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

اسبس ایي دلیل یه تفػیلی است وِ . ثحج دس دلیل ضطوی ثَد وِ ثشای هٌغ اص احتیبط ٍ ػول ثش اسبس احتیبط البهِ ضذُ ثَد

دس ایي تفػیل ایطبى هیفشهبیٌذ وِ اگش دس یه ػجبدتی هب یمیي داضتِ ثبضین اهشی اص ًبحیِ خذاًٍذ . هشحَم آلبی ًبئیٌی دادًذ

. آهذُ ثبضذ اهب ًویذاًین ایي ػٌَاى ٍجَة داسد یب استحجبة دس ایٌجب ثخبعش ػلن ٍ یمیي ثِ اغل تؼلك اهش، احتیبط اهىبى داسد

ٍلی دس جبیی وِ اغل تؼلك اهش ثشای هب هؼلَم ًیست ٍ ًویذاًین اص ًبحیِ خذاًٍذ اهشی آهذُ یب ًیبهذُ، دس ایي غَست احتیبط 

پس تفػیل ثیي جبیی است وِ اغل هحجَثیت ٍ علت هحشص ضذُ ثبضذ ٍ جبیی وِ ایي هحجَثیت ٍ علت هحشص . اهىبى ًذاسد

ایي اغل تفػیل هشحَم . ایطبى هیگَیذ دس غَست اٍل احتیبط جبیض است ٍ دس غَست دٍم احتیبط جبیض ًیست. ًطذُ ثبضذ

. آلبی ًبئیٌی ثَد

 :هبنای تفصیل هزحوم نائینی

اهب هجٌبی ایي تفػیل دس ٍالغ ایي است وِ اهتخبل اجوبلی دس ستجْی ثؼذ اص اهتخبل تفػیلی است یؼٌی ایي دٍ اهتخبل دس عَل ّن 

 . دس جبیی وِ اهتخبل تفػیلی هوىي ثبضذ ًَثت ثِ اهتخبل اجوبلی ًویشسذ ٍ ستجِ آى هتأخش اص اهتخبل تفػیلی هیجبضذ. ًیستٌذ

آخش والهطبى هشحَم آلبی ًبئیٌی ادػب هیىٌٌذ وِ اًػبف ایي است وِ دس ضجْبت هَضَػیِ ٍ حىویِ دس غَستی وِ توىي اص 

. اصالِ ضجِْ ثبضذ اگش وسی ادػبی لغغ ثىٌذ وِ ستجْی اهتخبل تفػیلی ثش اهتخبل اجوبلی همذم است، ایي ادػبی گضافی ًیست

ثجیٌیذ دس جبیی وِ ضجِْ ثبضذ چِ هَضَػیِ ٍ چِ ضجِْ حىویِ ٍ توىي اص اصالِ ضجِْ ّن ثبضذ، هیگَیذ اگش وسی ادػبی لغغ 

ٍ یمیي ثىٌذ وِ ستجْی اهتخبل تفػیلی همذم است ٍ ثب اهىبى اهتخبل تفػیلی ًَثت ثِ اهتخبل اجوبلی ًویشسذ ایي ادػب گضاف ٍ 

 .هجبلغِ آهیض ًیست

حبال ػوذّی ثحج دس ایي است وِ چشا ستجْی اهتخبل اجوبلی هؤخش اص اهتخبل تفػیلی هیجبضذ؟ ّوِ پبیِ ٍ سوي دلیل ضطن ایي 

ایي ثشهیگشدد ثِ حمیمت اعبػت ٍ اهتخبل، هشحَم آلبی ًبئیٌی هؼتمذ . هسئلِ است ٍ تفػیل هشحَم ًبئیٌی ثش ّویي استَاس است

است وِ اص ًظش ػمل حمیمت اعبػت ٍ اهتخبل ػجبست است اص اًجؼبث اص ثؼج هَلی یؼٌی وسی وِ هیشٍد ٍ هیخَاّذ دستَس آهش 

ٍ هَلی سا اعبػت ثىٌذ دس ٍالغ ایي ثب ثؼج هَلی هٌجؼج ضذُ ٍ اص تحشیه هَلی ٍ اص ُّل دادى اػتجبسی هَلی هٌجؼج ضذُ، پس 

اًجؼبث اص ثؼج هَلی یؼٌی تحشیه ضذى ثَاسغِ تحشیه وشدى هَلی ثِ گًَْبی وِ اًگیضّی ایي ػبهل ثشای اًجبم ػول، اهش 
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ًگبُ هیىٌذ ٍ هیجیٌذ وِ ایي ػول ػٌَاى اهش هَلی ثِ آى تؼلك پیذا وشدُ است اص ثؼج . هَلی ٍ تؼلك اهش هَلی ثِ آى ػول است

پس حمیمت اهتخبل اص ًظش ػمل ػجبست است اص اًجؼبث ًبضی اص . ٍ اهش هَلی تحشیه هیطَد ٍ هیشٍد ثِ سوت اًجبم ػول

 .ثؼج

دس اهتخبل تفػیلی ایي حمیمت تحمك پیذا هیىٌذ ٍ دس : آى ٍلت ثب ػٌبیت ثِ ایٌىِ حمیمت اهتخبل ایي است، ایطبى هیگَیذ

ثشای ایٌىِ هیگَیٌذ دس اهتخبل اجوبلی یؼٌی آًجبیی وِ دس ٍالغ ًویذاًذ اهش هتؼلك ثِ . اهتخبل اجوبلی ایي حمیمت پیذا ًویطَد

فشد اٍل ضذُ یب فشد دٍم، ػلن ثِ اغل تؼلك اهش داسد اهب ًویذاًذ ثِ وذام فشد هتؼلك ضذُ است، وسی وِ هیخَاّذ اهتخبل 

اجوبلی ثىٌذ آیب هیطَد گفت اًجؼبث ًبضی اص ثؼج پیذا وشدُ است؟ چَى یمیي ثِ ثؼج ًذاسد، یمیي ًذاسد ثؼج ثِ فشد اٍل تؼلك 

 . یمیي ًذاسد ثؼج ٍ اهش ثِ فشد دٍم تؼلك گشفتِ است. گشفتِ است

لزا آًچِ وِ ٍجَد داسد اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج هیجبضذ، دس اهتخبل اجوبلی اًجؼبث ًبضی اص ثؼج تحمك پیذا ًویىٌذ ٍ آًچِ 

یؼٌی ایي ضخع ػبهل چَى احتوبل هیذّذ اهش ثِ ًوبص ظْش هتؼلك ضذُ . وِ ٍجَد داسد اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج هیجبضذ

-پس اگش هیشٍد ًوبص جوؼِ سا اًجبم هیذّذ ٍ ًوبص ظْش سا اًجبم هی. ثبضذ، احتوبل هیذّذ اهش ثِ ًوبص جوؼِ هتؼلك ضذُ ثبضذ

دّذ اهتخبل اجوبلی هیىٌذ ٍ احتیبط هیىٌذ دس ٍالغ داسد ثب احتوبل ثؼج هٌجؼج هیطَد پس دس ٍالغ ایي اهتخبل اجوبلی اهتخبل 

دس اهتخبل تفػیلی دس آًجبیی وِ دلیل هطخػبً آهذُ ٍ ثیبى وشدُ حىن سا اًجؼبث ٍ تحشیه اٍ ٍ سفتي ثِ سَی اًجبم . ًیست

دس آًجب دلیل سا دیذُ ٍ هغوئي است وِ اهش ثِ ًوبص جوؼِ هتؼلك ضذُ پس اًجؼبث اٍ ًبضی اص خَد . ػول، ًبضی اص ثؼج هیجبضذ

لزا دس اهتخبل تفػیلی هیگَیٌذ حمیمت اهتخبل هحمك است ٍلی دس اهتخبل اجوبلی ٍالؼیت اهتخبل اص ًظش ػمل هحمك . ثؼج است

 .ًیست

اگش اهش ثیي ایي دٍ هشدد ثَد ٍ دٍ ساُ ثشای هب ثبص ثبضذ وِ ّن ثتَاًین اهتخبل اجوبلی وٌین ٍ ّن اهتخبل تفػیلی، ػمل هب چَى 

حمیمت اهتخبل سا اًجؼبث ًبضی اص ثؼج هیذاًذ ًِ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج، ػمل هیگَیذ وِ اگش ثخَاّی اهتخبل تحمك پیذا 

 .ثىٌذ ٍ رهْبت ثشئ ضَد اهتخبل تفػیلی سا ثبیذ همذم ثذاسی ثش اهتخبل اجوبلی

ثجیٌیذ هسئلِ ایي است وِ ّویي ػمل دس جبیی وِ اهتخبل اجوبلی ّن غَست هیگیشد ًویگَیذ وِ ایي فبیذّبی ًذاسد ٍ اًجؼبث 

ًبضی اص احتوبل ثؼج فبیذُ ًذاسد ثلىِ ّویي ػمل هیگَیذ وِ ایي اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج ّن اهتخبل است ٍلی دس ستجِ ثؼذ 

پس اگش ایي دٍ ساُ دس پیص سٍی هب هوىي ثبضذ تب هبداهی وِ ثطَد اص خَد ثؼج هٌجؼج ضذ اص . اص اًجؼبث ًبضی اص خَد ثؼج

 .ایي هحػل فشهبیص هشحَم ًبئیٌی ثَد وِ ثیبى وشدین. ًظش ػمل دس هىبى ٍ ستجْی ثؼذ لشاس هیگیشد

-ثؼذ هشحَم آلبی ًبئیٌی دس خبتوِ ثیبًطبى هی. پس ثِ ًظش ایطبى ستجِ اهتخبل تفػیلی ًسجت ثِ اهتخبل اجوبلی همذم است

وِ ًْبیت ایي است وِ اگش هب ضه ثىٌین وِ آیب ثب توىي اص اهتخبل تفػیلی هیتَاًین اهتخبل اجوبلی ثىٌین یب ًِ؟  : فشهبیٌذ

یؼٌی فشضبً وسی وِ ّن اهتخبل تفػیلی هیتَاًذ ثىٌذ ٍ ّن اهتخبل اجوبلی، اگش . دس ایٌجب ثِ اغبلة اإلضتغبل سجَع هیىٌین

احتیبط وشد ٍ اهتخبل اجوبلی وشد ضه هیىٌذ وِ آیب ثب اهتخبل اجوبلی ًسجت ثِ تىلیفی وِ یمیٌبً ثش اٍ حبثت ثَدُ ثشئ الزهِ ضذُ 

یب ًطذُ است؟ اضتغبل یمیٌی هستذػی فشاؽ یمیٌی است دس ایٌجب چَى اغل تىلیف ثِ گشدى اٍ حبثت ضذُ اآلى ثب اهتخبل اجوبلی 
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ضه هیىٌذ وِ تىلیف اص دٍش اٍ ثشداضتِ ضذ یب ًِ؟ چَى ایي هَسد اص هَاسد دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش است ٍ دس ایي هَسد 

اغل اضتغبل جبسی هیطَد یؼٌی هیگَیین ٌَّص تىلیف ثِ ػْذُ اٍ ثبلی است ٍ ثبیذ وبسی وٌذ وِ یمیي ثِ فشاؽ رهِ پیذا وٌذ ٍ 

 . ساُ یمیي ثِ فشؽ رهِ ػذم اوتفبء ثِ اهتخبل اجوبلی ٍ احتیبط هیجبضذ

الجتِ . ػجبدت وسی وِ عشیك اجتْبد ٍ تملیذ سا تشن وٌذ ٍ احتیبط وٌذ ثبعل است: ًتیجْبی وِ ایي سخي داسد ایي است :نتیجه

 .چٌذ ًىتِ دس هَسد ایي تفػیل ٍجَد داسد وِ ػشؼ خَاّین وشد

 :نکته اول
گشچِ دس ثؼضی اص تمشیشّب اص فشهبیص هشحَم ًبئیٌی ثِ گًَْبی تمشیش ضذُ وِ ایي ثیبى ٍ ایي دلیل تمشیجبً ػبم هیجبضذ، ّن 

-ضبهل جبیی وِ هستلضم تىشاس است ٍ ّن ضبهل جبیی وِ احتیبط هستلضم تىشاس ًجبضذ هیطَد ٍ الجتِ دس ایي تمشیش تأویذ هی

وٌٌذ خػَغبً دس جبیی وِ هستلضم تىشاس ثبضذ، اهب آًچِ وِ اص فشهبیطبت خَد هشحَم ًبئیٌی دس فَائذ اإلغَل ثذست هیأیذ 

ایي است وِ ایطبى ایي ثیبى ٍ ایي استذالل سا فمظ دس یه هَسد روش هیىٌٌذ یؼٌی ایي دلیل دس یه غَست اص آى سِ غَست 

ٍ اغالً خَد ایطبى تػشیح هیىٌذ . جشیبى داسد ٍ آى ّن جبیی وِ توىي اص اهتخبل تفػیلی ثبضذ ٍ احتیبط هستلضم تىشاس ثبضذ

 . وِ دس جبیی وِ احتیبط هستلضم تىشاس ًجبضذ ّیچ هطىلی ثشای اهتخبل اجوبلی ًیست

 هیفشهبیٌذ وِ اگش احتیبط هستلضم تىشاس ػول ثبضذ دس ٍالغ ّوبى هطىل تحمك اهتخبل ٍالؼی اص ًظش ػمل پیص :توضیح هطلب

هیأیذ چَى اص یه عشف اهىبى اهتخبل تفػیلی داسد ٍ هیتَاًذ اص خَد ثؼج هٌجؼج ضَد ٍ اص عشف دیگش دس اهتخبل اجوبلی 

 .ضه داسد ٍ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج هیجبضذ

اهب اگش هشدد ثیي الل ٍ اوخش ثبضذ ٍ احتیبط هستلضم تىشاس ًجبضذ هخالً ضه هیىٌذ دس ایٌىِ سَسُ ثِ ػٌَاى جضء دّن ثشای ًوبص 

هحسَة هیطَد یب ًِ؟ هیفشهبیذ وِ دس ایٌجب ثش فشؼ توىي اصالِ ضجِْ ٍ توىي اص اهتخبل تفػیلی اگش ثخَاّذ احتیبط وٌذ 

-ثشای ایٌىِ دس ایٌجب صهبًی وِ هیخَاّذ ًوبص سا ضشٍع وٌذ ایي ػول سا ثِ لػذ اهتخبل تفػیلی اًجبم هی. ّیچ هطىلی ًذاسد

دّذ چَى غیش اص ایي ػول ٍاحذ، ػول دیگشی ٍجَد ًذاسد ٍ هیذاًذ ًسجت ثِ ایي ػول ثؼج ٍجَد داسد ٍ اًجؼبث دس ایٌجب 

اگش دس جضء دّن یؼٌی سَسُ ضه هیىٌذ وِ ایي ّن جضء ًوبص ّست یب ًیست دس . ًبضی اص خَد ثؼج است ًِ احتوبل ثؼج

آًچِ وِ ثشای اًجؼبث ًسجت ثِ یه ػول الصم است ایي است . ایٌجب الصم ًیست ًسجت ثِ آى جضء دّن ثخػَظ ثؼج سا ثذاًذ

.  وِ ثؼج ًسجت ثِ اغل ػول ثبضذ اهب ًسجت ثِ اجضاء، دیگش الصم ًیست  ًسجت ثِ ّش جضئی هٌجؼج ضَد

لزا ایطبى هؼتمذ است وِ چَى ًسجت ثِ اغل ػول دس جبیی وِ احتیبط هستلضم تىشاس ًیست یمیي داسد وِ اهش هتؼلك ضذُ ٍلَ 

ایٌىِ ًسجت ثِ آى جضء ػلن ًذاسد ٍ اهش ثِ جضء سا ًویذاًذ ّویي وبفی است ثشای ایٌىِ اًجؼبث اص خَد ثؼج داضتِ ثبضذ یؼٌی ثب 

 .ًتیجِ ایٌىِ ایي استذالل فمظ دس یه غَست اص غَس سِ گبًِ جبسی هیجبضذ. اهتخبل تفػیلی ّیچ فشلی اص ایي جْت ًذاسد

 :نکته دوم
آیب ایي دلیل ثب دلیل . ًىتِ دٍم دسثبسُ ایي تفػیل اضبسُ ثِ فشق ایي دلیل ثب دلیل دٍم یؼٌی اخالل ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض است

دس دلیل دٍم ثشای ػذم جَاص ػول ثش اسبس احتیبط . دٍم فشق هیىٌذ؟ ثِ ًظش هیأیذ وِ ایي دلیل غیش اص دلیل دٍم است
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آًچِ وِ دس ایٌجب ثِ ػٌَاى تفػیل . استذالل هیطذ ثِ ایٌىِ احتیبط هَجت هیطَد ًسجت ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض اخالل ضَد

ایي سثغی . هغشح است ٍ دس حمیمت سٍح ایي دلیل سا تطىیل هیذّذ هسئلِ تأخش ستجْی اهتخبل اجوبلی اص اهتخبل تفػیلی است

ایي دلیل هجتٌی ثش ایي است وِ حمیمت اهتخبل یؼٌی اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ًِ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل . ثِ لػذ ٍجِ ٍ توییض ًذاسد

ثؼج لزا اگش ثِ خبعشتبى ثبضذ دس دلیل لجلی ػشؼ وشدین وِ اگش ضه وشد دس غذق اعبػت هَجت هیطَد سجَع ثِ اغبلة 

گفتین آى دلیل عجك یه ثیبى ثِ ّویي دلیل ضطن ثشگطت هیىٌذ ثشای ایٌىِ دس آًجب ّن هب ایي سا هیگفتین وِ . اإلضتغبل ثىٌین

اگش هخالً ایي ضخع اهتخبل اجوبلی ثىٌذ چَى لػذ ٍجِ ٍ توییض ًذاسد ضه هیىٌذ غذق اعبػت هیىٌذ یب خیش؟ ٍ دس ضه 

پس هسئلِ تأخش ستجِ اهتخبل اجوبلی اص اهتخبل تفػیلی هجٌبی ایي دلیل است لزا . غذق اعبػت سجَع ثِ اغبلة اإلضتغبل هیىٌین

 .ثب دلیل دٍم وِ اخالل ثِ لػذ ٍجِ سا ثِ ػٌَاى ًتیجِ احتیبط ٍ اهتخبل اجوبلی روش هیىٌذ، تفبٍت داسًذ

 دس ایٌجب هخالً اگش وسی ضه ثىٌذ دس ٍجَة ٍضَ ثؼذ اص غسل غیش جٌبثت وِ آیب دس ایٌجب ٍضَ ٍاجت است یب ًِ؟ ایٌجب :مثال

دس ٍالغ ضه داسد وِ اهشی هتؼلك ثِ ایي ٍضَ ضذُ یب ًطذُ است، لزا دس ایٌجب چَى ٍضَ یه فؼل ػجبدی است ٍ دس فؼل 

یب اهتخبل . ػجبدی، لػذ لشثت هؼتجش است ثٌبثشایي اگش ضه ثىٌین دس ایٌىِ اهشی ثِ آى هتؼلك ضذُ یب ًِ، جبی احتیبط ًیست

تفػیلی ٍ ػلن ثِ هأهَسثِ ٍجَد داسد ٍ اهىبى داسد وِ ثِ آى ػول هیىٌین یب اهىبى اهتخبل تفػیلی ٍ پیذا وشدى ػلن ٍ یمیي ثِ 

اگش ثطَد ػلن پیذا وٌذ دس ایٌجب گفتْبًذ وِ احتیبط ًویتَاًذ وٌذ ٍ ًویتَاًذ . هأهَسثِ ًیست ٍ اص ایي دٍ حبل خبسد ًیست

ٍلی دس ایٌجب دس ٍالغ لػذ ٍجِ ٍ توییض هؼتجش . ٍضَ ثگیشد احتیبعبً، دس دلیل دٍم دس ٍالغ هسئلِ اخالل لػذ ٍجِ ٍ توییض است

 ًیست یؼٌی وبسی ثِ اػتجبس آى ًذاسین ٍ ثحج دس ایي است وِ حمیمت اهتخبل تحمك داسد یب خیش؟ 

 :نکته سوم

ًتیجِ ایي هجٌبی آلبی ًبئیٌی ایي است وِ والً ػول ػجبدی ثِ ػٌَاى سجب اغالً هطشٍػیت ًذاسد ٍ وسی ًویتَاًذ یه ػول 

. ػجبدی سا احتیبعبً ٍ سجبءً اًجبم ثذّذ ٍ هطشٍع ًیست

: بزرسی دلیل ششن

آیب ایي دلیل لبثل لجَل ّست ًِ؟ اضىبالت هتؼذدی ثش ایي دلیل ٍاسد ضذُ وِ ثخص ػوذّبی اص ایي اضىبالت ثِ هجٌبی ایي 

ایي سا هشحَم ًبئیٌی هجٌتی وشدًذ ثِ ایٌىِ اص . تفػیل است ٍ توبم هطىل دس ایي است وِ ایي دٍ اهتخبل سا دس عَل ّن هیذاًذ

ًظش ػمل حمیمت اهتخبل ػجبست است اص اهتخبل ًبضی اص ثؼج ًِ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج ٍ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج 

.  اهتخبل ًیست

ػوذُ اضىبالت ثش ایي اسبس است وِ ثگَیذ وِ اهتخبل اجوبلی دس ػشؼ اهتخبل تفػیلی هیجبضذ ٍ ثگَیذ وِ ایي چٌیي ًیست 

جَاثْب ٍ اضىبالتی دس ایٌجب هغشح است وِ ثِ ًظش هب ثؼضی اص ایي اضىبالت ثش . وِ ثؼج دس ایٌجب ًبضی اص احتوبل ثؼج ثبضذ

. ایي دلیل ٍاسد ًیست ٍ ثشخی اص آًْب ٍاسد است وِ اى ضبء اهلل ثشسسی خَاّین وشد

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»
 


