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

 :خالصه جلسه گذشته

هؼلَم ضذ وِ ٍجَة ػملی است ٍ هالن آى چیست ٍ ٍجَة آى تخییشی است ٍ حصش آى ّن حصش استمشائی 

هٌحصش ثِ هَاسد ػلن اجوبلی ّن ًیست ٍ حتی دس هَاسد احتوبل تىلیف لجل اص فحص ّن ایي هسئلِ ٍ ٍجَة ػملی  است ٍ

. ثِ لَت خَدش ثبلی است

: ترتیب بین ابدال ثالثه

سؤال ایي است وِ تشتیجی ثیي ایي اهَس حالحِ ٍجَد داسد یب ًِ؟ یؼٌی هخالً ثگَیین احتیبط همذم ثش اجتْبد ٍ تملیذ  

. دس ایٌجب دس دٍ همبم ثحج داسین تٌذ یب اجتْبد همذم ثش تملیذ است؟یب ثِ ػىس اجتْبد ٍ تملیذ همذم ثش احتیبط ّس است،

تشتیت ثیي احتیبط اص یه طشف ٍ اجتْبد ٍتملیذ اص طشف دیگش است وِ آیب احتیبط ًسجت ثِ اجتْبد ٍ  همبم اٍل دس هَسد

ٍلی لجل . م دٍم دس هَسد تشتیت ٍ تمذم ٍ تأخش ثیي خَد اجتْبد ٍ تملیذ استهمب. تملیذ تمذم داسد ٍ یب هسئلِ ثِ ػىس است

. اص ٍسٍد ثِ ثحج الصم است چٌذ هطلت سا هتزوش ضَین

:  تذکر چند مطلب

تخییش  سا ثحج اص تشتیت ثیي ایي اهَس حالحِ هجتٌی ثش یه هسئلِ است ٍ آى ایٌىِ تخییش ثیي اهَس حالحِ: مطلب اول

اً ثیبى وشدین ٍجَة اثذال حالحِ ػملی است ٍ هسئلِ تخییش ػملی سا دس ایي ٍجَة حبثت وشدین، دلیل ػملی ًذاًین؛ سبثك

ضشػی ًگفتِ وِ اجتْبد یب احتیبط یب تملیذ ثش ضوب ٍاجت است هخل دلیل ضشػی وِ دس هَسد وفبسات حالث ٍاسد ضذُ است وِ 

 .دس آًجب تخییش ضشػی است اهب دس ایٌجب تخییش ػملی است

وِ ثگَیین ایي تخییش ػملی است دیگش ثؼذ اص فشض ػملی ثَدى تخییش ثحج اص تشتیت هؼٌب ًذاسد، دس تخییش  ٍلتی

ػملی آًچِ هْن است ایي است وِ یه لذس جبهؼی ثیي اطشاف تخییش ٍجَد داسد ٍ آًچِ ثشای ػمل هْن است ٍصَل ثِ لذس 

خالف تخییش ضشػی، دس ایي تخییش ثیي اطشاف تخییش لذس جبهغ جبهغ است حبال چِ اص ساُ اٍل ثبضذ یب ساُ دٍم یب ساُ سَم ة

 . ٍجَد ًذاسد لزا آًجب اهىبى ایجبد یه تشتیت ثیي اطشاف تخییش ّست

تَاًذ تشتیت ایٌجب ثیي ایي خصبل حالث لذس جبهؼی ًیست، سِ ٍظیفِ سا ضشع ثِ ػٌَاى وفبسُ هطخص وشدُ است هی

ػمل یه هالوی . آٍسدتَاى سخي اص تشتیت ثِ هیبى ی وِ تخییش ػملی ثبضذ دیگش ًویسا ّن دس ثیي ایٌْب لشاس دّذ اهب دس جبی

وٌذ تمذم ٍ تأخشی ثیي اطشاف ثیٌذ لزا فشلی ثشای ػمل ًویسا دس ًظش گشفتِ است ٍ ایي هالن سا دس اطشاف تخییش حبصل هی
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هحتول حىن وشدُ ثِ لضٍم اجتْبد یب احتیبط یب هبًٌذ حصَل هؤهي اص ػمبة دس ایٌجب ػمل ثِ هالن دفغ ػمبة . ثیٌذًویتخییش 

 .وِ ایٌْب هؤهي اص ػمبة ّستٌذاست تملیذ ٍ لذس جبهغ ایٌْب اص دیذ ػمل ایي 

. تَاى لذس جبهغ تصَیش وشد ٍ ّویي طَس دس ثمیِ هَاسد تخییش ضشػیدس وفبسات حالث ّن هی :سؤال

ن دفغ ضشس هحتول سادس ًظش جْت سا تصَیش وشدُ ٍ هال گَیین دس آًجب خَد ػمل اثتذا ایيلذس جبهؼی وِ هی :استاد

حصَل اهي اص ػمبة لذس جبهغ اثذال . گشفتِ ٍ ثش هب الصم وشدُ اص ّش ساّی وِ هوىي است ایي ػمبة هحتول سا دفغ وٌین

ًی وِ لبئل هبص ظْش ٍ ًوبص جوؼِ وسبىاهب دس ایٌجب ٍالؼبً ثیي ایي سِ خصَصیت چِ لذس جبهؼی ٍجَد داسد؟ دس . حالحِ است

ثِ ٍجَة تخییشی ّستٌذ ٍ ّیچ تشتیجی ّن اص دیذ ضشع دس ثیي ایي دٍ لحبظ ًطذُ چِ لذس جبهؼی ثیي ایي دٍ ٍجَد داسد، 

 .«الصالٓ تٌْی ػي الفحطبء ٍ الوٌىش»ًگبُ ثِ ایي ًطَد وِ ّش دٍ صالٓ است ٍ 

 .طشاف تخییش ضشػی لذس جبهغ ًیستاهب دس ا .ػمل استضَد ایي لذس جبهغ ثِ لحبظ خَد لذس جبهغ وِ گفتِ هی

آیذ ثگَیذ هي وسی وِ افطبس ػوذی یؼٌی ضبسع اص اٍل آًچِ وِ ثِ ػٌَاى وفبسُ لشاس دادُ خَد ایي افشاد ٍ اطشاف است ٍ ًوی

ثبضذ ثلىِ اص اٍل ٍجَة سا ثش سٍی اطؼبم ستیي هسىیي یب ضصت سٍص سٍصُ یب ػتك وٌن ٍ ػمَثتص ایي سِ هیوٌذ ػمَثت هی

ضَد ایٌْب هؤهي اص ػمبة ّستٌذ یؼٌی خَد اثذال حالحِ هؤهي اص دس هَسد اطشاف تخییش ػملی گفتِ هی .لشاس دادُ است سلجِ

وٌذ ٍ ایي طَس ًیست وِ یه حىوی ثبضذ ػمل یه دسوی ثىٌذ ٍسای آى ٍ ػمبة ّستٌذ ٍ ػمل چیضی غیش اص ایي دسن ًوی

گیشد ٍسای ایي اًطبء ٍ ثؼج غبیتی ائی اص ًبحیِ ضبسع صَست هییه ّذفی اص ایي دسوص ثبضذ، دس هحذٍدُ ضشع یه اًص

. است ٍ هصلحتی است وِ ایي ثشای سسیذى ثِ آى هصلحت یب اجتٌبة اص هفسذُ است

ایي لذس جبهغ ثیي توبم تىبلیف ضشػیِ ّست ٍ ّوِ تىبلیف ضشػیِ طشف  اگش لشاس ثبضذ هصبلح لذس جبهغ ثبضذ 

وٌذ، ایي ًیست پس دّذ ٍ اص هصبلح دٍس هیلشاس هی هفبسذف اًسبى سا دس هسیش دستیبثی ثِ ثبضٌذ ایٌىِ ّوِ تىبلیهیتخییش 

گَیین دس اطشاف تخییش ػملی لذس جبهغ ٍجَد داسد، اصالً خَد دسن ػمل ٍ حىن ػمل یؼٌی لضٍم هالحظِ وٌیذ ایٌىِ هی

ایوي  لضٍم اجتْبد ٍ تملیذ ٍ احتیبط سا ًطبى ثذّذ ػمل یه دسن داسد ٍ آىتحصیل هؤهي اص ػمبة ٍ گشًِ ػمل وِ ًیبهذُ 

ػلن اجوبلی ثِ تىبلیف، ثبیذ تىبلیف : ثَدى اص ػمبة است ٍ ایي اثذال حالحِ اص ثبة گزاضتي چٌذ هطلت دس وٌبس یىذیگش است

آٍسد، اص آى طشف تب هب تىبلیف هی اص احتوبل ػمبة دسسش سا ثطٌبسی ٍ اهتخبل وٌی ٍ ّش چیضی وِ هَجت تشن اهتخبل ضَد 

ایي  ایي همذهبت،گَیذ ٍ ثب تَاًین اهتخبل وٌین ٍ ایٌىِ ساُ ضٌبخت ایي تىبلیف ایي سِ تب است ایي سا ػمل ًویهیىسا ًطٌبسین 

.  ٍ حصش ػملی ًیست ثبضذگیشین لزا گفتین حصش آى استمشائی هیًتیجِ سا هی

یب اص طشیك ػلن ٍجذاًی  حىبم سا ثطٌبسین هؼشفت احىبم ٍ ضٌبخت احىبمگَیین ثبیذ اهْن ایي است وِ ٍلتی هی

 .است یب اص طشق دیگش

ثیٌین وِ چَى هؤهي اص ػمبة ػمبة سا دفغ ثىٌین، ایي حىن ػمل است هٌتْی هب هیاحتوبل خَدهبى  اصایٌىِ هب ثبیذ 

تخییش ّن ػملی است چشا . حالحِ الصم ٍ ٍاجت استگَیذ ایي اثذال دس ایي هَضَع ثذٍى ایي اثذال حالحِ اهىبى ًذاسد ػمل هی
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ٍ ٍلتی ثحج ٍجَد داسد لذس جبهغ  پس. ى اص ػمبة استضذایوي  لضٍم گَیذ ٍ آىوٌذ ٍ یه چیض هیوِ ثشای ػمل فشق ًوی

 .لذس جبهغ هطشح ضذ تشتیت هؼٌب ًذاسد

اسد، اگش هب لبئل ثِ تخییش ػملی دس دسجِ اٍل ػشض وشدین وِ تشتیت اهَس حالحِ دس فشض تخییش ػملی ٍجْی ًذپس 

 .یب لغَی یب ضشػی دس آى ٍلت جبی ایي ثحج استٍ گفتین ًطذین 

 : مطلب دوم

هطلت دیگش ایٌىِ احتیبطی وِ دس ایٌجب ثِ ػٌَاى یىی اص اثذال حالحِ هحل ثحج است دٍ خصَصیت ثبیذ داضتِ 

 :ثبضذ

اص لجیل دٍساى ثیي هحزٍسیي وِ احتیبط دس اٍ هوىي یىی ایٌىِ اسبسبً احتیبط اهىبى داضتِ ثبضذ،  :خصوصیت اول

 .ًیست ًجبضذ ثشای ایٌىِ احتیبط اگش هوىي ًجبضذ دیگش جبی ایي ًیست وِ ثخَاّذ ثِ ػٌَاى ػذل اجتْبد ٍ تملیذ لشاس ثگیشد

 ایٌىِ ایي احتیبط هطشٍع ثبضذ چَى ثؼضی اص اًَاع احتیبط هَجت ػسش ٍ حشد یب اختالل ثِ ًظبم :خصوصیت دوم

تَاى ادػب وشد ایي احتیبط هطشٍع ًیست، یب اگش ایي است ٍ اگش احتیبطی هٌجش ثِ اختالل ًظبم ٍ ػسش ٍ حشد ثطَد هی

پس ایي دٍ هطلت دس همذهِ ٍ اثتذای ثحج . هطلت سا ًگَیین وِ هطشٍع ًیست حذالل ایي است وِ ایي احتیبط ٍاجت ًیست

تملیذ ٍ احتیبط دس فشضی صحیح است وِ هب لبئل ثِ تخییش ػملی ًجبضین ٍ  الصم ثِ روش ثَد اٍل ایٌىِ تشتیت ثیي اجتْبد ٍ

 . دٍم ایٌىِ ایي احتیبط هحل ثحج طجیؼتبً اٍال ثبیذ اهىبى داضتِ ثبضذ ٍ حبًیبً ثبیذ هطشٍع ثبضذ

 :ضَینثب روش ایي دٍ ًىتِ دس ایي ثحج دس دٍ همبم ٍاسد هی

ثیي اجتْبد ٍ تملیذ اص طشف دیگش تشتیت ٍجَد داسد یب ًِ؟ احتیبط سا  ایٌىِ آیب ثیي احتیبط  اص یه طشف ٍ :مقام اول

 .وٌین، ایي دٍ طشف سا ثب ّن همبیسِ هیدّینلشاس هی یه طشف ٍ آى دٍ سا طشف دیگش

ایٌىِ ثیي خَد اجتْبد ٍ تملیذ آیب تشتیت ٍجَد داسد یب ًذاسد؟ اهب دس پبسخ ثِ ایٌىِ فشهَدیذ چشا اثتذاءً  :مقام دوم

وٌین ضبیذ ػلت آى ایي ثبضذ وِ اسبسبً احتیبط دس ٍالغ وٌین ٍ ثؼذ آى دٍ سا ثب ّن همبیسِ هیاط سا ثب آى دٍ همبیسِ هیاحتی

حتیبط هؤخش اًذ اّب اص یه جْت گفتِساّی ثشای هؼشفت احىبم ًیست ٍ یه ًَع اهتخبل ٍ طشیمی ثشای اهتخبل است لزا ثؼضی

وٌین اصالً جٌس اط هَجت یمیي است همذم است، لزا اص ایي ثبة دس دٍ همبم ثحج هیاًذ چَى احتیاست ٍ ثؼضی دیگش گفتِ

 .ثبضذاحتیبط هتفبٍت ثب آى دٍ هی

پس همبم اٍل ثحج ایي است وِ آیب ثیي احتیبط دس یه طشف ٍ ٍ ثیي اجتْبد ٍ تملیذ اص طشف دیگش تشتیت ٍجَد 

تملیذ است؟  ؟ ٍ همبم دٍم دس تشتیت ثیي خَد اجتْبد ٍدداسد یب ًذاس

 

 :ترتیب بین احتیاط و بین اجتهاد و تقلید مقام اول

 :سِ لَل دس ایي هسئلِ ٍجَد داسد

 .ایٌىِ احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ همذم است :لقول او
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 .ایي است وِ اجتْبد ٍ تملیذ ثش احتیبط همذم است :قول دوم

 .ایي است وِ ّیچ وذام ثش یىذیگش تمذهی ًذاسًذ :قول سوم

وٌین اگش ایي ادلِ ٍافی ثِ همصَد ًجَد ٍ ًتَاًست تمذم احتیبط سا ثش اجتْبد ٍ ٍل اٍل ٍ لَل دٍم سا ثشسسی هیادلِ ق

ضَد وِ دیگش ًیبص ثِ دلیل ًذاسین ٍ سد ادلِ آًْب ثبػج احجبت لَل سَم هی تشتیتتملیذ حبثت وٌذ یب ثِ ػىس دیگش ثشای ػذم 

 .استفبدُ وشدسد ادلِ لَل اٍل ٍ دٍم دالیلی سا  یى اص الثِ التَاًیبص ثِ روش دلیل ًخَاّذ ثَد گشچِ هی

وِ احتیبط ثش اجتْبد ٍ تملیذ همذم است، ثشای ایي تمذم هجوَػبً سِ دلیل ٍاسد ضذُ  :اما قول اول: بحث جلسه آینده

جلسِ آیٌذُ ایي سِ دلیل  وِ دس. است وِ چِ ثسب ثتَاى ثِ یىی ثشگشداًذ یب ثِ ثیبًی دیگش ایٌىِ سِ ثیبى ثشای یه دلیل ثبضذ

 .سا ثشسسی خَاّین وشد

 
 


