  ،تو حجت است  یبرا  هراصل و اما

او    د. کنیعمل م  ،ثقه است و اطالع دارد  مخبر   ا یکسی که کارشناس است    قول  خواهد در یک حکم شرعی تقلید کند، او نهایتا بهنمی

  ی وقت  ،داردکه ثاقت هم  ، و داردکه    صیقدرت تشخ  ،بله  ؟حد وثاقت دارد  نیمجتهد در ا  نیا  ایآ  ،ستی ن یمن گشتم معارض  دیگویم

  ن یا ،دارد یچه اشکال  نیا دهد معارضی نیست،پرسد معارضی در مقابل این خبر وجود دارد یا خیر؟ او نیز پاسخ می  قلد از او میم

 .  او حجت یشود برایاو قائم شده م  یکه برا یخبر 

که قولش برای مقلد حجت است، ما در این مرحله و از این زاویه هیچ نیازی به   به عنوان مخبر ثقه است  ةپس رجوع به مجتهد تار

تقلید  جواز تواند به مجتهد رجوع کند. آن ادله  کند که مقلد در مسئله فحص میادله جواز تقلید نداریم که بگوییم آن ادله اقتضاء می 

پرسی، این چه ربطی به اینجا دارد؟ ما نیازی به آن ادله نداریم و  شرعی را بحکام توانی از مجتهد اگوید تو میکند و می را ثابت می

ادله اصول عملیه و امارات ولو حجیتشان مشروط به فحص از معارض و  پس  توانیم مشکل را حل  کنیم،  همانطور که گفتیم می

 زند. ای به حجیت آنها نسبت به مقلد نمی مخصص و مقید باشد باز لطمه

 »والحمد هلل رب العالمین« 


