
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 82/11/79 جلسه پنجاه و هشتم

 نظر شیخ طوسی بر رّد اجتهاد پیامبر  –توسل و استغاثه روایاتی در اثبات موضوع: 

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل لهآ علی و هللا رسول علی

 پرسش:

را به پیغمبر )صلوات هللا علیه( نسبت بدهیم « اجتهاد»کلمه  ببخشید! در مورد اجتهاد الرسول خود همین استاد

 عقلی و نقلی معصوم است ادله متعددبا ا پیامبر اکرم م از نظر این کوتاه آمدن از آن مبانی اعتقادی ما نیست که

همین را  .دانیمها حجت میدر تمام زمینه را کل فعل و قولش دانیم ومی معصوم علی االطالقو ایشان را 

 اصالً طرحش کنیم؟ چرا اجتهاد الرسول را به این شكل خواستم بگویم کهمی

 پاسخ:

وقتی ما احساس کنیم پیغمبر، فرمایشاتش  ،شوداز پیغمبر سلب می به طور کلی اعتماد انسان اصالً ببنید 

ما اصال  گردد!كرده بر خواهد از این حکمی كهنمی بعداً  كه این حکم هللا است و است از کجا معلوم« اجتهادی»

  :دهیماین آیات را هم مورد استدالل قرار نمی

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَما  َفان َتُهوا( َعن هُ  م  َنَهاكُ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

 بازايستيد بازداشت را شما آنچه از و بگيريد را آن داد شما به[ او] فرستاده را آنچه و

 .9(: آیه 97سوره حشر )



لَ  َما لِلنَّاِس  لُِتَبينَ  )  (  ِإلَيِهم   ُنزِّ

 سازي! روشن آنها برای است شده نازل مردم سوی به آنچه تا ...

 44آیه 11: نحلسوره 

اعتماد ما دیگر  ،تجویز بکنیم نسبت به پیامبر اكرم را نستجیر بالله« اجتهاد»از نظر عقلی اگر بنا باشد ما  اصالً 

ه اضافه اصال بفرماید حکم هللا است یا حکم هللا نیست! كلماتی كه پیغمبر اكرم میاز کجا معلوم  شود،سلب می

 با:

 ال َهَوى( َعنِ  ين ِطُق  )َوَما

 گويدينم سخن هوس سر از و

 5(: آیه 95سوره نجم )

)اجتهاد ن کار فرادی که با ایاسنت هم در بین خود اهلکنند؟ البته ها دارند چه کار مینم ایندانمیسازد! نمی

 اند کم نیستند!مخالفت کردهرسول اکرم( 

 پرسش:

 ،که پیغمبر بود جاهایی ها ومبر در مورد ماجرای نخلستاناز پیغ« صحیح بخاری»در  استاد! این همه روایاتی كه

 خواهند آخرش چه کار کنند؟ها میاین

 پاسخ:

 كنند!ها روی چه اساسی این كار را میكه این دانیملله نمیو

 



 پرسش:

ی که یهاها و داعشیگوییم سلفیمیهم ما  !هستند ند روافض خبیث، راستگوهای شیعهگویها میحاج آقا، آن

پیغمبر را  هیچ فرق ندارد که سر ببرند وها اعتقادات آن در !سنت هستندلراستگوهای اه هااین برندسر می

 !طور پایین بیاورنداین

 پاسخ:

 یهودی هایطرح ها ازاین طرح كه ریزند دنبال چه هستند؟ به نظر منداند با این طرحی که میواقعًا آدم نمی

 .کنندها را مطرح میحثین باز زبان بعضی از افراد فهمیده یا نفهمیده ا است و دارند

 پرسش:

  دارید؟ اطالع چقدر «خراسانی سید منصور هاشمی»در رابطه با  ببخشید! استاد

 پاسخ:

  .کننددر این مورد دوستان ما دارند کار می

 پرسش:

 .دهدها را تحت تأثیر قرار میمغز جوان« افغانستان»در های ایشان كتاب

 پاسخ:

 .است« احمد الحسن»تر از کگویند ایشان خطرنابله حتی می



مان من از بعضی از اساتید حوزهگفت ما دلیلی برای توسل به طور مستقیم نداریم! دیروز یکی آمده بود می

گوید ما دلیلی بر توسل به می كه دهندرا پرورش می یهایخورم که نا آگاه هستند و همچنین طلبهتأسف می

  :م از ائمه حاجت بخواهید بعد آیهطور مستقیم نداریم که ما بگوییم مستقی

عُ  )َواَل   آَخَر( ِإَلًها اللَّهِ  َمعَ  َتد 

 مخوان ديگر معبودي خدا با و

 22(: آیه 82سوره قصص )

 !!خبر است  چه در این حوزه دانمنمی .کندخوانند بیان میها میکه وهابی

 پرسش:

تزریق « قم»های رسمًا در بعضی از دانشگاه و این تفکر در بعضی از اساتید در حوزه است ! متأسفانهاستاد

 شود.می

 پاسخ:

  !هایت را در دریا بریزتمام تحقیق :گفتم !من تحقیق کردم گفت: خیلی عجیب است،

 پرسش:

 .گفته بود ییک چیزهای« شیخ صدوق»از 

 پاسخ:

عزیز  بگویم: باید !گفته« حسین فاضل سید محمد»و آقای « اشتهاردی»آقای  !گفته« شیخ صدوق»گوید می

 امام صادق فرمود: !من



َحاِبَك » َن َأص  َتَهَر بَي  اذَّ  َو َدعِ ُخذ  ِبَما اش   « النَّاِدر الشَّ

جلد، دار سيد 4ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، 

 155ص ؛ 4ق، ج 1449قم، چاپ: اول،  -الشهداء للنشر 

َحاِبَك َو َدِع  َشذّ  ُخذ  ِبَما» گویند:ن میاین آقایا َن َأص  َتَهرَ ما َبي  َحاِبَك  اش  َن َأص  سوال « خویی»صالً از آقای ا! « َبي 

از آقای  این را .لی نداردهیچ اشکا گویند:میبگوید چه اشکالی دارد؟ « ادرکنی یا علی»که کسی  كردند اگر

ِفَياِني َفِإنَُّكَما َكاِفَيانِ َيا ُمَحمَّ » :من گفتم .استفتاء کردند« خویی» ُد اك  را مرتب آقای « ُد َيا َعِليُّ َيا َعِليُّ َيا ُمَحمَّ

ُد َيا  »دلیلش هم  .ها والیت تکوینی دارندکه این ،فرمودندشان مطرح میدر درس خارج« بروجردی» َيا ُمَحمَّ

دُ   خواندند،ها بدبختانه قرآن را ن، ایناضافه بر این كردند و سوال« خویی»، از اقای است«  َعِليُّ َيا َعِليُّ َيا ُمَحمَّ

 گوید؟قرآن به صراحت در رابطه با حضرت عیسی چه می

يي )و ُأح  َتى ََ نِ  ال َمو   اللَِّه( ِبِإذ 

 گردانممي زنده را مردگانبه اذن خدا 

 47(: آیه 5عمران )سوره آل

آیا کفر و شرک است  !مادر من را زنده کن ه طور مستقیمب؛ «یا عیسی احی ابی، جدی، اّمی» :بگوید بیاید کسی

زرگانی مثل مرحوم ما بحث کردیم ب .هم شرک است« یا علی ادرکنی»ت شرک اس )آیه قرآن( یا نه؟ اگر آن

وینیه در تمام عالم ها والیت تکگویند اینمی« خویی»، آقای «کمپانی»، مرحوم «ضیاء عراقی آقا»، «نائینی»

 دارند!« هللا یسو ما»هستی در 



در رابطه با توسل ائمه به پیغمبر یا مشروعیت  روایاتی ما گفتی خدایی كه اشكال داشت میاین بنده البته

روایات  .در مورد توسل مستقیم به ائمه داریمتا روایت  14شاید ما بیش از  ،توسل به پیغمبر پیدا نکردیم

  است: «صحیح کافی»

نِ » دُ َحمَّ مُ  َيا ِشَعاُر ال ُحَسي   «ُد َو ِشَعاُرَنا َيا ُمَحمَّ

تهران،  -جلد، دار الكتب اإلسالمية 2اإلسالمية(،  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 49ص ؛ 9ق، ؛ ج 1449چاپ: چهارم، 

« کافی»های مختلف هم در عبارت د در صد صحیح است بلکه صحیح اعالیی هم به نظر ما است وروایت هم ص

 ،ها را واسطه قرار بدهندایناینکه و غیره ما داریم که مستقیم از ائمه حاجت خواستند نه « خصال شیخ» هم در

 گوییم یا علی حاجت من را بده!می یک دفعه ،گوییم یا علی از خدا برای من حاجت بخواهیک دفعه می

این عین  و داده حاجت من را بدهفرمود یا علی، به واسطه قدرتی که خدا به ت« خویی»طوری که آقای اگر همان

 الب بدون اتصال به خدا چیزی نیست.علی ابن ابیط حاجت از خدا خواستن است،

 پرسش:

 كرد.ی خدا است كه دیروز با شما بحث میحاج آقا! این نامه همان بنده

 پاسخ:

 از ایشان شماره تلفن هم دارید؟

 پرسش:

 نه!



 پاسخ:

من همین بحث را در شبکه  است.، من تأسفم برای بعضی از اساتید وزدسها دلم نمیطور آدم من برای این

 ،یک طرف بودم در من ، سه تا وهابی در یک طرف بودند،است کردم« عربستان سعودی»که مال « المستقله»

دانیم و گفتند ما توسل مستقیم را جایز نمی« تیجانی»جا قاطعانه گفتم قبالً بعضی از بزرگواران مثل همان

 نیست که بگوییم یا علی حاجت بده! حصحی

کنم من رسمًا به دنیا اعالم می ،خبر هستندطور گفتند از معارف دینی، بیجا گفتم علمای شیعه که اینمن آن

توانیم مستقیم از ائمه حاجت بخواهیم هم ائمه را واسطه قرار بدهیم مستقیم عقیده شیعه این است هم ما می

ها قدرت داده به قدرت خدا و به اذن خدا، مستقیم ن نیت که خدای عالم به اینخواهیم به ایهم حاجت می

 :د. مثل قضیه حضرت عیسیندهحاجت ما را می

ييإّنی... ) َتى ُأح  نِ  ال َمو   اللَِّه( ِبِإذ 

 گردانممي زنده را مردگانبه اذن خدا 

 47(: آیه 5عمران )سوره آل

ييوقتی  َتى )َوُأح  نِ  ال َمو  یا علی، به قدرت خدا حاجت  !و عین توحید است گوید دیگر مسئله درستمی( لَّهِ ال ِبِإذ 

ها دکانی اگر ما تصور کنیم نستجیر بالله این !من را بده یا از خدا حاجت برای من بخواه هر دو توحید است. بله

ها هر چه وییم اینولی اگر ما بگ ؛هیچ شکی در شرکش نیست و در برابر خدا باز کردند این قطعًا شرک است

 ها هیچ جوابی نداشتند به من بگویند.جا اینآن شرکی نیست. دارند از خدا دارند

 پرسش:

 .شوممن دستش می رسد کهمی یاگر مؤمن اطاعت معبود کند به جای گویداستاد! آن حدیث قدسی هم می



 پاسخ:

  هم است« صحیح بخاری»بله در 

ِدي»... ُب  َعب  هُ  حتى َواِفلِ ِبالنَّ  إلي َيَتَقرَّ ُتهُ  فإذا ُأِحبَّ َبب  َعهُ  كنت َأح  َمعُ  الذي َسم  ِصرُ  الذي َوَبَصَرهُ  ِبهِ  َيس   ِبهِ  ُيب 

ِطُش  التي َوَيَدهُ  َلهُ  بها َيب  ِشي التي َوِرج   «بها َيم 

 ، 891: الوفاة الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ، المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 1729 - 1449 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار:  النشر ردا

 1159، ح8524 ص، 9 ج، البغا

 این خیلی واضح و روشن است.

  .شودرسد که اطاعت او، اطاعت حق میی میچنین تعبیری  دارد که عبد بر اثر عبادت به یک مرحلهتقریبًا 

 پرسش:

  .حاجت بدهد توانداین مرحله که برسد میبه 

 پاسخ:

در  البته خودمان دهیم،را خدمت تان ارائه می تی شد این روایاتبکامالً واضح است، البته اگر مناسبله 

تان گرفتم که ببینم چه کار فایل توسل را از دوس من دیروز روی این قضیه مفصل كار كردیم. «دانشنامه امامت»

سنت از نگاه شیعه و از نگاه اهل توسل، استغاثه .است صفحه فایل توسل شده 944 -144یک به دیدم نزد کردند؛

نزدیک به ادله مشروعیت توسل و مشروعیت استغاثه اصال  گوید من تحقیق کردم!این آقا می اند،را بحث كرده

کند که بزرگان نقل می از بعضی از شنصببا آن « هبیذ»حتی  ی وجود دارد،است! موارد متعدد صفحه شده 244

 :مردند متوسل شدند که یا رسول هللاخدمت رسول اکرم آمدند گرسنه بودند و از گرسنگی داشتند می



، َأَنا ُكن ُت  » َبَراِنيُّ خِ  َوَأُبو َوالطَّ ي  َنِة، الشَّ ُت، ِبَنا فَضاَق  ِبالَمِدي  َم، َذلَِك  َفَواَصل َنا الَوق  ا الَيو   َشاءِ الع َوقُت  َكانَ  َفلَمَّ

َر، حَضرُت  لَ  َيا:َوُقل ُت  الَقب  ع، هللاِ  َرُسو  َبَراِنيُّ  لِي َفَقالَ  الُجو  ،:الطَّ ا اجلس  ُق  َيُكونَ  َأن   َفِإمَّ ز  ُت  َأوِ  الرِّ  .الَمو 

ُت  ِخ، َوَأُبو َأَنا َفُقم  ي  ، الَباَب  فحضرَ  الشَّ َنا َعَلِويٌّ نِ  ُغالََمانِ  َمَعهُ  َفِإَذا َلُه، َفَفَتح  َتي  ِهَما ِبقفَّ ء   ِفي  ، َشي  ر   َكِثي 

ُتُموِني:َوَقالَ  هِ  هللاُ  َصلَّى - النَِّبيِّ  ِإَلى َشَكو  ُتهُ  - َوَسلَّمَ  َعَلي  ِم، ِفي ؟َرَأي  و  لِ  َفأََمَرِني النَّ ء   ِبَحم  ُكم   َشي   « .ِإَلي 

 ، 942: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 نعيم محمد,  األرناؤوط شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 1415 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

 444 ص، 11 ج ،العرقسوسي

  .در زد گفت پیغمبر به خواب من آمد و طبقی از غذا آورد كه در بسته بودبا این بالفاصله کسی آمد

در  ، بعدجا گریه کردبود گفت یا رسول هللا من مشکل مالی پیدا کردم همان مشکل مالی پیدا کردهدیگری 

  کیف پولی در دستش قرار داد وقتی بیدار شد دید کیف پول در دستانش است.یك  دید که پیغمبر اکرم  خواب

ام ده تا بچهام گم شام بچهمن از راه دور آمده!گفت یا رسول هللا  ،اش گم شده بودکسی بچه مورد دیگر اینکه

از  ؛ یعنیشد« مسجد النبی»اش وارد یک دفعه دیدند که صدای مردم بلند شد بچه،روم جا نمیپیدا نشود از این

اثر و نتیجه دیدند،  سنت از استغاثهاهل كه، اینطور قضایای که استغاثه به پیغمبر نه توسل به پیغمبراین

ت بخواهیم روایتی ما مستقیم از امام حاج كهاین گویدمیی ما حوزه حاال یک طلبهشان مملو است! هایکتاب

 نداریم!!

 پرسش:

 استغاثه همان توسل است؟

 



 پاسخ:

استغاثه فرق ؛ «اغثنی یا رسول هللا، اغثنی یا علی»، استغاثه مستقیم خواستن است، استغاثه، توسل نیست !نه

آنچه در  .بین این دو فرق بگذارید .م خواستن استیعنی او را واسطه قرار دادن. استغاثه، مستقی کند، توسلمی

، یا او را وسیله قرار دادن یعنی توسل و یعنی مستقیم از امام و پیغمبر خواستن ؛استغاثهها مصطلح است کتاب

ام را به من برسان این استغاثه ام گم شده بچهیا رسول هللا بچه شود،رسول هللا از خدا بخواه این توسل می

 !شودمی

 پرسش:

  !در واقع خود نماز هم وسیله است دیگر

 پاسخ:

 .بله

 ال َوِسيلََة( ِإلَيهِ  )َواب َتُغوا 

 جوييد تقرب[ و توسل] او به

 59(: آیه 9سوره مائده )

 :یا

َتِعيُنوا  رِ  )َواس  ب  اَلِة( ِبالصَّ  َوالصَّ

 جوييد ياري نماز و شکيبايي از

 49(: آیه 8سوره )



  :گفتایشان جلسه قبل می

ُبدُ  )ِإياكَ  َتِعينُ  َوِإياكَ  نَع   (نَس 

 جوييممي ياري تو از تنها و پرستيممي را تو تنها[ الها بار]

 9(: آیه 1سوره الفاتحه )

 شود؟پس حکمش چه می

 گوید: قرآن می 

َتِعيُنوا رِ  )َواس  ب  اَلِة( ِبالصَّ  َوالصَّ

 جوئيد! ياري نماز و صبر از

 49( آیه 8سوره بقره )

  !؟راز این بهت

 پرسش: 

 ؟روی سایت است استاد فایل استغاثه

 پاسخ:

کل  ؛ یعنیشودجلدی می 94 یمجموعه یك به صورتها ان شاء هللا این .هنوز دوستان ما تکمیل نکردند !نه

 ، حاال مثالً آیه:های والیت و امامت را ما چهار پنج سال است که مشغول کار هستیمبحث

 اللَُّه( َولِيُكمُ  )ِانََّما



 اوست پيامبر و خدا تنها شما ولي

 99(: آیه 9سوره مائده )

کار  صفحه 144« میالنی»آقای  ،کمتر« میرحامد حسین»صفحه کار کرده مرحوم  54 -84« امینی»مرحوم عالمه 

شبهاتی که تا به  و کلّ  «ما قیل فی آیة الوالیه» ما کلّ  است، صفحه شده 744 -244نزدیک به  کار ما اند. ولیکرده

 جواب دادیم.و مطرح کردیم ما آن را  وهابیت مطرح کردند 79یعنی سال حال 

ما دیروز  است. کار ما هم منحصر به این شده یعمده ،عنوان را در دانشنامه مالک قرار دادیم 244همچنین ما 

 کاریک انشنامه بچسبند که فعالً همه به د ،های دیگر مؤسسه را تعطیل کنیدهم جلسه داشتیم گفتیم قسمت

منبع مفیدی خواهد  ،خیلی از مراکز تحقیقاتی مابرای انجام بشود  کار ایناگر  من معتقدم ،خواهد بود جامعی

 بود.

ه نسبت به سنت، شیعه و غیراقوال تمام علمای اهل ،ی از معلومات استیبیند دریاآید میمحقق وقتی می

اظهار نظر کرده ما نفیًا و اثباتًا قرن من الشیعه والسنه  14در این  «ما ِمن  عالم  » مباحث والیت و امامت؛ یعنی

مان بدهد از خدا بخواهید ان شاء هللا خدا توفیق .و کاملی است ؛ یعنی یک دایرة المعارف جامعمطرح کردیم

یرون بیاید موجی ان شاء هللا ب ،توانم بگویم که این محصول عمر من استبتوانیم این را تکمیل کنیم من می

ببینند به حول و قوه الهی آقایان وقتی این مجموعه را خیلی از کنم من احساس می د خواهد کرد.ایجا

 شود.رفع میشان خستگی

 آغاز بحث...

الُعده فی »یک بحثی در کتاب « )رضوان هللا تعالی علیه( شیخ طوسی»مرحوم  ،بحث ما در اجتهاد پیغمبر بود 

 یعنی مصادر را با یک توضیحاتی اضافه کردم. ؛تکمیل کردم من كه البته آورده 955، ص 8ج « االصول



 ال أم عقال له ذلك يسوغ كان وهل ؟ األحكام من شيء في مجتهدا كان هل الّسالم عليه الّنبي أنّ  في»

  «؟

 توانیم بگوییم پیغمبر، مجتهد بوده؟ عقالً ما میآیا ...

  «حياته حال في موسلَّ  وآله عليه هللا صلَّى الّرسول عن غاب من وإنّ  »

 ولی پیغمبر را درک نکردند ،کسانی که در زمان پیغمبر مسلمان بودند

  «؟ ال أو االجتهاد له يسوغ كان هل »

 توانند اجتهاد کنند؟ی که پیغمبر را درک نکردند میاصحابه

 « ؟ ذلك جواز في بحضرته من حال وكيف »

 کنند یا نه؟اجتهاد توانند ها میکردند آن که پیغمبر را درک یهایآن

 955 ص 8 ج - الطوسي الشيخ -(  ج.ط( )  األصول عدة)  الفقه أصول في العدة

  :کندسه تا مسئله را مطرح می جاآید در اینمی ایشان 

 تواند مجتهد باشد؟ پیغمبر میآیا  :یک

 توانند مجتهد باشند؟ی که پیغمبر را درک کردند میاصحابهآیا  دو:

 توانند مجتهد باشند؟ ی که پیغمبر را درک نکردند هم میاصحابه آیا سه:

 گوید:بعد می

 «أصولنا عن تسقط المسألة هذه أنّ  »



 ساقط است.این مسأله از اصل ما  اصالً 

 چرا؟ ،ندارد یشیعه این مسئله جایمبنا  و اصول  درکالً یعنی  

 «لّشرعا في استعمالهما يجوز ال، واالجتهاد القياس أنّ  بّينا قد ألنا»

 دهیم.را در حوزه شرع راه نمی و قیاس اصالً ما اجتهاد

 «ذلك ثبت وإذا»

 اجتهاد جایز نیست وقتی ما گفتیم استعمال قیاس و

 وال حياته حال ال ، غائبا أو كان حاضرا رعّيته من ألحد وال ذلك وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى للّنبي يجوز فال»

  «حال على ذلك استعمال وفاته بعد

 این جایز نیستدر هر صورت  

 اما مذهب مخالفین ما:

 «اختلفوا فقد ذلك في لنا المخالفين مذهب على وأّما»

 پرسش:

 ...دانیم؟چرا ما اجتهاد و قیاس را جایز نمی ،معصوم بودن پیغمبر است همان خاطر این حرفش هم به

 پاسخ:

تهاد، اجتهاد مراد از این اج کنیم.بررسی میدًا را بعدر این مسئله « قیاس»و « اجتهاد»اجازه بدهید کلمه 

ابو »های من عرض کردم فرمایشات بزرگان ما ناظر به حرف کتاب و سنت نیست، از مصطلح نیست اجتهاد



احدی قائل به حرمت وگرنه  کنندمعنا می« اناستحس»و « قیاس»به  و دیگران است که اجتهاد را عمدتاً « حنیفه

 نیست.اجتهاد از کتاب و سنت 

این  ما نقدی هم که به فرمایش ایشان داریم ،مشتبه شده همین است« صدر»یک امری هم که بر مرحوم 

جز همین مواردی  ،نکرده و اصالً بحث ایشان بحث اجتهاد در عصر ائمه را هم به طور کلی نادیده گرفته است که

  است. فا کرده و رد شدهاکت« صدر»آقای  .ی در رد اجتهاد نوشتندیهاکه در عصر ائمه، کتاب

 باط از کتاب و سنت و در کنارش هم:یعنی استن ، اجتهاد؛بحث اجتهاد مصطلحی که ما داریم

َتَهرَ » َحاِبَك  ُخذ  ِبَما اش  َن َأص   «َبي 

جلد، دار سيد 4ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، 

 155ص ؛ 4ق، ج 1449، چاپ: اول، قم -الشهداء للنشر 

اجماع یا ُمحَصل  ست یا غیر منقول است،اجماع، یا منقول ا .اش را زدپنبه« شیخ»که البته اجماع را مرحوم 

نیم سطری پنبه اجماع را با یک جمله « غیر مفید   والمنقول»حَصل غیر ُمحَصل است است یا منقول، اجماع مُ 

 ویند اجماع حجت است اجماعی که کاشف قول معصوم باشد حجت است گآقایان هم می ایشان زده است!

 «عليّ  أبو فذهب»

 است، « معتزلی عبدالجبار»استاد « ابو علی»

 «هاشم وأبو»

 است. 581 متوفای است و آن 545 متوفای ینا« ابو هاشم جبائی»همچنین پسرش 

 «بذلك الّشرعّيات في يتعّبد لم أّنه إلى»



 را به هیچ وجه قبول نداریم  پیغمبر اجتهادما در شرعّیات 

 «الحروب في باالجتهاد متعّبدا كونه وأوجب ، فيها االجتهاد منه وقع وال»

 را هم ما قبول نداریم  متعبد به اجتهاد بوده البته این بله در مسائل حرب، پیغمبر

ُهم   ِر( ِفي )َوَشاِور  َم   األ 

 کن مشورت آنان با[ ها]کار در و

  197آیه (: 5عمران )آل

 و غیره شخصیت دادن است.

 است. 451متوفای « محمد ابن علی بصری» از 844، ص 8ج « المعَتَمد فی اصول الفقه»کتاب  

 پرسش:

  ...بود« سلمان»بسته به نظر « خندق»جنگ  ببخشید! استاد

 پاسخ:

 ،ستهم ه« ولیعصر»سایت  و در ،به طور مفصل جواب دادیم ها راما همه آن کنیمبعدًا بحث میاجازه بدهید ما 

  :از آیه و جواب دادهو خوب عالی  خیلی «مصری»ها را یکی از مستبصرین تمام این

ُرُهم   ( ُشوَرى )َوَأم   بَيَنُهم 

 است مشورت ميانشان در کارشان و

  52(: آیه 48سوره شوری )



ُهم   ِر( ِفي )َوَشاِور  َم   األ 

 کن مشورت آنان با[ ها]کار در و

  197: آیه (5عمران )آل

  است. به خوبی جواب داده

 «األحكام في اجتهد قد الّسالم عليه الّنبي بأنّ  القول يوسف أبي عن وحكي»

هم ایشان با « ابو حنیفه»است و ناشر افکار « ابو حنیفه»که شاگرد خلف « ابو یوسف» .آن آقا گفت جایز نیست

 است. بوده« شیبانی»

 جهة من قاله ما أحكامه في يكون أن يجّوز أّنه على يدلّ  ما «الّرسالة» كتاب في الّشافعي وذكر»

 «االجتهاد

 تواند در احکام، اجتهاد کند.گوید پیغمبر میهم می« شافعی»

 «األحكام من شيء في الّسالم عليه الّنبي يجتهد لم أّنه على اإلجماع عليّ  أبو واّدعى»

 ن اجماعی نداریم!گوید چنیمیاین آقا  ولی داریم اجماع گویدمی آن آقا

 رّده من يكّفر وال أصال يجعل أن يجب لم األحكام بعض في اجتهد لو:  قال بأن ذلك على أيضا واستدلّ »

» 

توانیم این را به عنوان یک اصل قرار اگر بنا باشد پیغمبر در بعضی از احکام، اجتهادی کرده باشد ما نمی

 پیغمبر را رد کرد تکفیرش کنیم. اگر کسی اجتهاد اینکه بدهیم و متعبد بشویم و نه

 



 «المجتهدين أقاويل في ذلك مثل يجوز كما مخالفته يجوز كان بل»

 کند.آید نظر او را رد میدهد مجتهد دیگر مییک مجتهدی نظر می

 شود؟ خیر آیا با رد نظر مجتهد، کفر ثابت می 

 جهة من به حكم أّنه على دلّ  ، أصوال جميعها جعل وساغ وخالفه، أحكامه بعض ردّ  من كفر ثبت فلّما»

 «الوحي

  !«بل قال بالوحی النبی لم یجتهد»: رد قول نبی کفر است یعنی در حقیقت« النبی سّنة»یعنی اگر ما گفتیم رد 

 .ادامه بحث باشد برای جلسه بعدان شاء هللا 

 والسالم علیکم ورحمة هللا

 پرسش:

ُلوِقينَ اج  »:گویدست که میروایتی هم ه ببخشید! حاج آقا  «ِشئ ُتم   َما ِبَنا ُقوُلوا وَ  َعُلوَنا َمخ 

 پاسخ:

 ه.بل

 « شئتم ما فينا وقولوا مخلوقين عبيدا اجعلونا » 

تحقيق: تصحيح ، 811ص، هـ( بصائر الدرجات874أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ )متوفاي ،الصفار
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