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

ػشؼ وشدین وِ هشحَم آلبی حىین یه اضىبلی ثِ دلیل ضطن داسًذ یؼٌی دس ٍالغ اضىبلی ثِ ثیبى هشحَم هحمك ًبئیٌی، 

هحػل اضىبل هشحَم آلبی حىین ایي ثَد وِ داػی دس احتیبـ ٍ اهتخبل اجوبلی ثؼج هیجبضذ ًِ احتوبل ثؼج، یؼٌی ّن دس 

ایي چٌیي ًیست . اهتخبل تفػیلی ٍ ّن دس اهتخبل اجوبلی داػی ٍ هحشن ػجذ ثشای اًجبم آى ٍاجت خَد ثؼج ٍ خَد اهش است

وِ ضوب ثگَییذ دس جبیی وِ توىي اص اهتخبل تفػیلی داسد داػی ثؼج هیجبضذ ٍلی دس جبیی وِ اهتخبل ثبإلحتیبـ هیىٌذ دس ایٌجب 

هحشن اٍ ٍ داػی اٍ احتوبل ثبضذ ًِ دس ّش دٍ داػی ثؼج هیجبضذ هٌتْی چَى ایي ضخع دس جبیی وِ احتیبـ هیىٌذ ًویذاًذ 

.  ایي اضىبلی ثَد وِ هشحَم آلبی حىین ثِ آلبی ًبئیٌی داضتٌذ. هأهَسثِ ًوبص جوؼِ است یب ًوبص ظْش لزا ّش دٍ سا اًجبم هیذّذ

 :ته آقای حکین (ره)اشکال هزحوم آقای فاضل 
ثیي ایي دٍ . هشحَم آلبی فبؾل یه اضىبلی ثِ آلبی حىین داسًذ ٍ هیگَیٌذ ایشاد آلبی حىین ثِ آلبی ًبئیٌی ٍاسد ًیست

.  هسئلِ فشق هیجبضذ

آلبی حىین یه ًمؿی وشدًذ ٍ گفتٌذ اگش لشاس ثبضذ احتوبل ثؼج ٍ اهش داػی ثِ اًجبم تىلیف ثبضذ الصهِ آى ایي است وِ دس 

جبیی ّن وِ ػلن ٍ یمیي ثِ ثؼج ٍ اهش داسین آًچِ داػی ثش اًجبم ػول است ػلن ثِ ثؼج ثبضذ ًِ خَد ثؼج، ایي ًمؽ آلبی 

گفتٌذ ضوب هیگَییذ دس احتیبـ ٍ اهتخبل اجوبلی احتوبل ثؼج داػی هیجبضذ، پس ثبیذ ثگَییذ دس . حىین ثَد ثِ آلبی ًبئیٌی

جبیی ّن وِ هب یمیي داسین ًوبص غجح ٍاجت است داػی هب ثش اًجبم ًوبص غجح، یمیي ٍ ػلن ثِ ٍجَد اهش ثِ ًوبص غجح ثبضذ دس 

 .حبلی وِ لكؼبً ایٌكَس ًیست وِ داػی ػلن ثبضذ

. دس جبیی وِ ػلن ثِ ثؼج ثبضذ دس ٍالغ اًجؼبث هستٌذ ثِ خَد ثؼج هیطَد. آلبی فبؾل هیگَیٌذ ثیي ایي دٍ تب فشق هیجبضذ

ثجیٌیذ ٍلتی اًسبى یمیي داسد وِ اهش ثِ ًوبص غجح ضذُ ٍ ًوبص ثِ گشدى اًسبى ٍاجت است چِ چیض ثبػج تحشیه ثشای اتیبى 

ٍاجت هیطَد وِ ثشٍد ًوبص غجح سا ثخَاًذ؟ فی الَالغ اگش سخي اص یمیي ٍ ػلن است ثِ خبقش ایي است وِ ػلن ٍ یمیي 

اهب دس جبیی وِ ػلن ثِ ثؼج ًیست هبًٌذ هب . وبضفیت داسد پس خَد ثؼج ّست وِ داػی ٍ هحشن ٍ هَجت اًجؼبث هىلف است

 . ًحي فیِ دس ایٌجب احتوبل ثؼج ّیچ وبضفیتی اص ثؼج ًذاسد ٍ ًویتَاًذ هحشن ثبضذ
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ثیي غَست ػلن ثِ . دس حبلی وِ آلبی حىین فشهَدًذ فشلی ثیي دٍ همبم ًیست ٍلی آلبی فبؾل هیفشهبیٌذ وِ فشق ٍجَد داسد

لكؼبً دس جبیی وِ ػلن ثِ ثؼج ّست اًجؼبث ّست چَى ػلن ثِ ثؼج وبضفیت داسد اص ثؼج، . ثؼج ٍ احتوبل ثؼج فشق هیجبضذ

لزا دس جبیی وِ ػلن . ٍلی احتوبل ثؼج ّیچ وبضفیت اص ثؼج ًذاسد ٍ فمف احتوبل هیذّذ وِ دس ایٌجب اهشی ٍجَد داضتِ ثبضذ

ثِ ثؼج ّست اهتخبل هحمك هیجبضذ چَى هحشن آى دس ایٌجب ّوبى ثؼج ٍالؼی ٍ ثؼج هٌىطف است اهب دس جبیی وِ احتوبل 

ثؼج ثبضذ هحشن اٍ غشف اإلحتوبل است ٍ غشف اإلحتوبل ًویتَاًذ هَجت اًجؼبث ثبضذ یب حذالل اًجؼبحی وِ ًبضی اص غشف 

 .احتوبل ثبضذ آلبی ًبئیٌی هیگَیٌذ همجَل ًویجبضذ ٍ اهتخبل هحسَة ًویطَد

 :ته آقای حکین (ره)جواب اشکال هزحوم آقای فاضل

. ثِ ًظش هب ایي اضىبل آلبی فبؾل ثِ آلبی حىین ٍاسد ًیست ٍ دٍ اضىبل ثِ ایي سخي ٍ اضىبل آلبی فبؾل ٍاسد هیجبضذ

سخي آلبی حىین ایي ثَد وِ فشهَدًذ اگش دس احتیبـ ثگَییذ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج هیجبضذ دس هَاسدی ّن وِ ػلن 

داسین ثبیذ ثگَییذ وِ اًجؼبث ًبضی اص ػلن ثِ ثؼج هیجبضذ، آلبی فبؾل اضىبل وشدّبًذ وِ ثیي ػلن ثِ ثؼج ٍ احتوبل ثؼج فشق 

 .دس ثیبى فشق ایي سا گفتْبًذ وِ ػلن ثِ ثؼج اگش داػی ّست ایي ثخبقش وبضفیت اص ٍالغ هیجبضذ. است

اضىبل اٍل هب ثِ آلبی فبؾل ایي است وِ ایي فشهبیص ایطبى ثب آًچِ وِ خَد ایطبى سبثمبً دس اضىبل اٍل ثش دلیل  :اشکال اول

دس آًجب ایطبى فشهَدًذ وِ اغالً اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ًیست ثلىِ ًبضی اص ػلن ثِ ثؼج . آلبی ًبئیٌی ٍاسد وشدًذ هٌبفبت داسد

اگش اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ثَد دس ٍالغ ثبیذ ّیچ هؼػیتی تحمك پیذا ًویىشد لزا ًتیجِ گشفتٌذ وِ اغالً اًجؼبث ًبضی اص . هیجبضذ

 . ػلن ثِ ثؼج هیجبضذ

ایٌجب دس اضىبل ثِ آلبی حىین داسًذ هیفشهبیٌذ وِ هحشن ٍ داػی دس جبیی وِ ػلن ثِ ثؼج داسد ّوبى ثؼج ٍالؼی ٍ ٍالغ 

چكَس دس آًجب هیگفتٌذ ػلن ثِ ثؼج داػی است ٍ خَد ثؼج داػی ًیست دس ایٌجب داسًذ هیگَیٌذ وِ آًچِ . هٌىطف هیجبضذ

اگش . هحشن ٍ داػی است خَد ثؼج هیجبضذ؟ یؼٌی داسًذ هیپزیشًذ وِ ثؼج هحشن است ٍ اًجؼبث ًبضی اص خَد ثؼج هیجبضذ

 . ایٌكَس است ٍ آى سخي سا دس ایٌجب هیگَییذ ایي سا هیتَاًیذ دس آًجب ثگَییذ

هحػل . پس ثِ ًظش هب ایي اضىبلی وِ ایطبى ثِ ًظش هشحَم حىین داسًذ ثب سخي خَد ایطبى دس اضىبل اٍل سبصگبس ًیست

دس آًجب هیفشهَدًذ وِ اًجؼبث ًبضی اص ػلن ثِ ثؼج است ًِ خَد ثؼج دس : اضىبلی وِ ثِ فشهبیص آلبی فبؾل است ایي است

 .ایٌجب هذػی ّستٌذ وِ آًچِ هحشن ٍ داػی هیجبضذ خَد ثؼج است ًِ ػلن ثِ ثؼج

ٍ حبًیبً ایٌىِ ایطبى فشهَدُ دس غَست دٍم یؼٌی دس فشؼ ػول ثِ احتیبـ، ًفس احتوبل هحشن ٍ داػی هیجبضذ  :اشکال دوم

ٍالؼبً ایٌكَس ًیست، دس جبیی وِ احتوبل ثؼج ثبضذ ٍ هب احتیبـ ثىٌین اًجؼبث هب ًبضی اص احتوبل ثؼج هیجبضذ؟ اگش دس ظْش 

جوؼِ ًویذاًذ وِ وذام ٍاجت است اگش آهذ ّش دٍ تىلیف سا اًجبم داد ایي اًجؼبث ٍ تحشیه اٍ ٍ سفتي ثسَی ػول ًبضی اص 

غشف یه احتوبل است؟ احتوبل هیذّذ یه تىلیفی آهذُ ثبضذ ٍ احتوبل اثتذائی هیجبضذ، یب ًِ ایي یه احتوبل اثتذائی ًیست 

ثلىِ ایي احتوبل ًبضی اص ػلن است ٍ ػلن اجوبلی داسد؟ ثلِ اگش هب ثگَیین غشف احتوبل ثبضذ اغالً هَجت تحشیه ًویطَد، 
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دس وجب ثؼج هَجت اًجؼبث هیطَد؟ پس اغل هسئلِ ایي است ایٌىِ ایطبى هیفشهبیذ دس جبیی وِ احتیبـ هیىٌین یؼٌی 

احتوبل ثؼج ٍجَد داسد ٍ اًجؼبث هب هستٌذ ثِ احتوبل ثؼج است وبضف اص ٍالغ ًیست، سخي هب ایي است وِ دس ایٌجب اًجؼبث 

دس هَاسدی وِ ضخػی احتیبـ هیىٌذ هستٌذ ثِ احتوبل ثؼج ٍ ثِ غشف اإلحتوبل ًیست ثلِ یه احتوبلی ٍجَد داسد اهب ایي 

هحفَف ثِ یه ػلن است هٌتْی چَى ًویذاًین چِ تىلیفی ثش هب حبثت است ّش دٍ سا اًجبم هیذّین لزا ایي دٍ اضىبل ثِ 

 .تب ایٌجب ضص دلیل سا ثشای هٌغ اص احتیبـ ثیبى وشدین. هشحَم آلبی فبؾل ٍاسد است

 .احتیاط هستلزم لعة ته اهز هولی است :دلیل هفتن
دلیل ّفتن وِ دس ایٌجب گفتْبًذ ایي است وِ احتیبـ دس جبیی وِ اًسبى توىّي اص ػلن ثِ ٍاجت ٍ توىّي اص اهتخبل تفػیلی داسد ٍ 

احتیبـ دس ػجبدات جبیض ًیست چَى اگش وسی ساُ . هیتَاًذ اص ساُ اجتْبد ٍ تملیذ ٍظیفِ خَد سا ثذست ثیبٍسد جبیض ًیست

اجتْبد سا تشن ثىٌذ یب تملیذ سا وٌبس گزاسد ٍ سٍ ثِ احتیبـ ثیبٍسد ثب تَجِ ثِ توىّي اص اهتخبل تفػیلی، ایي هستلضم لؼت ٍ ػجج 

حبال هگش لؼت ثِ اهش هَلی چِ اضىبلی داسد؟ هیگَیذ وِ . ثِ اهش هَلی است هخػَغبً دس جبیی وِ احتیبـ هستلضم تىشاس ثبضذ

-ایي هسئلِ اهشی است وِ دس ًضد ػمال هزهَم است ٍ ػمال وسی وِ ثب دستَس هَلی ایٌچٌیي ػول وٌذ سا هَسد سشصًص لشاس هی

 .دٌّذ ٍ لزا ًویتَاًذ اهتخبل هحسَة ضَد ثٌبثشایي احتیبـ جبیض ًیست

.  ثِ ػجبست دیگش یه لیبس ضىل اٍل هیطَد تطىیل داد ٍ یه ؾویوِ وٌبس آى گزاضت ٍ ایي ًتیجِ حبغل هیطَد

.   احتیبـ لؼت ثِ اهش هَلی است:صغری

.   لؼت ثِ اهش هَلی هزهَم است:کبری

ایي سا ّن ؾویوِ هیىٌین وِ ػولی وِ ثب احتیبـ اًجبم ضَد اهب هَسد هزهت ػمال لشاس .  احتیبـ ػٌذ الؼمال هزهَم است:نتیجه

 .ثگیشد الیؼذّ اهتخبالً ٍ ٍلتی وِ اهتخبل ًطذ یؼٌی ایٌىِ احتیبـ وفبیت ًویىٌذ ٍ ثبیذ اهتخبل تفػیلی هحمك ضَد

-ػٌبیت ثفشهبییذ هبًٌذ ّوِ ادلِ دس ایٌجب ّن ثبیذ ثجیٌین وِ ایي دلیل ّفتن دس ثیي آى غَس سِ گبًِ آیب ضبهل ّش سِ غَست هی

ضَد یب ثؼؿی اص غَس؟ ایي دلیل دس دٍ غَست جبسی هیطَد ٍ آى دٍ غَستی است وِ توىّي اص اهتخبل تفػیلی داسد الجتِ دس 

هخبلی وِ هیطَد ثشای ایي لؼت روش وشد ایي است وِ وسی دس جبیی . جبیی وِ هستلضم تىشاس ثبضذ ثیطتش آضىبس ٍ سٍضي است

سِ لجبس داسد ٍ اجوبالً ایي سا هیذاًذ وِ یىی اص لجبسْب . لشاس گشفتِ ٍ لجلِ سا ًویذاًذ ٍ ثبیذ ثِ چْبس قشف ًوبص ثخَاًذ

 هشتجِ ایي ًوبص سا 12ًجس است ٍ ثبیذ سِ ثبس ٍ ّش ثبس ثب یىی اص ایي لجبسْب ًوبص ثخَاًذ وِ ثب تَجِ ثِ جْبت لجلِ ثبیذ 

 24ثخَاًذ ٍ فشؼ وٌیذ وِ ًویذاًذ هسبفش است یب حبؾش وِ دٍساى ثیي لػش ٍ اتوبم ّن ّست وِ ثبیذ ثب تَجِ ثِ هَاسد لجلی 

فشؼ ضَد وِ دٍ چیض دس ایٌجب ّست ٍ ًویذاًذ وِ وذاهیه اص ایٌْب هب یػح السجَد ػلیْب ّست ٍ وذام ًیست، . ًوبص ثخَاًذ

آیب ٍالؼبً وسی وِ هیتَاًذ ثب یه .  ًوبص48 غَست وِ هجوَػبً هیطَد 2 ؾشة هیطَد دس ایي 24وِ ثب تَجِ ثِ غَس لجلی، 

سؤال ًىشدى ایي همذاس ًوبص ثخَاًذ، لؼت ٍ هسخشُ وشدى هَلی ًیست؟ لزا گفتْبًذ احتیبـ هستلضم لؼت ثِ اهش هَلی است ٍ لزا 

 .جبیض ًیست
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: اشکاالت دلیل هفتن

.  ایٌجب چٌذیي اضىبل ضذُ ٍ ػوذُ اضىبلی است وِ  هحمك اغفْبًی داسًذ ثِ ایي ثیبى وِ ثؼذاً ثیبى خَاّین وشد

اهب اضىبل اٍلی وِ دس ایٌجب هكشح است ایي است وِ احتیبـ دس غَستی وِ غشؼ ػمالیی ثشای آى دس ًظش گشفتِ  :اشکال اول

ضَد ػجج ٍ لغَ ًیست، اگش فشؼ ثىٌین اهتخبل تفػیلی هتَلف ثش هطمت یب ثؼؿی هطىالت ثبضذ هخالً ثبیذ ثشای تؼییي جْت 

لجلِ چٌذ ویلَهتش ثبیذ ساُ ثشٍد ٍ یب ضت است ٍ هَجت خَف است دس ایٌجب اگش احتیبـ ثىٌذ ٍ ثِ چْبس قشف ًوبص ثخَاًذ 

ػمال اٍ سا هزهت هیىٌٌذ؟ یب هخالً اگش دس هَاسد ضجیِ ثِ ایي هىلف ثشای فشاس اص هطىالت ساُ تحػیل ػلن ثِ ٍاجت سا وٌبس 

هیگزاسد ٍ احتیبـ هیىٌذ ایي احتیبـ حتوبً غشؾی دس آى است ٍ ثب ٍجَد ایي غشؼ ػمالیی ًویتَاى گفت لؼت ثِ اهش هَلی 

 .لزا ػول ثِ احتیبـ ٍلَ هستلضم تىشاس ثبضذ دس هَاسدی وِ غشؼ ػمالیی داضتِ ثبضذ ایي اضىبلی ًذاسد. است

سلّوٌب وِ احتیبـ دس هَاسدی هخػَغبً جبیی وِ هستلضم تىشاس ثیص اص اًذاصُ است لؼت ٍ :  اضىبل دٍم ایي است:اشکال دوم

همذهِ دٍم سا ّن هیپزیشین وِ لؼت ٍ ػجج اهش هزهَهی است ٍ ًتیجِ . ػجج هحسَة ضَد یؼٌی همذهِ اٍل ضوب سا هیپزیشین

ضوب سا ّن هیپزیشین وِ احتیبـ هزهَم است اهب اضىبل هب ثِ هكلت دیگش ٍ ؾویوْبی وِ ضوب داسیذ است وِ چِ وسی گفتِ 

احتیبقی وِ هزهَم است الیؼذ اهتخبالً؟ ثجیٌیذ ایي دلیل ضوب احجبت هیىٌذ وِ احتیبـ هزهَم است ٍ یه حشهت تىلیفی ثشای 

ایي احتیبـ حبثت هیطَد اهب سؤال ایي است وِ اگش ایٌگًَِ ػول وشد آیب اهتخبل اهش هَلی ٍ هكلَة هَلی ضذُ یب ًِ؟ یؼٌی دس 

یؼیي اوتفبی « غحة اإلوتفب ٍ اإلجتضاء ثِ»ٍالغ ثحج دس ایي است وِ آیب ٍالؼبً احتیبـ جبیض است یب ًِ؟ هؼٌبی جَاص ّن یؼٌی 

لزا گفتْبًذ وِ اگش احتیبـ ّیچ غشؼ ػمالیی دس آى ًجبضذ ٍ غذق لؼت ٍ ػجج ّن . ثِ ایي ػول دس همبم اهتخبل چگًَِ است

ثىٌذ ٍ اص ایي ثبة حشام ّن ثطَد چَى ثِ اهش هَلی لؼت ٍ ػجج غَست گشفتِ، اهب هسئلِ ایي است وِ ایي هشثَـ ثِ قشیك 

 .اهتخبل ایي است وِ هكلَة سا آٍسدُ است ٍ آًچِ وِ ّست هشثَـ ثِ قشیك اهتخبل است. اهتخبل است ًِ خَد اهتخبل

اضىبل سَم هكلجی است وِ هشحَم هحمك اغفْبًی دس ایٌجب هكشح وشدّبًذ وِ جلسبت آیٌذُ ثشسسی خَاّین وشد  :اشکال سوم

 .إى ضبء اهلل

 :تذکز اخالقی

سٍص چْبس ضٌجِ تزوشی داضتِ ثبضین دس دسجِ اٍل ثشای خَدم وِ ٍالؼبً ًفغ صیبدی ایي تزوش داسد ٍ دسجِ ثؼذ ثشای ضوب ػضیضاى 

آًچِ وِ دس ایي دلبیك هیخَاّن ػشؼ وٌن ایي است وِ ػلن ٍ داًص دس ّش سضتْبی ثب ساحت قلجی . ٍ إى ضبء اهلل  هؤحش ثبضذ

هوىي است . ثذست ًویأیذ ٍ وسی اگش خیبل وٌذ وِ ثب تي آسبیی ٍ ساحت قلجی هیتَاًذ ػبلن ٍ داًطوٌذ ضَد ایٌچٌیي ًیست

ایي سٍایتی وِ اص . دس ًضد هشدم اٍ سا ػبلن ثذاًٌذ چَى لجبس یب ػٌَاى ػبلن سا ثش دٍش هیىطذ اهب ثحست ٍالغ ػبلن ًجبضذ

ایي دس خػَظ ػلن دیي .  ػلن ثب ساحتی ٍ تي آسبیی ثذست ًویأیذ«الیذرک العلم براحة الجسم»ٍاسد ضذُ وِ  (ع)اهبم

ّش وسی ثِ اًذاصُ تَاًبیی خَد یىسشی اص ایي اغكالحبت سا یبد هیگیشد اهب آى . جذیتش است ٍ ثِ داًستي اغكالحبت ًیست

إنما یخشی »ػلوی وِ دس ًضد خذا اسصش داسد وِ اص آى ثِ هؼشفت تؼجیش هیطَد، آى ػلوی است وِ هَجت خطیت الْی ثبضذ 
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 ّش ػبلوی خطیت خذا ًذاسد، آى ػبلوی وِ هؼشفت حمیمی داسد ٍ دلص ثِ ًَس آى هؼشفت سٍضي ضذُ «اهلل من عباده العلماء

ػلن چِ ثِ هؼٌبی هجوَػِ لؿبیب ٍ تػَسات ٍ هفبّین ٍ تػذیمبت ثب ساحة الجسن دس . لكؼبً ًویتَاًذ خطیت ًذاضتِ ثبضذ

-اًسبى پذیذ ًویأیذ ٍ آى ػلن ٍ هؼشفت حمیمی ّن ثب ساحتی تي ٍ تي آسبیی ثذست ًویأیذ ٍ ثبالخشُ سیبؾتْبی ًفسبًی هی

خَاّذ ٍ تب ایي سیبؾتْب سا تحول ًىٌذ ٍ چطوص سا ثش سٍی لزات غیش هطشٍع ًجٌذد ایي قجیؼتبً ثِ آى هشاتت دست پیذا 

 .اهیذٍاسین وِ خذا ایي تَفیك سا ثِ هب ثذّذ ػلن ثِ هؼٌبی ٍالؼی تحػیل وٌین ٍ دل هب سا ثِ ًَس ػلن سٍضي ًوبیذ.ًویىٌذ

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»
 

                                                 

 .28/فبقش.  


