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جلسه  8ـ سهشنبه 99/7/4
ُ
جٍادِه
2ـ تمسّک به آیهی وجاٌِدوا ِ 
فاهللِحق ِ
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در راه خدا مجاهده کنید آنچنان که جهاد در راه خدا سساوار است .

هؼوَالً دس ػثاست  یفاهلل سثیل سا دس تمذیش هیگیشًذ ،گشچِ تشخی ًیض هؼتمذًذ وِ دس تمذیش گشفتي
الصم ًیست.
نحوهیاستداللاخباریونبهآیه 

دس ایي آیِ تِ حكّ جْاد اهش ضذُ است ٍ حكّ جْاد دس تشخَسد تا ضثِْ آى است وِ هىلّف احتیاط وٌذ،
ٍ إلّا اگش ٍاسد دس ضثِْ ضَد ٍ هشتىة آى ضَد هؼلَم است وِ حك جْاد سا سػایت ًىشدُ است .تٌاتشایي
آیِی وشیوِ دالّ تش ٍجَب احتیاط دس ضثْات است هگش هَاسدی وِ دلیل آًْا سا خاسج وشدُ است.
ُ
فاهللِحق ِجٍادِه 
نقدوبزرسیداللتآیهی وجاٌِدوا ِ 

آیا آیِی ضشیفِ توام هشاتة جْاد حتی هشاتة استحثاتی سا تیاى هیوٌذ یا همػَد اص حكّ جْاد ،هَاسدی
است وِ ٍاجة است؟

ُ
هللِحق ِجٍادِه آى است وِ هشاتة استحثاتی جْاد ًیض ًثایذ تِ ًحَ اٍلَیت
فا 
اگش همػَد اص وجاٌِدوا ِ 

تشن ضَد وِ دس ایي غَست اغَلیَى ًیض هؼتمذًذ دس ضثْات ٍجَتیِ ٍ تحشیویِ احتیاط هستحة است .اهّا
 .1الحج.87 /
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اگش هشاد اص آیِی ضشیفِ هَاسدی است وِ جْاد ٍاجة است ٍ ًظشی تِ هَاسد استحثاتی ًذاسد دس ایي
غَست تایذ اتتذا ایي پشسص پاسخ دادُ ضَد وِ آیا احتیاط دس ضثْات ٍجَتیِ ٍ تحشیویِ تؼذ الفحع
یأس اص ظفش تِ دلیلٍ ،اجة است یا خیش .تِ تؼثیش دیگش آیِ تیاى هیوٌذ آًچِ ٍظیفِی الضاهی ٍجَد داسد
ًثایذ تشن ضَد ،اهّا چِ هَاسدی ٍظیفِی الضاهی است ،ایي خطاب هػادیك خَد سا تؼییي ًویوٌذ.
تٌاتشایي آیِی ضشیفِ ًیض ادّػای اخثاسیَى سا ثاتت ًویوٌذ.
ػالٍُ تش آى آیِی ضشیفِ تِ جْاد تالوؼٌی الخاظ ًیض تفسیش ضذُ است؛ یؼٌی دس جْاد تا وفاس (اػنّ اص
ُّ

ُ

ُ

ُ

اتتذایی ٍ دفاػی) وَتاّی ًىٌیذ ٍ چیضی ضثیِ آیِی هثاسوِی وأعِدوالٍمنااسجطعجمنِوكَة  1است.
تشخی ًیض احتوال دادُاًذ وِ آیِی هثاسوِ ،جْاد فی اهلل تذٍى تمذیش سثیل سا تیاى هیوٌذ ٍ هؼٌایص
غَس دس هؼاسف الْی ٍ آًچِ وِ هشتَط تِ خذاًٍذ است هیتاضذ .دس ّش حال آیِی ضشیفِ ستطی تِ همام
ػول دس ضثْات تحشیویِ ٍ ٍجَتیِ ًخَاّذ داضت.
ُ
ُّ
ُ
هللِوالرسَل
وهُإِلا 
فشءف ُرد 
3ـ تمسک به آیهی فإِنثيازعجم 
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اگر در چیسی تنازع کردید به خدا و رسول ردّ کنید .

ضثِْی تحشیویِ ًیض چیضی است وِ هَسد تٌاصع است ٍ احتوال دادُ هیضَد وِ فیالَالغ حشام تاضذ
ٍ ضایذ حشام ًثاضذ ٍ اساساً دس دسٍى خَد داسای جذال است ٍ لزا تایذ اسجاع تِ خذاًٍذ ٍ سسَل اٍ
گشدد ٍ ًثایذ دس آى ضثْات ٍاسد ضذ ٍ التحام دس ضثْات جایض ًیست.
نقدوبزرسیتمسّکبهآیهیشزیفه 

ٍاضح است وِ ایي استذالل اص ضؼیفتشیي دالیل اخثاسیَى است؛ صیشا آیِی ضشیفِ هیفشهایذ اگش ضوا
دس چیضی تٌاصع وشدیذ تِ خذا ٍ سسَل اٍ سجَع وٌیذ ،دس حالی وِ دس ضثِْی تحشیویِ ٍ هثل آى تٌاصع
ٍجَد ًذاسد ٍ ضهّ دس ایٌىِ هثالً ضشب تتي حشام است یا خیش چِ تٌاصػی است؟ آسی هیتَاًیذ هجاصاً هیاى
حشهت ٍ ػذم آى تٌاصع تشلشاس وٌیذٍ ،لىي تٌاصع حمیمی دس هَاسدی است وِ دٍ گشٍُ یا حذالل دٍ ًفش تا
یىذیگش اختالف داضتِ تاضٌذ ٍ هیاى آًْا وطوىص ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ دس حمیمت هشتَط تِ اهَس اجتواػی
ٍ سیاسی ٍ تػوینگیشیّای دسٍى اجتواع است .تٌاتشایي هَضَع آیِ تش ادّػای اخثاسیَى هٌطثك ًویضَد.
 .1األًفال.00 /
 .2الٌساء.95 /
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اص سَیی دیگش دس اداهِ تیاى ضذُ است وِ تایذ سجَع تِ خذا ٍ سسَل خذا وشد .سٍضي است وِ ٍلتی
اغَلیَى لائل تِ تشائت دس ضثْات تحشیویِ ّستٌذ اهشی هخالف سجَع تِ خذا ٍ سسَل خذا اًجام
ًویدٌّذ.
تٌاتشایي استذالل اخثاسی تِ ایي آیِی ضشیفِ ًیض ًاتوام است ٍ تِ ّیچ ٍجِ ًویتَاى آى سا دلیل تش
ٍجَب احتیاط داًست.
ُ
ُ
4ـ تمسّک به آیهی شریفهی اتلَااهللحقثلاث ِ ًِ
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حقّ تقوای الهی را رعایت کنید .

اخثاسیَى چٌیي استذالل وشدُاًذ وِ حكّ تمَا دس ضثْاتّ ،واى احتیاط ٍ ػذم التحام دس هَاسد ضثِْ
است ،تٌاتشایي اجشای تشائت دس ضثْات تحشیویِ خالف اهش تِ سػایت حكّ اتماء الْی است.
ُ
ُ
نقدوبزرسیتمسّکبهآیهی اتلَااهللحقثلاث ِ ًِ 

ُ
هللِ حق  ِجٍادِه تیاى وشدین آیا آیِ دس همام تیاى سػایت
ف ا 
ّواىگًَِ وِ دس آیِی ضشیفِی و جاٌِدوا  ِ 

توام هشاتة حكّ اتماء حتی حكّ اتماء استحثاتی است یا همػَد ،خػَظ حكّ اتماء ٍجَتی است؟
اگش حكّ اتماء استحثاتی سا ًیض ضاهل ضَد استفادُی ٍجَب احتیاط غحیح ًیست ٍ ًْایتاً تشخی هَاسد
احتیاطٍ ،اجة ٍ تشخی دیگش هستحة است ٍ ًویتَاى گفت دس ضثْات تحشیویِ احتیاط ٍاجة است؛ صیشا
ایي اٍل والم است .اص سَیی دیگش استحثاب احتیاط دس ضثْات ًیض هٌىشی ًذاسد ٍ ّواىگًَِ وِ آخًَذ دس
وفایة فشهَدًذ ،االحتیاط حسن علی کلّ حال ٍ .اگش هشاد آى است وِ آیِی ضشیفِ تیاى هیوٌذ تایذ تمَاّای
ٍجَتی سػایت ضَد تایذ اتتذا ثاتت وشد هػادیك تمَاّای ٍجَتی چیست؟ آیا احتیاط دس ضثْات تحشیویِ
ٍاجة است یا هستحة؟ ٍ لزا تایذ اص ادلِّی دیگش ،ایي ٍجَب یا استحثاب سا تِ دست آٍسد .پس ایي آیِی
هثاسوِ ًیض داللتی تش هذّػای اخثاسیَى ًذاسد.
ُ
فناليسلمب ِ ًِعِلم
5ـ تمسّک به آیهی شریفهی والتل 
از آنچه علم به آن ندارید متابعت نکنید .

 .1آل عوراى.102 /
 .2اإلسراء.30 /
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اخثاسیَى گفتِاًذ اگش دس ضثْات تحشیویِ اجشای تشائت ضَد دس ٍالغ لَل تِ غیش ػلن است.
إن قلت :اخثاسیَى ًیض وِ لائل تِ ٍجَب احتیاط دس ضثْات تحشیویِ ّستٌذ هشتىة لَل تِ غیش
ضذُاًذ.
قلت :اخثاسیَى ًویگَیٌذ وِ ٍظیفِی ضشػی دس ضثْات ،حشهت استىاب آًْاست تلىِ آًْا هؼتمذًذ
دس همام ػول تایذ احتیاط ضَد؛ یؼٌی تایذ واسی ضَد وِ رهِّی هىلف فاسؽ ضَد ًِ ،ایٌىِ حىن ٍالؼِ سا
تیاى وٌٌذ .تٌاتشایي حىن تِ چیضی ًویضَد ٍ لَل تِ غیش ػلن ًخَاّذ تَد ،دس حالی وِ اغَلیَى حىن
تِ حلّیت ٍ تشائت داسًذ وِ هػذاق لَل تِ غیش ػلن است.
نقدوبزرسیتمسّکبهآیهیمذکور 

اغَلیَى وِ دس ضثْات تحشیویِ ٍ ٍجَتیِ ،احتیاط سا الصم ًویداًٌذ ،تِ خاطش ظيّ ٍ گواى تِ ػذم
حىن چٌیي فتَایی ًویدٌّذ تلىِ هستٌذ آًْا حجّت ٍ اطالق «سفغ ها الیؼلوَى» ٍ اهثال آى یا دلیل
ػملی هی تاضذ .دس حمیمت حىن تِ حلّیت ٍ تشائت یا اص سٍی ػلن یا هستٌذ تِ ػلن است (یؼٌی آًچِ وِ
حجّیت آى تا ػلن ثاتت ضذُ است).
تا تشسسی آیاتی وِ اخثاسیَى تِ آى توسّه وشدُ تَدًذ سٍضي ضذ وِ ادّػای آًْا تا استٌاد تِ وتاب
لاتل اثثات ًیست.

تمسّک اخباریون به روایات در اثبات وجوب احتیاط
ػوذُ ًظش اخثاسیَى دس اثثات ادّػای خَد ،تِ اخثاس ٍاسدُ دس ایي صهیٌِ است؛ صیشا ایٌاى ظَاّش وتاب
سا تذٍى تأییذ آى تِ اخثاس حجّت ًویداًٌذ ٍ جذالً دس هماتل اغَلیَى تِ آیاتی اص لشآى توسّه وشدُاًذ،
ّوچٌیي تِ استذالل ػملی چٌذاى تْایی ًویدٌّذ ،تٌاتشایي ػوذتاً ًظش تِ اخثاس داسًذ ،خػَغاً ایٌىِ آًْا
ّوِی اخثاس وتة استؼِ ،تلىِ اخثاس وتة دیگشِ ًظیش وتة استؼِ سا حجّت هیداًٌذ ٍ اگش دس هَاسدی
تشسسی سٌذی هیوٌٌذ اص تاب هجاسات تا اغَلیَى است .جٌاب غاحة حذائك تیص اص سایشیي الوام تِ
اسٌاد سٍایات داسد ٍ ًَػاً تا ٍلت ٍ حَغلِی وافی تِ تشسسی اسٌاد سٍایات پشداختِ است ،دس حالی وِ
اخثاسی هسله است ٍ چِ تسا اػتمادی تِ تشسسی سٌذ ًذاضتِ است ٍ تٌْا تشای آًىِ طثك سٍش لَم
ػول وشدُ تاضذ چٌیي سفتاس وشدُ است.
سٍایاتی وِ هَسد استٌاد اخثاسیَى لشاس گشفتِ سا هیتَاى تِ سِ دستِ تمسین وشد وِ ّش وذام سا
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جذاگاًِ تشسسی خَاّین وشد.
دستهی اوّل از روایات مورد استناد اخباریون
سٍایات هتؼذّدُای است وِ ادّػای استفاضِی آًْا ضذُ ٍ ّوگی ،ایي هضوَى ٍ تلىِ غیش ٍاحذ اص آًْا
ایي الفاظ سا ٍاجذًذ وِ:
«الَكَفعيدالشبٍةدرینواالكجحامیفاهللکة»9؛ 
«وقوف نسد شبهه بهتر از فرو رفتن در هالکت است».

ایي ػثاست دس تشخی اص احادیث تِ ّویي غَست هستمالً روش ضذُ است ٍ دس تؼضی اص احادیث داسای
غذس ٍ ریلی است .ایي هضوَى سا دس دٍ هشحلِ هَسد تشسسی لشاس هیدّین :یهتاس تا ایي فشؼ وِ ایي
ػثاست هستمالً روش ضذُ است ٍ دس هشحلِی دیگش تا فشؼ ایٌىِ ایي ػثاست داسای غذس ٍ ریل است.
اص جولِ هَاسدی وِ ایي سٍایت تا سٌذ غحیح 2روش ضذُ است دس وتاب ٍسائل الطیؼة ،ج ،22ظ ،252
اتَاب همذّهات الٌىاح ٍ آداتِ ،تاب  ،151حذیث دٍم است.
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ِ
ُ
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ٌ
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عِيد
رینِو ِ
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َٗ .1سف تي احوذ تي اتراّ٘ن تحراًٖ طاحة کتاب الحذائك الٌاظرٓ فٖ احکام العترٓ الطاّرٓ ،هتَفإ .ُ 1170ق هٖتاشذ.
ّ .2رچٌذ اخثارَٗى التفات چٌذاًٖ تِ سٌذ رٍاٗت ًذارًذ اهّا ها ترإ تشخ٘ض ٍظ٘فِٕ خَد اسٌاد را تررسٖ هٖکٌ٘ن .اخثارَٗى چٌذ
شاخظِ ٕ اطلٖ دارًذٗ :کٖ آًکِ کارٕ تِ سٌذ رٍاٗات ًذارًذ ،دٗگر آًکِ در شثْات تحرٗوِ٘ لائل تِ احت٘اط ّستٌذ ّوچٌ٘ي تِ ظَاّر کتاب
اعتٌإ چٌذاًٖ ًذارًذ ٍ دٗگر آًکِ تِ عمل پ٘چ٘ذُ ٍ ترّاًٖ التفات ٍ اتکاٖٗ ًوٖکٌٌذ .الثتِ اخثارَٗى داهٌِ ٍ ط٘ف ٍس٘عٖ دارًذ ٍ ّر کذام تِ
سل٘مِ خاطٖ عول کردُاًذّ ،رچٌذ در رأس آًْا جٌاب اه٘ي استر آتادٕ است دارإ کتاب الفَائذ الوذً٘ٔ لرار دارد.
ٍ .3سائل الش٘عٔ ،ج ،20ص  ،297ح .29983
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