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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ََلةُ  َو اْلَحْمُد ِللَّ د   َسیِدَنا َعَلی الصَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 مورد خبره اهل که آنجا در که است که در این باره رسیممی پنجم پرسش به شده،مطرح هایپرسش ادامه در
 کته بتود ایتن دربتاره متا بحت  چیستت  تکلیف باشند، داشته اختَلف الشرایطجامع فقیه تشخیص در اجماع

 بایتد استت، غیبتت عصتر در عمتر والیتت بترای منصوب کلی عنوان که الشرایطجامع فقیه مصداق تشخیص
 باشد  چگونه

 عهتده بته حقیقیته قضتیه در موضتوع تعیتین و بتوده حقیقیه قضیه اینکه لدلی به شد بیان قبل هایبح  در
 داشتته خبتره اهل به نیاز آن مصداق تعیین که باشد خاصه موارد از حقیقیه قضیه موضوع این اگر و است مکلف
 ایتن بته و خیتر یتا استت کتافی واحد خبره اهل آیا که شد بیان همچنین .کنند مراجعه خبره اهل به باید باشد،
 .باشد نداشته وجود معارض که شرطی به البته کند؛می کفایت هم واحد خبره اهل که رسیدیم نتیجه

 مصداق تشخیص در متعدد خبره اهل این و بود متعدد خبره اهل اگر که است این شودمی مطرح که پرسشی
 یطشترا ازجملته کته الشرایطجامع فقیه مصداق گویدمی خبره اهل یک [کار کرد باید چه] داشتند اختَلف هم
 و استت فقیته ایتن گفتتمی یکی اصَلا  یا است. یکی آن گویدمی دیگری و استشخص  این است، اعلمیت آن

 در باشتند، داشتته اختتَلف یکتدیگر با مصداق تشخیص در خبره اهل اگر. نیست فقیه این که گفتمی دیگری
 چیست  تکلیف اینجا

 :آیدمی وجود به فرض چند اینجا در

 اهتل از معتدودی افتراد مقابتل در باشتد داشتته وجود خبره اهل بین در غالبی فاقات یک: اینکه اول فرض
 اهتل و مجتهتدین و علمتا اکاتر کند. بترای ماتال ایجاد اطمینان مورد شیاع غالب، اتفاق آن کهطوریبه خبره،
 پیتدا هستتند، رهخبت اهتل هتم هتاآن اتفاقتاا  کته عتده یک ولی است، اعلم او که دهندمی نظر یکی درباره خبره

 اتفتاق کته استت نظتری بترخَلف هتاآن نظر اما دارند، خبرویت هم هاآن. نیست علما او گویندمی که شوندمی
 متوردی چنتین در کته استت این ما حرف. ستهاآن برابر در اطمینان موجب شیاع حد در غالبی اتفاق یا شایع
 از ختود کاشتفیت و شتد خواهتد حجیت فاقد دهند،یم نظر غالبی اتفاق مقابل در که معدودی خبره اهل قول
 حتد در غالبی اتفاق یک وقتی چون دهد؛می دست از واقع از را خود اماریت یعنی داد؛ خواهد دست از را واقع

 وجتود به شیاع مخالف خبره اهل معدود کذب به اطمینان که ستمعنا این به آمد، وجود به اطمینان مورد شیاع
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 بته واقتع بتا هتاآن نظر مخالفت به اطمینان. واقع با مخالفت یعنی نیست؛ عمدی کذب نایمع به کذب. آیدمی
 اهتل ایتن قول بودن واقع برخَلف شهادت اشالزمه حقیقت در غالبی اتفاق آن دیگرعبارتبه ما آید؛می وجود
 مستلله. نیستتند لقائت اماریتت معدود خبره نظر اهل این برای دیگر عقَل مواردی چنین در. است معدود خبره

 شتیاع، موجتب خبتره اهتل با که معدود خبره اهل آن شهادت و کَلم که است چنین تکویناا  بلکه نیست اعتبار
 ایتن قتول بودن واقع خَلف عقَل که شودمی این مال. دهدمی دست از واقع از را خود کاشفیت شودمی ساقط

 ایتن بته خبتره اهتل اختَلف که است این اول فرض پس. کنندمی پیدا اطمینان غالبی، اتفاق مخالف خبره اهل
 باشتد گرفتهشتکل غالتب اتفاق یک دیگر طرف در و باشند خبره اهل از معدودی ،طرفیک در که باشد شکل

 .باشد صدق به اطمینان موجب که

 است  اکاریت با حق یعنی است، تکوینی اینکه از منظور :حضار از یکی

 احتمتال شتود،می حاصتل طرف این برای که غالبی اتفاق این. است احتماالت حساب منظور! خیر :اداست
 و شتده هااین صدق به اطمینان موجب که حدی در آورد،می پایین را هاآن خطای احتمال و باال را هانای صدق

 عتده آن حترف مخالفتت بته اطمینان ینان،اطم این الزمه. شودمی واقع با هااین حرف موافقت اطمینان موجب
 چنتین دارد، وجتود واقع با مخالفت اطمینان که است حرفی حرفشان دوم دسته وقتی است؛ واقعیت با معدود

 .افتدمی هم حجیت از و ندارد کاشفیت دیگر ایاماره

 شود می چه نشود ایجاد اطمینان اگر_ 

 .شود ایجاد واقع با موافقت به اطمینان موجب بغال اکاریت که است این بر ما اول فرض :استاد

 وجود اکاریت یک اما نگیرد، شکل غالبی اتفاق که باشد شکلی به تفاوت و اختَلف که است این دوم فرض
 و باشتند نفتر پنجاه آنجا اگر حتی یا ؛باشند نفر پنجاه دیگر طرف و نفر هفتاد قضیه طرفیک ماَلا . باشد داشته
. باشتد نفتر پنجتاه آن از برتتر بستیار تخصتص ازنظتر و علمی ازنظر نفر یکاین که تفاوت این با نفر، یک اینجا

 حتد در متاَلا  باشتد؛ بتاال دارد، قترار اکاریتت آن مقابل در که نفر یک این علمِی  کیفیت و علمی قدرت تفاوت
 دشتاگر نفر پنجاه این همه که کارکشته فقیه یک دیگر طرفی از و هستند نفر پنجاه طرفاین. استادی و شاگردی

 اینجتا حقیقت در. باشد بین و بیشتر باید تفاوت کنند؛می حساب شاگرد او به نسبت را هااین عرفاا  و هستند او
 بین تعارض موارد در. داریم فراوان کیفیت یکجا در و فراوان کمیت طرف یک در. است کم و کیف بین تعارض
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 بتوده و بتین بایتد کیف این که شد بیان منتها گیرد  کیف؛یم قرار کار کفه دو از یککدام در حجیت کم، و کیف
 .باشد چشمگیر نتواند که کمی رجحان نه و باشد بین بسیار رجحان باید آن رجحان و کیف این برتری

 و بیتاورد وجتود بته واقتع بتا موافقت به اطمینان بیاورد، وجود به صحت به اطمینان شد گفته اول فرض در
 رجحتان بتا کمتی اکاریتت فقتط و استت نشده لحاظ اطمینان دوم، فرض در اما بیاید. وجود به ایغلبه چنین
 فرعتی شتقوق شتقوق، ایتن از. نیستهم  بشود صحت به اطمینان موجب که اکاریتی منظور. وجود دارد کیفی

 آن کته دارد وجتود حجیت مَلِک  یک گوییممی ما. کنیم بیان را مَلک یمخواهمی ما منتها آیدمی بیرون دیگری
 در. افتتدمی حجیتت از مختالف رأی کته شتودمی چنتین آن رویه و بود واقع با موافقت از اطمینان افاده مَلک
 متَلک توانتدمی کیفتی برتتری آیتا کته ببینتیم خواهیممی و کنیممی بیان را دیگر هویت مَلک یک داریم اینجا

 اینجتا. نفر یک اینجا و هستند نفر ده جا این بلکه نفر، پنجاه لزوماا  نه حاال ؛خیر یا باشد کمیت برابر در حجیت
 بستیار کیفتی برتتری یتک یکجتا در کته استت ایتن ما بح  اینجا در خَلصه. نفر یک آنجا و هستند نفر چهار

 کرد  باید چه اینجا در .دارد وجود یاتنابهم کمی برتری دیگر جای در و دارد وجود برجسته

 بتین کیفی فاصله یعنی باشد؛ رجستهب و بارز کیفیِت  کیفیت باید ،بح  است کیفیت که آنجایی در ما نظر به 
 بتر فرض) زیاد فاصله این که است زیادی فاصله دیگر، جبهه با باال کیفیت دارای خبره اهلآن  بین و عالم این
 آن کاشتفیت کیفتی رأی این( هستند تفاوت این به ملتفت کنند،می مراجعه او به که مردمی و عرف که است این

از  را هستتند برتتر کمتی ازنظتر کته افرادی آن رأی و گذاردمی اثر یعنی دهد؛می قرار شعاع تحت را کمی کارت
یتاد تفتاوت بتا برتتر باکیفیتت عتالم آن رنت  به اخذ دلیل همین به. شرعی هم و عقلی هم اندازدمی کاشفیت  ز

 را کمتی اکاریتت دارای افراد برای که داشت نخواهد عقَل ذهن در تأثیر چنین باشد، اندک تفاوت اگر. شودمی
 کته نیست الزم البته. ستما موردبح  اینجا باشد، شاگردیو  استاد تفاوت تفاوت، اگر اما بیندازد. حجیت از

 کته عقَلیی یعنی تشخیص، اهل عرف نبی در اما باشند، نشسته او منبر پای وحتما کرده استادی و شاگرد حتماا 
 لتذا. کننتدمی حستاب استتاد عنوانبه را او عقَل که دارد برتری چنانآن کیفی ازلحاظ برتر فقیه این فهمند،می

 کاشتفیت از را او رأی هتاآن تخطلته امتا افتتد؛می کاشفیت از هاآن رأی کند،می تخطله را هاآن رأی او کهوقتی
 اثتری هتاآن تخطله که شودمی آن موجب کیفی برتری این است حاکم همچنان او کیفی ریبرت چون اندازد؛نمی

 و استتاد حتد در کته یاتنابهم کیفی برتری تفاوت و ستباال بسیار او اعلمیت. باشد نداشته او رأی کاشفیت در
 حترف از فیتکاشت ستلب در کنتد،می تخطله را دیگران حرف او کههنگامی که شودمی موجب است، شاگردی

 اثتر کمتی رجحتان بتر متوارد، گونتهاین در باال باکیفیت کیفی رجحان که شودمی این نتیجه باشد، اثرگذار هاآن
 .اندازدمی کاشفیت از را آن و گذاردمی
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 در. نیستت متَلک تعتدد و استت رأی مَلک دارد، کیفی برتری این چون که است نآ مطلب این عقلی نکته
 نفتر یتک بترای قائتل دیگتر طترف در و هستند نفر بیست رأی به قائل طرفیک در است، مطرح رأی دو اینجا

 اینجتا در. استت کیفیتت ایتن فاقتد دیگتر رأی و بتوده متفاوت کامَلا  برجسته دانش دارای نفره یک اما است؛
 علمتی ازلحتاظ عتالم ایتن رأی چتون اما کنند؛می خنای را یکدیگر هااین حقیقت در و آیدمی وجود به تعارض

 واقتع بتا بتاال کیفیت دارای عالم این رأی مطابقت احتمال اصطَلحبه و دارد دیگر برطرف چشمگیر برجستگی
 [قابل اعتناست.، ]است مقابل طرف از بیشتر

. دهنتدمی انجتام را کتار همتین هتم هاآن کنیم،می مراجعه عقَل به ما وقتی که است این همآن عقَلیی نکته
 هستتند، برجستتگی فاقتد کته خبتره اهتل از متعتدد افراد رأی بر را باال کیفیتبا برجسته عالم یک برای عقَل

 تترجیح غیرمتخصتص و دستتیدم پزشتکان تمام یرأ بر را تخصص دارای که پزشک یکرأی . دهندمی ترجیح
 آیته ماالعنوانبته. استت عقَلیتی و عقلتی نکتته همین مؤید کامَلا  شرعی نصوص و شرعی متون در .دهندمی

یُب  اْلَخِبیُ   یْسَتِوی اَل  ُقْل » کریمه ْعَجَبک َوَلْو  َوالَطَّ
َ
ُقوا اْلَخِبیِ   ْاَرةُ کَ  أ هَ  َفاَتَّ وِلی یا الَلَّ

ُ
ْلَبتاِب  أ

َ
کتْم  اْْل  1«ُتْفِلُحتوَن  َلَعَلَّ

ُقوا» فرمایتدمی بعد. باشد بیشتری کارت دارای بد هرچند نیستند، یکسان یکدیگر با بد و خوب  ایتن کته «َفتاَتَّ
 آیته ایتن .ندهتد قترار تتأثیر تحتت را او خبیت  کارت انسان که است این تقوا مقتضای که تاس نآ دهندهنشان
 کمیتت ؛میزنتد زانتو بتاال کیفیتت برابتر در کمتی اکاریت نیست و کمی اکاریت مَلک که است نآ دهندهنشان
 .کند مقابله باکیفیت تواندنمی

 یکتی ولی هستند، دوعالم هر که است درجایی ما بح  ولی است؛ طیب و خبی  رهدربا آیه :حضار از یکی
 .کندنمی صدق طیب و خبی  اینجا و شاگردی مرتبه در دیگری و است استادی مرتبه در

 آنچته بتا استت صحیح درواقع آنچه: بگوید خواهدمی آیه .شودمی خبی  واقع با مخالفت رأی البته :استاد
 اثتر ایتن. باشتد فتراوان کمتی اثر دارای است غلط درواقع آنچه اگرچه. نیستند یکسان نیست، صحیح درواقع

 کندمی تبدیل حقیقت به را باطل کمی

 .نیست ما حرف مصداق آیه این اما_ 

. رودنمتی دستت از کمتی رجحتان با واقع با مطابقت مَلک که است این سر بر حرف. است درست :استاد
 نیستت، واقتع بتا مطابقتت کاشتف کمتی رجحتان بنابراین کند؛نمی واقع با بقمطا را مطابق غیر کمی رجحان

                                                           
 100. مائده:  1
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 تتأثیر تحت کاشفیت عدم توسط دارد، که واقع از کاشفیت این. دارد واقع از کاشفیت کیفی رجحان کهدرحالی
 .گیردنمی قرار

 بتتوانیم متا کته نیست معلوم نباشد، موارد این که درجایی اما باشد، طیب و خب  که است مواردی در این_ 
 .بگیریم کار به را مَلکی چنین

 ممکتن. طیب یا است خبی  یا رأی. است هاآن رأی ما مَلک نداریم، بودن طیب و خباثت به کار ما :استاد
 .باطل یعنی خب ، از مراد. شود صادر طیب نقش از خبی  رأی است

 .باشد اطیب و طیب بین رأی است ممکن_ 

 دیگتری و کرده اشتباه اوگوید می این و کنندمی تکذیب را یکدیگر دارند نیست؛ نممک چیزی چنین: استاد
 هتم دو هتر. گویتدمی درستت دو ایتن از یکی هرحالبه. است این سر بر حرف. است کرده اشتباه این گویدمی

 .باشد اشتباهاو  رأی اما باشد خوبی انسان کسی دارد امکان و هستند خوبی هایانسان

 .شود مطرح تواندنمی دلیل عنوانبه و ذکرشده مؤید عنوانبه فرمودید، که شرعی دلیل_

 آیته تأییتد از را حتد ایتن خواهیممی ما. باشد داشته وجود آن در تأیید توهم فقط اینکه نه است و ولی :استاد
 روایتت، آن ضتمن در که هشام العقل حلیه معروف روایت ماَلا  یا. ندارد برتری بر داللت کمی کارت که بگیریم
َن  ُثمَّ  ِهَشامُ  َیا». شده آورده السَلمعلیه کاظم امام روایت نَّ  َبیَّ

َ
 َذمَّ »: فرمایتدمی که آنجا تا 1«َفَقاَل  اْلِعْلِم  َمَع  اْلَعْقَل  أ

کَاَر  ُتِطْع  ِإْن  َو  :َفقاَل  الکاَرةَ 
َ
ْرِض  ِفی َمْن  أ

َ
وک اْل ه یِل َسبِ  َعْن  یِضلُّ ت َ  َمتَدَح  اُثتمَّ  اللَّ  ِعبتاِدی ِمتْن  َقِلیتل   َو : َفقتاَل  الِقلَّ

کوُر   منظتور کته است معلوم. است کرده مدح را قلت اینجا در حضرت. روایت آخر تا «ُهْم  ما َقِلیل   َو : َوقاَل  الشَّ
کوُر  ِعباِدی ِمْن  َقِلیل   َو »: فرمایدمی چون است؛ کیفیت دارای قلت قلت، از  متذمت متورد که من کارتی .«الشَّ

 .است مذموم این. صرف کارت یعنی است؛ کیفیت فاقد کارت است،

                                                           
اِس َو ٰما َیعْ . 1 ْمٰااُل َنْضِرُبٰها ِللنّٰ

َ
نَّ َاْلَعْقَل َمَع َاْلِعْلِم َفَقاَل: َو ِتْلَك َاْْل

َ
َن أ  ِقُلٰها َیا ِهَشاُم ُثمَّ َبیَّ

َ
ِبُعوا ٰما أ ِذیَن اَل َیْعِقُلوَن َفَقاَل: َو ِإٰذا ِقیَل َلُهُم ِاتَّ ْنتَزَل ِإالَّ َاْلٰعاِلُموَن َیا ِهَشاُم ُثمَّ َذمَّ َالَّ

 َو َلْو ٰکاَن آٰباُؤُهْم اٰل َیْعِقُلوَن َشْیلاا َو الٰ 
َ
ْلَفْیٰنا َعَلْیِه آٰباَءٰنا أ

َ
ِبُع ٰما أ ِذیَن اٰل َیْعِقُلوَن َو َقتاَل یَ  َاهّٰللُ ٰقاُلوا َبْل َنتَّ مُّ َاْلُبْکُم َالَّ َوابِّ ِعْنَد َاهّٰللِ َالصُّ : َو َلتِلْن ْهَتُدوَن َو َقاَل َتَعاَلی ِإنَّ َشرَّ َالدَّ

ْکَاُرُهْم 
َ
ِه َبْل أ ْرَض َلَیُقوُلنَّ َاهّٰللُ ُقِل َاْلَحْمُد ِللّٰ

َ
ٰماٰواِت َو َاْْل ْلَتُهْم َمْن َخَلَق َالسَّ

َ
وَع َعتْن َستِبیِل َاهّٰللَِسأ ْرِض ُیِضتلُّ

َ
ْکَاَر َمتْن ِفتا َاْْل

َ
 َو اَل َیْعِقُلوَن ُثمَّ َذمَّ َاْلَکْاَرَة َفَقاَل: َو ِإْن ُتِطْع أ

کْ 
َ
اِس اٰل َیْعَلُموَن َو أ ْکَاَر َالنّٰ

َ
ْلَتُهْم  َاُرُهْم اَل َیْشُعُروَن. َقاَل َقاَل: أ

َ
ماو َو َلِلْن َسأ هُ َمْن َخَلَق السَّ ْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَّ

َ
هِ  اِت َو اْْل ْکاَ  ُقِل اْلَحْمُد ِللَّ

َ
َو َلتِلْن  َو َقتاَل  ُرُهْم ال َیْعَلُمتوَن َبْل أ

ُه ُقِل اْلَحْمُد  ْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتها َلَیُقوُلنَّ اللَّ
َ
ْحیا ِبِه اْْل

َ
ماِء ماءا َفأ َل ِمَن السَّ ْلَتُهْم َمْن َنزَّ

َ
ِه َبْل َسأ ْکَاُرُهْم ال َیْعِقُلوَن   ِللَّ

َ
تَ  َفَقتاَل َیا ِهَشاُم  أ َو َقِلیتل  ِمتْن ِعبتاِدَ   ُثتمَّ َمتَدَح اْلِقلَّ

ُکوُر َو َقاَل   َتْقُتُلوَن  َیْکُتُم ِإیماَنهُ  َو قاَل َرُجل  ُمْؤِمن  ِمْن آِل ِفْرَعْوَن  َو َقاَل  َو َقِلیل  ما ُهْم  الشَّ
َ
ْن َیُقوَل  أ

َ
هُ َر  َرُجَلا أ اَ اللَّ  بِّ
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 روایتت یتا. دارد غلبته کمتی مترجح بر کیفی مرجح که دارد این بر داللت که است مؤیدات و شواهد هااین
 و آلته و علیه اللهصلی اکرم رسول از روایت 1«ِبْدَع    ِفی کِایر   َمل  عَ  ِمْن  َخیر   ُسَنَّ    ِفی َقِلیل  »: فرمایدمی که دیگری

 اللهصتلی رستول حضترت از روایتتی ذیتل در این روایت در وسائل .است السَلمعلیه صادق امام روایت به سلم
 .است آمده تراویح صَلت از نهی در سلم و آله و علیه

ْقتَوی َمتَع  َاْلَعَمِل  َقِلیَل  ِإَنَّ »: فرمود حدیای ضمن در که السَلمعلیه قصاد امام از دیگر روایت یا   ِمتْن  َخیتر   َالَتَّ
 داریتم استشتهاد جنبته این به کنیم بلکه استشهاد هااین به مطلق طوربه خواهیمنمی ما 2«.َتْقَوی ِبَلَ  َاْلَعَمِل  کِایرِ 

 .است یفیتک مَلک بلکه باشد؛ مرجح تواندنمی نفسهفی کمی کارت که

 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و

                                                           
ِتا، َفَعَمل  َقِلیل  ِفا ُسنَّ   َخْیر  ِمْن قال . 1 ُه َعَلْیِه َو آِلِه( َیُقوُل: َعَلْیُکْم ِبُسنَّ ی َاللَّ ِه )َصلَّ .َرُسوَل َاللَّ   َعَمل  َکِایر  ِفا ِبْدَع  
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َ
ْعَماَل َفُقْلُت أ

َ
ََلُم َفَذَکْرَنا َاْْل ِه َعَلْیِه َالسَّ ِبا َعْبِد َاللَّ

َ
ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل: ُکْنُت ِعْنَد أ ْقَوی  َفضَّ َه ُثمَّ َقاَل ِلا ِإنَّ َقِلیَل َاْلَعَمِل َمَع َالتَّ ْضَعَف َعَمِلا َفَقاَل َمْه ِاْسَتْغِفِر َاللَّ

َ
َما أ

ُجِل ُیْطِعُم َطَعاَمُه َو َخْیر  ِمْن َکاِ  ُئ َرْحَلُه َفِإَذا ِاْرَتَفَع َلُه َاْلَباُب ِمَن َاْلَحَراِم َدَخَل ِفیِه  یِر َاْلَعَمِل ِبََل َتْقَوی ُقْلُت َکْیَف َیُکوُن َکِایر  ِبََل َتْقَوی َقاَل َنَعْم ِمْاُل َالرَّ َیْرُفُق ِجیَراَنُه َو ُیَوطِّ
 ْلَحَراِم َلْم َیْدُخْل ِفیِه .َتْقَوی َو َیُکوُن َاْلَْخُر َلْیَس ِعْنَدُه َفِإَذا ِاْرَتَفَع َلُه َاْلَباُب ِمَن اَ  َفَهَذا َاْلَعَمُل ِبَلَ 
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