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ئهم اجمعيناّلله  الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :ادله تقدین احتیاط بر اجتهاد و تقلید

وِ احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ همذم ثحث دس تمذم احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ ثَد ػشض ضذ وِ ثؼضی لبئل ضذًذ ثِ ایي

 :است، ٍ ثشای اثجبت ایي هذػی سِ دلیل ٍ سِ ثیبى روش ضذُ است

وٌذ ٍلزا هحتبج جؼل احتیبط یه حىن ػملی ٍ عشیك ػملی است، یؼٌی ػمل حىن ثِ حسي احتیبط هی :دلیل اول

فتَای هجتْذ حجیت جؼل ثىٌذ ٍ ضبسع ثبیذ ضبسع ًیست اهب اجتْبد ٍ تملیذ ًیبصهٌذ جؼل ضبسع است یؼٌی ثبیذ ضبسع ثشای 

تملیذ سا هؼتجش ثذاًذ ٍ گشًِ اگش ضبسع اجتْبد ٍ تملیذ سا هؼتجش ًذاًذ ٍ جؼل حجیت دس ایٌْب ًىٌذ، سٍضي است وِ اخز ثِ 

پس اهش دائش ثیي دٍ عشیك است، یه عشیك ػملی است ٍ عشیك دیگش هجؼَل ضشػی است دس . اجتْبد ٍ تملیذ هؼٌب ًذاسد

 .ت چَى اػتجبس آى هسلن است ٍ ًیبص ثِ جؼل جبػل ًذاسدسعشیك ػملی همذم ا ،عشیك دٍ اى اهش ثیي ایيدٍس

اضىبل ایي است وِ دسست است . اًذایي دلیل هحل اضىبل است ووب ایٌىِ ثسیبسی ًیض اضىبل وشدُ :اشکال دلیل اول

اجتْبد ٍ تملیذ هحتبج جؼل ضبسع ّستٌذ اهب ثِ وِ احتیبط یه دلیل ػملی است ٍ ًیبصهٌذ جؼل جبػل ًیست ٍ دس همبثل 

تَاًین ثِ یه عشیمی وِ ضبسع آى سا هؼتجش وشدُ اخز ثىٌین ایي خَدش یه ًىتِ اسبسی ثبیذ تَجِ وشد ٍ آى ایٌىِ اگش هب هی

ُ چیضی ثِ حىن ػمل است، چشا هب ثِ اجتْبد ٍ تملیذ اخز هیىٌین؟ ایي دٍ عشیك سا دسست است وِ ضبسع هؼتجش وشدُ ٍلی چ

وٌذ وِ اػتجبس عشیك سا اص ػمل گَیذ اوتفب ثِ عشیك هؼتجش جبیض است ٍ دس ایي جْت فشق ًویدّذ؟ ػمل هیدستَس پیشٍی هی

ثِ عشیك  تغشقگشفتِ ثبضین یب اػتجبس عشیك سا اص ضبسع گشفتِ ثبضین، هْن جَاص پیوَدى ساُ هؼتجش است ٍ هْن جَاص اخز ٍ 

پس اگش هب  اجتْبد ٍ تملیذ سا ّن ثگَیین هحتبج . ضَدهی صبدسعشق هؼتجشُ اص ًبحیِ ػمل خَد هجَص اخز ثِ . هؼتجش است

ضَد چَى دس ّویي جب وِ پبی جؼل دس هیبى است ثبص ثِ یه جؼل ضبسع است ایي دلیل تمذم احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ ًوی

 .گشددحىن ػملی ثشهی

ت ثشای ایٌىِ ػول ثش اسبس احتیبط یؼٌی ػول ثِ ّوِ ایي است وِ احتیبط یه اهتثبل یمیٌی اس :دلیل دوم

. گَیین احتیبط یه اهتثبل لغؼی ٍ یمیٌی استاست وِ هی ٍ ثِ ّویي جْتهحتوالت ٍ ایي هَجت یمیي ثِ اهتثبل است 

هبل دّیذ ًوبص ظْش ٍاجت ثبضذ ٍ ّوچٌیي احتفشض وٌیذ دس ّش جبیی وِ احتیبط اهىبى داسد هثالً دس ظْش جوؼِ احتوبل هی

وٌیذ، پس ثخَاًیذ ٍ اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت ثىٌیذ عجیؼتبً یمیي ثِ اهتثبل پیذا هی سا دّیذ ًوبص جوؼِ ٍاجت ثبضذ اگش ّش دٍهی
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اهب ػول ثش عجك اجتْبد ٍ تملیذ اهتثبل ظٌی . ضَدحبصل هیاحتیبط یه ًَع ػولی است وِ ثَاسغِ آى اهتثبل لغؼی ٍ یمیٌی 

داًین وِ آًچِ سا وِ ین ٍظیفِ هب ٍ تىلیف هب ثبضذ، ًویًوبیًین وِ آًچِ سا استٌجبط ٍ اهتثبل هیدااست چَى ٍالؼبً هب ًوی

لزا اهتثبلی وِ ثَاسغِ ػول ثش عجك اجتْبد . وٌین ایي ٍظیفِ ٍالؼی ٍ تىلیف هب ثبضذگَیذ ٍ هب ثِ آى ػول هیهشجغ تملیذ هی

است وِ  ى اهتثبل یمیٌی ٍ لغؼی ثب اهتثبل ظٌی اص عشف دیگش هؼلَمضَد یه اهتثبل ظٌی است دس دٍساى ثیٍ تملیذ حبصل هی

وٌذ چَى احتیبط اهتثبل یمیٌی ٍ اجتْبد ٍ تملیذ اهتثبل پس احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ تمذم پیذا هی اهتثبل یمیٌی سجحبى داسد

 .ظٌی است

ٍ ثحث ضذُ است وِ  ضذُصَل هٌمح ثِ ایي دلیل ًیض اضىبل ٍاسد است، اضىبل ایي است وِ دس ا :اشکال دلیل دوم

این وِ وسی وِ ثیي اهتثبل لغؼی ٍ اهتثبل ظٌی ّیچ فشلی ًیست ٍ ّیچ وذام ثش دیگشی تمذم ًذاسد، هب دس آًجب ثیبى وشدُ

تَاًذ اهتثبل ظٌی ّن ثىٌذ ٍ ٍجِ ایي هسئلِ ّن سٍضي است چشا وِ اهتثبل هتوىي اص اهتثبل لغؼی است دس ػیي حبل هی

ع هستٌذ ثِ اهبسات هؼتجشُ است یؼٌی اگش هب هثالً ثِ استٌجبط خَدهبى سسیذین وِ ًوبص جوؼِ ٍاجت است ظْش ظٌی دس ٍاق

جوؼِ ًوبص جوؼِ خَاًذین ٍ ًوبص ظْش سا تشن وشدین دس ایٌجب ظي پیذا وشدین اهب ایي ظي حبصل اص اجتْبد یه ظي هؼتجش 

ظٌی وِ دلیل ثش حجیت  .یمیي است مثبضذ، اسصش ػلن سا ًذاسد اهب لبئن همباست ٍ خَد ػلن ًیست ٍلی ًبصل هٌضلِ ػلن هی

تش است ٍ ظي حجیتص ووتش است چَى حجیت وِ داسای هشتجِ ضَد گفت وِ یمیي حجتٍ ًویاست آى لبئن ضذُ هؼتجش 

ت ٍلی اص اًجبیی تش دس همبثل حجت ًذاسین پس ثجیٌیذ ػول ثش اسبس اجتْبد دسست است وِ اهتثبل ظٌی اسًیست هب حجت

ػول ثش اسبس تملیذ ًیض ّویي عَس است، ثِ . ضَدوِ هستٌذ ثِ یه اهبسُ هؼتجشُ است ثِ ًَػی اهتثبل لغؼی هحسَة هی

گَیین فشلی ثیي اهتثبل یمیٌی ٍ اهتثبل ظٌی لزا هی، ضَد چَى هستٌذ ثِ اهبسُ هؼتجشُ استًَػی اهتثبل لغؼی هحسَة هی

اهتثبل یمیٌی همذم ثبضذ چَى ّش دٍ هؼتجش ّستٌذ ٍ اهتثبل ظٌی ّن دس ٍالغ  ،ٍساى ثیي ایي دًٍیست، ایي عَس ًیست وِ دس د

گَیب دٍ ًَع اهتثبل داسین یه اهتثبل یمیٌی ٍجذاًی دس جبیی وِ ثشای خَد اًسبى لغغ ٍ . یه اهتثبل لغؼی تؼجذی است

ضَد اهب تؼجذاً هب ایي سا ًبصل ًسبى یمیي حبصل ًویضَد ٍ یه اهتثبل یمیٌی تؼجذی داسین، آًجبیی وِ ثشای ایمیي حبصل هی

. س ایي دلیل دٍم ّن هحل اضىبل استح. داًینهٌضلِ یمیي هی

ایي است وِ احتیبط ّویطِ هَجت ٍصَل ثِ حىن ٍالؼی است ٍلی اجتْبد ٍ تملیذ هؼلَم ًیست  :دلیل سوم

س دٍساى اهش ثیي ساّی وِ هَصل ثِ حىن ٍالؼی ٍ وٌذ دهَصل ثِ حىن ٍالؼی ثبضذ ثشای هب چِ ثسب حىن ظبّشی ثبثت هی

چشا احتیبط . ساّی وِ هوىي است هَصل ثِ حىن ٍالؼی ًجبضذ ثذیْی است وِ عشیك هَصل ثِ حىن ٍالؼی همذم است

هَصل ثِ حىن ٍالؼی است؟ هَصل ثِ تىلیف ٍالؼی است؟ دس هَاسدی وِ ػلن ثِ اجوبلی ثِ تىلیف داسیذ ٍ هىلف ثِ 

داًیذ وذاهیه است اگش احتیبط ثىٌیذ یمیي داسیذ داًیذ یىی اص ایي دٍ تىلیف ثش ػْذُ ضوبست اهب ًویهؼلَم ًیست، هی

ایذ ثبالخشُ ًوبص دس سٍص جوؼِ ثش ضوب ٍاجت است ٍ اص ایي دٍ حبل خبسج ًیست حبل اگش ّش تىلیف ٍالؼی سا اًجبم دادُ

اهب اگش اجتْبد وٌیذ، فشض وٌیذ وِ ثش اسبس اجتْبد سسیذیذ ثِ . ایذدٍ سا اًجبم دّیذ یمیي داسیذ وِ تىلیف سا اًجبم دادُ
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ػی است؟ ًِ هوىي است ی هجتْذ یمیي داسین وِ تىلیف ٍ حىن ٍاقٍجَة ًوبص جوؼِ آیب ایٌجب حتوبً ایي حىن هستٌجغِ

ٍالؼی ّذایت ّش چٌذ هؼزس است ٍلی هب سا ثِ تىلیف . ٍ حىن ٍالؼی ًجبضذ، ٍ تىلیف هب ًوبص ظْش ثبضذ تىلیف ٍالؼی

هب سا ثِ حىن  هوىي است وٌذ اهب اجتْبد ٍ تملیذاحتیبط یه ساّی است وِ هب سا ثِ تىلیف ٍالؼی ّذایت هی. ًىشدُ است

سٍد وِ سسبًٌذُ اٍ ثِ تىلیف ٍالؼی ثبضذ ٍ سٍضي است وِ اگش اًسبى دٍ ساُ دس همبثلص ثبضذ ساّی سا هی. ٍالؼی ًشسبًذ

. خیبلص ساحت ثبضذ

اضىبل ایي است وِ اسبس ایي دلیل هجتٌی است ثش ایٌىِ ٍصَل ثِ احىبم ٍالؼیِ ٍ تىبلیف ٍالؼیِ  :سوم اشکال دلیل

ٍاجت ثبضذ، اگش ایي پیص فشض سا داضتِ ثبضین وِ سسیذى ثِ تىبلیف ٍالؼیِ ٍاجت است عجیؼتبً دس ایٌجب ثبیذ اخز ثِ 

اهب دلیل ًذاسین وِ هَظف ثِ تىبلیف ٍالؼیِ ّستین . سسبًذهیاحتیبط وٌین چَى فمظ احتیبط است وِ هب سا ثِ تىبلیف ٍالؼیِ 

ٍ آًچِ هْن است تحصیل تىبلیف هؤهي اص ػمبة است ٍ ایي هؤهي اص ػمبة حتی ثب اتیبى ثِ یه حىن ظبّشی ّن حبصل 

ًیست ضَد ٍ ّیچ تشجیحی ّیچیه ثش دیگشی ًذاسد، پس اگش هب لبئل ضذین ثِ ایٌىِ ٍصَل ثِ تىبلیف ٍالؼیِ ٍاجت هی

. هبًذدیگش جبیی ثشای تمذم احتیبط ثِ ػٌَاى اهشی وِ هَصل ثِ حىن ٍالؼی است ثبلی ًوی

ٍ هب . ّش سِ دلیل ٍ ثیبى وِ ثشای اثجبت تمذم احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ ثیبى ضذُ ثَد هحل اضىبل است :نتیجه

. لجَل ًذاسین وِ احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ همذم ثبضذ

اًذ؟ ئل ثِ ایي لَل اٍل یؼٌی تمذم احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ ضذُچِ وسبًی لب :سؤال

چَى ثیطتش ثب  ّستٌذتَاًٌذ ثِ ایي لَل توبیل داضتِ ثبضٌذ ثخطی اص اخجبسییي ثِ عَس هطخص وسبًی وِ هی :استاد

. هسله اخجبسییي سبصگبس است هبًٌذ صبحت حذائك وِ هوىي است ثِ ایي ًظش هتوبیل ثبضذ

. تَاًذ تمذم احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ سا ثبثت وشدسِ دلیل ٍ سِ ثیبى ًویثٌبثشایي ایي 

ایٌىِ اجتْبد ٍ تملیذ همذم ثش « سثوب یمبل ثتمذم اإلجتْبد ٍ التملیذ ػلی اإلحتیبط»: اهب لَل دٍم: بحث جلسه آینده

. ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي. اًذ وِ دس جلسِ آیٌذُ ثشسسی خَاّذ ضذدٍ دلیل ثش ایي هذػی روش وشدُ. احتیبط ثبضذ

 
 


