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

یىی ضْشت . تب ایٌجب سِ دلیل ثشای ػذم جَاص احتیبط دس ایي غَس سِ گبًِ روش ضذ ٍ اضىبالتی وِ ایي ادلِ داضت ثیبى گشدیذ

دٍم ایٌىِ احتیبط ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض اخالل ایجبد هیىٌذ ٍ پبسخ دادُ ضذ غغشٍیبً ٍ . ٍ اجوبع هٌمَل ثَد وِ هشدٍد ضذ

. وجشٍیبً ٍ دلیل سَهی وِ البهِ وشدًذ هٌبفبت احتیبط ثب ٍجَة تؼلن احىبم ثَد وِ ایي ّن اضىبالتص دس جلسِ گزضتِ ثیبى ضذ

 لزوم تشزیع: دلیل چهارم

یه . اهب دلیل چْبسم لضٍم تطشیغ است یؼٌی ایٌىِ احتیبط هستلضم تطشیغ است ٍ تطشیغ ّن حشام است لزا احتیبط جبیض ًیست

 .لیبس ضىل اٍل تشتیت دادًذ وِ احتیبط هستلضم تطشیغ است ٍ ّش تطشیؼی حشام است ًتیجِ گشفتْبًذ وِ احتیبط حشام است

. هب ایي دلیل سا لجالً ثِ یه ثیبى دیگشی دس هَسد غَست اٍل اص ایي غَس چْبسگبًْبی وِ گفتین ثیبى وشدین ٍ پبسخ ّن دادین

اهب ایي دلیل دس ایي لسوت وِ هشثَط ثِ غَس سِ گبًِ ّست یه ثیبى دیگشی داسد وِ اغل ایي ثیبى سا هشحَم ضیخ دس وتبة 

سسبئل اضبسُ فشهَدّبًذ؛ هشحَم ضیخ دس ثحث لبػذُ اضتغبل دس سسبئل هیفشهبیٌذ وِ لػذ لشثت دس ٍاجت ٍالؼی هؼتجش است، 

.  یؼٌی اگش هب ثخَاّین اتیبى ثِ یه ٍاجت ٍالؼی ثىٌین ثذٍى ٍجَد ایي لػذ لشثت ٍ لػذ اهتثبل اهش ًویطَد

هب دس جبیی وِ احتیبط هیىٌین یؼٌی اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت هیىٌین پس ثبیذ دس ّوِ هحتوالت لػذ لشثت سا سػبیت وٌین تب 

یمیي ثِ احشاص ایي لػذ دس ٍاجت ٍالؼی ثىٌین چَى ثبالخشُ آى ٍاجت ٍالؼی لػذ لشثت ٍ لػذ اهتثبل هیخَاّذ ٍ ثشای ایٌىِ 

هثالً . هب هطوئي ضَین دس ثیي ایي هحتوالت آى ٍاجت ٍالؼی ایي جضء سا داسد ثبیذ لػذ لشثت سا دس ّوِ هحتوالت داضتِ ثبضین

فشؼ وٌیذ وسی وِ ًوبص ثِ چْبس طشف هیخَاًذ دس جبیی وِ لجلِ ثشای ٍی هؼلَم ًیست ٍ احتیبط هیىٌذ، دس ًوبص اٍل وِ ثِ 

یه طشف ًوبص هیخَاًذ ثبیذ لػذ لشثت سا سػبیت وٌذ تب اگش ایي جْتی وِ ایستبدُ دسست ثبضذ ػول اٍ فبلذ لػذ لشثت ًجبضذ 

ایي ثشای ایي . ٍ دس ًوبصی وِ ثِ جْت دٍم ٍ ثِ جْت سَم ٍ جْت چْبسم هیخَاًذ دس ّوِ ثبیذ ایي لػذ لشثت سا سػبیت وٌذ

است وِ دس ّش وذام اص ایي چْبس جْت وِ ًوبص هیخَاًذ آى ًوبص ٍالؼی ٍ ٍاجت اٍ حذالل اص ًبحیِ ًجَد لػذ لشثت ٍ لػذ 

 . اهتثبل اهش هطىلی ًذاضتِ ثبضذ

هطىل اغلی دس ایٌجب است وِ لػذ اهش دس یىی اص ایي هحتوالت ٍاجت است چَى لذس هسلن یىی اص ایٌْب ٍاجت ٍالؼی است 

اگش ضوب دس ثیي ایي چْبس ًوبصی وِ ثِ چْبس جْت . ٍ یىی اص ایٌْب هبهَسثِ ٍالؼی ّست ٍ اهش داسد ٍ سِ تبی دیگش اهش ًذاسًذ
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هیخَاًیذ دس سِ تب وِ اهش ًذاسد لػذ لشثت ٍ لػذ اهتثبل اهش ثىٌیذ ایي هَجت تطشیغ است یؼٌی ضوب سِ ػول وِ داسای اهش 

-هؼٌبی ایي سخي ایي است وِ هحتوالت سا ٍلتی ثب لػذ اهش هی. ًیستٌذ لػذ اهش ثشای آًْب هیىٌیذ ٍ ایي تطشیغ ٍ حشام است

-آٍسد یؼٌی ایٌىِ ضبسع ثِ ایٌْب اهش وشدُ ٍ ّوِ ایي هحتوالت دس ضشع ٍجَد داسد ٍ ضبسع ثِ ّوِ ایٌْب اهش داسد ٍ لزا ایطبى هی

.  فشهبیذ احتیبط دس ػجبدات هوىي ًیست

ایي هثبلی وِ هب صدین هشثَط ثِ جبیی است وِ ػول هستلضم تىشاس ثبضذ، دس جبیی ّن وِ ػول هستلضم تىشاس ًجبضذ ّویي ثیبى 

جبسی است چَى ّویي ػولی وِ دس دٍساى ثیي الل ٍ اوثش اًجبم هیذّذ ٍ اتیبى ثِ اوثش هیىٌذ دس ایٌجب ّن ّوبى سا ثِ لػذ اهش 

ایي هطلجی است وِ ایطبى . هیأٍسد ٍ دس هَسد آى لػذ لشثت ٍ اهتثبل اهش هیىٌذ دس حبلی وِ ًویذاًذ ایي اوثش اهش داسد یب ًذاسد

فشهَدُ است وِ دس ػجبدات ایي هطىل ّست ٍلی دس غیش ػجبدات ایي هطىل ٍجَد ًذاسد چشا وِ لػذ اهش ًذاسًذ ٍ ٍلتی ّن 

وِ لػذ اهش ًذاسًذ هیتَاًذ توبم هحتوالت سا اتیبى وٌذ ثِ اهیذ احشاص ٍالغ، ایي دلیل ّن هجتال ثِ اضىبل است وِ هب چٌذ اضىبل 

 :سا هطشح هیىٌین

  :اشکال اول

ایٌىِ هب هؼتمذین احتیبط هستلضم تطشیغ حشام ًیست، چَى دس ّش وذام اص ایي هحتوالت آًچِ سا وِ ایي ضخع هحتبط سػبیت 

هیىٌذ اتیبى آى ثِ لػذ ٍاجت ٍالؼی هیجبضذ هثالً دس ّویي هثبل ًوبص خَاًذى ثِ چْبس جْت اگش ثِ جْت اٍل ًوبص هیخَاًذ 

لػذ لشثت ثشای ایي غالٓ ًویىٌذ ٍ ًویگَیذ وِ ایي ًوبص هي اهش داسد ٍ ّویي طَس دس ًوبص دٍم ٍ سَم ٍ چْبسم لػذ لشثت 

.  ایي ًوبصّب سا ًویىٌذ

آًچِ وِ اٍ دس ٍلت اتیبى ایي هحتوالت سػبیت هیىٌذ لػذ اهش ٍالؼی است، یؼٌی لػذ لشثت هیىٌذ ًسجت ثِ اهش ٍالؼی هٌتْی 

دس ّش ًوبصی ایي همبسًِ ّست یؼٌی ًوبص اٍل سا وِ هیخَاًذ لػذ لشثت ثِ ًوبص ٍاجت ٍالؼی هیىٌذ، اگش ًوبص دٍم سا هیخَاًذ 

هثبل دیگش ایٌىِ ٍلتی وِ تىلیف . لػذ لشثت هیىٌذ ثِ ًوبص ٍالؼی یؼٌی لػذ اهتثبل اهش ٍالؼی سا هیىٌذ ٍ ًِ اهش ثِ ایي ًوبص

هشدد ثیي ًوبص ظْش ٍ ًوبص جوؼِ است ٍ احتیبط هیىٌذ ٍ ّش دٍ سا هیخَاًذ دس آًجب ٍلتی وِ ًوبص ظْش سا هیخَاًذ ثِ ػٌَاى 

یه ػول ٍاجت ٍ ػجبدی ًیبص ثِ لػذ لشثت داسد ٍ لػذ اهتثبل اهش اهب ایي ٍلتی وِ ًوبص ظْش سا هیخَاًذ ثِ لػذ اهش ثِ غالٓ 

ظْش ًویخَاًذ ٍ ٍلتی ًوبص جوؼِ سا هیخَاًذ ثِ لػذ اهش ثِ غالٓ جوؼِ ًویخَاًذ چِ ایٌىِ اگش ثِ لػذ اهش ثِ آًْب هیخَاًذ 

تطشیغ ثَد ٍلی وبسی وِ هیىٌذ ایي است هىلف خَدش لجَل داسد وِ ٍاجت ٍالؼی سا ًویذاًذ ٍلی هَلؼی وِ ّش یه اص ایي 

دٍ ػول سا داسد اًجبم هیذّذ ّش وذام یه لػذی ّوشاُ آى است ٍ آى ّن ًِ لػذ اهتثبل اهش ثِ ّوبى ػول ثلىِ لػذ اهشی وِ 

ثِ ًوبص ٍالؼی ضذُ است وِ اگش ایي هػذاق ٍاجت ٍالؼی ثَد ػولص سا دسست اًجبم دادُ ثبضذ ٍ ّوچٌیي دس ًوبص دٍم، لزا اگش 

اص ٍی سؤال ضَد وِ آیب ضوب هؼتمذیذ وِ ًوبص ظْش اهش داسد جَاة هیذّذ وِ ًِ هطوي ًیستن ٍ دس هَسد ًوبص جوؼِ ّن ّویي 

طَس هیگَیذ هي ًویذاًن ٍلی هي هیذاًن وِ یىی اص ایي دٍ اهش داسد ٍ یىی اص ایي دٍ ٍاجت ٍالؼی است لزا لػذ آى ٍاجت 
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ٍالؼی سا دس ٌّگبم اتیبى ّش ػولی هیىٌذ ٍ ثب سجبی احشاص ٍالغ آى هحتوالت سا اًجبم هیذّذ، پس ثِ ّیچ ٍجِ هستلضم تطشیغ 

 .ًیست

  :اشکال دوم
سلوٌب وِ احتیبط هَجت . ایي است وِ گفتْبًذ ثش فشؼ وِ احتیبط هستلضم تطشیغ ثبضذ تطشیغ هَجت ثطالى ػول ًویطَد

 .تطشیغ ثبضذ ٍ هب ّن لجَل وٌین، اهب چشا تطشیغ هَجت ثطالى ػول ثطَد

هیگَیٌذ وسی وِ احتیبط هیىٌذ ٍ ّن ًوبص ظْش ٍ ّن ًوبص جوؼِ هیخَاًذ ثبالخشُ یىی اص ایي دٍ ػول ّوبى هبهَسثِ ٍالؼی ٍ 

ٍاجت ٍالؼی هیجبضذ یب ًوبص ظْش ٍ یب ًوبص جوؼِ، پس دس ٍالغ ایي دٍ ػول سا اًجبم دادُ است وِ یىی اص آًْب ػٌَاى هبهَسثِ 

آیب ثش فشؼ وِ یىی اص ایي دٍ ػول تطشیغ حشام ثبضذ آیب . ٍالؼی داسد ٍ یىی ػٌَاى تطشیغ داسد ٍ یىی سا اضبفِ خَاًذُ است

ایي لطوْبی ثِ ػول ٍ ٍاجت ٍالؼی هیضًذ؟ گفتْبًذ وِ هحتبط ٍلتی وِ ّن ًوبص ظْش هیخَاًذ ٍ ّن ًوبص جوؼِ ًْبیت آى ایي 

است ثشفشؼ ًوبص جوؼِ ٍاجت ٍالؼی است ٍ خَاًذى ًوبص ظْش ٍاجت ًیست ایي فَلص ایي است وِ ٍاجت ٍالؼیبش سا اًجبم 

دادُ وِ ًوبص جوؼِ ثبضذ حبال وٌبس ایي یه وبس اضبفْبی اًجبم دادُ وِ ًجبیذ هیىشدُ وِ تطشیغ ٍ ػول حشام ّن ّست اهب 

.  حشهت ایي ػول حشام اٍ سشایت ًویىٌذ ثِ ػول ٍاجت وِ آى ػول سا اص ثیي ثجشد

پس ثش فشؼ ّن وِ احتیبط هستلضم تطشیغ ثبضذ هطىلی ایجبد ًویىٌذ چَى ًضاع هب دس هسئلِ هحل ثحث ایي ثَد وِ احتیبط 

جبیض است یب ًِ ٍ جَاص سا هؼٌی وشدین وِ آیب ػول ثش اسبس احتیبط لبثل اوتفب ّست یب ًیست؟ آیب هیطَد ثِ ػول احتیبطی 

اوتفب وشد؟ آیب اجتضاء ثِ احتیبط غحیح ّست یب ًِ؟ یؼٌی ایٌىِ آیب اگش وسی احتیبط ثىٌذ دس همبم اهتثبل ٍ دس همبم ػول دسست 

ّست یب ًِ؟ حبال ایي ضخع دس ظْش جوؼِ ثبالخشُ یىی اص ایي دٍ ػول تىلیف اٍ ّست وِ اًجبم ضذُ لىي ّوشاُ ضذُ ثب یه 

ػولی وِ ًجبیذ اًجبم هیذادُ وِ تطشیغ ٍ حشام است حبال ایي تطشیغ ٍ حشام وِ هشتىت ضذُ ًسجت ثِ ٍاجت ٍالؼی اضىبلی 

. تَلیذ ًویىٌذ چَى اٍ ػولص سا اًجبم دادُ است ٍ ًسجت ثِ همبم اهتثبل هطىلی ًذاسد

:  رد اشکال دوم

ٍلی ثِ ًظش هب ایي اضىبل دٍهی وِ ثِ ایي دلیل ضذُ لبثل  (سُ)اضىبل دٍم سا ثؼضی روش وشدّبًذ اص جولِ هشحَم آلبی فبضل

ثجیٌیذ اغل دلیل چِ ثَد، ایي ثَد وِ احتیبط هستلضم تطشیغ هحشم ّست ٍ چَى هستلضم تطشیغ هحشم هیجبضذ ایي . لجَل ًیست

هب لجَل داسین هَضَع ثحث ایي است وِ آیب ثب ػول احتیبطی اهتثبل ٍالؼی هحمك هیطَد یب ًِ؟ . غحیح ًیست ٍ ثبیذ تشن ضَد

-یؼٌی ثحث دس غحت اوتفب ٍ اجتضاء ثِ احتیبط دس همبم ػول هیجبضذ ٍلی ثْشحبل آًچِ وِ هَجت ایي تطشیغ ضذُ احتیبط هی

-هب هیخَاّین ثجیٌین وِ دسست است وِ یه ػول دس ایٌجب هی. ثبضذ یؼٌی احتیبط دس ایٌجب هٌجش ثِ یه ػول حشام ضذُ است

.  تَاًذ هػذاق هأهَسثِ ٍالؼی ثطَد ٍلی ثْشحبل آًچِ وِ هَجت ایي تطشیغ هحشم ضذُ احتیبط است

هب لجَل داسین وِ اص حیث اجتضاء، یىی . ثِ ػجبست دیگش احتیبط همذهِ حشام ٍالغ ضذُ، ٍ احتیبط ثبػث استىبة حشام ضذُ است

اص آى دٍ ػول هطبثك ٍالغ است ٍلی هیخَاّین ثجیٌین ثشای اًجبم یه ٍاجت ٍ ثشای اهتثبل یه ٍاجت وِ تشدیذی ّن دس ایٌىِ 

ایي هیتَاًذ یه اهتثبل هحسَة ضَد ًذاسین آیب هیتَاى یه حشام هشتىت ضذ؟ یؼٌی یه همذهِ حشاهی سا طی وٌین ثشای 
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اًجبم یه ٍاجت ٍالؼی؛ آیب هیتَاًین ٍ اجبصُ داسین احتیبط وٌین وِ جضئی اص ایي احتیبط یه ػول حشام ثبضذ؟ احتیبط یؼٌی 

پس احتیبط دس ٍالغ هتضوي . اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت وِ یه هحتول آى ٍاجت ٍالؼی است ٍ یه هحتول آى تطشیغ هحشم است

یه ػول حشام ٍ جضئی اص ػول ثش اسبس احتیبط یه ػول حشام است لزا گفتین وِ احتیبط یب همذهِ حشام است یب ثبالتش جضئی 

لزا هب ًویتَاًین ایٌْب سا تفىیه وٌین ٍ ثگَیین وِ یه ثخص آى اهتثبل ٍالؼی . اص حشام است ثِ ایي هؼٌی وِ هتضوي حشام ّست

. ٍ غحیح ٍ ثخص دیگش تطشیغ ٍ حشام است ٍ ایي حشهت سشایت ثِ آى ٍاجت ٍالؼی ًویىٌذ الجتِ ایي اضىبل لبثل جَاة است

: تذکز اخالقی

فمش ًفس ثذتشیي فمشّبست  «فقر النفس اشد الفقر أو شر الفقر»ٍاسد ضذُ است وِ  (ػلیِ السالم)دس سٍایتی اص اهیشالوؤهٌیي ػلی

ایي ًیبص دس ٍالغ یه . فمش هؼٌبیص هؼلَم است؛ یؼٌی ًیبص دس همبثل غٌی ٍ ثی ًیبصی، فمش یؼٌی احتیبج. یب ضذیذتشیي فمشّبست

ٍلت ًسجت ثِ هبل ٍ ثشٍت است وِ هیطَد فمش هبلی ٍ یه ٍلت فمش ٍ ًیبص ثِ ػلن ٍ داًص است وِ هیطَد فمش ػلوی ٍ یه 

اغطالح فمیش ٍ آًچِ وِ هتؼبسف اص فمیش . هَلغ فمش ٍ ًیبص دس ًفس اًسبى ٍ ًسجت ثِ فضبئل ٍ ووبالت سٍحی ٍ اخاللی هیجبضذ

است ثیطتش ثِ ثخص اٍل ًظش داسد یؼٌی فمش هبلی ٍ ًیبص هبلی وِ خَد ایي هزهَم است ٍ ایٌىِ اًسبى اص ًظش هبلی فمیش ثبضذ چیض 

پسٌذیذّبی ًیست ٍ ایٌىِ اًسبى ًیبصهٌذ ثبضذ اهب هْوتش اص فمش هبلی فمش هؼٌَی هیجبضذ، فمش اگش وسی اص ًظش ػلوی فمیش ثبضذ 

حبال هوىي است وسی غٌبی ػلوی . اهب اص ًظش ًفس غٌی ثبضذ ایي خیلی اضىبلی ًذاسد الجتِ ًمع ّست ٍلی فمش هؼٌَی ًذاسد

وسی وِ ادػبی ػلویت هیىٌذ ٍلی اص ًظش . داضتِ ثبضذ اهب فمش ًفسبًی داضتِ ثبضذ هػیجت ٍی ثذتش اص گشٍُ اٍل است

خػَغیبت سٍحی فمیش ثبضذ یؼٌی دست ٍی تْی ثبضذ هفبسذ صیبدی سا دس دًیب ضبیذ دسست ثىٌذ چَى ػبلن است ٍ ساُ ٍ چبُ 

.  سا ثلذ است ٍ ایي ثیطتش آسیت هیضًذ تب ایٌىِ وسی اص ًظش ػلوی ایي غٌب سا ًذاسد

دس ّش غَست سشهبیِ هبدی خَة است ٍ سشهبیِ ػلوی خَة است هٌتْی ثِ ضشط ایٌىِ ایي سشهبیِ هبدی ٍ ػلوی خَدش 

دس سٍایت . هْوتشیي سشهبیِ ثشای اًسبى سشهبیِ ًفس است. هَجت فمش ًفس ٍ حجبة ثشای ًفس ًطَد ٍ اًسبى سا دٍس ًىٌذ

-ایي اهَس دس دًیب ظبّشی هی. دس سٍص لیبهت هؼلَم هیطَد. دیگشی هیخَاًین وِ هیفشهبیذ فمش ٍ غٌب چِ صهبًی هؼلَم هیطَد

ثبضذ ٍ دس آًجبست وِ ایي وَلْْبی ثبس اًسبى ثشسسی هیطَد وِ آیب ػول غبلح داسد یب ًذاسد؟  ثؼضی دس دًیب ثظبّش خیلی 

غٌی ّستٌذ اهب دس آى دًیب فمیش فمیشًذ ٍ ّیچ چیضی ثشای اسائِ وشدى ًذاسًذ، ثشخی دس دًیب فمیشًذ ثحست ظبّش اهب دس لیبهت 

-اهب دس ّویي دًیب هی. لزا دس سٍایت داسین وِ فمش ٍ غٌی ثِ حست ٍالغ دس آى سٍص هؼلَم هیطَد. دستطبى پش ٍ غٌی هیجبضذ

لزا دس وٌبس دسس ٍ ثحث ثبیذ هشالت ثَد وِ خَد ایٌْب حجبة ًطَد ثشای هب ٍ . تَاى صهیٌِ فمش ٍ غٌی سا دس آخشت فشاّن وشد

هشالجت ثىٌین وِ آى غٌبی اغلی ًفسی سا پیذا وٌین ٍ ًفس ثب ووبالت ٍ ػضیض داضتِ ثبضین ٍ ًفسی وِ دس ثشاثش هؼػیت ثبیستذ ٍ 

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي».                هب سا ثِ طبػت دػَت ثىٌذ وِ اى ضبء اهلل خذاًٍذ ثِ ّوِ هب ایي تَفیك سا ػٌبیت ثفشهبیذ
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