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طارهين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل ال
 :خالصه جلسه گذشته

همبم دٍم دس حىن تملیذ هجتْذی . ثحث دس همبم دٍم اص همبهبت چْبسگبًْبی وِ دس ثحث اص احىبم اجتْبد روش وشدین هیجبضذ

 . اص هجتْذ دیگش است

دس ایي هسئلِ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هجٌبی هطَْس ٍ هجٌبی هختبس دس هَسد هجتْذ هتجضی ٍ هجتْذ هغلك هتفبٍت هیجبضذ، لزا ّن 

 . عجك ًظش هطَْس ٍ ّن ثش عجك هجٌبی هختبس ثبیذ ثحث ثطَد

ثش اسبس آًچِ هب تؼشیف وشدین هجتْذ هتجضی وسی است وِ ثؼضی اص هسبئل سا دس ثؼضی اص اثَاة فمِ استٌجبط وشدُ است ٍ 

هجتْذ هغلك وسی است وِ هؼظن هسبئل سا دس اوثش اثَاة فمِ استٌجبط وشدُ ثبضذ، هب دس تؼشیف اجتْبد، اجتْبد فؼلی سا هالن 

لشاس دادین ًِ هلىِ سا ٍ ػشؼ وشدین وِ سخي پیشاهَى هجتْذی است وِ هیخَاّذ ػذل هحتبط ٍ هملّذ لَل اٍ هؤهي اص 

اگش ایي هلىِ . اهب ثٌب ثش ًظش هطَْس هجتْذ وسی است وِ هلىِ استٌجبط احىبم ضشػیِ دس اٍ حبغل ضذُ ثبضذ. ػمبة ثبضذ

ًسجت ثِ ّوِ هسبئل ثبضذ هجتْذ هغلك هیطَد، ٍلی اگش ایي هلىِ ٍ تَاًبیی ًسجت ثِ ثؼضی اص هسبئل ثبضذ هجتْذ هتجضی 

 .هیطَد

اآلى . دس ّش غَست هجٌبی هختبس ٍ هجٌبی هطَْس دس تؼشیف اجتْبد ٍ ثِ تجغ دس تؼشیف هجتْذ هغلك ٍ هتجضی هتفبٍت است

هیخَاّین دس ایي همبم ثحث وٌین وِ آیب یه هجتْذ هیتَاًذ اص هجتْذ دیگش تملیذ وٌذ؟ ثبیذ ّن ثش عجك هجٌبی هطَْس هسئلِ 

. سا هغشح وٌین ٍ ّن عجك هجٌبی هختبس ٍ ّن دس هَسد هجتْذ هغلك ٍ ّن دس هَسد هجتْذ هتجضی ثبیذ ثحث ضَد  

لزا ثب تَجِ ثِ ایي جْبت چٌذ غَست دس ایٌجب پیذا هیطَد، چَى هجٌبی هب ثب هجٌبی هطَْس هتفبٍت است ٍ هجتْذ ّن یب 

ثِ اضبِف ایٌىِ ثؼضی اص غَس ٍ دیگش الثالی ایي فشٍؼ . هغلك است ٍ یب هتجضی چْبس غَست دس ایٌجب حبغل هیطَد

 .ٍجَد داسد وِ ثِ آًْب ثبیذ اضبسُ وشد

 :اما طبق نظز مشهور

-غَست هسئلِ اص ایي لشاس است وِ هجتْذی وِ ٍاجذ هلىِ استٌجبط دس ّوِ هسبئل هیجبضذ آیب هی :در مورد مجتهد مطلق

 تَاًذ ثِ هجتْذ دیگش سجَع وٌذ یب خیش؟ 
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دس ایي ثحث تبسٓ هَضَع هجتْذی است وِ هلىْی استٌجبط دس اٍ ّست ٍ هسبئل سا استٌجبط وشدُ ٍ ؤخشی هَضَع هجتْذی 

پس عجك ًظش هطَْس دس خَد . است وِ هلىْی استٌجبط دس اٍ ّست ٍلی ٌَّص هسبئل هَسد ًیبصش سا استٌجبط ًىشدُ است

 :هجتْذ هغلك دٍ غَست هتػَس است

ایٌىِ هجتْذ، هجتْذ هغلك است ٍ هلىِ استٌجبط دس ّوِ هسبئل پیذا وشدُ ٍ ّوِ هسبئل سا ًیض استٌجبط وشدُ است  :صورت اول

دس ایٌجب وبهالً ٍاضح ٍ سٍضي است وِ حك سجَع ثِ هجتْذ دیگش سا ًذاسد، ّن ثِ حىن ػمل ٍ ّن ثِ حىن سیشُ ٍ ثِ 

فمظ اضبسُ هیىٌین وِ ػمل ثب ٍجَد داضتي . همتضبی ادلِ ًملیِ وِ ثِ جْت ٍضَح آى ٍاسد تفػیل ایي ادلِ سِ گبًِ ًویطَین

هؤهي اص ػمبة ٍ یمیي ثِ فشاؽ رِه دس غَستی وِ ثِ ًظش  خَد ػول ثىٌذ دیگش اجبصُ سجَع ثِ غیش سا ًخَاّذ داضت ٍ 

 .چٌبًچِ ثِ سجَع وٌٌذُ هؤهي حبغل ًویطَد

وسی وِ خَد دس یه هسئلِ ًظش . اهب اص ًظش سیشُ ػمال ٍ سیشُ هتطشػِ ثبثت ضذُ وِ دس ایي هَاسد ثٌب ثش سجَع ثِ غیش ًیست

داسد ثِ ًظش دیگشی ػول ًویىٌذ چَى ثِ ایي ًظش سسیذُ ٍ ػیي ٍظیفِ خَد هیذاًذ ّن دس ثیي ػمال ٍ هتطشػِ، سیشُ لغؼی 

 .ثش ػذم سجَع ثِ غیش است ٍ اص ًظش ادلِ ّن ادلِ لفظیِ جَاص تملیذ لغؼبً چٌیي ضخػی سا ضبهل ًویطَد

ایٌىِ هجتْذی هغلك وِ هلىِ استٌجبط ّوِ هسبئل دس اٍ پیذا ضذُ ٍلی ٌَّص هسبئل هَسد ًیبص خَد سا استٌجبط  :صورت دوم

ًىشدُ است یب حذالل ػوذُ هسبئل هَسد ًیبص خَد سا استٌجبط ًىشدُ است، دس ایي فشؼ آیب سجَع ثِ فتَای غیش ٍ هجتْذ 

 دیگش جبیض است یب ًِ؟ 

 :دس ایٌجب دٍ لَل ٍجَد داسد

.لَل ثِ ػذم جَاص وِ تمشیجبً ّوِ ػلوبی اهبهیِ یب اوثش ػلوبی اهبهیِ لبئل ثِ ػذم جَاص ضذّبًذ :قول اول  

. لَل ثِ جَاص سجَع ثِ غیش است وِ ایي لَل ثِ غبحت هٌبّل ًسجت دادُ ضذُ است:قول دوم  

.ادلِ ایي دٍ لَل سا ثبیذ ثشسسی ثىٌین ٍ ثجیٌین وِ ایي ادلِ وذاهیه ٍافی ثِ همػَد است  
 :ادله قائلین به عدم جواس رجوع به مجتهد دیگز

حىن ػمل است، آًچِ وِ ثشای ػمل هْن است یمیي ثِ فشاؽ رِه ٍ حػَل هؤهي اص ػمبة دس غَست ػول ثِ فتَای  :دلیل اول

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ایي هجتْذ هتوىي اص استٌجبط حىن اص ادلِ است ٍ هیتَاًذ حىن هسئلِ هَسد ًیبصش . خَد یب دیگشی است

سا استفبدُ وٌذ ثشای ػمل یمیي ثِ فشاؽ رِه حبغل ًویطَد دس غَستی وِ ثِ فتَای غیش سجَع وٌذ چشا وِ لَل دیگشی ثشای 

خَد هیتَاًذ تطخیع دّذ ٍ ساّی سا اًتخبة وٌذ ٍ ػولی سا اًجبم دّذ وِ اعویٌبى ثِ ػذم ػمبة . اٍ هؤهي اص ػمبة ًیست

دس غَستی ّن وِ ضه دس ثشائت پیذا وٌذ یؼٌی ثب استٌبد ثِ . اهب ٍالؼبً لَل دیگشی ثشای اٍ هؤهي اص ػمبة ًیست. پیذا وٌذ

لَل هجتْذ دیگش ضه وٌذ رِه اٍ ثشیء ضذُ یب ًِ؟ سفغ ػمبة ضذُ یب ًطذُ است؟ ػمل حىن ثِ لضٍم استٌجبط فؼلی ٍ 

یؼٌی ضه دس حػَل هؤهي ٍ ثشائت رِه ثب . تحػیل حىن ضشػی ثِ استٌجبط خَدش هیىٌذ تب هؤهي اص ػمبة حبغل ثطَد
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ضه دس حجیت فتَای دیگشی هسبٍی است ثب ػذم . ػول ثِ فتَای دیگشی هسبٍی ثب ػذم حجیت فتَای دیگشی است

 .حجیت آى است

دس دفبع اص هستذل هیتَاى گفت وِ اگش وسی ثِ ایي دلیل اػتوبد داسد ٍ ظَْس آى سا وبفی هیذاًذ، حىن سا استٌجبط وشدُ ٍ 

یؼٌی ایي عَس . اگش دلیل ثِ ًظش اٍ ٍافی ثِ همػَد ًیست سشاؽ اغل ػولی هیشٍد ٍ یه ساّی سا ثشای خَد تؼییي هیىٌذ

.ًیست وِ ثگَیذ ایي فتَایی وِ داسم حجت ًیست ٍ تشدیذ داسم ٍ ثشٍم سشاؽ دیگشی وِ ایي اغالً حبغل ضذًی ًیست  

سیشُ است، هیگَیٌذ اگش سیشُ هتطشػِ هالحظِ ثطَد دس سیشُ هتطشػِ چیضی ثِ ػٌَاى سجَع یه هجتْذ هغلك  :دلیل دوم

ثِ هجتْذ دیگش وِ حىوص سا استٌجبط وشدُ ًذاسین یؼٌی ایي عَس ًیست وِ هجتْذ هغلمی وِ تَاًبیی استٌجبط سا داسد ثشٍد ٍ 

ثِ یه هجتْذ دیگشی سجَع وشدُ ٍ اص اٍ تملیذ وٌذ، دس ثیي هتطشػِ چٌیي سیشّبی ثبثت ًطذُ است ٍ حذالل اگش ضه دس 

.چٌیي سیشّبی حبغل ثطَد وِ ایي خَد ثشای ػذم جَاص سجَع ثِ هجتْذ دیگش وفبیت هیىٌذ  

سیشُ ػمالئیِ یؼٌی ّوبى سیشُ . اهب ثِ ًظش ثِ سیشُ ػمالئیِ ّن ثبیذ ثگَیین وِ دس ایي هَاسد سیشُ ػمالئیِ ثش سجَع ًیست

سجَع جبّل ثِ ػبلن، هیگَیٌذ دس ایي هَسد اگش وسی توىي اص ػلن داسد ٍ هیتَاًذ خَدش ثب سجَع ٍ تالش ٍ وَضص ػلن 

پیذا ثىٌذ اهب ثشٍد سشاؽ یه ػبلوی ٍ ثخَاّذ ثِ اٍ سجَع ثىٌذ ٍ هخبلف ٍالغ دس ثیبیذ هَسد هزهت ػمال لشاس هیگیشد ٍ ثِ 

اٍ هیگَیٌذ وِ تَ خَد هیتَاًستی تحػیل ػلن وٌی چشا سفتی سشاؽ دیگشی ٍ هججَس ضذی وِ ثِ اضتجبُ ثیفتی هثالً یه 

عجیجی وِ آضٌبی ثِ هسبئل است ٍلی ٌَّص دس ثشخی هَاسد ٍاسد ًطذُ، اگش خَد ثتَاًذ وِ ایي ػلن سا پیذا ثىٌذ ًویشٍد سشاؽ 

 .یه عجیت آضٌبی ثِ دسهبى

.ٍ ثش فشؼ ّن وِ ضه دس چٌیي سیشّبی ثطَد ایي ثِ هؼٌبی ػذم جَاص سجَع هیطَد  

ایي هستذل هؼتمذ است وِ ادلِ تملیذ ضبهل وسی وِ هتوىي اص تحػیل ػلن ثِ . اص جْت ضشع ٍ ادلِ لفظیِ است :دلیل سوم

بی وِ داللت هیىٌذ ثش جَاص تملیذ  احىبم است ًویطَد ٍ هب ثؼذاً ادلِ جَاص تملیذ سا ثشسسی خَاّین وشد اهب اجوبالً ادْل

 . هختع وسی است وِ جبّل ثِ احىبم است ٍ توىي اص تحػیل ػلن ثِ احىبم ّن ًذاسد

 : دس ایٌىِ چشا ادلِ جَاص تملیذ ضبهل ضخػی وِ هتوىي اص تحػیل ػلن ًویطَد دٍ ثیبى ٍجَد داسد

 .هشحَم ضیخ اًػبسی ادػبی اًػشاف هیىٌٌذ: بیان اول

 .  هشحَم هحمك اغفْبًی ادػبی ػذم اعالق هیىٌٌذ:بیان دوم

هشحَم ضیخ هذػی ّستٌذ وِ ادلِ لفظیِ ػلی المَل ثِ، چَى دس هَسد ادلِ لفظی ٍ ٍجَد ادلِ لفظی ثش جَاص تملیذ اختالف 

وِ هیگَیٌذ هب اغالً ادلِ لفظی وِ دال ثش جَاص تملیذ ثبضذ ًذاسین  (سُ)است وِ ثؼضی اغالً ادلِ لفظی سا لجَل ًذاسد هبًٌذ اهبم

تب ثخَاّین ثِ اعالق آى ػول وٌین ٍ تٌْب دلیل سا دس ایي هسئلِ ثٌبی ػمال هیذاًٌذ ّوبى سیشُ ػولیِ ٍ ثٌبی ػمال هجٌی ثش 

ثش فشؼ وِ ثپزیشین دلیل لفظی اػن اص آیِ ٍ سٍایت ثشای جَاص تملیذ داسین، . سجَع ثِ ػبلن وِ دس آى ثٌب ًیض ثحث داسًذ

ی لفظیِ اص ضخع هتوىي اص تحػیل ػلن ثِ احىبم ٍ هجتْذی وِ هلىِ استٌجبط سا داسد ٍ  هشحَم ضیخ هذػی است وِ ادْل
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 وِ ایي دس ٍالغ یىی اص «فَسْئَلُوا أَهْلَ الّذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ»هثالً دس آیِ . هیتَاًذ احىبم سا استٌجبط وٌذ اًػشاف داسد

ی لفظیِ است وِ ثِ آى دس هَسد جَاص تملیذ استذالل ضذُ است هشحَم ضیخ هذػی اًػشاف ایي دلیل اص وسی است وِ . ادْل

هتوىي اص تحػیل ػلن ثِ احىبم است ٍ هیگَیذ وِ ایي آیِ هختع ثِ جبّل ثِ احىبم ٍ وسی است وِ لبدس ثِ تحػیل ػلن 

ٍجِ اًػشاف ضبیذ ایي ثبضذ وِ آیِ خغبة ثِ وسبًی است وِ اّل روش ًجبضٌذ ٍ اّل روش اػن اص وسبًی . ثِ احىبم ًیست

است وِ ثبلفؼل اّل روش ٍ اّل ػلن هحسَة ضًَذ ٍ یب وسبًی وِ ثبلمَُ اّل روش ٍ اّل ػلن ثبضٌذ یؼٌی آیِ هیخَاّذ ثگَیذ 

-اگش ًوی« فَسْئَلُوا أَهْلَ الّذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ»وِ وسبًی وِ ػلن ًذاسًذ ٍ هتوىي اص تحػیل ػلن ًیستٌذ ثبیذ سؤال وٌٌذ 

 . داًیذ یب تَاًبیی تحػیل ػلن سا ًذاسیذ ثشٍیذ سؤال وٌیذ

 ضبهل وسبًی هیطذ وِ هتوىي اص تحػیل ػلن «إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ»یه لشیٌِ ّن ثش ایي هذػی روش هیىٌٌذ وِ اگش خغبة 

ثَدًذ دس ایٌجب دیگش اهش ثِ سؤال هٌبست ًجَد، ثلىِ ثِ وسبًی وِ هتوىي اص تحػیل ػلن ثَدًذ ثبیذ ایي چٌیي هیگفت ثشٍیذ 

لزا گفتْبًذ وِ ایي دلیل هختع وسی است وِ ػلن ًذاسد ٍ هتوىي اص تحػیل حجت ثش حىن . تحػیل ػلن ثىٌیذ اگش ًویذاًیذ

 .ضشػی ّن ًیست

ٍ ّوچٌیي دس هَسد سبیش ادلِ ًیض چٌیي ادػبیی سا داسًذ ٍ ثَیژُ دس هَسد ػذم ضوَل سیشُ ػمالییِ سجَع جبّل ثِ ػبلن، 

ایي جْتی ثَد وِ هشحَم ضیخ فشهَدّبًذ ٍ ٍجِ اًػشافی وِ هب روش . ًسجت ثِ وسی وِ هتوىي اص تحػیل ػلن ثِ احىبم ّست

  .وشدین

هشحَم هحمك اغفْبًی ّن هثل هشحَم ضیخ وِ ادػبی اًػشاف وشدّبًذ هیفشهبیٌذ وِ ایي ادلِ اسبسبً اعالق ًذاسًذ تب ثخَاّذ 

یه ٍلتی ادػب هیطَد وِ دلیل اعالق داسد ٍلی ایي اعالق هستمش ًویطَد ٍ اًػشاف ثِ یه فشد . ضبهل چٌیي ضخػی ثطَد

 . خبظ پیص هیأیذ، اهب هشحَم اغفْبًی هیگَیٌذ وِ اغالً ادلِ اعالق ًذاسد

 : ثیبى هشحَم اغفْبًی

احىبم ٍالؼیِ اص عشیك اهبسات هؼتجشُ دس حك وسی وِ هلىِ استٌجبط سا داسا است هٌجض ضذُ ٍ ٍجِ تٌجض ایي است وِ اٍ ثب 

ایٌىِ استٌجبط فؼلی ًىشدُ ٍلی ثْش حبل هتوىي اص تحػیل ػلن ثِ حىن ضشػی ثَدُ لزا ثب ایي ٍغف دیگش حك سجَع ثِ غیش 

. اهب غیش هجتْذ ثب ایٌىِ ایي ادلِ ًیض ّست ٍلی چَى هتوىي اص استٌجبط ًیست لزا احىبم دس حك اٍ هٌجض ًطذُ است. سا ًذاسد  

یؼٌی هیخَاّذ ثگَیذ وِ اغالً ثشای . دلت وٌیذ وِ ایطبى اص چِ ساّی ٍاسد ضذّبًذ ٍ هیگَیٌذ وِ ادلِ اسبسبً اعالق ًذاسد

ح هحفَػ ثبثت است ثب ٍجَد  وسی وِ هتوىي اص تحػیل ػلن است حىن هٌجض ضذُ است ٍ احىبم ٍالؼیِ ٍ احىبهی وِ دس َل

هٌتْی آى احىبم ثب چِ چیضی هٌجض هیطَد؟ ایي غیش اص آى تٌجضی . اهبسات هؼتجشُ هَجَد دس وتت هشثَعِ هٌجض هیطَد

است وِ دس ثذٍ اهش گفتِ هیطَد وِ ػلن اجوبلی داسین ثِ یىسشی تىبلیف وِ دس حك هب ٍجَد داسد ٍ آى احىبم دس حك هب 
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ایٌجب هیگَیذ ایي . هٌجض ضذُ است یب ثبیذ ثشٍین اجتْبد وٌین یب احتیبط یب تملیذ تب هؤهي اص ػمبة ثشایوبى حبغل ثطَد

احىبم ٍالؼیِ ثَاسغِ ٍجَد ایي اهبسات هؼتجشُ ثشای خػَظ وسی وِ هتوىي اص تحػیل ػلن هیجبضذ هٌجض ضذُ است، لزا 

احىبم ٍالؼیِ اص . ثبیذ احىبم خَدم سا اص ایي دایشُ اهبسات هؼتجشُ ثذست ثیبٍسم ٍ دیگش حك ًذاسم وِ اص دیگشی تملیذ وٌن

اگش ایٌگًَِ ثبضذ دیگش حك سجَع ثِ غیش . عشیك ایي اهبسات ٍ دس الثالی ایي اهبسات ٍجَد داسًذ ٍ ثشای هي هٌجض هیطًَذ

 . ًیست

اهب غیش هجتْذ یؼٌی وسی وِ ٌَّص هلىِ استٌجبط پیذا ًىشدُ ایي احىبم دس حك اٍ هٌجض ًیست چَى اٍ هتوىي اص تحػیل ایي 

فسئلَا اّل »لزا ایطبى هیفشهبیذ آیِ . اهبسات ًیست ٍ هتوىي اص استٌجبط ًیست لزا ایي احىبم دس حك اٍ هٌجض ًطذُ است

فمظ ثشای وسبًی است وِ هتوىي اص تحػیل ػلن ًیستٌذ، جبّالًذ ٍ « إى وٌتن ال تؼلوَى»ایي « الزوش إى وٌتن ال تؼلوَى

توىي اص تحػیل ػلن ًذاسًذ چًَىِ اغالً ایي احىبهی وِ اص عشیك اهبسات هؼتجشُ تٌجض پیذا وشدُ، ایي فمظ هشثَط ثِ هتوىٌیي 

 .اص تحػیل ػلن است ٍ غیش آًْب سا ضبهل ًویطَد

الجتِ غیش اص ایي دٍ ثیبًی وِ گفتِ ضذ هشحَم ضیخ ادػبی اجوبع ّن وشدّبًذ ٍ گفتْبًذ وِ هسئلِ ػذم جَاص  :بحث جلسه آینده

سجَع هجتْذ هغلك ثِ هجتْذ دیگش اهش اجوبػی است، ایي ادلِ سْگبًِ وِ البهِ ضذ سا ثبیذ ثشسسی وٌین تب ثجیٌین وِ آیب اثجبت 

 .ایي هذػی سا هیىٌذ یب ًِ؟ وِ ایي هجبحث سا إى ضبء اهلل ثشسسی خَاّین وشد

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»

 


