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

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

تعدد  ااملی امر و تعدد رهبری به تعدد و نعنی کسی قائلنظرنه والنت مشروط،  در مباحث پیش عرض شدد
به  دمشروط به دنگری باش به انن معنا که والنت برای فقهای متعدد باشد ولیکن والنت هر نک باشد مشدروط

امر والنت  دهکنناثبات اساسًا دلیل دالنل انن بود که ازجمله و مقتضی برای آن نیستبیان شد  .چه شکلی است
منتها گفتیم  .رای هر فقیهی انن والنت ثابت اسدددتو ب کندینمفقیه دنگرمقید  یرأرا به  فقیهوالنتفقیده،  یبرا

ثابت است؛  نأو والنت بالش ءوالنت با القتضا فقیهی والنت ثابت اسدت انن است کهبرای هر  کهاننکه معنای 
است و  پرشدهمانه پیو لیت پیدا کرد، دنگر انن ظرف فعتصددی امر والنت شدد و والنت در حا او ماگر فقیهی 

به  اواهد بود. نعنی اطاعت انن فقیه بر فقهای دنگر واجب ؛در امر والندت داالت کند توانددینمکس دنگری 
ِتی َعَلْیُکْم » نا 1«فإّنی َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم حاِکماً » نتوالهمان ادله  ُهْم ُحجَّ  .هاانن و امثال 2«َفِإنَّ

فقاهت هم ما اجماع مرکب دارنم. انن اجماع مرکب  تارنخ در طول ،عَلوه بر اننهمچنین مطرح شدددد کده 
ارنم و ما فقیهی که قائل به عدم والنت باشددد ند باآنکهمشددروط به فقیه دنگر نیسددت.  فقیهوالنت مبنی بر اننکه

والنت  که قائل به کسیآنکه قائل به والنت است و چه  کسیآنمعذالک چه  ،اگر داشدته باشیم ایلی کم است
اجماع  همه ،اسددت که قائل به والنت تامه کسددیآنکه قائل به والنت جزئی اسددت و چه  کسآنچه نا  نیسددت

طول در  فقها ما کسی از. گونندمیرا اجماع مرکب  ننا که فقیه دنگر نیست یرأانن والنت مشروط به  دارند که
 اماد شددکه فقیهی قائل به والنت بااسددت نبوده هم ما  یو در کتب فقه انمرا ندنده زتارنخ فقاهت از آغاز تا امرو
که  کسیآنچه  کند. به انضمام رأی و نظر فقیه دنگر دنگر نا مشدروط فقیهوالنتبه والنت هر فقیه را مشدروط 

بول دارد و چه که والنت جزئی را ق کسآن چه .که قائل به والنت نیسدددت کسآنقائل به والنت اسدددت و چه 
 .که قائل به والنت کلی است کسآن

                                                           
ْن  ِمْنُکْم  کاَن  َمْن  َنْنُظراِن : قال ؛۶۸-۶۳ ص ،۹ ج ،ش ۹۶۳۱ الکافی، کلینی، .1 حکاَمنا َعَرف َو  َحراِمنا َو  َحَلِلنا ِفی َنَظَر  َو  َحدنَثنا یَرو َقْد  ِمَمّ

َ
... أ

 و الله علی لرادا علینا الراد و رد علینا و الله حکمبه استخف فانما منه نقبله فلم بحکمنا حکم فاذا. حاِکماً  َعَلْیُکْم  َجَعْلُتهُ  َقْد  فإّنی. َحَکماً  ِبهِ  َفْلَیْرَضْوا
 و نموده مطالعه ما حرام و حَلل در و کرده روانت را ما حدنث که اسددت کسددی چه شددما از ببینند کنند نگاه باند: فرمود .بالله الشددر  حد علی هو

 پس. امداده قرار شما بر حاکم را او من که زنرا بپذنرند، داور و قاضی عنوانبه را او دبان... است شنااته را ما قوانین و احکام و شدده نظرصداحب
 پشت داداون به کند پشت ما به کسی و اندکرده پشت ما به و شدمرده سدبک را ادا حکم گمانبی نپذنرفتند وی از و نمود حکم ما حکم به کهآنگاه
 .است اداوند به شر  حد در انن و کرده

ا ۹41: صفحه 7۸: جلد عةیالش وسدائل .2 مَّ
َ
ُهْم  َحِدنِثَنا ُرَواةِ  ِإَلی هافی َفاْرِجُعوا اْلَواِقَعةُ  اْلَحَواِدُث  أ ِتی َفِإنَّ َنا َو  َعَلْیُکْم  ُحجَّ

َ
ةُ  أ هِ  ُحجَّ  رخ که وقانعی اما .اللَّ

 .هستم آنان بر اداوند حجت من و شما بر من حجت آنان که کنید رجوع ما احادنث راونان به هاآن مورد در پس مستحدثه، مسائل و داد اواهد
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معصدوم است، از احرز مصادنا  ازنظرکاشدف  قطعاً بنابرانن اگر اجماعی وجود داشدته باشدد که انن اجماع 
 یرأانن اجماع مرکب اسددت که ذکر شددد. مگر اننکه کسددی ادعا کند که از اسدداک اجماع کاشددفیت از  همآن

 یأراحرز مصادنا اجماع کاشف از  از معصوم باشد، یرأل به اجماع کاشف از ولی اگر کسی قائ .معصوم ندارد
است که ما در طول تارنخ  یمرکبمعصدوم هم انن اجماع اسدت. چون انن اجماع قطعی و مسلم است و اجماع 

قائل  که کسآنکه قائل به والنت نیست، چه  کسآنکه قائل به والنت است و چه  کسیآنفقه، همه فقها، چه 
 قیهفوالنتاجماع دارند بر اننکه  هااننکه قائل به والنت کلی اسددت، همه  کسآنبه والنت جزئی اسددت و چه 

 بنابرانن انن هم دلیل دنگری بر نفی مقتضی است.؛ فقیه دنگر وجود ندارد یرأمشروط به 

. انن مقتضددی ندارنم -دنگر مشددروط به نظر فقیه فقیهوالنتنعنی نظر قائل به - برای انن نظرما  اسدداسدداً 
 قیهفوالنتما  شود. معنای شورای رهبری انن است کهچیزی اسدت که گاهی از آن به شدورای رهبری تعبیر می

 اگر . حتینابعض الفقها باشددد بری، شددورای رهبری کل الفقهاچه شددورای ره ؛را مشددروط به فقیه دنگر کنیم
و دلیلی بر  مقتضی ندارد کَلً بنابرانن انن نظرنه ؛ دنفات باشبعضدی هم به هر بعضی از ابعاض و هر صفتی از ص
 .آن نیست. انن از بحث مقتضی نسبت به انن نظرنه

 و اجماع آن را اثبات کند توانددینمبرای انن نظر مقتضدددی وجود نددارد و دلیلی  کدهاننافزون بر  ؛امدا مدان 
ظری را دلیل به شکلی چنین ن هرحالبهبگونیم نعنی  فرض آنکه مقتضی وجود داشته باشد به آن اسدت براَلف
های والنت برای فقیه متعدد نا فق گونندانن رأی که میبا  نا با چنین رأی و نظری منافات ندارد، ،کندیماثبدات 

فرض  انن بااننکهو انضمام نظر دنگری باشد.  یرأاش مشروط به و نفوذ حکم فقیهوالنتاما  ،متعدد وجود دارد
 حث. در انن بتضی ثابت شود، مان  هم وجود دارددلیل داشدته باشد و مق کهانناما به فرض  ،فرض باطل اسدت

 کنیم:چند نمونه اشاره می چند مان  وجود دارد که ما به

 کهننولو ا و عملی نیستکه معقول  استهمه فقهای دنگر  یرأنک فقیه به  یرأمان  اول مشروط بودن نفوذ 
بلکه باند گفت  .امر نادری اسددت« واحد یرأکلهم علی »چون اجتماع فقها  .جم  کنند همه فقها را بخواهند

باشند که اگر بخواهد چنین باشد، امور مملکت همیشه  اسدت که همه متفا الرای در نک مسدهله غیرعملیامر 
نند تا بحث ک یامسهلهراج  به هر  قدرآنباهم رانزنی کنند و و نند همیشه باند بنشی هااننچون  شود؛مختل می

 به وحدت نظر برسند. البته ممکن است نرسند و نک ماه بحث کنند.

 اما بحث اعمال والنت افتدائل کلی، کمتر اتفاق میدر مسددد نظرااتَلف انن نکته را هم باند دانسدددت که ]
ر نک د اواهندیمو  نشینندیم دورهمقانان مسهولین وقتی . در حال حاضر آدر مسائل کلی نیست نظرااتَلف
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یلی نادر است و ا افتدینماتفاق  نظراتفاق اصَلً  آند؛پیش میچطور  نظرفااتَلشما ببینید  ،مسهله بحث کنند
حث فرض انن است که ب .به آن عمل کنند و اکثرنت بدهند یرأواق  شود و ناچار هستند که تن به  نظراتفاقکه 

فقیهی  ینچن یرأهمه فقها منضم به  یرأنعنی  ؛فقیه دنگر است یرأمشروط بودن به  بحث و اکثرنت که نیست
 را برای نک یابودجهبخواهند  اگر هستندکار  دردر مسدائل اجرانی اضدر در حال حبنابرانن کسدانی که  .شدود

دولتی  نک قراردادی را با نک اگر بخواهند نا تصدونب کنند نا بخواهند تصمیمی درباره نک قانون بگیرند یجان
 همهر د ی بحث کنند نا غیرهتببندند، بخواهند سددر اف ای تی اف با نکدنگر بحث کنند، بخواهند در سددی اف 

در انن مسددائل فقها بخواهند با نکدنگر  همهاگر شددود چطور میحال  ؛وجو دارد نظرااتَلفدرگیری و  هاانن
ه مسهله و دو مسهله و سه مسهل نک انندر مسدائل جزئی، در مسائل اجرانی، در مسائل مدنرنتی،  ؟!بحث کنند

ما  .کندیمچهل سدال است که مجلس شورای اسَلمی دارنم و همش دارند قانون تصونب  اآلنکه نیسدت؛ ما 
 ساعت نا هشتصبح تا شب روزی هفت  هرروز مقننه چهل سدال است که قوه و دارنم ایلی به قانون احتیاج

در مسدائل جزئی و در مسائل اداره کشور ایلی نیاز به  ماشدود . معلوم میکنندیمو قانون تصدونب  نشدینندیم
ر باشد، های دنگو تصمیم هر فقیهی متوقف بر انضمام آرای فق یرأمتعدد دارنم. اگر بنا باشد  هایگیریتصمیم

 .آندیمبه وجود  هاگیریتصمیمقطعًا چنین اشکال و اللی در اصل 

ت که فرض بر انن اسچه دلیلی دارد؟   در پاسخ به انن سؤال هم که چرا نباند قرعه زد باند گفت که انن کار]
ه اننک جایبهنجا دنگر جای قرعه نیست؛ چون اننجا امر مشکل نیست. اندر واجد شدران  هستند و  هاآنهمه 

؛ یوحسابتدرسکنند، نک نفر متصدی شود و با بقیه مشورت کند؛ مشورت به معنای شورای  کشیقرعهبیانند 
دنگر مشددکلی  سدداده و عقَلنی وجود دارد حلراهچنین  کهیمادامنعنی مشددورت کند و اودش تصددمیم بگیرد. 

ل أمر کرعة لالق»نیست؛  کشیقرعهکنیم که چند نفر از فقها جلو بیانند. جای  کشیقرعهیست که ما بخواهیم ن
به فرض اننکه ما قرعه را در انن امر جاری کردنم. جای  .مشدکل وجود داشته باشد قدرآنجانی که  1«لکمشد

اننکه بخواهیم  جایبه ؛اه وجود دارداما اننجا ر راهی وجود ندارد و راه مسدددود اسددته آنجاسددت که هی  عقر
 نکانن و گیردیمشونم، نک نفر امر را به عهده  بَل مرجحفقها را متعدد کنیم و بحث را بیندازنم و دچار ترجیح 

به عهده  اشیهقب و سه نفر را انتخاب کند تواندیمدو نفر باشدند،  توانندیمانن بقیه  .کندیمنفر با بقیه مشدورت 
وجود دارد اننجا جای قرعه نیست. اگر بخواهد بعضی را انتخاب کند بدون افراد  حلراهاود اوست. پس چون 

                                                           
 در عظام، یفقها و رودمی ارک به -منازعات ریغ در چه منازعات در چه- فقه ابواب از یاریبس در هک اسدت معروف قواعد ازجملۀ قرعه قاعدۀ .۹

 .کنندمی کتمس آن به فراوان موارد
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ما امور مملکت را دچار  نعنیدایل کند،  گیریرأیدنگر، انن ترجیح بَل مرجح اسدددت و اگر بخواهد همه را در 
 الل کنیم.

نیست همه فقها در نک  طوراننولی  ؛اسدت که همه فقها نکسدان باشدند درجانی بَل مرجحح : ترجیسدؤال
 .درجه نکسان نیستند

ش فرمانرا  فرضنیسدتند؟ شما اَلف  واجدالشدران  هاآنگونید که بعضدی از پاسدخ اسدتاد: پس شدما می
ان رسددد و اگر انشددیر اعلم نمیدنگر نوبت به غ ،نک اعلم وجود دارد هاآنکنید؛ فرض انن اسددت که اگر بین می

ما  نیست. انن را واجدالشدران یر اصدلح در برابر اصدلح غ. رسددینماصدلح اسدت، دنگر نوبت به غیر اصدلح 
او را رها کرد و به سراغ غیره اصلح رفت. فرض بر  شودینماگر کسدی اصدلح اسدت،  گوندیمعقل  که نماگفته

تقوا مسدداوی هسددتند نعنی حداقل اعلمیت برای کسددی اثبات و  در عقل، عدل، علم، ورع هااننانن اسددت که 
 فرضسددت و اگر از بحث اننجا فرضشددران  در سددطح واحدی هسددتند.  واجدنت ازنظرنشددده اسددت. همگی 

 متعین است. نفسهفیپس  دنگر نوبت به انن فرض نخواهد رسید. اگر کسی بهتر است ،اارج شوند

رنت برای مدن گیریتصددمیمدر آنجا مسددهله، مسددهله  ؛بحث اواهیم کردالبته بحث انتخاب رهبری را بعدًا  
 صَلً ارفیه برای کشف اماره عقَلنی ع و اواهدح است. کشف اصلح، اماره میکشدف اصل بلکه مملکت نیسدت

ت، انن اقوی اس . چون امارنتدارد به امارنت اقل اکثر ارجحیت نتمارا، اگر ااتَلف پیدا شد و کندیمکفانت 
نین کند. چون چبرد و ساق  میتر را از بین میاماره تعارض پیدا شد، کاشفیت اماره اقوی، اماره ضعیف اگر دو
 هد اصلحبرای تعیین مجتامارنت  آنجا بحث که کنیمیمبحث ت. ما بعدًا اکثرن یرأ شودیمدر اننجا گفته  ؛است
اما در اننجا بحث در انن است که چه کسی والنت ؛ است ، مجتهد نا به عبارت بهتر از اقوی در اداره اموراست

 دارد؟ نه اننکه بخواهیم از کسی که اصلح است کشف کنیم.

 .اسددت با توجه به وجوب اطاعت ولی امر ،فقهای دنگر یرأبه انضددمام  یههر فقالزم تقید والنت  ؛مان  دوم 
و در  تدافمیپیدا کرد که ایلی هم اتفاق  نظرااتَلفهر فقیهی واجب اسدددت، اگر با فقیه دنگر  وقتی اطداعدت

. انن اف ای تی اف ایلی مثال بینندیمدر آن تصمیم  مفسده را و دنگریی از فقها مصلحت نکحدی اسدت که 
 گوندیمایلی ایلی بد است. نکی  گوندیمایلی ایلی اوب اسدت و دنگری  گوندیمنکی  ؛روشدنی اسدت

ضددرر  به گوند اگر امضددا نکنیگری میدن و امضددا کنی انن ایانت به مملکت و مملکت فروشددی اسددت اگر تو
که  ودشیمانن  هیجنت جاانندر کنیم؟  کارچهشدود. باند اننجا می مصدالح مملکت مملکت اسدت و باعث ضدربه

ف و ااتَل منشدددأبا نکدنگر بیفتند.  ودعواجن بیفتدد و مردم هم بده  ودعواجند بدا دنگری بده  هداآننکی از 
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دو فقیه نیست و ااتَلف در رأی دو  یرأ. البته انن ااتَلف در افتدمیشود و در جامعه دعوا به راه میامرالفساد 
که  گونندمی، طرفداران انن ةالطاعبرود در حد دو فقیه واجب ا کدارشدددنداک اسدددت و حاال اگر بخواهد باالتر

 واجب است. وگونند اطاعت ارفداران دنگری میاطاعت انن واجب است و ط

ست. کنم داستان نیعرض می کهانن چه اتفاقاتی افتاده است و روطهمشدر مسائل که عرض کردم در گذشته 
 امیدهشن هایلیااز بلکه  امیدهنشنو از نک نفر و دو نفر هم  اندگفتهبرای ما  اندبودهرگان ما که در آن عصر انن بز

دنگری از  و : اللهم العن هروی قروی اراسددانیگفتیمکه در نجف دو مسددجد بود که انن مسددجد بعد از اذان 
 شددودیم طوراننذنه! بعد از اذان نماز! أر مدر انن حد! سدد ...اللهم العن کاظم نزدی فَلن فَلن گفتیم طرفآن

قوای نظامی داشته باشند؛ اگر بخواهد انن  وش ارت و ر دسدتشدان باشددر حدی نبودند که قدرت د هاآندنگر. 
وند دنگری بگ و را بگیرند هانآبروند  پاسددددارهابخشدددی از نیروی نظدامی را برای اودش بگیرد، انن بگوندد 

 !؟افتدمیرا بگیرند؛ چه اتفاقی در مملکت  هاآن ندوبر هاپاسدار

با توجه به اننکه گاه ااتَلف در حد  کنیم دنگر یرأبه انضددمام  فقیه را مشددروط یرأاَلصدده اگر ما بخواهیم 
بری مسددهله مسددهله ره  انن مشددکَلت به وجود اواهد آمد.] فقهی کلی نیسددت یرأکه ااتَلف در انن اسددت 

باند  هرسدددالتصدددمیم بگیرد.  امور تکتکدرباره  باند و مدنرنت امور جزئی اسدددت ومددنرندت امور اجرانی 
 باند برای مسددائل تصددمیم بگیرند. گاهی هرروز و یم بگیرندباند برای مسددائل تصددم هرسددال ،کنند بندیبودجه

مصالح مهم مردم است، اتفاق بیفتد و  منشأنک مسهله کَلن مهم که  هرسدال. کافی اسدت در شدودیم طورانن
 مختلف یرأنا به  و ماندو آن مسهله معطل می رساندینم یابهرهنا  وقتآنو  شدودیم هاانن منشدأ ااتَلف بین

را از  یرأبه اجرا بگذارد و مانعی در طرنا آن  داندیمکه  نیرأکه همان  داندیمنک وظیفه اود  هرو  رسدددندیم
دارد افساد  انن مانعی در راه مصدالح ضدروری مردم اسدت. انن و د. مانعی در راه اصدَلح مملکت اسدتبین ببر

 دنگر. شودیم طورانن و کنییمنه تو داری افساد  گوندیمکند؛ او هم می

و گفتیم که انن عملی نیست و نگفتیم که مان   اسدت بین دو شدکلامر دانر که انن اسدت مان  اول در بحث  
ها که گفتیم عملی نیست و نا بعضی از فق کل فقها باشد یرأنا مشروط به  بیان شد:. شدودیماول باعث فسداد 

اگر به هر شدددکلی از مان  اول  :گونیممی ؛کندیمان  دوم فرق باشدددد که انن ترجیح بَل مرجح اسدددت. انن با م
و  تصمیم بگیرند، همگی والنت دارند باهمگذشدتیم و آن را حل کردنم، اگر چند فقیه داشدتیم که بنا شد همگی 

ا کنند؟ ن کارچهباند  اندنشدهحاال اگر فقهای دنگر موافا  .دنگری اسدت یرأمشدروط به انضدمام  هاآنوالنت 



 1931آذر ماه  11             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               25جلسه 

 

 اهداویم همدومی  عاً قط .را اجرا کنند یمشدددانتصدددمبداند تصدددمیم نگیرند، نا اگر بخواهند تصدددمیم بگیرند، 
 .شودیمفساد و ااتَلل در امور  منشأتصمیمش را اجرا کند؛ به همین دلیل گفتیم که 

بل از ق شددورا انن و دارنم که قبًَل شددورای عالی قضددانی بود گیریتصددمیمما در تارنخ انقَلب، نک شددورای 
 قدرنآو اعضدای شدورای عالی قضانی بودند؛  بودند که همگی فقیهنفر  . پنجدر قانون اسداسدی بود ندنظرتجد

کنیم. انن ن باند نصددب گفتانن قاضددی را باند نصددب کنیم، دنگری  گفتیمافتاد؛ نکی اتفاق می هانآدعوا بین 
 درسدددت گفتیم نکیآنو  گوندیمانن درسدددت  گفتیمنکی دنگری.  علیهکرد و آن ن مصددداحبده میآ علیده

لذا دندند که اوضدداع امور قضددانی  .بودند شدددهمشددخ با تعیین هم  باآنکهفر بود ن پنج هاآن. تعداد گوندینم
و در بازنگری قانون اسدداسددی  تجدندنظرکه قانون اسدداسددی را عوض کنند و در  شدددندو ناچار  شددودمیمختل 

آن رئیس قوه قضانیه را گذاشتند. انن مسهله رئیس قوه قضانیه که ما  جایبهو  هرا برداشتشدورای عالی قضانی 
ه دلیل بر اننک ؛برهان عملی روشن است نک اننحال انن در بازنگری قانون اسداسدی انجام گرفت.  ،دارنم اآلن

 به چه شکلی اواهد شد. شورانی در مسائل کَلن گیریتصمیم

 به موافقت بقیه قیدم گیرندهیمتصددمی هسددت که رأنک شددورای  ؛واهیم گفتسددت در آننده ادو نوع شددورا
م بگیرد که باند تصمی کسآننظر مشورتی است.  و یستولی نظرشان نظر اجرانی ن دهندیم؛ بقیه نظر شدودینم

 اسددَلم نیدتأ. انن همان شددورای اسددت که مورد کندیمبهتر را انتخاب  یرأو  کندیمسددنجش برقرار  هاآنبین 
حا مساوی داشته  گیریتصمیمنیست که همه اعضای انن شورا در  طورانن و است مدوحاسدت. انن شورای م

 .دهندکنند و فق  نظر میمی مشورت و بقیه گیردیمحا نک نفر است؛ او تصمیم  گیریتصدمیم حا و باشدند
د؛ باشن ةاهد نافذ باشد و همه واجب االطاعکه نظر همه بخو درجانیاما فرض کنیم  .ولی نظرشدان نافذ نیسدت

و  شودیمکنند که نظر او اگر اجرا نشدود به مملکت صدمه وارد نظرشدان نافذ اسدت و هرکدام هم احسداک می
 .رودیماسَلم از بین  و گیردیممصالح عمومی در معرض اطر قرار 

بین آاوند اراسانی و مرحوم کاظم طباطبانی  بود که نکی چنیناننچون مسدهله مشدروطه در حد بیان شدد 
اندازند، اسددَلم را از بین راه می مشددروطه که ننا صدداحب عروه معتقد بود .بود طورانننزدی صدداحب عروه 

انن اسدتبدادی که امروز راه افتاده، نعنی اسدتبداد سَلطین قاجار، اسَلم را از  گفت؛ آاوند اراسدانی میبردیم
 . هرنک معتقد بود که از انن طرنانه قانونی وجود دارد و نه چیزی کنندیمهر کداری کده بخواهند  ؛بردیمبین 

. باند همه قوا را مصروف داشت تا کندیمنجات پیدا  د وشدویماسدَلم احیا  -از طرنا نظری که اودش دارد-
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 اننشرأ نکدنگرند و هر دو در عرض داشته باش گیریتصدمیموقتی هر دو حا  شدودیم طوراننانن اجرا شدود. 
 نافذ باشد.

نکی از  کلیات، در .ات است و نه در امور اجرانی جزئیکلی فتوا در؛ اما در بحث تقلید به انن شکل نیست ]
 مثَلً . ودشیممفسدده  دچار ،رسددیمجزئی  مسدهلههر وقت به  اما فقیه دنگر، ازو نکی  کندیمانن فقیه تبعیت 

 و ااتَلف در فتوای کلی دارنم نک ااتَلف در ثبوت هَلل وجود دارد: نوعدو  ؛ثبوت هَلل مسدددهلدهدر همین 
 قهمین ااتَلفی که در امر جزئی اتفا است. نا ثابت نشدده شدده ثابتآنا  که هَلل جزئی نک ااتَلف در ثبوت

 گیرندیمعید  مردم ؛چشندینممردم طعم عید را  اصَلً  و شددن جامعه اسدَلمی اسدت چندپاره، موجب افتدمی
 .دار هستند روزههمهنک جای دنگر  اما

و نا د ،گرفتندیمچهار روز عید  شیعیانمشداهده کردم که در اارج که بودم  ام؛کردهتجربه مسدهله را من انن 
آقای  :دگوننعده می نکو چهارشددنبه را عید گرفتند.  شددنبهسددهسدده بار اتفاق افتاد که نکشددنبه و دوشددنبه و 

هَلل وجود دارد.  نترؤچون امکان  ،فَلن روز عید اسددت گوندیم ،شددود نترؤقبل از اننکه هَلل  اللهفضددل
ب مشتر  که در ش نیهرجانت ؤر اتفاق بیفتد. ولی ترؤنایر! انن امکان کافی نیست و باند  گوندگری میدن

کند و در هر جا باند به افا اودش هَلل دنده شددود. بین انت نمیکفنه  گوندیم. سدومی کندیمکفانت  ،اسدت
اَلف غرض انن کار که  شودیممشخ   شدد.دنده ن گونددنده شدد و دنگری می گوندهم نکی می هااننهمه 

ادای متعال به چنین چیزی راضی نیست و تعارف هم ندارنم. قضیه را باند  کهاننشارع است. ما نقین دارنم به 
ل تشدددکیک، غیرقاب با ادله قطعیه «وت الهَللبین االماکن المتباعدهبث»اننجا حل کنیم که البته ما در انن کتاب 

قطعًا  هبلک اسددت؛ نه اننکه احتمال بدهیم قطعًا اَلف شددرع ،ونندگمیکه مسددهله تعدد آفاق که  نماکردهاثبات 
ْنَزْلَناُه فِ » م؛شدددب قدر دارننک اَلف اسدددت. ما 

َ
ا أ ُل »! شدددودینمقرآن که چهار بار نازل  1«َلِة اْلَقْدرِ یلَ  یِإنَّ َتَنزَّ

وُح کاْلَمََلئِ  ِهْم ِمْن  هایفُة َوالرُّ ْمرٍ کِبِإْذِن َربِّ
َ
مگر مَلئکه بیکار هسدتند که هرشب بیانند پانین را بروند باال؟!  2«لِّ أ

ة انن اسددت که ما چند لیل اشیمعنآفاق  تعدد لیله القدر دارنم. شددبنکو  کنندیممَلئکه نزول پیدا  شددبنک
نشددانه فسدداد انن نظر  دارد و . اود همین تالی فاسدددنماکردهرا مطرح مسددهله القدر دارنم. آنجا ما به قوت انن 

 است.

                                                           
 ۹. سوره قدر، آنه ۹
 4. سوره قدر، آنه 7
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؛ همه بزرگوار هسدددتند اما انن مشدددکل باند حل شدددود. نباند جامعه گذارنمیمالبتده ما به نظر فقها احترام 
ه زمین بعلیه السَلم وقتی اون سیدالشهدا  البته ما عرض کردنم که در روانت است که .شدود پارهپارهاسدَلمی 

له و علیه و آ اللهیصلبه پسدر داتر رسول ادا  که ای امتی :رناد برآوردفرش ع قلباز رنخته شدد، نک منادی 
برای اهل  ااتَلف انندنگر برای شددما عیدی که در آن اجتماع کنید وجود نخواهد داشددت. ظلم کردند سددلم 

ایلی شدندتر است. همین ااتَلفی که در بین شیعیان است، در بین اهل  هاآنسنت هم هست و اتفاقًا در میان 
 ،گیردیمعربسددتان نک روز عید  ؛نیسددتند باهمبینید که کشددورهای اهل سددنت هم ا میشددم ،سدنت هم هسددت

 .گیردیمعید را  دنگر، مثًَل الجزانر نک روز گیردیمپاکستان نک روز عید 

است.  ینیز نک مان  اثبات متشدرعه مبنی بر عدم تقید نفوذ حکم حاکم یرهسد مان  سدوم و آارنن مان  اننکه
و  که قائل به الفا هستند هانیآنعلیهم السَلم سیره متشرعه از زمان الفای رسول تا برسد به زمان ائمه اطهار 

اعمال  قهانی کهفتا برسیم در زمان  قائل هستند که ما هستیمعلیهم السدَلم که به اَلفت ائمه اطهار  هانیآننا 
و ندارنم، سددیره متشددرعه بر چه بوده اسددت؟ سددیره  نمانداشددتهاند، حتی زمان حکامی که ما قبول والنت داشدته

حاکم دنگر نیسدت. انن سیره مسلمه متشرعی است. در طول  یرأمبتنی بر انن بوده که حکم حاکم مشدروط به 
شما  نده و نظر نده و نا به نک فقیه بگونند که که به نک حاکم بگونند صدبر کن؛ حکم انمندهند وقتهی تارنخ 

رعه هم مان  سیره متشمگر اننکه فقیه دنگر در جای دنگر نظر موافا داشته باشد. انن  ،یسدتن نفوذقابل نظرتان
 .سوم کار است

 ه و سلمو آل محمدیعل اللهیصلو 

 

 


