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ئهم اجمعيناّلله  الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :خالصه جلسه گذشته

هحصل . ثِ ًظش هشحَم آلبی خَئی هحل اضىبل است وِ اًذهطَْس هتأخشیي دس هَسد اختْبد تؼشیفی اسائِ دادُ

ای وِ ثَاسغِ آى اضىبل ایطبى ایي ثَد وِ اگش هب اختْبد سا ثِ هؼٌبی هلىِ ثگیشین ٍ ثگَیین وِ اختْبد ػجبست است اص هلىِ

احتیبط ٍ تملیذ  تَاًذ ػذل احتیبط ٍ تملیذ لشاس ثگیشد ٍ ّوبًٌذضَد ایي اختْبد ًویالتذاس ثش استٌجبط حىن ضشػی پیذا هی

ٍخِ سخي ایي است وِ هلىِ اختْبد ٍ استٌجبط ثب سبیش هلىبت تفبٍت داسًذ، هلىِ استٌجبط ٍخَداً . هؤهّي اص ػمبة ثبضذ

ضَد ثخالف سبیش هلىبت وِ آًْب ٍخَداً هتَلف ثش استٌجبط ًیست اگش چِ ثش اثش هوبسست ٍ ػولیبت استٌجبط تمَیت هی

 . ضًَذٍ توشیي حبصل هی هتَلف ثش ػول ّستٌذ ٍ ثب ػول

ٍ ثِ . تَاى گفت وسی وِ هلىِ سا داسد ٍ استٌجبط ًىشدُ لَل ٍی هؤهي اص ػمبة استٍلتی ایٌگًَِ ضذ دیگش ًوی

  .«تحصیل الحدة ػلی الحىن الطشػی»فشهبیٌذ اختْبد ػجبست است اص تحصیل حدت ثش حىن ضشػیایي دلیل هی

 : بزرسی کالم محقق خوئی

 .ثب والم ایطبى هَافك ّستین ٍلی دس ثشخی ًمبط هَافك ًیستین دس ثشخی اص ًمبط

ای سا اص هسبئل ضشػی سا استٌجبط ًىشدُ است لَل اٍ هؤهي اص ایٌىِ وسی وِ هلىِ اختْبد ثشایص ایدبد ضذُ ٍ ٌَّص هسئلِ

وٌین، ایي اضىبل ثش هطَْس  خَاّین هؼٌبتَاًذ ػذل احتیبط ٍ تملیذ ثبضذ دس حبلی وِ هب ایي اختْبد سا هیػمبة ًیست ٍ ًوی

آًچِ وِ ثشای هب دس ادلِ ٍاسد ضذُ ػٌَاى ػبسف ثِ حالل ٍ حشام، فمیِ ثِ احىبم . ٍاسد است چٌبًچِ لجالً تَضیح دادین

 .ضشػی است ٍ ایٌْب ظَْس دس فؼلیت داسًذ لزا أخز هلىِ دس تؼشیف صحیح ًیست

 ضیي یؼٌی ػول ثش هلىِ همذم است؟هلىِ هتضوي فؼلیت است هبًٌذ ساًٌذگی وشدى ثب هب :سؤال

یىسشی . فشض ایي است وِ ضوب ثگَییذ ایي تَاًبیی سا داسد ٍلی ٌَّص یه هسئلِ سا استٌجبط ًىشدُ ثبضذ :جواب

-ػلَم سا وسی ثذاًذ ٍ لَاػذ اصَلی دس دستص ثبضذ، اگش ایي اثضاس ٍ لَاػذ دس دست ٍی ثبضذ ٍلی سشاؽ ادلِ ًشٍد آیب هی

گَیٌذ اختْبد استٌجبط دس ثؼضی ًذاسد؟ هگش وسبًی وِ لبئل ثِ تدضی ّستٌذ عجك هجٌبی هطَْس ٍ هی گَییذ ایي تَاًبیی

گَیٌذ ایي تَاًبیی استٌجبط دس ثؼضی هسبئل سا داسد ایي چِ پزیشًذ ٍ هیهسبئل هلىِ است ٍ تدضی دس اختْبد سا هی
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اثتذا استٌجبط وٌذ تب ثؼذ اختْبد ٍ هلىِ استٌجبط حبصل سؤال هي ایي است اص ضوب وِ لبئل ّستیذ ثبیذ هدتْذ . اضىبلی داسد

ضَد، ّویي استٌجبط وشدى چِ حىوی داسد آیب حدت است یب ًِ؟ همذهِ ًذاسد آیب لجل اص ایي حصَل هلىِ یصذق ػلیِ 

 . حىن ضشػی؟ اگش استٌجبط وشدُ ٍ ثگَییذ فؼلی است پس هسلن لجل حصَل ایي هلىِ هدتْذ ثَدُ است

ى أخز هلىِ دس تؼشیف اختْبد اضىبل داسد، ٍ هدتْذ وسی است استٌجبط ٍی فؼلی ضذُ ثبضذ، چٌبًچِ ثٌبثشای :نتیجه

 .ضَداص ادلِ استفبدُ هی

ضَد هگش ثب ثشخی تؼشیف آلبی خَئی هطىل دیگشی ّن داسد ٍ ضبهل استٌتبج ٍظبیف ػولی اص اصَل ػولیِ ًوی

ضشػی سا ًیض اػن اص ظبّشی ٍ ٍالؼی ثگیشین ٍ ثب یه  تَخیْبت وِ ثگَیین هثالً اصل ػولی یه حدت است ٍ حىن

 .تىلفبتی ایي لَل سا ضبهل ٍظبیف ػولیِ لشاس دّین

تحصیل الحدة ػلی ». ضَد یؼٌی هبًغ ًیستتؼشیف آلبی خَئی ضبهل تملیذ ّن هی :اما اشکال این بیان این است که

ضٌبخت حىن هشخغ تملیذ است ٍ ثب آى حىن ضشػی سا  وٌذ صیشا هملذ ّن ثذًجبلثش ػول هملذ ّن صذق هی« الحىن الطشػی

 .«یصذق ػلیِ تحصیل الحدة ػلی الحىن الطشػی»وٌذ، پس فْوذ ٍ حدتی ثشای حىن ضشػی پیذا هیهی

ثِ ایي تشتیت پٌح تؼشیفی وِ اسئِ ضذ، ثِ ًظش هب هحل اضىبل ّستٌذ، هسئلِ ضوَل ًسجت ثِ ٍظبئف ػولیِ  :نکته

ست ٍ اختْبد فمظ دس هَسد استٌجبط حىن ضشػی ًیست اگش یه هدتْذی اص اصل ػولی یه ّن ثبالخشُ هسئلِ هْوی ا

ٍظیفِ ػولی سا استفبدُ وشد، ایي استفبدُ اص اصل ػولی ٍ ثؼذ استٌبج یه ٍظیفِ ػولیِ دس هحذٍدُ استٌجبط است، ایي 

 . هطىل دس ثسیبسی تؼبسیف ٍخَد داضت ٍ ضبهل ٍظیفِ ػولی ًجَدًذ

 :تعزیف مختار

ایحبل هدوَع ایي تؼبسیف خوسِ هحل اضىبل است ٍ تؼشیف هختبس هب ثب هالحظِ هغبلجی وِ ثِ ػٌَاى اضىبل  ػلی

وٌین ٍ آى ایٌىِ ٍالؼبً هدتْذی وِ صشفبً هلىِ اختْبد سا داسا است ای وِ ثش سٍی آى تأویذ هیدس تؼبسیف لجلی گفتین ٍ ًىتِ

ُ، افؼبل ٍ تشٍن ٍ لَل اٍ ًِ ثشای دیگشاى ٍ ًِ خَدش هؤهّي اص ٍلی حتی یه حىن اص احىبم ضشػیِ سا استٌجبط ًىشد

ًگشین ػٌَاى ػبسف ثِ ػمبة ًیست چشا وِ سخي دس اختْبدی است وِ ػِذل احتیبط ٍ تخییش است ٍ ادلِ سا ًیض ٍلتی هی

داسد یؼٌی هدتْذ ػبسف حالل ٍ حشام، الٌبظش فی الحالل ٍ الحشام ٍ ضجیِ ایي ػٌبٍیي دس آى روش ضذُ ٍایٌْب ظَْس دس فؼلیت 

 .ثِ حالل ٍ حشام وسی است وِ استٌجبط فؼلی داسد ٍ لَل ایي فشد، هؤهّي اص ػمبة خَاّذ ثَد

« تحصیل الحىن الطشػی أٍ الَظیفة الؼولیِ هي األدلة األسثؼة أٍ اصل الؼولی»اختْبد یؼٌی  ثش ایي اسبس ثِ ًظش هب

 .ا اصل ػولیتحصیل حىن ضشػی یب ٍظیفِ ػولیِ اص ادلِ اسثؼِ ی

تَخِ وٌیذ سخي اص هلىِ ًیست ٍ عجك ایي تؼشیف هطىل اخز هلىِ دس تؼشیف اختْبد ٍخَد  :شزح قول مختار

وٌذ ٍلی اص ادلِ اسثؼِ ًذاسد ٍ هطىل صذق ٍ ضوَل تؼشیف ثش تملیذ سا ّن ًذاسد، دسست است هملذ تحصیل حىن ضشػی هی

ٍ هؼتجشُ ًیست ٍ اضىبل ػذم ضوَل ًسجت ثِ هَاسد اصَل ػولیِ سا ًیض ًذاسد ٍ دس ایي تؼشیف، ایي هطىل حل ضذُ چشا وِ 
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ثٌبثش ایي اضىبالت هْوی وِ تؼبسیف لجلی هجتال ثِ آى ثَدًذ دس ایي « تحصیل الحىن الطشػی أٍ الَظیفة الؼولیة»گَیین هی

 .سدتؼشیف ٍخَد ًذا

ایي تؼشیف ثِ ًظش هب هصَى اص اضىبالت سبثك الزوش است ٍ هخصَصبً ایي سِ اضىبلی وِ دس هَسد ثؼضی اص 

تؼبسیف ٍخَد داضت یؼٌی هسئلِ ضوَل تملیذ، هسئلِ ػذم ضوَل هَاسد اخز ثِ اصل ػولی ٍ هسئلِ اخز هلىِ دس ایي 

 .تؼشیف ٍخَد ًذاسد
 : نکته قابل توجه

چِ ضبیغ دس وتت فمْی است هوىي است ولوِ هدتْذ ثش وسی اعالق ثطَد وِ هلىِ ثِ حست ػشف هتطشػِ ٍ آى

ٍتَاًبیی استٌجبط سا داسد ٍلی ٌَّص حىوی سا استٌجبط ًىشدُ است، ٍلی سخي ٍ ثحث هب دس وتبة اختْبد ٍ تملیذ دس هَسد 

اضذ ٍ اٍ وسی است وِ استٌجبط ٍ لشاس است لَل ایي هدتْذ هؤهّي اص ػمبة ة. هدتْذی است وِ ػِذل هملذ ٍ هحتبط است

گَیین ٍ وسی ضَد ٍلی هب ثِ ایي اختْبد ًویهلىِ یؼٌی تَاًبیی وِ لجل اص استٌجبط حبصل هی. ٍی فؼلیت پیذا وشدُ ثبضذ

 .هدتْذ است وِ استٌجبط وشدُ ثبضذ

 :حقیقت اجتهاد

ایٌْب ّن ًیست چَى ایي تَاًبیی ثِ پس اختْبد فؼلیت استٌجبط وشدى ٍ هجتٌی ثش تَاًبیی است ٍ لَُ لذسیِ ٍ اهثبل 

ضَد، ایي تَاًبیی اص همَهبت اختْبد ًیست ثلىِ اص همذهبت لَل هشحَم ووپبًی ّن ثشای هؤهي ٍ ّن غیشهؤهي پیذا هی

اًذ وِ ایطبى     اًذ اختْبد سا ثِ لَُ لذسیِ تؼشیف وشدُفشهبیذ ثشخی آهذُهی  هشحَم صبحت ّذایة الوستشضذیي. اختْبد است

اختْبد . گَیذ ایي لَُ لذسیِ خضء ضشایظ اختْبد است ًِ همَم اختْبد، پس اختْبد فمظ ٍ فمظ ّوبى فؼلیت استٌجبط استهی

 .خَد استٌجبط است ٍ لَُ لذسیِ ًیست

 .الحوذ هلل سة الؼبلویيٍ. ختْبد ٍ تمسیوبت آى خَاّذ ثَددسثبسُ هطشٍػیت ا :بحث جلسه آینذه
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