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

 :خالصه جلسه گرشته

خَد ضخع حبثت ضذ ٍ هؼلَم ضذ اجتْبد ثشای هىلفیي ضشٍست  ثؼذ اص آًىِ ػذم ٍجَة ضشػی اجتْبد ثِ لحبػ ػول

 ٍاجت ًیست ضبى احىبم ضشػی سا خَدضبى استٌجبط وٌٌذ ٍیست وِ ّوِ هىلف ثبضٌذ ثشای اػوبلضشػی ًذاسد ٍ ایٌغَس ى

د یه تَاًذ داضتِ ثبضذ ووب ایٌىِ عجك ثؼضی اص سٍایبت هؼلَم شسجحبى هی ثلىِ ػول ثش اسبس استٌجبط خَدضبى ثبضذ،

. حبثت استوٌذ تفمِ دس دیي هیوِ حَاة ٍ پبداضی تفضالً اص عشف خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ثشای وسی 

آى وِ هؼلَم ضذ استٌجبط ٍ اجتْبد ٍجَة ضشػی ًذاسد دیگش ثحج اص ایٌىِ آیب ٍجَة اجتْبد ثِ لحبػ ػول ًفسِ  اص ثؼذ

ی ٍ وفبیی ثَدى هتفشع ثش ٍجَة ضشػی است ٍ ٍلتی ٍجَة ػیٌی است یب وفبیی دیگش هؼٌی ًذاسد، چَى ثبالخشُ ػیي

. تَاى گفت وِ ایي ٍجَة ػیٌی است یب وفبییدیگش ًویٍجَة ضشػی سا اًىبس وشدین 

اهب ثِ لحبػ ػول خَد ضخع دیگش هؼٌی  یب وفبیی؟ داسد ٍجَة ػیٌیایي ثحج سا داسین وِ اجتْبد ثِ لحبػ سجَع دیگشاى 

یب ػیٌی، اغالً ثِ ایي لحبػ وفبئی دیگش هؼٌی ًذاسد ٍ اگش گفتین ثش ّوِ هىلفیي ٍاجت  ًذاسد ثگَئین ایي ٍجَة وفبیی است

ای ثشًٍذ ایي وبس سا ثبضذ یؼٌی یه ػذُػٌی ًذاسد وِ دس ػیي حبل وفبئی است خَدضبى احىبم سا استٌجبط ثىٌٌذ ایي دیگش م

ای دُ ضذ دیگش هؼٌی ًذاسد وِ دس یه ػذُاًجبم ثذٌّذ هخل ایٌىِ ًوبص خَاًذى ٍاجت است اگش یه ػولی ٍاججی ضوش

تَاًین ثگَئین وِ ایي اجتْبد هٌحػش ضَد ٍ ثب ػول آى ػذُ اص ثمیِ سبلظ ضَد لزا هب دس ایي همبم یؼٌی ثِ لحبػ ػول ًفسِ ًوی

 .پس ایي ثحج دس هَسد ٍجَة اجتْبد ثِ لحبػ ػول ًفسِ هٌتفی است. ٍجَة ػیٌی داسد یب وفبئی

 :جهت ثانیه
 :وٌینٍل ثحج وشدین وِ سخي هب دس احىبم اجتْبد است ٍ گفتین وِ دس چٌذ همبم ثحج هیهب اص ا

گیشد دس جْت اٍل همبم اٍل هشثَط ثِ احىبم اجتْبد فی ًفسِ ثَد ٍ دس ایي همبم گفتین دٍ جْت هَسد سسیذگی لشاس هی

آیب اجتْبد ثِ لحبػ  .ثبضذهی ٍع غیشٍ جْت دٍم حىن اجتْبد ثِ لحبػ سدضَد ثحج هیاحىبم اجتْبد ثِ لحبػ ػول ضخع 

ت یب ًِ؟ یؼٌی ثشای ایٌىِ ثتَاى پبسخ دیگشاى سا داد آیب د ًِ غشفبً ثشای ػول خَدش الصم اسایٌىِ دیگشاى ثِ اٍ هشاجؼِ ثىٌي

ًبحیِ ت اٍلی اص دٍ ُاجتْبد ٍ استٌجبط الصم است ٍ الصم است وسی ثشٍد تحػیل اجتْبد ثىٌذ یب خیش؟ دس ایٌجب ّن هبًٌذ د

 .وٌین یىی همتضبی حىن ػمل ٍ یىی همتضبی ضشعثحج هی
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:  اما از نظر عقلی

ثِ لحبػ سجَع دیگشاى الصم است یب ًِ؟ ٍ اص ًظش ػملی ثجیٌین اجتْبد ثشای پبسخ دادى ٍ جَاة دادى ثِ سؤاالت دیگشاى 

الوص ًذاسین، ػمل ثب ٍجَد ػلن وٌذ چیست؟ وبسی ثِ مٍجَة ًذاسد، دس ایٌجب آًچِ ػمل دس ایي هشحلِ حىن ثِ آى هی

وِ اص  ثبیذ وبسی وٌی گَیذوٌذ ثِ ضشٍست تحػیل هؤهي اص ػمبة، ٍ هیاجوبلی ثِ تىبلیف ٍ لضٍم اهتخبل آى تىبلیف حىن هی

ظ اص تجؼبت ایي تحػیل هؤهي اص ػمبة ٍ تخل. هٌتفی سبصیخَدت هَسد ػمبة خَدت سا سّب وٌی ٍ احتوبل ػمبة سا دس 

ثطَد ٍ ّیچ هالوی ًذاسین وِ  حبغل خَد ضخع است ٍ ثبیذ ًسجت ثِ خَد هؤهي اص ػمبةثِ ًسجت  هَلیهخبلفت تىبلیف 

تىلیف سّبیی پیذا  هخبلفتدیگشاى اص تجؼبت وبسی وشد وِ ثبیذ  آىالصم ثبضذ ثش اسبس آى هالن ػمل حىن ثىٌذ وِ ثَاسغِ 

 .ثىٌٌذ

وسی ثشٍد تحػیل اجتْبد وٌذ ثشای ایٌىِ دیگشاى ػمبة ًطًَذ؟ ایي خَاّین ثجیٌین وِ آیب ػمالً الصم است دس ایٌجب هیپس 

 .ثِ لحبػ سجَع دیگشاىتَاًذ احجبت وٌذ لضٍم اجتْبد سا هالن لضٍم تحػیل هؤهي اص ػمبة ثِ ّیچ ٍجِ ًوی

  :اما مقتضای شرع
وٌین وِ آیب اجتْبد ث هیآیب ضشػبً اجتْبد ٍاجت است ثشای ایٌىِ دیگشاى سجَع ثِ اٍ ثىٌٌذ؟ اغل ٍجَة اجتْبد سا ثح

ٍاجت است ٍ وسی ثبیذ تحػیل وٌذ احىبم سا اص سٍی ادلِ تب ثتَاًذ دس ٌّگبم سجَع دیگشاى پبسخگَی آًْب ثبضذ؟ حىن 

 ضشع دس ایٌجب چیست؟

 :تَاى روش وشددس ایٌجب دٍ دلیل ثشای احجبت ٍجَة ضشػی اجتْبد هی

وٌذ ثش ٍجَة تالش ای وِ داللت هیحالل ٍ اًذساس است ٍ ّوچٌیي ادلِی ثش لضٍم حفؼ ضشیؼت اص اضنادلِ دالِ :دلیل اول

وٌٌذ ثش ایٌىِ ثبیذ ای داسین ّش چٌذ لسبى ایي ادلِ هتفبٍت است اهب ایي ادلِ داللت هیٍ وَضص ثشای اثمبی دیي، دس ایٌجب ادلِ

ٍ اسوبى ٍ پشچن دیي خذا اص ٍاججبت  حفؼ دیي. ضشیؼت ٍ دیي سا حفؼ وشد ٍ ثبیذ آى سا اص اًذساس ٍ اضوحالل ًگِ داضت

 .ضشػی است وِ دس سٍایبت هختلف ثیبى ضذُ است

ساّْب ٍ آًگبُ ٍ اًذساس هػَى ضشٍست حفؼ دیي اص اضوحالل  هجٌی ثشداضتِ ثبضین  ایاگش ایي وجشی احجبت ضَد ٍ ادلِ

ا ٍ عشق هَججِ ثمبی دیي ٍ حفؼ اجتْبد ٍ استٌجبط احىبم یىی اص ساِّ. ضَدعشلی وِ هَجت حفؼ دیي ّستٌذ ٍاجت هی

 .ضشیؼت اص اضوحالل ٍ اًذساس است

 :بیان ذلک

ثشای ایٌىِ اگش هب حىن ثِ ٍجَة اجتْبد ًىٌین ٍ اگش ضشػبً ٍاجت ًجبضذ، اص عشفی سجَع هشدم ثِ هیت اثتذاءاً جبیض ًیست ٍ 

ی سا ػول ثىٌذ ثبیذ ثشگشدًذ ثِ ّوبى خَاّذ احىبم ضشعسًٍذ ًسل ثؼذی وِ هیاًذ ایٌْب اص دًیب هیوِ ثَدُ یهجتْذیي

 ٍتَاًٌذ ثبلی ثوبًٌذ اهب تملیذ اثتذائی اص هیت وِ جبیض ًیست وشدًذ هیوسبًی وِ تملیذ هی. وشدًذوِ لجالً صًذگی هی یهجتْذیي

یب احتیبط اجتْبد اگش ٍاجت ًجبضذ تملیذ . پزیشیندس ایٌجب ثِ ػٌَاى یه اغل هَضَػی هی لیسا ثؼذاً ثشسسی خَاّین وشد ٍ

دس حبلی وِ . ضَد ٍ ثبیذ حىن وشد وِ تملیذ اثتذائی اص هیت جبیض استثبیذ ضَد، تملیذ ّن هٌجش ثِ تملیذ اثتذائی اص هیت هی
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تملیذ اثتذائی اص هیت جبیض ًیست احتیبط ّن دس ثؼضی اص هَاسد اهىبى ًذاسد ٍ دس هَاسدی وِ احتیبط هوىي است ایي دس 

تَاًذ احتیبط وٌذ ٍ وِ ایي ّن ثشای ػبهی همذٍس ًیست ٍ ّش وسی ًویتیبط ٍالغ هتَلف است ثش ضٌبخت ویفیت ٍ عشیك اح

 . ثبیذ عشیمِ آى هؼلَم ضَد

ّوِ اهَس احتیبط ضَد ایي یب ػسش ٍ حشد ٍ یب اختالل ًظبم سا ثِ دًجبل دس ط ایي است وِ اگش لشاس ثبضذ هطىل دیگش احتیب

خَاّذ داضت ٍ اسبسبً چٌیي احتیبعی هطشٍػیت ًذاسد ٍ هب اص اٍل گفتین وِ احتیبعی وِ هخل ًظبم اجتوبػی ثبضذ ایي اغالً 

اگش لشاس ثبضذ وسی . یذ ّن ثِ ػٌَاى اثتذائی اص هیت هحل اضىبل استسا داسد ٍ تمل سپس احتیبط ایي هحبری. هطشٍػیت ًذاسد

حك تملیذ ًذاضتِ ثبضذ، احتیبط ّن ثشایص هستلضم ػسش ٍ حشد ثبضذ ٍ اص عشفی ّن وسی ًجبضذ وِ ػبهی ثِ آى ضخع 

ضشػیِ ٍ استٌبد سجَع وٌذ ٍ سؤاالت خَد سا ثپشسذ ٍ احىبم خَد سا اص ٍی یبد ثگیشد الصهِ آى ایي است وِ ثبة احىبم 

. ػول ثِ ضشع هٌسذ ثطَد وِ ایي لغؼبً لبثل لجَل ًیست

 .ثبالخشُ عشیك هٌحػش دس اجتْبد ًیست تب ثب تشن آى دیي هضوحل ضَد :سؤال

د ضشٍست داسد ثمبی دیي ٍ تالش ثشای حفؼ دیي ٍ جلَگیشی اص اضوحالل گَیوِ ثیبى ضذ دلیل هب ثِ ًحَ ولی هیایي :استاد

ضوب دس ایي همذهبتی وِ هب  اگشداًین، وٌٌذ ٍ هب اجتْبد سا یىی اص هػبدیك آى هیایي ػٌبٍیي ولی داللت هیدیي ٍ ادلِ ثش 

ایي گًَِ ثیبى وشدین وِ اگش اجتْبد ٍاجت ًجبضذ ٍ ثبالخشُ وسی  داسیذ ثیبى وٌیذ ٍلی هباضىبلی  گفتینثشای احجبت ایي هذػی 

ّشوذام اص احتیبط ٍ صیشا ل سش اص اضوحالل دس خَاّذ آٍسد م سا یبد ثگیشد ثبلوأستٌجبط احىبًجبضذ وِ ایي هسیش سا ثذاًذ ٍ ا

تَاًٌذ دس ایٌجب جبسی ثبضٌذ ٍ حتی اگش تملیذ اثتذائی هیت ّن جبیض ثبضذ دس هَضَػبت حبدث تملیذ هطىالتی داسًذ ٍ ًوی

جذیذ چِ ثبیذ وشد؟  

دلیل دیگش ّن داسد ایٌىِ اگش لشاس ثبضذ وسی . خَاّذ ثَدوِ اگش اجتْبد ٍاجت ًجبضذ هَجت اضوحالل  گَیینهیهب پس 

ػلن سا ثشسسی ًىٌذ ٍ آى ػلن پبسخگَی سؤاالتی وِ دس هَسد آى ػلن است ٍ هسبئلی وِ دس آى ػلن ًَپذیذ یه هسبئل 

جتْبد ایي سٍد وِ دس ّوِ ػلَم اص جولِ ااص ثیي هیػلن ّبی گزضتِ سا ثگَیٌذ ثِ هشٍس ایي ّوِ سخيغشفبً ٍ  ًجبضذاست 

 .ایي غغشی ٍ وجشای هب دس ایي دلیل ثَد. گًَِ است ٍ هَجت اضوحالل است

اگش ایي دٍ هغلت سا ثپزسین اٍل ایٌىِ احتیبط هستلضم ػسش ٍ حشد است ٍ دیگش ایٌىِ اگش ایي دٍ سا حبثت وٌین اجتْبد خَد 

ّبی ثمبی دیي ٍ تالش ثشای ی اص ساُثِ خَد ثِ ػٌَاى یه ساّی ثشای حفؼ دیي الصم است ٍ فشؼ هب ایي است وِ یه

. جلَگیشی اص اضوحالل دیي ایي است وِ ایي احىبم داًستِ ضًَذ ٍ ثِ آًْب ػول ضَد ٍ دس عَل صهبى ایي جشیبى پیذا وٌذ

ػوالً دس عَالًی هذت هٌجش ثِ اًذساس خَاّذ ضذ ثَاسغِ هطىالتی  وِ چٌبًچِ تشن ضَدّبی ضٌبخت احىبم ایٌْب است ساُ

ًتیجِ ایٌىِ اجتْبد ٍاجت ًجبضذ ایي است وِ وسی ثشای یبدگیشی اجتْبد الذام  پس. آیذاحتیبط ٍ تملیذ ثَجَد هی وِ ثشای

 .آٍسددس هی اًْذاموٌذ ٍ ثِ هشٍس صهبى اجتْبد تشن ضَد سش اص ًوی
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هبى چِ سشاًجبهی پیذا هجتْذی اص دًیب ثشٍد ٍ احتیبط هطىالتی داضتِ ثبضذ تملیذ اص اٍ ّن دس هشٍس ص جبیی وِػوالً دس 

ضذُ است حبثت ضذُ ثبضذ تملیذ اص هیت اثتذاءاً حبثت ًیست ٍلَ ّوبى هجتْذی وِ اص ٍی تملیذ هیوِ خَاّذ وشد؟ ثِ ّش دلیلی 

احتیبط ّن وِ  عجك فشؼ تشن ضذُضَد وِ ثبة تملیذ ّن ثستِ ضَد ٍ اجتْبد ّن وِ ایي سا گفتِ است، ًتیجِ ایي هی

 .اًذساس خَاّذ ثَدی آى ًتیجِ ٍ ٍى ثبػج ػسش ٍ حشد استضَد چضشٍست ًذاسد ٍ ًوی

تَاًذ ٍجَة ًفسی اجتْبد سا حبثت وٌذ چَى آًچِ اًذ وِ ایي دلیل ًویاًذ ٍ گفتِثِ ایي دلیل اضىبل وشدُ :اشکال به دلیل اول

اى ًیست ٍ اجتْبد ثِ ػٌَوِ ٍاجت ًفسی است اثمبء دیي ٍ لضٍم جلَگیشی اص اضوحالل ٍ اًذساس دیي است ٍ ایي ٍاجت 

ی اثمبی دیي ٍ جلَگیشی اص ضذُ است، هسئلِ احجبت ٍجَة ًفسی آىٍاجت ًفسی هغشح ًطذُ است ٍ آًچِ وِ دس ادلِ 

.  اضوحالل آى است ٍ اجتْبد همذهِ آى است

ّذ داضت ٍ ی جلَگیشی اص اًذساس دیي است آى ٍلت دیگش ٍجَة ًفسی ًخَااگش گفتین اجتْبد همذهِ حفؼ دیي ٍ همذهِ

خَاستین ٍجَة ًفسی هَلَی سا ثشای اجتْبد ثبلٌسجة الی سجَع ٍجَة همذهی داسد دس حبلی وِ هذػی ایي ثَد وِ هی

ًیست وٌذ یؼٌی تشن اجتْبد خَدش هَجت استحمبق ػمبة دیگشاى حبثت ثىٌین اهب ایي دلیل احجبت یه ٍجَة همذهی هی

 1.وٌذپس اجتْبد یه ٍجَة همذهی پیذا هی. آًچِ هَجت ػمبة ایي است اًذساس دیي است ثلىِ

اهب ثِ ًظش هب ایي اضىبل ثش دلیل اٍل ٍاسد ًیست ٍ حك ایي است وِ ثب ایي دلیل ٍجَة ًفسی اجتْبد حبثت  :جواب این اشکال

ص ضَد چَى ثِ ًظش هب ٍ ّوبى گًَِ وِ دس تمشیش دلیل روش ضذ اجتْبد همذهِ حفؼ دیي ٍ اثمبی آى ًیست ثلىِ یىی اهی

یؼٌی حفؼ دیي یه ػٌَاى ولی است وِ تحمك آى . هػبدیك ثبسص ٍ سٍضي حفؼ دیي ٍ جلَگیشی اص اضوحالل ٍ اًذساس است

ساّْب ٍ عشق گًَبگَى داسد وِ یىی اص آى ساّْب اجتْبد است ٍ ساّْبی دیگشی ّن داسد هبًٌذ جْبد ٍ ّویي عَس ثمیِ اهَسی 

.  ضَدوِ ثبػج حفؼ دیي هی

ًىِ احىبم دیي ٍ دیي دس ثیي هشدم جشیبى پیذا وٌذ ٍ آى ٍلت ثش ایي اسبس ّش ػلوی اص ػلَم وِ ثِ  دیي فؼ دیي یؼٌی ایح

ی حفؼ دیي وٌذ وِ ثگَیین وِ یه چیضی همذهِهشثَط ثبضذ دس ٍالغ یه هػذاق ٍ ساّی است ثشای حفؼ دیي، فشق هی

. جَة همذهی ًیستاست یب یه هػذالی اص هػبدیك حفؼ دیي است ٍ اگش هػذاق ضذ دیگش ٍ

اگش وسی گفت اوشم الؼلوبء ثَجَة ًفسی اوشام ػلوب سا ٍاجت وشد اگش سشاؽ صیذ ثشٍی ٍ ٍی سا اوشام وٌی یب ٍجَة اوشام 

ضَد ٍجَة همذهی است؟ ٍجَثی وِ ثِ افشاد ٍ صیذ دس ایٌجب ثِ چِ ػٌَاى است؟ آیب ٍجَثی وِ ثِ اوشام صیذ هتؼلك هی

تَاى گفت وِ ٍجَة ٍجَة همذهی است؟ اگش اجتْبد سا هػذاق حفؼ دیي ثذاًین دیگش ًویضَد هی ػلكهػبدیك عجیؼت هت

. لزا ثِ ًظش هب ایي اضىبل ٍاسد ًیست ٍ دلیل اٍل توبم است. آى همذهی است
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