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ئهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
: خالصه جلسه گذشته

. ثحث دس جَاص احتیبط دس ػجبدات ثَد وِ ػشؼ وشدین چْبس غَست دس ایٌجب تػَیش هیطَد وِ یه غَست سا ثشسسی وشدین

گفتین ثشای جَاص احتیبط دس ایي غَس ادلْبی البهِ ضذُ وِ ایي ادلِ ثؼضبً هطتشن ثیي . سِ غَست دیگش سا ثشسسی خَاّین وشد

 . ایي غَس هیجبضذ ٍ ثشخی اص ادلِ اختػبظ ثِ غَست خبغی هیجبضذ وِ اضبسُ ثِ آى خَاّین وشد

:  دلیل دوم

ػشؼ ضذ وِ عجك ایي دلیل احتیبط . دلیل دٍم اخالل ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض ثش هٌغ احتیبط اخالل ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض است

اص عشفی هب دلیل داسین ثش اػتجبس لػذ ٍجِ ٍ توییض، ایٌْب هؼتمذًذ وِ ثش اػتجبس لػذ ٍجِ ٍ . هٌبفبت ثب لػذ ٍجِ ٍ توییض داسد

ثِ ػالٍُ غیش اص . لػذ توییض ادػبی اجوبع ضذُ ٍ ایي هسئلِ ثیي فمْب اجوبػی است وِ لػذ ٍجِ ٍ لػذ توییض هؼتجش است

اجوبع، ػمل ّن هستمالً حسي لػذ ٍجِ سا دسن هیىٌذ وِ هشثَط ثِ ثحثْبی والهی هیطَد اهب اجوبل آى ایي است وِ ایٌْب 

ػمل ػولی سا وِ فبلذ لػذ ٍجِ ٍ توییض ثبضذ حَسَي ًویذاًذ هیگَیٌذ حسي ٍ لجح یختلف ثبلَجَُ ٍ اإلػتجبسات ٍ : هیگَیٌذ

چَى ثِ ٍجَُ ٍ اػتجبسات فشق هیىٌذ آًچِ وِ هیتَاًذ یه فؼلی سا حسي وٌذ لػذ است ٍ آًچِ وِ هیتَاًذ فؼلی سا لجیح وٌذ 

پس . هثبل هیضًٌذ ثِ ضشة الیتین وِ اگش ثِ لػذ تأدیت ثبضذ حسي است ٍ اگش ثِ لػذ تطفی ثبضذ لجیح است. لػذ است

ثجیٌیذ ثسیبسی اص افؼبل ثِ ایي ضىل است ٍ حسي ٍ لجح آى تبثغ لػذ است ٍ تب لػذ ًجبضذ ًویتَاى گفت وِ حسي ٍ لجح داسد 

-وسبًی وِ حسي ٍ لجح سا لجَل داسًذ حذالل یىی اص اًحبء حسي ٍ لجح سا ّویي حسي ٍ لجح دس اهَس اػتجبسی هی. یب ًذاسد

یؼٌی ػولی وِ لػذ ٍجِ ٍ توییض دس آى ًجبضذ، اتػبف ثِ حسي ٍ لجح پیذا . داًٌذ وِ حذالل دس ایي اهَس لػذ هذخلیت داسد

 .هب ثِ ایي هسئلِ ثِ غَست اجوبل اضبسُ وشدین. ًویىٌذ

حبل اگش وسی ثیبیذ احتیبط ثىٌذ دس ٍالغ ثب احتیبط ثِ ایي لػذ لغوِ صدُ، چشا وِ ٍلتی ػولی سا اًجبم هیذّذ دس جبیی وِ 

ًویتَاًذ لػذ ٍجَة ثىٌذ . تىشاس دس وبس ًیست ًویتَاًذ لػذ ٍجَة ٍ لػذ ٍجِ ٍ لػذ توییض ثىٌذ چَى یه ػول است

چَى ًویذاًذ ایي اوثش وِ اتیبى وشدُ آیب ٍاجت ّست یب ًیست؟ لزا لػذ ٍجَة ًویتَاًذ ثىٌذ ٍ دس غَستی وِ احتیبط 

هحتبج تىشاس ػول ثبضذ دس ایٌجب ًِ لػذ ٍجِ داسد ٍ ًِ لػذ توییض چَى وِ ًویذاًذ وِ وذام ٍاجت است ٍ وذام غیش ٍاجت، 

 . یؼٌی ًِ هیتَاًذ لػذ ٍجَة ثىٌذ ٍ ًِ لػذ توییض ٍاجت اص غیش ٍاجت ٍ ّیچىذام سا ًذاسد
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ثؼذ هیگَیٌذ وِ سلوٌب وِ هب . پس ثٌبثشایي هحػل دلیل ثبًی ایي ضذ وِ احتیبط هَجت اخالل ثِ لػذ ٍجِ ٍ لػذ توییض است

هب ضه داسین وِ لػذ ٍجِ ٍ توییض الصم . اگش ضه دس اػتجبس لػذ ٍجِ ٍ توییض ّن داضتِ ثبضین اغل التضبی اضتغبل داسد

است یب ًِ؟ آیب اگش ًوبص یب ػولوبى سا ثذٍى لػذ ٍجِ ٍ توییض ثخَاًین هَجت ثشائت رهِ هب هیطَد یب ًِ؟ اغل اضتغبل یؼٌی 

ضه هیىٌین وِ ایي ػول . اضتغبل یمیٌی هستذػی فشاؽ یمیٌی است وِ ایي التضب هیىٌذ ثبیذ لػذ ٍجِ ٍ توییض هَجَد ثبضذ

ثذٍى لػذ ٍجِ ٍ ػول احتیبعی آیب غحیح است یب ًِ؟ اغل اضتغبل التضبء هیىٌذ وِ ػول غحیح ًیست ٍ ػول سا ثبیذ ثب 

 . لػذ ٍجِ اًجبم دّین

: اشکال

.  ایي دلیل ّن ثِ جْت وجشٍی ٍ ّن اص جْت غغشٍی داسای اضىبل است

.  یؼٌی اغل اػتجبس لػذ ٍجِ ٍ توییض هحل ثحث است  :اها از جهت کبری

ضوب ثِ چِ دلیل هیگَییذ هسئلِ لػذ اػتجبس ٍجِ ٍ توییض اجوبػی ثیي فمْب است؟ ثلىِ وثیشی اص فمْب هخػَغبً هتأخشیي  :اوالً

ٍ ػمل ّن هستمالً حىن ثِ اػتجبس لػذ ٍجِ ًذاسد ٍ . پس اجوبػی دس وبس ًیست. لبئل ثِ ػذم اػتجبس لػذ ٍجِ ٍ توییض ًیستٌذ

دسن حسي یه فؼل . ایي چٌیي ًیست وِ ػمل ػولی سا وِ فبلذ لػذ ٍجِ ٍ توییض ثبضذ حىن وٌذ وِ ایي فؼل حسي ًیست

ًْبیت چیضی وِ ػمل هیفْوذ ایي است وِ ػمل هیگَیذ وِ ضوب ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هىلف ثِ یه تىلیفی . تبثغ لػذ ٍجِ ًیست

. ضذی ٍظیفِ ضوب اتیبى ثِ هأهَسثِ است ثب توبم اجضاء ٍ ضشایظ ٍ ایي هسئلِ ٍجَُ ٍ اػتجبسات ّیچ سثغی ثِ ایي ثحث ًذاسد

ػمل هیگَیذ وِ ضوب اگش ثخَاّی اص آى اضتغبلی وِ گشیجبى ضوب سا گشفتِ سّبیی پیذا وٌی ٍ اگش ثخَاّی هؤهي اص ػمبة داضتِ 

یؼٌی آًچِ سا وِ احتوبل ٍجَدش سا هیذّذ ثِ ًظش ػمل حسي اًجبم داسد ٍ اگش ّن . ثبضی، هأهَسثِ سا ثب اتیبى ثِ اوثش اًجبم ثذُ

تىشاس ػول الصم است، ػمل هیگَیذ وِ اگش احتوبل هیذّی وِ آى ػول ًیض ٍاجت است آى سا ًیض اًجبم ثذُ یؼٌی آًچِ وِ ػمل 

هیفْوذ یب حىن ثِ اتیبى اوثش است یب حىن ثِ اتیبى وال الوحتولیي تب ثشای ػمل یه اعویٌبًی اص ػذم ػزاة ٍ ػمبة حبغل 

ضَد ٍ ثیص اص ایي ػمل چیضی ًویفْوذ لزا ایٌىِ گفتِ هیطَد ػمل ثِ اػتجبس لػذ ٍجِ ٍ توییض حىن هیىٌذ ایي سخي، سخي 

 . دسستی ًیست

پس اغل هذػبی ایٌْب وِ ادػب هیىٌٌذ لػذ ٍجِ ٍ توییض دس ػجبدات هؼتجش است ایي اص ًظش وجشی هحل اضىبل است ًِ اجوبػی 

 .دس وبس است ٍ ًِ ػمل هستمالً ًسجت ثِ ایي هَضَع دسوی داسد

سلوٌب وِ اجوبع هٌمَل ّن ًجبضذ چِ ثسب هستٌذ هجوؼیي ّویي حىن .  اگش اجوبع ّن ثبضذ ایي اجوبع، اجوبع هٌمَل است:ثانیاً

ػملی ثبضذ وِ خَد ایي حىن ػمل هحل اضىبل است ٍ ثش فشؼ غحت ایي حىن ػمل وبضف اص سأی هؼػَم ًیست چَى ایي 

 . پس اغل وجشی هحل اضىبل است. اجوبع یب هیطَد هذسوی یب حذالل هحتول الوذسویة

 ًىتْبی دس ایٌجب ّست ٍ آى ایٌىِ وِ اگش لػذ ٍجِ ٍ توییض هؼتجش ثَد ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ّش سٍص هب ػجبدات هختلف اص ًوبص :ثالثاً

ٍ غیشُ ثبیذ اتیبى هیىشدین، آى ٍلت چغَس هیطَد یه چٌیي هسئلْبی ثِ ایي اّویت ٍ گستشدگی ٍ ػبم الجلَی ثَدى وِ ّش 
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سٍص ثب آى ثشخَسد داسین حتی یه دلیل ضشػی ثشای اػتجبس آى ًجبضذ؟ ایي ّن هطىل سَهی وِ دس ساثغِ ثب وجشای ایي ثحث 

 .ثَد

: اها از جهت صغری

اضىبل غغشٍی ایي است وِ هب اغالً اص اضىبل وجشٍی غشف ًظش وشدُ ٍ هیپزیشین اػتجبس لػذ ٍجِ ٍ توییض سا، هیخَاّین 

ثجیٌین وِ آیب اغالً احتیبط ّیچ هٌبفبتی ثب لػذ ٍجِ ٍ توییض داسد یب ًذاسد؟ آیب ػول ثش اسبس احتیبط ٍالؼبً اخالل ثِ لػذ ٍجِ 

 .ٍ توییض ٍاسد هیىٌذ؟ الجتِ ثیطتش دس هَسد لػذ ٍجِ ضبیذ ثتَاى ایي سخي سا گفت

ثِ ًظش هب حتی اگش هب لػذ ٍجِ سا هؼتجش ثذاًین، احتیبط ّیچ هٌبفبتی ثب لػذ ٍجِ ًذاسد، چَى احتیبط اص دٍ حبل خبسج ًیست 

اگش احتیبط هستلضم تىشاس ًجبضذ هثالً ضه داسد وِ ًوبص ثب سَسُ ثش . یب هَجت تىشاس ػول ًیست یب هستلضم تىشاس ػول هیجبضذ

اٍ ٍاجت است یب ثذٍى سَسُ، ایي چشا ًتَاًذ لػذ ٍجِ ثىٌذ؟ ّوبى اٍل وِ ضشٍع دس ًوبص هیىٌذ لػذ ٍجِ سا ثِ ًحَ ولی 

ثشای ایي ػول هیىٌذ ٍ الصم ًیست وِ دس ّش جضئی لػذ ٍجَة آى جضء سا ثىٌذ ٍ ّویي همذاس وِ دس ضشٍع ػول لػذ 

 .ٍجَة ػول سا ثِ ًحَ ولی وشد وفبیت هیىٌذ ٍ دس ػیي ایٌىِ داسد احتیبط هیىٌذ لػذ ٍجِ ّن داسد

اهب دس جبیی وِ ػول هستلضم تىشاس ثبضذ یؼٌی هشدد است دس ظْش جوؼِ ثیي ًوبص ظْش یب ًوبص جوؼِ، ایي ضخع احتیبط هیىٌذ 

ٍ احتیبط اٍ ثِ ایي است وِ ػول سا تىشاس ثىٌذ دس ایٌجب چشا ًتَاًذ ػول سا تىشاس وٌذ؟ لػذ ٍجِ هیىٌذ ٍ لػذ ٍجَة وبسی 

سا وِ وشدُ است یؼٌی ایٌىِ اآلى وِ ًوبص ظْش سا هیخَاًذ ًویگَیذ وِ هي ًوبص ظْش سا ثِ لػذ ٍجَة ایي ًوبص ظْش هیخَاًن، 

ٍلتی ًوبص جوؼِ سا هیخَاًذ، هٌظَسش ایي ًیست وِ هي ًوبص جوؼِ سا هیخَاًن ثِ . چشا وِ هؼلَم ًیست ایي ًوبص ٍاجت ثبضذ

لػذ ٍجِ دس ایٌجب چگًَِ است؟ هیگَیذ هي ایي ًوبص ظْش سا هیخَاًن ثِ لػذ ٍجَة . لػذ ایٌىِ ًوبص جوؼِ ٍاجت ثبضذ

ّش وذام اص ایي دٍ تب . ًوبص ٍالؼی ٍ ًوبص جوؼِ سا وِ هیخَاًذ هیگَیذ هي ایي ًوبص سا هیخَاًن ثِ لػذ ًوبص ٍالؼی ٍ ٍاجت

فشق هیىٌذ یه ٍلت ًوبص ظْش سا هیخَاًذ وِ ّزا ٍاجتٌ ٍ ثؼذ لػذ . وِ هػذاق هأهَسثِ ثبضذ لػذ ٍجِ وٌبس آى ّست

اهب دس ضوي ػول لػذ ٍجَة ًوبص ٍالؼی سا ثىٌذ دس ایٌجب ضوي ایٌىِ . ٍجَة ًوبص جوؼِ سا هیىٌذ دس ایٌجب هطىل هیطَد

 .احتیبط وشدُ اخاللی ّن ثِ لػذ ٍجِ ًطذُ است

هنافات احتیاط با ادلهی وجوب تعلن احکام :  دلیل سوم

دلیل سَم هٌبفبت احتیبط ثب ادلْی ٍجَة تؼلن احىبم است وِ ایي ادلِ التضبء هیىٌذ دس غَستی وِ توىي اص هؼشفت ٍ 

. ضٌبخت احىبم ثبضذ هىلف ثبیذ احىبم سا اجتْبداً یب تملیذاً یبد ثگیشد ٍ ثش عجك آى ػول ثىٌذ، ٍ ایي ثب احتیبط هٌبفبت داسد

هستذل هیگَیذ وِ هب اص یه عشف ادلْبی داسین وِ داللت ثش ٍجَة تؼلن احىبم هیىٌذ، اص یه عشف احتیبط یؼٌی اهتثبل 

 . اجوبلی ٍ ػي غیش هؼشفةٍ

ضوب دٍ عشف احتیبط سا اًجبم هیذّیذ ٍ اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت ثشای احشاص ٍالغ هیىٌی وِ ایي دس ٍالغ ثب ادلِ ٍجَة تؼلن 

چَى ادلْی ٍجَة تؼلن التضب هیىٌذ اًسبى ثشٍد ٍ اجتْبد وٌذ ٍ پس اص آى هیفْوذ وِ ظْش جوؼِ تىلیف . هٌبفبت پیذا هیىٌذ

چیست ٍ اگش تملیذ وٌذ هشجغ تملیذ هیگَیذ وِ تىلیف اًسبى چیست حبل اگش ایي ساّْبی تؼلن سا تشن وٌذ ٍ احتیبط وشدُ ٍ 
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همتضبی آى . ّوِ هحتوالت سا ثخَاًذ ایي ثب ادلْبی وِ ٍاجت هیذاًست ثش اًسبى وِ تؼلن وٌذ ٍ احىبم سا ثذاًذ هٌبفبت داسد

. ایي است وِ ثشٍی یبد ثگیشی تب ػول وٌی ٍ اگش احتیبط وٌی ٍ ثِ ػلن سجَع ًىٌی ٍظیفِ هؼلَم ًیست

ایي دلیل دس ثیي سِ غَست هحل ثحث فمظ دس دٍ غَست جبسی هیجبضذ ٍ آى دٍ غَست جبیی است وِ توىي اص اهتثبل 

پس ایي دلیل فمظ دس . تفػیلی داضتِ ثبضذ یؼٌی اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت ًویىٌذ ٍ ثِ یىی اص آًْب وِ ػلن پیذا وشدُ ػول هیىٌذ

هَسد جبیی است وِ توىي اص اهتثبل تفػیلی داضتِ ثبضذ اػن اص ایٌىِ احتیبط هستلضم تىشاس ثبضذ یب ًجبضذ لزا آى غَستی وِ 

 .توىي اص اهتثبل تفػیلی ًیست، اص دایشّی ثحث خبسج هیطَد

: اشکال

لجالً دسثبسُ ٍجَة تؼلن احىبم ثحث وشدّبین ٍ گفتین وِ اص ادلِ ٍجَة تؼلن احىبم، ٍجَة ًفسی اغلی استفبدُ ًویطَد ٍ 

ایي دٍ ًَع ٍجَة وِ ثشای تؼلن ثبثت ثطَد . ایي ادلِ یب ٍجَة اسضبدی سا ثشای تؼلن ثبثت هیىشد ٍ یب ٍجَة ًفسی تْیئی سا

هؼٌبی ایي سخي ایي است وِ اگش ثشای ضوب ٍاجت است احىبم سا یبد ثگیشی غشفبً احشاص ٍالغ هْن است ٍ فمظ داسد ضوب سا 

اسضبد هیىٌذ ثِ ایٌىِ ٍالغ سا اص دست ًذّی ٍ ضوب سا آهبدُ یبد گیشی احىبم هیىٌذ تب دس اثش هخبلفت ثب ٍالغ دچبس ػزاة ٍ 

اگش هؼٌبی ٍجَة اسضبدی ٍ ٍجَة ًفسی تْیئی ایي ضذ هؼٌبی آى . ػمبة ًطَی ٍ گشًِ فی ًفسِ تؼلن احىبم ٍجَثی ًذاسد

یؼٌی ایٌىِ هیخَاّذ ثگَیذ وِ اگش وسی . ایي هیطَد، غشؼ اغلی اص ٍجَة تؼلن جلَگیشی اص افتبدى دس خالف ٍالغ است

حبال اگش وسی ثب . تؼلن سا تشن وٌذ ٍ ثَاسغِ تشن تؼلن ٍ هؼشفت احىبم ثِ هخبلفت ثب ٍالغ ثیفتذ ایي ثِ ّیچ ٍجِ هؼزٍس ًیست

احتیبط ٍ ػول ثِ ّوِ هحتوالت ٍالغ سا احشاص ثىٌذ آیب ثبص هیتَاًیذ ثگَییذ وِ ثبیذ احىبم سا یبد ثگیشد تب دس هخبلفت ٍالغ 

. ًیفتذ؟ پس هؼلَم هیطَد ثیي ادلِ ٍجَة تؼلن ٍ احتیبط هٌبفبتی ًیست

پس ثِ ًظش هیشسذ ایي دلیل هحل اضىبل ّست ٍ حتی ثبالتش هب هیگَیین ػلن فؼلی ثِ احىبم ّن داضتِ ثبضذ ثبص ّن احتیبط 

ٍ فمظ هوىي است وِ یه اضىبلی ثبضذ ٍ آى تأخش ستجی اهتثبل اجوبلی اص اهتثبل تفػیلی است وِ تفػیل آى سا . اضىبلی ًذاسد

 .ثیبى خَاّین وشد اًطبء اهلل

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»
 


