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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ »

 «.الطَّاهِرِینَ 

 
بحث ما در موضوع معاد و برزخ و قيامت که همان معاد است و تعبيررا  وواراوون در 

قبر  از  امرابحث محوری در معراد اسرت،  تعبير است. پنجاهقرآن شریف دارد، شاید حدود 

معاد برزخ است و قب  از برزخ رجعت و اوم است. راجع بره اروم مارداری بحرث کرردیم و 

 ( است.جعت در دولت با سعاد  ولیّ امر )عجبحث ما فعالً راجع به ر

ایم، زمان دوم که زمران درشاران ولروع دولرت ما از دو زمان یک زمان را درک کرده

فهميم و اسرت، مرا مری )عرج(پيامبران است که زمان ظهور مهدی ک  ولت و د يهاسالم

اهلل درک شرواهيم کررد. ولکرن شرا ایم، إنهنوز درک اکرده اماکنيم، شنویم و فکر میمی

مابول عند »با وفا  آشرین مرجعی که  ایم.مااب  آن را با کمال تأثر درک کرده یک زمانِ

وور که برين اروع مرردم آن يتالواقع مرجعاای )رض(، فیبود، مرحوم آقای ولپایگ« الک ّ

اورر یرک ا رر و یرا دو ا رر  يرتهرای مرجعدر تمرام زمانکرده است.  ساوط ،استمابول 

دوم و بعرد بودارد کره سراووی در کرار ابرود. ماانرد ه شاشص بوداد کسان دیگر در مرتبر

هرایی کره يتمرجعکند و شيلی شطراراک اسرت. های هوایی ساوط میهواپيما که در چاه

د و یا شواهند بود، از سه حال شارج ايستند؛ یرا مکان دارد باشند یا فرض کنيد هستنبعدًا ا
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هم از اظر سياسی و هم از اظر دینی، از اظر رسرمی مطررود هسرتند و یرا از اظرر دینری 

ه مطرود هستند از اظر سياسی اه، یا از اظر سياسی مطرود هستند از اظر دینی اه، اتيجر

 این است که جا شالی است. يتمرجعه ث در هندسثلم این

کنم، فاه قرآاری کره جرا اردارد، در تی عرض میهنگامی که جا شالی است در فاه سن

های ما و مجتمعا  ما، اه علمی و اه غير علمی، قرآن که جا اردارد. مرا راجرع ميان حوزه

ه در زمينر امراشالی اسرت.  ی عرض کردیم، فعالً زمينه بسيارسنتبه اجتهاد و تاليد از فاه 

کارور یرا ایرااری، ک  از این اظر چه باید کرد؟ باید سخنان شصوصی یا عمومی یا  شالیِ

برشالف عا ، برشالف مذهب، برشالف عدالت پخش شود و ووش و دل مرردم را کرر و 

 ااسان تاليد اکند بهتر است، بدون تاليد راه شود را برود. یرا ،وواه استکور کند؟ اور این

ااد براقی بر تااليد کساای که اعلم اتای بوده ،د بوده استدوم است که اور ماله اه، مرحل

 امرااعلرم اتاری تاليرد ابتردایی کنرد.  يرتشواهرد تاليرد کنرد، از مباشد، یا اور اکنرون می

اسرالمی و ضرد وروهی اسالمی، ه  ااه از رسااشود و متأسایی که اکنون و ته میهحرف

سرکو  موجرب  1«أشرر  شريطان الحقّ عن السّاكت»وردد کنی میپراااساای سخنضد 

 شيطنت است، ما اور بخواهيم شيطان باشيم چرا اصالً در حوزه باشيم؟

زمرانِ بسريار  ،کنم که ما دو زمان ماابر  یکردیگر داریرم، یرک زمرانرًا عرض میمکر

ای عررض دقيارهکنم چنرد ای که به روایا  مریبر حسب اشاره- )عج(درشاان ولیّ امر 

بر حسب احتمراتتی کره قربالً  البتهیک زماای، زمان مااب  که زمان ما است. و  -کنممی

آشررین اسرت، ترتيرب رجروع  ۀآشرین که دولت حا کنندوان در دولتِعرض کردیم رجوع

شرود. ایرن مسرلّم اسرت کره احتمال که دلي  امی اماها از اظر احتمال ووااوون است، آن

رجروع  ،هسرتند 2«مَحْضرً اْلإِیمَرانَ مَحَر َ»مام معصومين، تمام مرممنين کره تمام اابيا ، ت

 اْلإِیمَرانَ مَحَر َ»یک جا یا متتابعً؟ اسبت به مممنين بحث دیگری است که  اماکنند، می

معصرومين )ع( و بعردًا  ائمرهاتابيرا  )(( و شاتم اسبت به اابيا  و ت سريّما اما، «مَحْضً

جا لعزم دیگر و بعدًا اابيا  و بعدًا رس  با درجا  و مراحلی که داراد، یکاچهار پيغمبر اولو

کنند؟ یعنی زماای شواهد آمد که تمام اور شواهد بود؟ از آدم تا شاتم، از علی ترا رجعت می

کنند؟ احتمرال اسرت. از اظرر احتمرال جا رجعت می، در بُعد معصومين همه یک)عج(قائم 

کننررد، رورران رجعررت میکننررد؟ احتمررال اسررت. بزت مییکرری رجعررکنيم، یکیعرررض مرری
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الاعاع هستند؟ احتمال است. برای هرر یرک از ایرن احتمرات  مرا دلير  تحت کوچکتران

 شا( اداریم، فاط اسبت به بعضی از مراح  دلي  داریم.

ا ر باشند،  چهارپيغمبر اولوالعزم اور بخواهند با هم رجعت کنند و فاط این  چهارمثالً 

 ،تابع باشند يهها فرمااده و مرجع ک  در تاکي  دولت الهی باشد و باک ا ر از آنیعنی ی

، اهللرسررول)ع( بررا هررم رجعررت کننررد منهررای  ائمررهالعزم هسررتند. شررود، اولرروایررن امی

 روی احتمرالتا امام یرازدهم و دوازدهرم هرم در ضرمن آن کره اورر  ائمهالمممنين و امير

ماام عصمت و مارام علرم و  1،«سَوَا ٌ التَّْاوَى وَ الاَّجَاعَةِ وَ اْلعِْلمِ يفِ اْلأَئِمَّةَ أَنَّ»بمااد، باز 

 شود.ماام معرفت یکسان است و در یک زمان امی

 

 ]سمال[ -

تر باشد، قوی تر است، شاید ابراهيمالعزم هستند، حضر  عيسی قویشير، همه اولو -

 دَوْلَتُنَرا» :تًه چيرزی اسرت؟ او؟ چکنيم. پس چه باید کردروی احتمات  داریم عرض می

)ع( هستند  ائمهو  اهللرسولمعلوم است که « اا»چه کساای هستند؟ « اَا» این 2«الدُّوَلِ آشِرُ

معصرومين ايسرتند؟ هسرتند. مرا برا يره با امرا)(( اسرت.  یرهمحمدعصرمت  يتکه جمع

جرود چنرد ا رر کنيم کره برا وکنيم و ا ی مریاحتماتتی که داریم بعضی را قطعً ورد می

اورر یرک معصوم برابر، یکی محور باشد و دیگرری حاشريه باشرد. ولری در وررف ماابر  

بيين )(( است، النها است رجعت کند که شاتمعصمت هایهمعصومی که در باتترین قل

رجعت کنند، ما محذوری ارداریم. محرذوری در کرار  ائمهتمام اابيا  و تمام اوصيا  و تمام 

 تر شواهد شد.اوراای يهدولت اله و ايست، بلکه جوّ

در وول تاریخ که اابيا  در دعوا  شرود صردمه دیدارد، ااکرار دیدارد، تکرذیب دیدارد، 

بيين النشاتم اابيا  رجعت کنند و تحت ظ ک  ها کايداد، در یک زماای ها و زحمتیتاذ

 عرالم تکليرفکر  ترین شریعت است، بر )(( شریعت اسالم که آشرین شریعت و بزرگ

ا رر براتتر  چهرار)ع( کره از آن  ائمهها، ها، عيسیموسی ها،ها، اوححکومت کند. ابراهيم

تر هستند، همگران در ماامرا  مخصرو( هستند، سایر پيامبران که از این چند ا ر پایين

شود از اظر ترتيب و تنسيق وحی فرمااده باشند. این احتمال مااعی اردارد، بلکره روایرا  

 کند. تأیيد می
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یک  حتی تا جلد بحار اتاوار را در این چند روز دقياً مطالعه کردم سهدر روایا ، من 

احتمرال عررض  رویپيدا اکردم،  ،کنند)ع( یکی یکی رجعت می ائمهکه روایت پيدا کنم 

کنند پيدا اکردم، با وجود دارد. اابيا  یکی یکی رجعت می ،کنندبا هم رجعت می اماکردم، 

و  اهللرسرولکنرد ايسرت، اهلل )(( تنهرا رجعرت میوجود دارد. رسول ،دکننهم رجعت می

کننرد وجرود جا رجعرت مییک« مَحْضً اْلإِیمَانَ مَحَ َ مَنْ» ۀو هم ائمهه اابيا  و همه هم

ين را در تارکي  دولرت اسرالمی دارارد، ایاران کره اولرکه این قيام  )عج(دارد. ولیّ امر 

ها تحت فرمااردهی امرام زمران که رسول اباشد؟ اه، آن هم با ایاان ائمهکنند رجعت می

سيس این دولت اسرالمی هسرتند ترا آغازین تأه ( که ااطجامام زمان )ع امااخواهند بود. 

فرمایند بعد رجوع ک  شواهد بود؟ یا در زمان ایاران کره تی تاریف داراد؟ یا وفا  میمد

ترا یرازدهم و زهررای ارازاين ) ( و  مهائو امير المممنين و  اهللرسول ،سازادزمينه را می

)(( رجروع  اهللرسولدر زمان « بدرجاتهم و مراتبهم»چهار پيغمبر اولوالعزم و تمام اابيا  

کر  را در « الری اهلل»های ووااوون دارای مراتب و درجرا  اشتيرار دعرو  کنند و زماممی

 دولت اسالمی در دست شواهند ورفت. هایپست

ل ، جلرد او51، 33، 24، 10، 2 حدیث: پنج)(( در  اهللرسولوع کنم، رجمن اشاره می

، اردارد برا بايره البترهم ردًا،  است. )عج(از سه جلدی که از بحار اتاوار راجع به ولیّ امر 

امرام  :حردیث. سروم ده( در عاميرالمرممنين ) :وویرد، رجروع. دوماین م ردًا و م رردًا امی

« محمّرد  و جميرع الرّسر »حدیث. پنجم  چهاريين در بالنعامة :ده حدیث، چهارمحسين در 

کنم. آن را بعردًا عررض مری حدیث. ت اصي  پنج)ع( کالً در  ئمهات :در چند حدیث. شام

مره اسرت بررای تبيرين ایرن ادالماسرت و شرود ذی هشرای بود که شود مممهاداین یک م

شريعيان  ان و ت سيّمار مسلماابراب در ا بسيار بزرگ و حس يتمطلبی که فعالً ما مسئول

رسر  کر   )عج(که در تأسيس دولت ولیّ امر  بود اوراایه داریم. این فاط رسم این ااط

وه، حسرين  و اهلروه، علری  و اهلر» :  داردادر بعضی روایر حتیبا هم رجعت شواهند کرد. 

س از با درجا  ووااوون که داراد، پر يهربااه ساد، جمع است. تمام ااوار م«محمّد  و األئمّة

اُرور  یَهْردِا اللَّرهُ لِنُرورِهِ مَرنْ  اُرور  عَلرى» رجوع شواهند فرمود. )عج(تأسيس دولت مهدی 

 1«.یَاا ُ

رسرمی مابرول رفرت.  يرتمرجعدر زمان ما ل عرض کردم زمان ما است، او اب ،مادر 

ضد ااد مطالبی را بر شعوران شروع کردهاآلن منحرفان، اادااان، تمذهبان، دیوااگان و بی
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مرا راجرع بره اارد. اارر کرده سنتکتاب و ضد اسالم و بر ضد عدالت و بر ضد عا  و بر 

 -ها چاپ شرده اسرتهای عربی و فارسی و شاید دیگر زبانبه زبان-ایم تاليد هم اوشته

مطالبی را به وور فهرست وظي ه داریم که حضور برادران عرض  اماایم. و هم بحث کرده

 اماومراهی دیگران، افراد شما کم است،  برای سد اماشوید، اه امیبرادران ومر شما کنيم،

صحبت داریرم کره  يتبخش راجع به مرجع دهتوااد قوی باشد. ما در دعو  شما بسيار می

 ،اسرت يرهعمله ل از رسرالتاليرد کره بخرش اوو اجتهراد ه مطالعه م صّ  را شما در جرزو

است که شاید دو برابر ایرن بحرث،  ل اها تبصرة اتر آن در مالحظه شواهيد فرمود. م صّ 

 قسمت عرایضی حضور برادران داریم. دهما در  امابحث شده است. 

کره بایرد کسراای تاليرد کننرد و ؟ اینشود تاليدی اسرت ،تاليده ل: آیا مسئلبخش او

شود این مسئله تاليدی است؟ یرا شرود ایرن مسرئله  ،دیگر بگيراد یاحکام شدا را از کساا

 ل. ليدی باشد دور مصرّح است، این اوت؟ اور شود این مسئله تااجتهادی اس

منتهرا اجتهرادی در دو  مسلّمً شود این مسئله اجتهادی اسرت، تاليردی ايسرت، :دوم

عا ، عاال اور درست ب همند، وبعً عاالی مممنين؛ مرا ه عد در محکمیک بُمرحله است: 

شص عارالی شريعه کره بحرث کنيم، عاالی مرممنين و براتراجع به مممنين صحبت می

ط، چره فرردًا، وسرکنيم، بر مبنای عا  ایماای، چه قوی باشد، چه ضعيف باشد، چه متمی

فهمند حتمً باید تاليرد کررد و تاليرد از اعلرم فکری یکدیگر، میت و همچه با شورا و دق

اتای باید کرد. اه زاده بودن شرط است، اه مرد بودن شرط است، اه هر چه برودن شررط 

هزار سال پيش  عاری باشد که مرجع شما باشد. اوراثنیه است، فاط شرط است که شيع

 تاليد او ابتدائً واجب است، این بحث دوم است. ،تای استاعلم ا و هم فو  کرده

ای که ماانرد آیه ؟فهميمزمر چه میه ما از آی -کنمعرض میوار فهرست–ه سوم مرحل

زمر که ه سوره مبارکه است و مورد استدتل ايست، آیقرآن در زاویه است و در ووشه ک  

های فارسی و عربی است، مالحظه شواهيد فرمود، اارش تاليرد را در بحث کلّی در اوشته

رْ »کند. ابعاد ااش تاليد را تعيين میک  در  اماکند. یک آیه است، ابعاد تعيين میک   فَبَارر

أُولئِكَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا  أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَعُونَ اْلاَوْلَ عِبادِ * الَّذینَ یَسْتَمِ

فهميم فهميم و هم عدم اشتراط حيرا  را مریهم وجوب تاليد اعلم اتای را می 1«.اْلأَْلبابِ

فهميم و هرم فهميم و هم وجوب تاسيم در تاليد را مریرا می يتو هم عدم اشتراط رجول

                                                           

 .18و  17. زمر، آیا  1



6 

 

فهميم و تمام ایرن مطالرب را از همرين یرک آیره بره ورور م در اجتهاد را میوجوب تاسي

 سوم است.ه کنيم. این مرحلمختصر است اده می

، از یرک ا رر بایرد شود که تاليد باید یگااه و یکسان باشرداور احيااً و ته می :چهارم

لرم اسرت و آن یک ا ر در عبادا  اعلم اسرت و ایرن در معرامال  اع اینکهتاليد کرد، اه 

در سياسا ، اور شما در این تاليد تجزیه قائر  شروید... چنااکره شرنيدید، حرفری  یدیگر

برشالف عا ، برشالف عدل، برشالف ایمان، برشالف اسالم، بررشالف شرعور، بررشالف 

اای در مسرائ  دايا پخش شد که اور شما از آقای ولپایگرک  کاور و در ک  در  يتااساا

از آقای شمينی در مسائ  سياسری تاليرد کنيرد، ایرن  و -زامل میمثا-عبادی تاليد کنيد 

ضرد  ، پرست کيک بين دین و سياست است و چون ت کيرک برين دیرن و سياسرت اسرت

، آیا اور شما بيمراری قلرب داریرد، بيمراری دها را زیر سمال ورفتناااالب است. تمام تاليد

بيماری چام  لب مراجعه کنيد کهقچام دارید، بيماری استخوان دارید، فاط باید به دکتر 

را هم دکتر قلب بگوید؟ بيماری استخوان را هم دکتر قلب بگویيد؟ یا برای بيماری قلرب 

به وبيب قلب، بيماری چام بره وبيرب چارم، بيمراری اسرتخوان بره وبيرب اسرتخوان 

 کنيد؟مراجعه می

 ،عد معامال در بُ اماعد عبادا  است، الاول دارد، اعلم و اتای در بُاور یک کسی احسن

عد سياسا  دیگری، باید سه تاليد کررد. ایرن چره حررف دیگری اعلم و اتای است و در بُ

کنيد و هيچ کس جوابگو ايست؟ این تاليد باو  است و اادرستی است که شما پخش می

در پنج درصد مسرائ  ایرن اعلرم اسرت،  .این تاليد حرام است و از یک ا ر باید تاليد کرد

و، پنج درصد شخص دیگر، مگر از همه اباید تاليرد کررد؟ چرون او در بعضری پنج درصد ا

اعلم است، دیگری در بعضی اعلم است، دیگری در بعضی اعلرم اسرت، ایرن چره حرفری 

از این مزشرفا  من جر  ،شود؟ اور ما حالت عادی شود را از دست بدهيماست که و ته می

 شویم. می

م علمری اکراتی صحبت کنريم، فعرالً در بحرث مرنظاید اصوتً مراحلی است که بعدًا ب

تاليد اجتهادی است، تاليدی ايست، زیرا ه این مسئل :اوتًوجود دارد که باید عرض کنيم. 

تاليد کنم که آیرا تاليرد از مجتهدی تاليدی باشد یعنی من باید  ،وجوب تاليده اور مسئل

اصرول عاایرد تاليردی  وور کرههمران رّح اسرت.واجب است یا اه، این دور شد، دور مصر

هرا را تاليرد کررد؟ بایرد ، باید اینهست، معاد هستکه شدا واحد است، پيغمبر ايست. این

شود ااسان بتوااد باور کند، یا شود او اور کاش فکرری دارد و اورر اردارد دیگرری بره او 

عرد . چره بُهسرتاجتهادًا ب همااد، با برهان برای او ثابت کند که شدا واحد است، پيغمبرر 
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عد دوم، اور کسی است که شود دابال قبرول کرردن و دریافرت اصرول عاایرد و چه بُ اول

 اینکرهمداران است که او را برا دلير  راهنمرایی کننرد. اره بر شرع ،کوتاهی دارد اما ،است

وویرد ووید شدا دوتا اسرت، دیگرری میبگویند از ما تاليد کن شدا یکی است، دیگری می

وور که در اصرول معرارف و اصرول اهلل است. همانووید ابن می شدا پنج تا است. دیگری

 ،معنی غلط بودن تاليد این ايست کره اورر کسری کوتراهی دارد امادین تاليد غلط است، 

بره  ترا دیگری اباید با دلي  برای او اثبا  کند، باید دیگران برای او با دلي  اثبرا  کننرد

 ماداری که کاش دارد بپذیرد.

ما اصول ثالثره را قبرول  اینکهوور است. مسلّم است بعد از ع هم هميندر بعضی فرو

ما مخاوب و مورد این احکام هستيم، بعد از ه شداواد احکامی دارد، مسلّم است هم ،داریم

؟ يمیاد اگرفته چطور عم  کن چون پس مسلّم است باید یاد بگيریم. ،این دو مسلّم بودن

شداوارد واجبراتی دارد، محرّمراتی دارد، ایرن را مسرلّم  يرهعرد احکرام فرعداايم در بُما مری

بدااند؟ با  صددرصدتوااند ما باید بداايم آیا همه می ،بعد از اینکه مسلّم دااستيم .داايممی

)ع( کره مرجرع مطلرق  ائمرهعرد از زمران بُ و اهللرسرولعد از زمران بُعد از زمان عصمت، بُ

برا هرم، رًا یا تاصيرًا، یا قصورًا و تاصيرًا کنند قصوی وجود ادارد، همه شطا میصددرصد

ای اسرت. قاعرده حال اصلی و محروری و قاعرده ،اولحال  چه باید کرد؟ چند حال است؛

م، قاعرده دست آوریه ب سنتاین است که شود ما برویم احکام را از مصادر اصلی کتاب و 

به امراز هسرتم، ف يد؟! من مکلدهبشما تکليف من را ااجام  ،ف هستماین است. من مکل

ف اسربت بره فعر  واجبرا  و تررک مکلمن وزه هستم، مکلف به حج هستم، ف به رمکل

من کره مکلرف هسرتم عمر  کرنم، پرس محرّما  هستم، وکي  بگيرم شما ااجام دهيد؟ 

اوتی یاد ورفتن این است که ه ااط ،ف هستم که یاد بگيرمهستم یاد بگيرم، مکلف مکل

بره ورور صرحي  و  سرنتبرروم و از کتراب و  ،تواارایی دارم شود من بروم یاد بگيرم. اور

اولری ه یاد بگيررم. ایرن مرحلر 1«وَ ت تَْافُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِْلم »کننده و به وور علم، قااع

 است. اولعد است و بُ

تواام، قدر  ادارم، یا وضع معاشی ووری است اور ااد، اور کوتاهی ذاتی دارم و امی

جرا اسرت کره بایرد از اام بروم احکام را از مصادر اصلی یاد بگيررم، اینتوکه شود من امی

جا هم دلي  عا  و هم دلير  توااد و تواااتر از دیگران است پيروی کنم. اینکسی که می

کره شرما  اوله وویرد: در پلرکند. عار  ایمراای مییاین مطلب را تثبيت م سنتکتاب و 
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وم: باید احکام را یراد بگيریرد. سه دا احکام دارد، پلدوم: شه را قبول دارید، پلاصول ثالثه 

کنار بگذارید؟ اور من اتوااستم احکام را از  ،تيد شود شما یاد بگيریداور اتوااس :چهارمه پل

 أَحْسَرنُ»فهمنرد، فهمنرد و شروب هرم میب همم و دیگران هسرتند کره می سنتکتاب و 

وم؟ یک کاری است کره حتمرً بایرد ااجرام من سراغ او ار ،ها استهم در ميان آن 1«قَوْتً

کنم کره ، اور شود من اترواام از دیگرری شرواهش مریويرماور من اتواام کمک می ،شود

شود من اور بتواام بایرد اجرا  دهرم، اترواام ااجام دهد، اور یک ا ر در آب دارد ش ه می

 توااند او را اجا  دهند.دیگران که می تا باید فریاد بزام

اجرا  از ارار غضرب شداوارد باید شود و دیگرران را ما  2،« ُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ اارًاقُوا أَْا»

شود من باید بروم  اوله ه ما است عم  کنيم. در ااطهایی که متوجهيم، باید به تکليفد

و یاد بگيرم، اور اتوااستم اصالً اه؟ باید دیگری باشد. دیگری چه کسی است؟ دیگری را 

ها در این البتهباشد. « قَوْتً سنأح»ووید، کسی که می سنتووید، ب میووید، کتاعا  می

ثابتره اسرت، اره غيرر  يهمسائلی است که ضروری ايست. در مسائلی که ضررور  اسرالم

غير ثابته است که وقتی ااسان با دلي  برشورد يه های اسالمثابته، چون بعضی از ضرور 

کره آقایران  يهحرمرت رضراعه ماانرد مسرئل بيند که شالف آن ضروری اسرت.می ،کندمی

کنم. آن مریارا عررض  آنترا اسرت، وویرد دوتا است، قررآن میچهارده تا ه توویند می

هرا وااه چه وقت است، به چه شک  است، اینکه امازهای پنج صددرصدیه مسائ  ضرور

قاب  تاليد و اجتهاد ايست، اه اجتهاد و اه تاليد. اجتهاد برای به دست آوردن است؟ بلره 

ام از دیگری بگيرم؟ هست. مسائ  هست، تاليد برای چيزی است که من به دست اياورده

ها ايست، نتً غير از آنصددرصد که هر قدر ااسان ت تيش کند، عاالً و کتابً و سیه ضرور

 تاليد شارج است.ه که از مرحلاین

، اه در اصو( آن اشرتالف اسرت، تاليد مسائلی است که در آن اشتالف استه مرحل

ها شرهر در اصرو( فتراوی اشرتالف اسرت، در اصو( روایتی اشتالف اسرت، البته در 

کتراب اشرتالف در  امااظرا  اشتالف است، در اجماعا  اشتالف است،  در اشتالف است،

  ياجزئ ،و ثاايً توااند احکام را از کتاب دریافت کنند چون همگان امیاوتًايست. ولکن 

توااند بررسی کنند و به ماصود و مراد معصرومين همگان امی ،است سنتمسائلی که در 

 اط،ووید استنبمیجا باید به زحمت افتاد و به دست آورد و استنباط کرد. قرآن برسند، این
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. مرا اره تاليرد وویيرداست و شرما می« نَفَيَتَّبِعُو»، در تاليد هم قرآن وویيد اجتهادمیشما 

را « أَحْسَرنَهُ فَيَتَّبِعُرونَ»، اسرتنباط و شواهيماجتهاد را می ل ظشواهيم و اه ل ظ تاليد را می

 شواهيم. می

ه تواارد برامی شرخصشود مسائلی است که  ،آن مسائلی که مورد تاليد و اتّباع است

خراذ کنرد توااد باید از کسی اتاور امی رود،توااد وبعً سراغ دلي  میدست بياورد، اور می

جنس دارد که مورد احتياج شما است  اوعاور چند مغازه چند  که آن شخص بهترین است.

ويریرد یرا از بهترر ويرید یرا از وسرط میشما از بدتر می ،یکسان است هاآنه و قيمت هم

ويرید؟ اور از بدتر یا وسط بگيرید این س اهت و دیوااگی است. اور چنرد ا رر هسرتند یم

تر هسرتند، شرما اورر از تر هستند، بعضی پرایينکه بعضی اعلم اتای هستند، بعضی پایين

شود این جنون در تاليد است، این س اهت در تاليد است. از اظر عار   ،اعلم اتای اگيرید

ه است ض  است و از اظر قرآن که متأس ااه عرض کردیم در زاوی االتادیم م ضول علی 

که در  تبصرة ال اها  اولشود. من به یاد دارم قسمت ه امیو در ووشه است و به آن توج

ها پخرش شرد. یکری از ما دادیم زیراکس کرداد و در شهرستان ،باب اجتهاد و تاليد است

ی بسريار برزرگ اسرت، سرنتم و در فاه علمای بزرگ تهران که شيلی هم به او عالقه دار

قلت و قلت اردارد، قررآن نإای ايست، چون حوزه اما ،و ته بود بسيار عالی و دقيق است

 ،استدتل به قرآن شده و این آیه هم معروف ايستای ايست. چون است، قرآن که حوزه

 ای ايست.حوزه

ليد در همين یک آیه موجود تا آشر مباحث اجتهاد و تا اولزمر که از ه سوره مبارکه آی

بحث اجتهاد و تاليد آقایان یک آیه استدتل ک  کنند، در است، آقایان به آن مراجعه امی

 إِنْ الرذرْكرِ أَهْ َ فَسْئَلُوا» کنند که در این زمينه ايستل میای استدتکنند، فاط به آیهامی

د اسرتدتل کننرد فارط بره آن اسرتدتل اعلم اگ ته است. اور بخواهنر 1،«نَتَعْلَمُو ت كُْنتُمْ

کسری کره شرما  ،عرد بایرد ارجر  باشردبُ چهارکند در به این آیه که تبيين می اماکنند، می

عرد در او خاذ اظر کنيد و عم  کنيد، باید چهرار بُز او اتّباع کنيد و از رأی او اتشواهيد امی

رىوَ الَّذینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُو َ أَنْ یَعْبُدُ»باشد.  رْ عِبرادِ وها وَ أَاابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ اْلبُارْ  2«.فَبَارر

عُونَ اْلاَروْلَ الَّذینَ یَسْتَمِفَبَاررْ عِبادِ * »بندوان من، بندوان شيطان اه، بندوان من. « عِبادِ»

تماع کند، کساای که سخن را و رأی را و اظر را اس، شدا دارد صحبت می«أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ

                                                           

 .43. اح ، آیه 1

 .17. زمر، آیه 2
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ايسررت « یَسررمَعونَ»رواررد کرره باررنواد، دابررال آن می برره کننررد،ماع میکننررد، ارره سررِ می

ش رواد و سخن احسن را بره ورواست. کساای که به دابال سخن احسن می« یَسْتَمِعُونَ»

 کنند.اتّباع می« أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ»ويراد، فرا می

کند؟ استحسان بهتر قيا  می شخْصآن مراد قيا  است؟  ،فرماید احسنمیشدا که 

ها است؟ اجماع است؟ عا  است؟ شهر  است؟ شردا است؟ استصالح است که برای سنّی

ق حکم ايازمند به عا  اصدار حکم و تبيين حکم و تحااياز به این کارها دارد؟ شدا برای 

تِبْيااً » اهللکتابو اجماع شيعه و ايازمند به استحسان و استصالح و قيا  سنّی است؟ آیا 

وور که آن)((  اهللرسولقطعی  سنتايست؟ آیا  2«بَيان  لِلنَّا ِ»ايست؟ آیا  1« ٍلِكُ ر شَيْ

کسری دارد که شيعه عا  و اجماع اضافه کنند  ،الهی باشد هت بالغباید به ما برسد تا حج

سراغ قيرا  و استحسران و استصرالح بروارد؟ استصرالح، مجلرس شرورای به ها و سنّی

 شواهيد روی آن بگذارید. تاخيص مصلحت، یا هر اسمی که می

چيست؟ ما یک احسن داریم، یک حسن داریم، یک قبري  داریرم، یرک اقرب  « أَحْسَنَهُ»

 مرحله است: چهارداریم، اتّباع در این 

اتّباع اقب  این است که ما پيروی کنيم از اظری که، از اجماعی که، از شهرتی کره، از 

قررآن فتروا  تصالحی کره، از عالری کره بررشالف ارصاستحساای که، از اس قياسی که، از

 .دهد. این اقب  است، این محادّه است. یعنی شدا تو در یک حد هستی ما در حرد دیگررمی

کنم که اه، می اقتبا از اجماع  ومن از شهر   3«نَاْلمُمْمِني عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ» :ووییتو می

دهرد کره مرا از اقرب  اتّبراع کنريم؟ از آا ره است. شدا اجرازه میکه اقب  مرجوح است، این

الاول است اتّباع کنيم؟ قصورًا باشد، تاصيرًا باشد، قصرورًا و تاصريرًا باشرد، هرر چره اقب 

 دهد؟ باشد، اجازه می

کتاب  اما ،ايست سنتکتاب و  ر است، قبي  آن است که برشالف اصقبي  کمتقبي : 

وَ ت تَاُولُوا لِما تَصِرفُ أَْلسِرنَتُكُمُ اْلكَرذِبَ » چيزی را اسبت بدهيم.ووید، را امیآن  سنتو 

هذا حَاللٌ وَ هذا حَرام  لِتَْ تَرُوا عَلَى اللَّهِ اْلكَرذِبَ إِنَّ الَّرذینَ یَْ تَررُونَ عَلَرى اللَّرهِ اْلكَرذِبَ ت 

 این قبي  است. 4،«یُْ لِحُونَ
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قال فالن و قال فرالن  ت که ما بر محورحسن کدام است؟ حسن آن اس باتتر حَسَن:

و قال فالن اهلل قال فالن ت؟ عندحسن اس« عند اهلل»کجای این حسن است؟  فتوا بدهيم.

حسرن حسن است؟ « و قال امير المممنين قال اهلل و قال رسول اهلل» حسن است یا عنداهلل

اسرت کره برر  آشررین ایرن اهلل در شرریعتِ این است، حُسن فاط این است. حُسن شریعتِ

، فاط این است. کار عا  چيست؟ بحرث م صّرلی يهقطع سنتباشد،  سنتمبنای کتاب و 

 در اصول استنباط مالحظه کنيد. ،است

توااد کاف کنرد؟ اورر عار  مرا جع  کند؟ یا عا  می هتوااد احکام جزئيعا  مگر می

بود؟ اور  برای چه سنتپس کتاب و  ،احکام را کاف کند سنتتوااست بدون کتاب و می

ب همرد و شرود احکرام را کارف کنرد، یرا برا عل  احکام را توااست رسيد و میعا  ما می

برای چيست؟ شود پيغمبر حق  سنتشواب یا با بيداری یا با شعور یا با غيره، پس کتاب و 

کر  فرو   شود پيغمبر که عا  او 1«.* إِنْ هُوَ إِتَّ وَحْي  یُوحى ما یَْنطِقُ عَنِ اْلهَوى» ادارد.

 إِنْ أَتَّبِرعُ إِتَّ مرا یُروحى»حق ادارد یک مستحب بگوید، یرک مرجروح بگویرد،  ،عاول است

هرا عارول جبرئي ک  یعنی ما از پيغمبر باتتر هستيم؟ پيغمبر با عا  شود که فو   2«.إِلَيَّ

تَاَروَّلَ  وَ لَروْ»ای بگوید. ها و مالئکه و اابيا  است، منهای وحی حق ادارد کلمهو ميکائي 

ه الری آشرر. همر 3،«عَلَيْنا بَعْ َ اْلأَقاوی ِ * لَأَشَْذاا مِْنهُ بِاْليَمينِ * ثُرمَّ لَاَطَعْنرا مِْنرهُ اْلروَتينَ

تکليرف اسرت عررض ها اشاره است و شما م صّ  آن را مالحظه شواهيد فرمود. چون این

 شواهد برسد.به هر جا می ،کنممی

حسن آن اسرت کره  ئ  این قول شدا در کتاب شود است.ابنابراین حَسَن کدام است؟ ق

های مستنبطان و مجتهردان برداشت اما. سنتثاايه از ه اولی از کتاب، در مرحله در مرحل

اسرت یرا  سرنتحَسن و احسن دارد یرا اردارد؟ دارد. اورر غيرر از کتراب و  سنتو  از کتاب

مخالف، یا قبي  است یرا است و اه  سنتاست یا اه موافق کتاب و  سنتمخالف کتاب و 

ه ها بایرد بگرویم کره همرووش آن کنار رفت. بنابراین درِاین ، اسو اقب ، یا سيّئ است یا 

وویرد میحسرن کره قررآن ه رسريم، مرحلرحَسرن میه رود. به مرحلرها دارد کنار میتاليد

اْلاَروْلَ فَيَتَّبِعُرونَ فَبَاررْ عِبادِ * الَّذینَ یَسْرتَمِعُونَ »چه چيزی است؟  مااب ، احسن در احسن

ئ ايست، احسن در مااب  حسن است. احسن در مااب  حسن ، احسن در مااب  سيّ«أَحْسَنَهُ

                                                           

 .4و  3. اجم، آیا  1

 .50. ااعام، آیه 2

 .46تا  44. حاقه، آیا  3
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تر یعنی بد و بدتر، شوب و شوب« أَحْسَنَهُ»شود و ت ئ است، امیدر مااب  سيّ اسو است، 

بلره،  شصّيصينرد این کارها را بکند؟ برای تر را بگيرد، چه کسی فرصت دارا بانود، شوب

تکليف عرام مرردم،  اماند. نها را رد کرا رد کنند، حسنه هارا رد کنند، بدتر هابد اینکهبرای 

استدتل کنند، ایرن فارط برر محرور  سنتتوااند شود بر محور کتاب و مردمی که امی عام

وردد. حسن و احسن دارای یک پایه است یا دارای دو پایه است، یرک حَسن و احسن می

، اهللکتاببا ه موافا سنت 1،«أَويعُوا اللَّهَ وَ أَويعُوا الرَّسُولَ»است، دو پایه از  اهللکتابه از پای

 .يهقطع سنت

سرنّی  ،ترا کرردهشام و ه تم و هاتم کره شريعه چهار دیگر سوم و چهارم و پنجم و

 ،کنيممریاسرت اده  اهللرسرول سنتو  اهللکتابها ايست، آن را که ما از تا کرده، اینهات

فرعرً اسرت.  سنتسن، اجتهاد کردن و استنباط کردن بر محور کتاب اصالتً و بر محور حَ

فااهت و اجتهاد درجا  دارد، تاوا  اماکنند. فايه است، تای است، جا اشخا( فر  میاین

کنرد. فايره اسرت و تاری اسرت و درجا  دارد. فايه است و تای است، استعدادها فر  می

 چهرارکراری اکررده، از او تاليرد کنريم؟  اماکند. استعداد دارد ارها فر  میک ،مستعد است

رْ »فرمایرد: تواايد به او رجوع کنيرد و شداوارد میکه شما می يترکن دارد، این مرجع فَبَارر

أُولئِركَ  أَحْسَرنَهُفَبَاررْ عِبادِ * الَّذینَ یَسْرتَمِعُونَ اْلاَروْلَ فَيَتَّبِعُرونَ »مورد باار  است، « عِبادِ

 آن چه کسی است؟ مااب  آن ضرال، مااب  «الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا اْلأَْلبابِ

هستند. مغز اداراد، شعور اداراد، عا  اداراد، عا  شرعی اداراد، مغرز شررعی ادارارد. دو 

 جردیتکننرد، روارد کراوش می، می«أَحْسَرنَهُیَسْتَمِعُونَ اْلاَروْلَ فَيَتَّبِعُرونَ »یا  :دسته هستند

فَيَتَّبِعُونَ »است  سنتترین رأی به کتاب شدا و بهترین رأی را بيابند که ازدیککنند تا می

در این چهرار محرور   هرواد و آارواد، یا دابال آن مییا اه، اصالً دابال آن امی«. أَحْسَنَهُ

 .کننداحسن ايست، اشذ می

 

 :محور

 فااهت؛ -1

 د واقع است.اهت امایااگر واقع است، تاوا تعهاف تاوا؛ -2

 هر قدر فايه است و هر قدر باتاوا است ولی استعداد ادارد، اش ش است.  استعداد؛ -3

 رکرد. کا -4

                                                           

 .59. اسا ، آیه 1
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 مِرنْ شَريْئً فْعْررِیَ لَرمْ وَ»قضاو  اکررده اسرت،  امادااد را می اور یک ا ر قوااين قضا

 ،بنا اکررده اسرت مهندسیِ اما ،ک ا ر مهندسی شواادهحق ادارد قاضی باشد. ی 1،«أَحْكَامِنَا

حق ادارد اااه بدهد، باید یک کاری کرده باشد. این چهار محور وجرود دارد. منتهرا ایرن 

اظرر  سنتوارد شده است و بر مبنای کتاب و  کهآن محور دو وواه است: یک وواه چهار

براتتر از او هرم وجرود دارد  اما کند،دهد، فايه است، تای است، استعداد دارد و کار میمی

چون درجا  دارد. ایمان درجا  دارد، علم درجا  دارد، تاوا درجا  دارد، استعداد درجرا  

 فَيَتَّبِعُرونَ اْلاَروْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذینَفَبَاررْ عِبادِ * »مرحله  چهاردارد، کار درجا  دارد، در این 

 است. دیگر مرده ایناست،  این، «أَحْسَنَهُ

شرد شروب من یک موقع به آقای مرعای )رض( عرض کردم، کسری هرم ابرود و می

قردر زحمرت کاريد. و رتم: شرما کره اینصحبت کنيم، ایاان هم از کساای شجالرت امی

شواهيررد رأی چرره کسرری را برره دسررت آوریررد؟ فرموداررد: معصررومين. و ررتم: کارريد میمی

کنيد؟ شما چرا تاليد ابتدایی می يتم از دااد، شما چرا تاليااد، مردهمعصومين مرحوم شده

از پيغمبرر،  ائمرهمه، و و تند: ما از روا ، روا  از ائکنيد؟ ایاان کمی فکر کرداد می يتم

پيغمبر از شدا، پس شدا حیّ است. و رتم: کسراای هرم کره مرثالً از شريخ ااصراری تاليرد 

 ائمه، ائمهوا ، روا  از سال است که مرده، شيخ ااصاری هم از ر 140یا  130کنند که می

؟ شرما بره چره حسرابی «بائک تجرّ و بائی ت تجرّ»از پيغمبر، پيغمبر از شدا، همه حی شد، 

کنيم، عد صرحبت مریکنيم باید زاده باشد؟ در دو بُوویيد شخصی که ما از او تاليد میمی

است یرا اره؟  جایز يتکه ماک  دارید، بعضی اه و بعضی بله، آیا باا  بر تاليد م اولعد بُ

وویند واجب است اور وویند راج  است، بعضی میوویند حرام است، بعضی میبعضی می

 اعلم باشد.

شود دوم تاليد ابتدایی است، تاليد ابتدایی از امام جع ر صاد  چطور است؟ میه مرحل

اارد، مرا در زمران ایاران هسرتيم و ایاران فرو  و ت از امام جع ر صاد  که فرو  کرده

 ،اد و امام دیگری هم ايست، حات ما از ایاران تاليرد کنريم یرا از زراره تاليرد کنريماکرده

کند؟ شما چرا مطلب اد؟ جسم که فو  کرد مگر رأی هم فو  میاچون ایاان فو  کرده

اید؟ شما چرا اجماع کردید؟ علمای بزرووار شيعه یا هر چيزی، به چه حسراب را شلط کرده

حرام است؟ شود این حرف شما حررام  اعلم اتاای اد  يتدایی ماجماع کردید که تاليد ابت

 .سنتوویيد حرام است؟ برشالف عا ، برشالف کتاب، برشالف است، به چه حساب می

                                                           

 )با اادک ت او (. 67 ، (4 جی، اللئال یعوال. 1
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بخاد، بروید کند و ماداری اور مییکی از کارهایی که این تاریکی زمان ما را کم می

سرت، آقرای بروجرردی، آقرای هرا دسرت شرما او بگردید هر کدام از علما  که فتاوای آن

از او تاليد کنيد. چه لزومی دارد از شيخ  ،حکيم، هر کدام در هر بحثی اعلم و اتای هستند

 ،د شرودتوااسرت مالرتا دیرروز امی علی تاليد کنيد کهمحمداکبر تاليد کنيد، از شيخ علی

مالّرد  جمهور شود در تبليغا  شرودشواست رئيسمرجع شود؟ وقتی که میشواهد حات می

اعلم شد! این چه اشتباهی است که و جمهوری مجتهد شد ، بعد پات ميز ریاستامام بود

مرذهبی اسرت؟ مارداری کنيد؟ این چه حماقتی اسرت؟ ایرن چره تشما در عالم پخش می

، احتمرال بدهيرد هستشعور داشته باشيد، ماداری مسلمان باشيد، احتمال بدهيد که شدا 

دااد مرن یعنی چه؟ شدا می هادیوااگیاین  .زایی در کار است، احتمال بدهيد جهستدین 

زدم. اورر روزهرا هرزاران لگرد بزانرد، اصالً به فکر شود ايستم، اور بودم هيچ حرفری امری

قررآن ه هزاران ااسزا بگویند، هزاران تهمت، هزاران مرتبه این ااچيز را بکاند که یرک آیر

هرای مرا دور ورفته، ایرن قرآاری کره از حوزهزامود کند، این قرآن لگدشورده، این قرآن وا

 صدای من را شواهيد شنيد. ،شندمکنم، در برزخ میافتاده است، من افتخار می

در آن اگ ته که زاده باشد،  ،ردتاليد این چهار مرحله را دارد. این چهار مرحله را که دا

د و هريچ امرامی ا  اآلن تاریف داشرتنباشد، شواجه اباشد. اور حضر  عب باشد، مرد حر

 اینکرهکردیم؟ تمام مراجرع بایرد از ایاران تاليرد کننرد، بررای از چه کسی تاليد می ،ابود

دااد، شود من غلرط ایاان با سه معصوم محاور است و تمام تکاليف را از سه معصوم می

او  امرا ،کرم اسرت سنتکنم که اجتهاد کنم! ورچه درصد غلط اجتهاد بر محور قرآن و می

شرد آقرای کلثوم تاریف داشتند، زینب ) ( تاریف داشرتند، میادارد. اور امّ درصد غلط

شویی، آقای ولپایگاای، آقای شمينی، آقای بروجردی بگویند که این زن است؟ اره، بایرد 

وردید، ترازه احروط سال می ه تادسال،  شصتسال،  پنجاهشما از ایاان تاليد کنيد. شما 

شود اا   جدوی ادارد. ایاان از برادر شود، از پدر شود، از و اقوی دارید، ایاان احوط و اق

باید مرد باشد و قيرود دیگرر؟  کردید که دکند و اشکالی در این مطلب ايست. چرا مايمی

شود تاليد کرد، اور شما از تورا  تاليد کنيد، از تروراتی کره از یهودی امی« لَا شَکَّ» البته

 ، از توراتی که بر موسی اازل شده است، از شریعتِاه آن تورا  غلط ،بر موسی اازل شده

حات که مسلمان هستيد از کسی که بر محور کتاب و  امااهلل در زمان تورا  تاليد کردید، 

غيرر  تاليد کنيد، تورا  شيلی بهتر از این است، وحی است، این فکررِ ،دهدفتوا امی سنت

 وحی است و آن وحی است.



15 

 

تاليد کند. یک  بلد ايستکه شود او باید تاليد کند، شود او اور از کسی تاليد کنيد یا 

چطور است؟ و تم: شود  اانو ت: ای -بنا ايست که اسم برده شود-ا ر از من سمال کرد 

ووی آقرای در زمران آقرای شمينری ایاران مسرئله شما بروید و ببينيد چطور است. و تم:

ها را کره شرودم مرن شرنيده-م و رت. یرک روز شرنيدشمينی بود، در تلویزیون مسئله می

شون شهيد پاک است، مث  آب شوردن اسرت،  :و ت -وویموویم، از کسی امیشنيدم می

رساله اوشته است! شاک  ،تو مسئله اگو. مسئله بلد ابود بگوید ،آقا فرموداد:آقای شمينی 

بَاررْ عِبادِ فَ»ها! ها، شاک بر سر این تاليد و اسالم، شاک بر سر این اجتهادبر سر این حوزه

 «.أَحْسَنَهُ * الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ اْلاَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

هرا بایرد در تمرام ایرران پخرش شرود و هایی بگویم که این حرفشواهم حرفمن می

فهمنرد، یرا وویند، یرا فررض کنيرد کره امیان شود امیدیگران برای ح ظ دکمطالبی که 

اویسند! داايم تايه را چطور میحتی امیبلد ايستيم،  يهاما تولی کنند، می يهفهمند تامی

قرن  چهاردهقرن اسالم را لگدمال کرداد، مخصوصً حات،  چهاردهرا قبول اداریم.  يهما تا

ااری یرک غلطری کنريم؟ آقرای شريخ علی يهمخصوصً حات، باید تا ،به قرآن صدمه زداد

 کرده است، ما ساکت شویم؟

 

 وَ تُحِبُّهُ لِمَا وَفرْانَا وَ مِياْلعَظِ اْلاُرْآنِ مَعَارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ دُورَاَاصُ اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنربْنَا وَ تَرْضَاهُ

 

 «.کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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