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ئهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
: جواز احتیاط در عبادات

عشؼ وشدین وِ احتیبط دس هعبهالت ثبلوعٌی األعن ٍ ثبلوعٌی األخع جبیض . ثحث دس جَاص احتیبط دس عجبدات ٍ هعبهالت ثَد

 . است ٍ اضىبلی سا وِ دس ساثغِ ثب جَاص احتیبط دس هعبهالت ثبلوعٌی األخع یعٌی عمَد ٍ ایمبعبت ثَد ثیبى وشدین

اهب دس هَسد عجبدات، عوذُ ثحث هب دس هسئلِ اٍلی ًبظش ثِ ّویي هَسد هیجبضذ یعٌی ًسجت ثِ اهَسی وِ دس آًْب لػذ لشثت ٍ 

 . اهتثبل هعتجش است

ثغَس ولی دس عجبدات ثحست فشؼ هب چْبس غَست هیتَاًین تػَیش ثىٌین چَى احتیبط دس عجبدات تبسًٓ هع التوىي هي 

اإلهتثبل التفػیلی هیجبضذ ٍ اخشی هع عذم التوىي هي اإلهتثبل التفػیلی هیجبضذ یعٌی ایٌىِ گبّی ساُ اهتثبل تفػیلی ثشای هب 

یب دس یه هَضَعی ّست وِ . ثستِ است یعٌی هب ًِ هیتَاًین اجتْبد وٌین ٍ حىن سا ثذست ثیبٍسین ٍ ًِ هیتَاًین تملیذ وٌین

هثل ایٌىِ هب دس جبیی گیش وشدّبین ٍ ًویذاًین وِ لجلِ وذام عشف هیجبضذ ٍ وسی ّن . ساُ علن تفػیلی ثشای هب ثستِ است

پس عذم توىي اص اهتثبل تفػیلی یب ثِ جْت ایي است وِ دس . ًیست ٍ یب ًطبًِ ًیست وِ تفػیالً جْت لجلِ سا ثذست ثیبٍسین

.  هحذٍدُ احىبم ًِ ساُ اجتْبد ٍ ًِ تملیذ داسین ٍ یب دس ثبة هَضَعبت ساُ اثجبت هَضَع ثشای هب ثستِ است

اهب گبّی اص اٍلبت هب هتوىي اص اهتثبل تفػیلی ّستین یعٌی ثب ایٌىِ هیتَاًین اجتْبد وٌین ٍ یب تملیذاً حىن هسئلْبی سا ثذست 

آٍسین ایي دٍ ساُ سا تشن هیىٌین ٍ سٍ ثِ احتیبط هیأٍسین ٍ یب دس هَضَعبت هثل هثبل لجلِ هیتَاًین اص وسی پشسین ٍ 

پس دس اثتذای اهش احتیبط تبسًٓ دس غَستی است وِ . تفػیالً ثذست ثیبٍسین اهب ایي ساُ سا تشن هیىٌین ٍ احتیبط پیطِ هیىٌین

 . توىي اص اهتثبل تفػیلی ًیست ٍ گبّی دس فشضی است وِ توىي اص اهتثبل تفػیلی ّست

اص عشف دیگش  گبّی احتیبط دس عجبدت هستلضم تىشاس دس عول ًیست وِ لجالً ثِ ایي اضبسُ وشدّبین، هثل دٍساى ثیي الل ٍ اوثش 

هبًٌذ ایٌىِ ضه داسین وِ سَسُ ثِ عٌَاى جضء دّن دس ًوبص هذخلیت داسد یب ًِ یعٌی دس حمیمت ضه داسین وِ ًوبص ًِ جضئی 

ثش هب ٍاجت است یب ًوبص دُ جضئی؟ دس ایٌجب احتیبط هستلضم تىشاس عول ًیست، احتیبط ثِ اتیبى ثِ اوثش تحمك پیذا هیىٌذ یعٌی 

خَاًذى ًوبص دُ جضئی ٍ ًوبص ثب سَسُ یعٌی عولی وِ دس داخل آى حتی جضء هحتول الجضئیِ ّن اتیبى هیطَد ٍ گبّی اص 

اٍلبت احتیبط هستلضم تىشاس دس عول است هثل دٍساى ثیي لػش ٍ اتوبم وِ آیب ًوبصش سا ضىستِ ثخَاًذ یب توبم ثخَاًذ؟ وِ دس 

 .ایٌجب احتیبط ثِ خَاًذى ّش دٍ است
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 : ثجیٌیذ وِ اگش هب ایي دٍ فشؼ اٍل سا ثب دٍ فشؼ دٍم ثب ّن جوع وٌین هجوَعبً چْبس غَست دس ساثغِ ثب عجبدت پیذا هیطَد

 .احتیبط دس غَستی وِ توىي اص اهتثبل تفػیلی ًیست ٍ هستلضم تىشاس عول ّن ًجبضذ :صورت اول

 .احتیبط دس هَسدی وِ توىي اص اهتثبل تفػیلی ًیست ٍ هستلضم تىشاس عول ّست: صورت دوم

 . احتیبط دس غَستی وِ توىي اص اهتثبل تفػیلی ّست ٍ هستلضم تىشاس ًیست:صورت سوم

.  احتیبط دس جبیی وِ توىي اص اهتثبل تفػیلی ّست ٍ هستلضم تىشاس عول ّن ّست:صورت چهارم

 :حکن صورت اول

دس ثیي ایي چْبس غَست ضبیذ ثتَاى گفت وِ غَست اٍل سٍضي است یعٌی جبیی وِ ضخع توىي اص اهتثبل تفػیلی ًذاسد ٍ 

وسی وِ احتوبل هذخلیت . عولص ّن هستلضم تىشاس عول ًیست دس ایٌجب دس ٍالع ثذٍى هطىل حىن ثِ جَاص احتیبط هیطَد

یه جضء یب یه ضشعی سا دس هإهَسثِ هیذّذ ٍ فشؼ ّن ایي است وِ توىي اص اهتثبل تفػیلی ًذاسد ٍ ًِ هیتَاًذ اجتْبد وٌذ 

دس ایٌجب احتیبط ثِ ایي است وِ عول سا ثِ ّوشاُ آى جضء هطىَن اتیبى وٌذ ٍ تىشاس ّن الصم ًیست دس ایٌجب . ٍ ًِ تملیذ وٌذ

لزا ایي . ظبّش ایي است وِ ادلْبی وِ ثشای هٌع احتیبط البهِ ضذُ ضبهل ایي غَست ًویطَد ٍ احتیبط دس ایي هَسد جبیض است

غَست سا هب اص سبیش غَس جذا وشدّبین؛ چَى هطىلی ًذاسد ٍ ثخبعش ًجَد هخبلفی تمشیجبً دس ایي هَسد، ّویي اٍل آى سا اص 

 .دایشّی ثحث خبسج هیىٌین ٍ فمظ دٍ جْت وِ هیتَاًذ هبًع آى ثبضذ سا روش هیىٌین ٍ ثعذ سشاغ ثمیِ غَس خَاّین سفت

: دلیل اول هنع از احتیاط در صورت اول

یعٌی ایي ضخػی وِ احتوبل جضئیت . ٍجِ اٍلی وِ ثشای هٌع احتیبط دس ایٌجب هیتَاى اسائِ وشد، هسئلْی تطشیع یب ثذعت است

یه جضء هطىَن هیذّذ یب احتوبل هذخلیت یه چیضی سا ثِ عٌَاى ضشط دس ایي عجبدت هیذّذ، ثب اتیبى ثِ اوثش ٍ ثب احتیبط 

ثشای ایٌىِ اص وجب هعلَم وِ سَسُ ٍ یب فالى چیض ضشط ٍاجت ثبضذ؟ چَى ًویذاًذ وِ آیب . هشتىت تطشیع ٍ ثذعت ضذُ است

ایي جضء است یب ًیست؟ ٍلتی یمیي ًذاسد ٍ ًویذاًذ عولص ضبهل ایي جضء هطىَن ٍ ضشط هیطَد یعٌی دس ٍالع چیضی سا 

 .وِ داخل دس دیي ًیست داخل دس دیي وشدُ است، پس احتیبط جبیض ًیست دس ایي فشؼ چَى تطشیع ٍ ثذعت حشام است

  :اشکال
ثبیذ ثجیٌین وِ آیب ٍالعبً احتیبعی وِ دس ایٌجب اًجبم هیطَد ثذعت . احتیبط ثبیذ هعٌی ضَد ٍ ثبیذ تطشیع ٍ ثذعت ّن هعٌی ضَد

ٍ تطشیع حشام است؟ احتیبط دس ایٌجب عجبست است اص اتیبى ثِ چیضی وِ احتوبل هیذّذ جضء عول ثبضذ هبًٌذ ًوبص ثب سَسُ وِ 

احتوبل هیذّذ ایي سَسُ جضء ًوبص ثبضذ لىي اگش ثِ ایي جضء دّن یعٌی سَسُ دس ضوي ایي عجبدت اتیبى هیىٌذ ثِ اهیذ ٍ 

سجبء احشاص ٍالع هیجبضذ ٍ ایي وبس سا هیىٌذ چَى احتوبل هیذّذ وِ ایي جضء دیي است ٍ ایي هیخَاّذ آى چیضی وِ 

. هغلَة ٍالعی ضبسع هیجبضذ اًجبم دّذ

اهب ثذعت ٍ تطشیع یعٌی ایٌىِ داخل وشدى چیضی سا وِ هیذاًذ داخل دیي ًیست دس دیي؛ یعٌی وسی هیذاًذ وِ چیضی داخل 

اگش دایشُ سا ٍسیعتش ثگیشین ثذعت ٍ تطشیع یعٌی چیضی سا وِ ًویذاًذ جضء دیي . دس دیي ًیست ٍلی آى سا داخل دس دیي هیىٌذ

پس تطشیع ٍ ثذعت دٍ هػذاق پیذا هیىٌذ اٍل ایٌىِ هیذاًذ وِ . است ایي سا ثِ عٌَاى ایٌىِ جضء دیي ّست داخل دیي ثىٌذ
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ایي چیض جضء دیي ًیست اهب دس عیي حبل آى سا داخل دس دیي هیىٌذ ٍ دٍم ثب ایٌىِ ًویذاًذ وِ جضء دیي ّست یب ًیست ایي 

 .سا ثِ عٌَاى ایٌىِ هي الذیي است داخل دس دیي هیىٌذ

اهب دس احتیبط ّیچىذام اص ایي دٍ تحمك ًذاسد چَى دس احتیبط ًویذاًذ وِ ایي جضء دیي ّست یب ًیست ٍ دس ایي جْت ثب آى 

فشد دٍم ًضدیه است اهب اگش احتیبط هیىٌذ ٍ ایي جضء دّن سا اتیبى هیىٌذ ثشای ایي است وِ ٍالع هغلَة ضبسع سا اتیبى وٌذ 

ٍ ًویأیذ ثگَیذ وِ ایي جضء دّن دس دیي داخل است، هیگَیذ وِ هي چَى احتوبل هیذّن وِ داخل ثبضذ ایي سا اًجبم هیذّن 

لزا ایي ٍجِ اٍل هطىلی ثشای احتیبط دس غَست . وِ ًىٌذ یه ٍلت ٍالع اص هي فَت ضَد ٍ سثغی ثِ ثذعت ٍ تطشیع ًذاسد

 .اٍل دسست ًویىٌذ

  :دلیل دوم هنع از احتیاط در صورت اول
یعٌی هیگَیٌذ وِ احتیبط هَجت اص ثیي سفتي یه سوي الصم دس عجبدت است، دس عجبدت لػذ . اخالل ثِ لػذ ٍجِ هیجبضذ

ٍجِ هعتجش است ٍ لػذ ٍجِ یعٌی ایٌىِ ٍجِ ایي عول هي الَجَة ٍ اإلستحجبة هعلَم ضَد وِ آیب ایي عول سا ثوب ؤًِّ ٍاجتٌ 

اًجبم دّن یب ثوب ؤًِ هستحتٌ؟  

هي لػذ ٍجَة یب استحجبة عول سا ثبیذ ثىٌن ٍ وسی وِ احتیبط هیىٌذ ایي لػذ سا ًویتَاًذ ثىٌذ چَى وسی وِ ضه داسد 

ًوبص ًِ جضئی ثش اٍ ٍاجت است یب ًوبص دُ جضئی ٍ اهشش دائش است ثیي الل ٍ اوثش ٍ هیأیذ ًوبص دُ جضئی هیخَاًذ آیب هغوئي 

لزا . است وِ ایي ًوبص دُ جضئی ٍاجت است وِ لػذ ٍجَة ایي ًوبص سا ثىٌذ؟ چَى احتوبل داسد وِ ًوبص ًِ جضئی ٍاجت ثبضذ

ٍلتی وِ اتیبى ثِ اوثش هیىٌذ ًویتَاًذ لػذ ٍجِ داضتِ ثبضذ ٍ احتیبط هسبٍی ثب ًذاضتي لػذ ٍجِ هیجبضذ ٍ اص آًجبیی وِ 

 .لػذ ٍجِ دس ًوبص ٍ عجبدات هعتجش است ًتیجِ ایي هیطَد وِ احتیبط هَجت اخالل ثِ لػذ ٍجِ است لزا احتیبط جبیض ًیست

:  اشکال

ٍلی اجوبالً ثبیذ . پبسخ دلیل دٍم هٌع احتیبط سا احبلِ هیذّین ثِ ثشسسی غَستْبی ثعذی ٍ دس آًجب هفػالً ثحث خَاّین وشد

ثگَیین وِ اسبسبً لػذ ٍجِ دس عجبدات هعتجش ًیست ٍ اگش ّن ثبضذ هطىلی ایجبد ًویىٌذ چَى لػذ ٍجِ ًسجت ثِ هجوَع 

 .عول الصم است ًِ ته ته اجضاء

ایٌىِ جَاص احتیبط دس غَست اٍل تمشیجبً یه اهش سٍضٌی است ٍ تٌْب اهَسی وِ هیتَاًذ ثِ عٌَاى هبًع روش ضَد ّویي  :هنتیج

. دٍ اهش است وِ هب ایي دٍ اهش سا سد وشدین

 :حکن صور ثالثه

اهب دس هَسد احتیبط دس سِ غَست دیگش وِ ضبیذ غَست چْبسم دس ثیي ایي غَس ثیطتشیي اضىبالت دس آى ثبضذ ٍ عوذّتشیي 

. غَست، غَست چْبسم هیجبضذ، تمشیجبً ثحثْبی ایي هسئلِ حَل ایي غَس است

اهب دس عیي حبل هجوَع ایي سِ غَست سا جوع هیىٌین چَى ادلْبی وِ ثشای هٌع احتیبط روش ضذُ تمشیجبً ٍ ثِ ًحَ اجوبل 

لزا ایي سِ غَست سا یىجب هیىٌین ٍ ادلِ ّطت گبًْبی وِ ثشای هٌع روش ضذُ سا ثشسسی هیىٌین ٍ آًجبیی وِ . هطتشن است
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پس اسبس ثحث هب دس ایٌجب ثشسسی ادلِ هٌع اص احتیبط ٍ . دلیل اختػبظ ثِ غَست خبغی داضتِ ثبضذ اضبسُ خَاّین وشد

. هٌبلطبتی وِ دس ایي غَس است هیجبضذ

: ادله عدم جواز احتیاط

: دلیل اول

اجوبع هٌمَل ٍ ضْشت است، هشحَم ضیخ دس سسبلِ اجتْبد ٍ تملیذ ثِ هطَْس ًسجت دادُ وِ عجبدت وسی وِ تشن  دلیل اٍل

  .اجتْبد ٍ تملیذ ثىٌذ ثبعل است هغلمب ٍ ثِ احتیبط ًویطَد اوتفب وشد چِ هستلضم تىشاس ثبضذ ٍ چِ ًجبضذ

ثجیٌیذ دس ایي . ایطبى دس جبی دیگشی ادعبی اتفبق هیىٌذ ثش ایٌىِ احتیبط جبیض ًیست دس غَستی وِ هستلضم تىشاس ثبضذ

  .خػَظ ادعبی اتفبق وشدُ، اهب دس آًجب ادعبی ضْشت وشدُ ثَد

هشحَم سیذ سضی ّن ادعبی اجوبع وشدُ وِ وسی وِ احىبم ًوبص سا ًویذاًذ ٍ ثَاسغِ احتیبط ًوبصش سا تىشاس هیىٌذ، ایي 

  .سیذ هشتضی ّن حشف ثشادسش سیذ سضی سا تمشیش ٍ تإییذ وشدُ است. ًوبص ثبعل است

.  پس ثجیٌیذ ثعضی ادعبی ضْشت وشدّبًذ ٍ ثعضی ادعبی اجوبع

 :اشکال

: اضىبالتی ثِ ایي دلیل ٍاسد است

ایي ضْشتی وِ دس ایٌجب ادعب ضذُ ٍلَ هشحَم ضیخ ّن ادعب وشدّبًذ ایي هحل هٌبلطِ است چَى ثسیبسی اص فمْب هتعشؼ  :اوالً

دس جبیی وِ ثسیبسی اص فمْب هتعشؼ ایي هغلت ًطذّبًذ ٍ دس ثیي وسبًی ّن وِ هتعشؼ ضذّبًذ یه جوع . ایي هغلت ًطذّبًذ

 لبثل تَجْی حىن ثِ ثغالى ًىشدّبًذ آى ٍلت چغَس هیطَد گفت اجوبع ٍ ضْشت ثش عذم جَاص احتیبط است؟

وسبًی ّن وِ ادعبی اجوبع وشدّبًذ اص جولِ ضیخ ایي اجوبع آًْب هٌمَل است ٍ اجوبع هٌمَل اعتجبس ًذاسد ٍ ثش فشؼ ّن : ثایناً

وِ هب اعتجبس اجوبع هٌمَل سا ثپزیشین هطىل ایي است وِ هخبلفبى صیبدی دس هسئلِ ٍجَد داسد ٍ اغالً ثعضی هتعشؼ ایي 

 .هسئلِ ًطذّبًذ

 اجوبعی سا وِ سیذ سضی ادعب وشدُ ثش فشؼ وِ ادعبی اٍ سا ثپزیشین چَى آى ّن اجوبع هٌمَل است اسبسبً هعمذ ایي :ثالثاً

اجوبع ثِ هب استجبط ًذاسد چَى آى اجوبع هشثَط ثِ جبیی است وِ احىبم ًوبص سا ًویذاًذ ٍ هغلع ّن ًیست وِ ًوبص داسای چِ 

خػَغیبتی است اهب اگش وسی هسبیل ًوبص سا ًذاًست اهب ًوبص سا ثِ اًحبی هختلف ثجب ثیبٍسد تب یمیي وٌذ وِ اهتثبل هحمك 

 . ضذُ، اجوبع ضبهل ایي هَسد لغعبً ًویطَد

                                                 

 .48هجوَعِ سسبئل ضیخ، ظ .  

 .71، ظ 1سسبئل، ج .  

 .383، ظ 2سسبئل الطشیف الوشتضی، ج .  
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پس ًِ ضْشت وِ ضیخ ادعب وشد ٍ ًِ اجوبع هٌمَل وِ ایطبى ٍ ثشخی دیگش ادعب وشدّبًذ هبًٌذ ضیخ ٍ اثي ادسیس ٍ ثشخی 

. لزا دلیل اٍل لبثل لجَل ًیست. دیگش، ایٌْب ّن اعتجبس ًذاسد ٍ اجوبع سیذ سضی ّن اعتجبس ًذاسد

اهب . ایي دلیل ثیي سِ غَست هطتشن است ّش چٌذ هوىي است وِ وسی ثگَیذ دلیل اٍل ًسجت ثِ غَست اٍل ّن ٍجَد داسد

 .ثب هغبلجی وِ اص ضیخ ٍ سیذ سضی ًمل وشدین هعلَم هیطَد وِ غَست اٍل اص ایي غَس سا ضبهل ًویطَد

: دلیل دوم

 . اخالل ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض هیجبضذ دٍم دلیل

 چشا دس ایٌجب عالٍُ ثش لػذ ٍجِ، لػذ توییض ًیض روش ضذ؟ :سؤال

.  چَى ًسجت ثِ ثعضی اص غَس توییض الصم است ٍ دس جبّبیی وِ عول تىشاس هیطَد عالٍُ ثش ٍجِ توییض ّن الصم است:جواب

اخالل ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض دس غَست دٍم ٍ چْبسم پیص هیأیذ اهب دس غَست سَم ًِ صیشا وِ عول هىشس ًیست ٍ دس جبیی 

 . است وِ حذالل تىشاس عول ثبضذ

ایي است وِ لػذ ٍجِ ٍ توییض دس عجبدت هعتجش است ٍ چٌبًچِ احتیبط غَست ثگیشد ثبعث اخالل دس لػذ ٍجِ  :توضیح دلیل

ٍ توییض هیطَد چَى ٍلتی وِ احتیبط هیىٌذ خػَغبً دس جبیی وِ عول سا احتیبط هیىٌذ ایي دس ٍالع ثِ لػذ ٍجِ اخالل 

پس ًِ لػذ ٍجِ . ٍاسد هیطَد ٍ ًویذاًذ وِ ایي ًوبص اٍلی سا ثِ لػذ ٍجَة ثخَاًذ یب دٍهی سا، لػذ توییض ّن ًویتَاًذ ثىٌذ

 .داسد ٍ ًِ لػذ توییض ٍ احتیبط ثِ ّش دٍ لػذ اخالل ٍاسد هیىٌذ وِ ّش دٍ دس ًوبص ٍ عجبدات هعتجش است

دس ایٌجب یه ثیبًی ّست وِ دلیل ثش اعتجبس لػذ ٍ توییض چیست؟ وِ تَضیح آى سا اى ضبء اهلل ثیبى خَاّین  :بحث جلسه آینده

 .وشد ٍ ثعذ ٍاسد اضىبالت ایي دلیل خَاّین ضذ

 «ٍالحوذ هلل سة العبلویي»
 


