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ئهم اجمعيناّلله  الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :خالصه جلسه گذشته

وبس ٍ اًَاؿ تفسیش،  ّبهسله ٍلی ضٌبختي. الصم استآضٌبیی ثب تفسیش ثِ ٍیژُ آیبت االحىبم، ثِ ًحَ اخوبلی 

. تخصصی فلن تفسیش است وِ لضٍهی دس اختْبد ًذاسد

ثبضٌذ دیگش ًیبصی ثِ داًستي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هقوَالً دس ریل آیبت، سٍایبتی ٍاسد ضذُ وِ هفسش آیبت هی :سؤال

 .تفسیش ًیست

وٌٌذ لزا هب دس آیبت ثیبى هی ّب ساّب ٍ همیذهخصص ضَد ٍ سٍایبتفوذتبً فوَهبت اص آیبت استفبدُ هی :استاد

ٍ دس ٍالـ  هدجَسین ثِ آیبت سخَؿ وٌین فوَهبتوٌین ٍ ثشای آضٌبیی ثب اعاللبت احىبم ٍ فوذُ فوَهبت سا هطبّذُ هی

عَس ًیست وِ ثگَیین چَى سٍایبتی دس ریل ایي آیبت آهذُ دیگش ًیبصی ثٌبثشایي ایي. ، تفسیش ٍ تحذیذ فوَهبت استسٍایبت

 .وٌٌذى هییسین؛ ًِ اتفبلبً ایٌْب هفسش آیبت ّستٌذ ٍ آیبت سا تجیثِ آیبت ًذا

هب ثِ هٌبسجت ایٌىِ ثحث اص آضٌبیی ثب فتبٍای لَم ٍ ولوبت اصحبة ثِ ٍیژُ لذهب هغشح ضذ یه تٌجیِ سا حَل  

. ضَدوٌین، چشا وِ ولوِ لذهب ٍ هتأخشیي صیبد استقوبل هیاصغالح لذهب ٍ هتأخشیي روش هی

ح قدمب و متأخزین اصطال: تنبیه

اصالً هٌؾَس اص لذهب ٍ هتأخشیي یب هتمذهیي ٍ هتأخشیي چیست؟ چَى دس هتَى فمْی هب اصغالح هتمذهیي ٍ 

ثش ایي اسبس هب هختصشی دس ساثغِ ثب ایي دٍ اصغالح ٍ هقٌبی هتفبٍتی وِ اص . هتأخشیي دس ادٍاس هختلف ثىبس سفتِ است

سِ اصغالح ٍ سِ هقٌبی هختلف ثشای ثِ عَس ولی  .سخي خَاّین گفتُ ضذُ ّبی هختلف اسادایي دٍ اصغالح دس دٍسُ

 :ّبی هختلف هغشح ضذُ استهتمذهیي ٍ هتأخشیي دس دٍسُ

  :اصطالح اول
هشثَط ثِ هتَى فمْی لشى ضطن ٍ لشى ّفتن است وِ دس ایي هتَى هقوَالً هٌؾَس اص هتمذهیي فمْبی هقبصش ائوِ ٍ 

پس ایي یه اصغالح اهب  .ثِ ثقذ ق.ُ 360ثبضذ، یقٌی اص سبل هی( ؿ)دٍساى حضَس اهبم  هتأخشیي فمْبی پس اصهشاد اص 

 .ثشین هٌؾَس ایي ًیستاآلى وِ هب ایي دٍ اصغالح سا ثىبس هی
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  :اصطالح دوم
ضَد ٍ ثبل ایٌْب اعالق هیمهتمذهیي ثِ ضیخ عَسی ٍ فمْبی لجل اص ضیخ هبًٌذ ضیخ هفیذ، ولیٌی، ضیخ صذٍق ٍ ا

 .ضَدیي ثِ فمْبی ثقذ اص ضیخ عَسی اعالق هیهتأخش

:  اصطالح سوم

گَیٌذ ٍ هتمذهیي ثِ فمْبی پیص اص فالهِ یب خَد فالهِ هی وِ استسائح دس هتَى فمْی لشٍى ثقذی  ایي اصغالح

تمذهیي ثِ ثیٌین ثیطتش ایي اصغالح سَم یقٌی مّبی اخیش هیآًچِ دس وتت صهبى .گَیٌذهتأخشیي ثِ فمْبی ثقذ اص آًْب هی

است ًسجت ثِ اصغالحبت اٍل  تشضَد، ایي اصغالح سایحفمْبی لجل اص فالهِ ٍ هتأخشیي ثِ فمْبی ثقذ اص فالهِ اعالق هی

. ٍ دٍم

هٌتْی دس اصغالح فمْی لشى سیضدّن ثِ ثقذ یه اصغالح هتأخشی الوتأخشیي ٍاسد ضذُ است یقٌی  :اصطالح جدید

صبحت هذاسن آهذًذ ٍ لجل اص  اص ُ هشاد اص ایي اصغالح ضبیذ فمْبیی ثبضٌذ وِ ثقذهتأخشیي اص هتأخشیي ٍاسد ضذُ است ن

 .ضًَذضًَذ هتأخشیي ٍ پیص اص فالهِ هتمذهیي هیایطبى هی

:  نکته 

وِ ًضدیه فصش ائوِ ثَدًذ هبًٌذ ضیخ  ّستٌذ هٌؾَس آًْبیی ،اص اصحبة یگَیین لذهبثِ ّش حبل ٍلتی هب هی

ّن فشهَدًذ ضْشت لذهبئیِ اهش ( سُ)ّوچٌبى وِ اهبم  ، ٍضیخ هفیذ ٍ فمْبی لشیت ثِ فصش ائوِ عَسی ٍ صذٍلیي ٍ ولیٌی ٍ

لزا ٍلتی چیضی ثیي فمْبی آى دٍسُ هطَْس ثَدُ  ،د هٌبط اخوبؿ استسهْوی است چَى خَد ضْشت لذهبئیِ دس ثشخی هَا

. است عجیقتبً ثبیذ ثب اّتوبم ثیطتشی ثِ آى تَخِ ضَد

 :تذکز چند مطلب

یىی تقشیف اختْبد ٍ ثیبى حمیمت اختْبد : هجبحث همذهبتی هشثَط ثِ اختْبد چٌذ ثحث سا ایٌدب فشض وشدین دس

ی وِ ثیبى وشدین هشثَط ثِ تمسیوبت اختْبد ثَد ٍ چْبسهیي همذهِ اص هطشٍفیت اختْبد ثَد ٍ سَم ثخث ثحث دیگشیٍ ثَد 

 . هجبدی اختْبد ثَد

: مطلب اول

وٌین چشا وِ ایي احىبم هب دس ریل هسئلِ یه ثِ اى اضبسُ هیوِ احىبم اختْبد است  ینی: چٌذ هغلت ثبلی هبًذُ

یدت فلی ول هىلف میش ثبلل » گَیٌذضَد، دس هسئلِ یه هیهجتٌی ثش یه ثحثی است وِ دس ریل هسئلِ یه هغشح هی

ست یب فملی؟ آیب اصالً اهىبى ایٌىِ هملذ ثبضذ یب هحتبط ایي ٍخَة چِ ٍخَثی است؟ آیب ٍخَة ضشفی ا« اإلختْبد هشتجة

ضَد ٍ ثقذ سشاك احىبم اختْبد ٍ هسبئل اثجبت داسد ٍخَة ضشفی ثبضذ یب ًِ؟ لزا ثبیذ اٍل اهىبى ٍخَة ضشفی اختْبد 

 .هشثَط ثِ هدتْذ سٍین
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لِ اٍل اهش دائش است ثیي ایٌىِ احىبم اختْبد سا ثِ فٌَاى اهش پٌدن روش وٌین یب ثِ فٌَاى یىی اص هغبلجی وِ ریل هسئ

ثبضذ چَى همذهتبً ثبیذ ثحثی هغشح ضَد وِ دس هسئلِ سسذ دس ریل هسئلِ اٍل هغشح ضَد اٍلی هیهغشح ضَد وِ ثِ ًؾش هی

 .اٍل هغشح است

گَیین احىبم اختْبد هٌؾَس ایي است وِ آیب پس ثجیٌیذ هغلت پٌدن دس ثبة اختْبد احىبم اختْبد است ٍلتی هی

ختْبد ثِ لحبػ فول خَد اًسبى ٍاخت است یب ًِ؟ آیب اختْبد ثِ لحبػ سخَؿ دیگشاى ٍاخت اختْبد ٍاخت است یب ًِ؟ آیب ا

تَاًذ تملیذ وٌذ یب ًِ؟ ایٌْب فشٍض ٍ ضمَق هختلفی داسد وِ دس ریل هسئلِ یه هغشح خَاّین است یب ًِ؟ آیب هدتْذ هی

 .وشد

: مطلب دوم

ٍ تصَیت است دس ثقضی اص وتت اختْبد ٍ تملیذ  هغلت دیگشی وِ هشثَط ثِ اختْبد است هسئلِ اخضاء ٍ تخغئِ

اًذ وِ حبال آیب هدتْذ اگش ثِ فتَایی سسیذ اگش هَافك ثب ٍالـ ثَد یب اگش هسئلِ اخضاء ٍ تخغئِ ٍ تصَیت سا هغشح وشدُ

الجتِ دس  ای وشدین وِهخبلف ثب ٍالـ ثَد چِ ٍضقیتی داسد؟ ایي ثحث سا هب سبثمبً دس ثحث اصَل سبل گزضتِ هختصشاً اضبسُ

هب  .دّینضَین ٍ ثِ هحل خَدش دس فلن اصَل اسخبؿ هیثبیذ هفصالً ثشسسی ضَد ٍ هب دس ایٌدب ٍاسد ًوی ءثحث اخضا

.  سسیذ، سا ثیبى وشدینعشح آى ضشٍسی هیثشخی اص هسبئلی وِ ثِ ًؾش  دسثبسُ اختْبد صحجت وشدین ٍ

: مطلب سوم

ایي هسئلِ سا  یب ًِ؟السبهی هتصَس است  ّن ى ٍ ایٌىِ آیب ثشای تملیذاهب دس ساثغِ ثب تملیذ ٍ حمیمت آى ٍ احىبم آ

م هٌغمی ثبیذ دس ایٌدب هغشح ضَد چشا وِ ٍلتی دسثبسُ تَاًین دس ایٌدب هغشح وٌین ٍ ّن دس هسئلِ دٍم ثِ حست ًؼّن هی

ٍلی اگش دس ایٌدب هغشح ضَد ثشخی اص اهَس . اختْبد ثحث وشدین عجیقتبً ثبیذ دسثبسُ تملیذ ٍ هسبئل هشثَط ثِ آى ثحث وٌین

هسئلِ دس  ضَد خب هغشح ضَد ٍ ّن سفبیت تشتیت وتبةح ضَد ٍ ثشای ایٌىِ ّوِ دس یه آى ثبیذ دس خبی دیگشی هغش

. دٍم تحشیش ثحث خَاّین وشد

 :مطلب چهبرم

دس هَسد احتیبط ّن ّویي عَس، حبال احتیبط هقٌبیص هقلَم است ٍ خیلی اختالف ًؾش دس هَسد حمیمت احتیبط 

اًسبى اعشاف احتیبط سا ثِ  یقٌی. ؿ استلظالٍخَد ًذاسد ٍ ایٌىِ احتیبط اتیبى یب تشن هأهَس ثِ یب هٌْی فٌِ فلی ٍخِ 

ّبیی داسد وِ آیب احتیبط هطشٍؿ است یب ًِ؟ فول وٌذ وِ یمیي ثِ حصَل اهتثبل پیذا وٌذ اهب خَد احتیبط ّن ثحث ایگًَِ

پس ثجیٌیذ چٌذ هغلت ثبلی هبًذُ وِ ثِ ًؾش هب اٍلی ایي است وِ ایٌْب دس . دس ریل هسئلِ احتیبط عشح خَاّذ ضذوِ 

اسُ وشدین وِ ایي هسبئل چِ هسبئلی است ٍلی اص آًدب وِ ًبچبسین همذهبت ثحث اص اختْبد ٍ تملیذ ثحث ضَد اهب فمظ اش

ٍدُ ةّبیی ثِ آًدب ٍ آًچِ سا هب هغشح وشدین ثحثدّین هیتشتیت وتبة تحشیش سا سفبیت وٌین ثقضی اص ایي اهَس سا اسخبؿ 

. وِ دس ضوي هسبئل ٍ فشٍؿ تحشیش ضبیذ ثِ آى اضبسُ ًطذُ ثبضذ
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 :اول مسئله

خَاًین ٍ آًچِ ثبیذ دس ریل ایي هسئلِ هغشح ضَد سا وٌین ٍ ثب ّن هیُ اٍل تحشیش سا ضشٍؿ هیثش ایي اسبس هسئل

 .وٌینثیبى هی

 آیب احتیبط ّن هشاتت داسد؟ :سؤال

وٌذ ٍلی ثقضی اص احتیبعبت فسش ٍ حشج داسد ٍ ثقضی اص ثقضی اص احتیبعبت ّیچ هطىلی سا ایدبد ًوی :استاد

خَاّذ الل صًذگی ثطَد ٍ ثستِ ثِ ایٌىِ ویفیت احتیبط ٍ فولی وِ دس هَسد آى هیاحتیبعبت هوىي است هَخت اخت

وِ اصغالحبً احتیبط هطشٍؿ ٍ میش هطشٍؿ ًبهیذُ  .ضَداحتیبط ٍالـ ضَد چِ فولی است ایي هشاتت دس احتیبط ایدبد هی

 .ضَدهی

الضروریات مه عباداته و معامالته و لو اعلم إوه یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبة اإلجتهاد فی غیر » :مسئله اول

مقلداً أو محتاطاً بشرط أن یعرف موارد اإلحتیاط و ال یعرف ذلک اال القلیل فعمل مستحبات و المباحات، أن یکون فی ال

  .«العامی غیر العارف بموارد اإلحتیاط مه غیر تقلید باطل بتفصیل یأتی

ّش هىلفی وِ ثِ هشتجِ اختْبد ًشسیذُ است دس اهَس میش  هضوَى ایي هسئلِ ٍ هحصل ایي هسئلِ ایي است وِ

ضشٍسی چِ دس هقبهالت چِ دس هستحجبت ٍ هجبحبت ٍ ٍاخجبت ٍ هحشهبت یب ثبیذ هملذ ثبضذ یب هحتبط، الجتِ ثشای احتیبط 

.  اختْبد، احتیبط، ٍ تملیذ: سِ ساُ دس همبثل هىلفیي استپس . ضشط گزاضتِ ضذُ ٍ ثِ ًحَ هغلك ًیست

یدت فلی ول هىلف فی فجبداتِ ٍ »تش است تش ٍ ٍاضحدس هسئلِ اٍل فشٍُ فجبست خیلی ثسیظ :عزوه عببرت

تقجیشات . ّبیی ثب ّن داسد وِ خیلی هْن ًیستایي دٍ هتي یه تفبٍت« هقبهالتِ أى یىَى هدتْذاً أٍ هملذاً أٍ هحتبعبً

یب هملذ ثبضذ یب هحتبط ٍلی دس فشٍُ گفتِ ّش « اإلختْبدول هىلف میش ثبلل هشتجة »هتفبٍت است هثالً دس هتي تحشیش آهذُ 

. هىلفی یب ثبیذ هدتْذ ثبضذ یب هملذ یب هحتبط، ایي خیلی هْن ًیست

: بزرسی نکبت در عببرت تحزیز

چٌذ ًىتِ دس فجبست تحشیش روش ضذُ است؛ اهب  

چشا ایي لیذ آهذُ است؟ . ُ استیىی ایٌىِ دائشُ سخَؿ ثِ ایي سِ عشیك دس میش ضشٍسیبت لشاس دادُ ضذ :اولنکته 

 آیب دس ضشٍسیبت ًیبص ثِ ایي سِ عشیك ًیست؟

ضشٍسیبت هثل ٍخَة ًوبص ٍ سٍصُ ٍ آى چیضی وِ اًىبسش اگش ثب تَخِ ٍ ثب فٌبیت ثِ استلضام ًسجت ثِ اًىبس خذا 

گَیذ وِ ًِ دس فجبست هی احتیبط ٍ تملیذ الصم ًیست؟ ؽبّش ،ایي ضشٍسیبت آیب اختْبددس . ٍ ًجی ثبضذ هَخت استذاد است

 . میش ضشٍسیبت اص فجبدات ٍ هقبهالت ثِ ایي سِ ساُ سٍی ثیبٍسًذ
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  :دلیل
دس ضشٍسیبت اًسبى یمیي داسد ٍ ضشٍسی دیي خبصیتص ایي است وِ هب ًسجت ثِ حىن یمیي ٍ لغـ داسین، ٍ ٍلتی 

اسد چَى وِ هالن حصَل فلن ٍیمیي است ٍ ٍخَد ًذ ثالثِوِ یمیي ٍ لغـ داضتین عجیقتبً دیگش خبیی ثشای عی عشق 

 .ضشٍسیبت اص ثبة ایٌىِ هتیمي است ٍ حدیت لغـ ٍ یمیي راتی است ًیبصی ثِ استٌبد ثِ ایي عشق سِ گبًِ ًذاسًذ

اگش دس یه هسئلِ میش ضشٍسی ّن اًسبى یمیي پیذا وٌذ اص ّش  وِ ضَد استفبدُ وشداص ایي هسئلِ ایي ًىتِ سا هی

 .ثِ اختْبد ٍ تملیذ ٍ احتیبط ًذاسدعشیمی ثبص ًیبصی 

 ّویي حصَل لغـ ٍ یمیي اختْبد ًیست؟ :سؤال

ایي عشق  وِ دیگشوٌذ  پیذا اص ایي ساُ یمیي ثِ حىویسسذ ٍ حاهبم هقصَم ةاص خیش، اصالً هوىي است فشضبً  :استاد

یبت اگش یمیي ٍ لغـ حبصل ضذ دس میش ضشٍسیبت ّن هبًٌذ ضشٍسپس  .ضَدسِ گبًِ هقٌب ًذاسد ٍ تملیذ اصغالحی ّن ًوی

.  سخَؿ ثِ ایي عشق ثالثِ الصم ًیست

ضَد یب دس میش ضشٍسیبت یمیي گَیین دس ضشٍسیبت یمیي حبصل هیهٌتْی یه ًىتِ سا هالحؾِ ًوبئیذ ایٌىِ هب هی

ایي عشق ثالثِ ثبص  آیب ساُ پیوَدىضَد ثِ آًْب سخَؿ وشد؟ یب ایٌىِ ًوی .حبصل ضَد ایي عشق ثالثِ دیگش هَسد ًیبص ًیستٌذ

گَئین دس ضشٍسیبت عشق ًذاسین؟ ثِ فجبست دیگش هب وِ هی ایي است ٍ هب ًیبصی ًذاسین یب ایٌىِ اصالً هدبلی ثشای سخَؿ ثِ

-ایي سِ ساُ الصم ًیست آیب اهىبى ّست وسی ثگَیذ وِ دسست است وِ الصم ًیست اختْبد، تملیذ یب احتیبط ٍلی هي هی

تَاًذ اص ایي داسد ثلىِ ثبالتش اصالً ًویُ گبًِ گبم ثشیب ًِ ًتْب هدبص ًیست دس ایي عشق س. لیذ وٌنخَاّن دس ایي هسئلِ تك

 ثبضذ؟عشق ثشٍد ٍ ساُ دس همبثلص ثستِ است؟ وذاهیه اص ایي دٍ هی

ى سسذ وِ هدبلی ثشای ایي عشق ثالثِ ًذاسد، چَى ٍلتی وِ ثشای اًسبى فلن ٍ یمیي حبصل ضَد ایایٌدب ثِ ًؾش هی

ثٌفسِ ثشای هب حدت است ٍ دیگش هدبلی ثشای اهبسُ ًسجت ثِ ایي فبلن هتیمي ٍخَد ًذاسد افن اص ایٌىِ ایي اهبسُ فتَای میش 

تَاًذ سخَؿ ثِ اهبسُ وٌذ ٍ ثب دیگش ٍلتی ضخصی فبلن است ًوی. ثبضذ یب یه سٍایتی ثبضذ یب اخوبؿ ثبضذ فشلی ًویىٌذ

سی هختص خبّلی است وِ فلن ثِ ٍالـ ًذاسد ٍ اگش وسی فلن پیذا وشد دیگش آى اهبسُ ثِ حىن هتقجذ ضَد چَى حىن ؽبُ

.  یه هشخـ تملیذ ثشای اٍ حدت ًیستفتَا حىن ؽبّشی هستفبد اص اهبسُ یب هستفبد اص 

هدبلی ثشای ایي عشق  الصم ًیست ثذیي هقٌب است وِتملیذ یب احتیبط یب اختْبد  ،پس اگش هب ثگَیین دس ضشٍسیبت

 .تب ثخَاّذ ثِ یه ساُ هقتجشی اخز وٌذدّذ هیًی ّیچ احتوبل خالف دس آى ىیـ .ًیست

 .ٍالحوذ هلل سة القبلویي. چٌذ ًىتِ دیگش ّست وِ دس خلسِ آیٌذُ ثیبى خَاّذ ضذ :بحث جلسه آینده

 

 

 

 


