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

خالغِ فشهایص هحمك اغفْاًی دس سد دلیل ّفتن ایي تَد وِ ایي استذالل وِ احتیاـ هَجة لؼة تِ اهش هَلی است ٍ لؼة 

 دس آى سِ احتوال است وِ احتوال اٍل ٍ دٍم تؼیذ است ٍ تِ ًظش ًویأیذ وِ هٌظَس دّن تاػث هیطَد اهتثال تحمك پیذا ًىي

اها احتوال سَم وِ لؼة . هستذل ایي دٍ احتوال تاضذ یؼٌی دس لػذ، لؼة تِ اهش هَلی تاضذ یا تِ ًحَ تطشیه دس داػی تاضذ

دس خَد ػول تاضذ یؼٌی ػول هَغَف تِ لؼة ضَد، هَجة هیطَد ػٌَاى لثیح پیذا وٌذ ٍ اگش ّن ػول لثیح ضذ ًویتَاًذ 

 .اهتثال هحسَب ضَد، پس ًتیجِ احتیاـ ایي هیطَد وِ اهتثال تحمك پیذا ًىٌذ

هشحَم هحمك اغفْاًی فشهَدًذ وِ ایي احتوال تاقل است یؼٌی لؼة هستلضم ایي ًیست وِ ػول هتػف تِ ػٌَاى لثیح ضَد 

یه ٍلت ػول هىشس است ٍ . ٍ لثح دس غَست تىشاس ػول پیص هیأیذ ًِ دس ػول هىشس وِ ایي دٍ غَست سا تیاى وشدین

یه ٍلت تىشیش الؼول ٍ تیي ایي دٍ فشق ٍجَد داسد ٍ آًچِ وِ لؼة است ٍ هتػف تِ لثح هیطَد تىشاس الؼول است یؼٌی 

پس اگش . هجوَع هي حیث الوجوَع هَجة لثح هیطَد اها خَد ػول ٍ الؼول الوىشس لؼة ًیست ٍ لثیح ضٌاختِ ًویطَد

 .هجوَع هي حیث الوجوَع سا ًگاُ وٌین لؼة ٍ لثیح است ٍ حشام ٍلی ػول هىشس لؼة ًیست ٍ هتػف تِ لثح ًویطَد

 روایات: دلیل هشتن
هشحَم هیشصا هحوذ تمی ضیشاصی تش اساس یه هكلثی وِ اص ًسخِ . دلیل ّطتن هٌغ اص احتیاـ تؼؿی اص سٍایات ّستٌذ

:هخكَقِ اص ایطاى تالی هاًذُ تِ سٍایاتی توسه وشدّاًذ تشای تكالى احتیاـ دس ػثادات وِ دٍ سٍایت سا روش وشدّاًذ  

 .«قال ئىّ شْر رهضاى فریضة هي فرائض اهلل فالتإدٍا تالتظٌی»صحیحة اتی ایَب اتراّین تي عثواى الخساز  :روایت اول

هاُ سهؿاى فشیؿْای اص فشائؽ الْی هیثاضذ، آى سا تا تظٌی اًجام ًذّیذ : وِ حؿشت هیفشهایٌذ (ع)حذیث اص اهام غادق

تِ حسة ایي سٍایت چیضی وِ فشیؿِ ّست ًویطَد آى سا تا گواى ٍ ظي اًجام داد، . یؼٌی تا گواى ٍ ظي اًجام ًذّیذ

یؼٌی ّش . دسست است وِ سٍایت دس هَسد هاُ سهؿاى است اها لساى یه لساًی است وِ اص آى لاػذُ ولیِ تذست هیأیذ

 :تش ایي اساس استذالل تِ ایي سٍایت تِ ایي تمشیة است. چیضی وِ فشیؿِ است ًویطَد آى سا تا ظي اًجام داد
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 :اگش ها ایي لاػذُ سا اص ایي سٍایت تذست تیاٍسین دس ایٌجا یه لیاس ضىل اٍل تطىیل هیطَد

 .احتیاـ ػول تش اساس تظٌی ٍ احتوال ٍ گواى هیثاضذ :صغزی

پس ػول تش اساس گواى ٍ ظي ٍ احتوال .  ّش چِ وِ فشیؿِ است ًویتَاى تا تظٌی اًجام داد ٍ اص آى ًْی ضذُ است:کبزی

 .دس فشائؽ جایض ًیست

یؼٌی احتیاـ سا ًویتَاى تِ ػٌَاى یه قشیك تشای اػوال ػثادی ٍ فشائؽ دس ًظش تگیشین چَى .  احتیاـ جایض ًیست:نتیجه

 .اص آى ًْی ضذُ است

الثتِ ایٌىِ هیگَیذ وِ هاُ سهؿاى یه فشیؿْای اص . تِ ایي تیاى خَاستْاًذ تگَیٌذ وِ احتیاـ جایض ًیست ٍ حشام است

فشائؽ هیثاضذ ٍ تا تظٌی آى سا اًجام ًذّیذ هؼٌایص ایي است وِ اگش هیخَاّیذ سٍصُ هاُ سهؿاى سا تگیشیذ تا احتوال ایي 

واس سا اًجام ًذّیذ یؼٌی ضوا ّش ٍلت یمیي وشدی اٍل هاُ سهؿاى است سٍصُ تگیش چَى فشیؿِ است ٍ فشیؿِ سا تا احتوال 

پس خَد سٍصُ گشفتي یه فشیؿِ است ٍ ایي . ًویطَد پیص تشد ٍ ّش ٍلت یمیي وشدی اٍل ضَال است سٍصُ ًثایذ تگیشی

 . تایذ تا یمیي ّوشاُ ضَد ٍ تا احتوال ٍ ظي ًویطَد

اص ًظش غغشی ّن ایٌىِ چشا احتیاـ ػول تش اساس تظٌی است اص ایي جْت است وِ احتیاـ یؼٌی اتیاى تِ ّوِ هحتوالت، 

اگش احتیاـ وٌی ٍ ّن ًواص جوؼِ ٍ ّن ًواص ظْش سا . اگش ضوا دس سٍص جوؼِ احتوال ٍجَب ًواص ظْش ٍ ًواص جوؼِ سا تذّی

خَاًذی یؼٌی ػول وشدّای تِ تىلیف دس سٍص جوؼِ تا تظٌی ٍ گواى، چَى ٍلتی وِ ًواص جوؼِ سا هیخَاًی تا احتوال اتیاى 

 .ایي ّن تثییي غغشی ٍ ًتیجِ ایي لیاس ّن هیطَد وِ احتیاـ جایض ًیست. هیىٌی ٍ ّوچٌیي دس قشف دیگش

ها رٍاُ الصذٍق فی هحکی العیَى تاسٌادُ الی فضل تي شاراى عي »سٍایتی است وِ غذٍق سٍایت وشدُ  :روایت دوم

 سٍصُ گشفتِ هیطَد تا «فی حذیثٍ، أًِ کتة ئلی الوأهَى ٍ قال صیام شْر رهضاى یصام للرؤیة ٍ یفطر للرؤیة (ع)الرضا

دس وتاب تحف الؼمَل ایي سٍایت سا تِ ًحَ اسسال « ٍ سٍاُ فی تحف الؼمَل هشسالً ًحَُ»سؤیت ٍ افكاس هیطَد تا سؤیت 

دس وتاب خػال ّن تِ « فی حذیث ضشایغ الذیي هثلِ (ع)ٍ فی الخػال تإسٌادُ ػي األػوص ػي جؼفش تي هحوذ»روش وشدُ 

قثك ایي سٍایت هالن غیام ٍ افكاس سؤیت است یؼٌی چِ صهاًی تش ضوا ٍاجة است سٍصُ تگیشیذ؟ . ایي قشیك آهذُ است

 . ٍلتی وِ ّالل اٍل سهؿاى سؤیت ضَد ٍ صهاًی وِ ّالل ضَال سؤیت ضَد افكاس وٌیذ

: هٌظَس اص سؤیت ایي اس وِ

ٍلتی یمیي تىٌیذ تِ ایي وِ هاُ سهؿاى داخل ضذُ ٍ ٍلتی وِ یمیي تىٌیذ وِ هاُ ضَال داخل ضذُ، یؼٌی ایٌىِ تا یمیي تایذ 

سٍصُ تگیشیذ ٍ تا هاداهی وِ یمیي ًثاضذ ٍ احتوال تاضذ ًویطَد سٍصُ گشفت، اص ایي هؼلَم هیطَد وِ تكَس ولی ًِ فمف 

.  سٍصُ تلىِ ّش ػول ٍاجة سا تایذ تش اساس یمیي اًجام داد ٍ تش اساس حذس ٍ گواى ًویتَاى اًجام داد

                                                 

 .26ّواى، تاب سَم، حذیث .  
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تش اساس ایي دٍ سٍایت احتیاـ دس . پس ایي دٍ سٍایت دس ٍالغ هیخَاٌّذ ها سا اص اتیاى تش اساس احتواالت هٌغ تىٌٌذ

.  ػثادات جایض ًیست ٍ ها سا اص احتیاـ هٌغ هیىٌذ

 :بزرسی دلیل هشتن
اها تِ ًظش هیشسذ وِ ایي دٍ سٍایت اجٌثی ػوا ًحي فیِ است، تِ تحث سٌذی واسی ًذاسین چَى سٍایت اٍل تِ ػٌَاى 

غحیحِ اص آى ًام تشدُ ضذُ اها سٍایت دٍم تؼؿاً هحل اضىال است هٌتْی اگش ّن ؾؼف سٌذی داضتِ تاضذ چَى هَسد 

اها ػوذُ تحث دس داللت ایي دٍ سٍایت . فتَای هطَْس ٍالغ ضذُ لزا ایي ضْشت جثشاى ؾؼف سٌذی سٍایت دٍم سا هیىٌذ

 :هیثاضذ وِ ها دٍ اضىال تِ ایي دٍ سٍایت داسین

  :اشکال اول
سٍایت اٍل هٌغ وشدُ اص ػول تش اساس تظٌی ٍ احتوال ٍ گواى، تایذ دیذ آیا احتیاـ اص هػادیك تظٌی است؟ تحث اص 

غغشای استذالل هیىٌین، ادػای ها ایي است وِ احتیاـ اص هػادیك تظٌی ًیست چَى تظٌی یؼٌی ایٌىِ ػول سا غشفاً تش 

اساس احتوال ٍجَب یا فشؼ اًجام دّذ یؼٌی تگَیذ هي ایي ػول سا اًجام هیذّن چَى احتوال هیذّن هػذاق ایي 

اها دس جایی وِ ضخع احتیاـ هیىٌذ ّش دٍ ػول سا اًجام هیذّذ تا یمیي وٌذ اهتثال وشدُ دیگش ػول تش . فشیؿِ تاضذ

دس ػول تش اساس احتیاـ وِ هستلضم تىشاس هیثاضذ دسست است وِ ّش ػولی سا تِ احتوال . اساس تظٌی هحسَب ًویطَد

ایٌىِ ٍاجة است اًجام هیذّذ اها ایٌكَس ًیست وِ ایي ػول هجشد اص ػول دیگش لحال ضَد ٍ تِ تٌْایی هَسد تَجِ لشاس 

.  تگیشد

اگش ایٌجا ػول اٍل سا اًجام هیذّذ ًِ تِ جْت ایٌىِ غشفاً خَدش هحتول است تلىِ ػول اٍل سا اًجام هیذّذ ٍ دس وٌاس 

یؼٌی . آى ػول دٍم سا ایطاى هیىٌذ وِ ّش وذام اص ایي دٍ تاضذ ٍالغ سا احشاص وٌذ، ایي دیگش ػول تش اساس تظٌی ًیست

تشای غذق تظٌی تایذ ّش ػولی هجشد اص ػول دیگش آٍسدُ ضَد اها اگش ها هجوَع دٍ ػول سا هالحظِ وٌین تِ ػٌَاى اهتثال 

 .لزا سٍایت اٍل اثثات هذػای هستذل سا ًویىٌذ. تا یمیي تِ اهتثال حاغل ضَد، ایي هطىلی ًذاسد

اها سٍایت دٍم ّن ضاهل ایي ًحَ اتیاى ًویطَد ٍ ستكی تِ احتیاـ ًذاسد، یؼٌی ػول احتیاقی سا ضاهل ًویطَد چَى 

یؼٌی ایٌىِ دس جایی وِ ضه دس فشیؿِ داسد آى سا اًجام ًذّذ ٍ ًویتَاًذ سٍصُ سا تِ ػٌَاى « یػام للشؤیة ٍ یفكش للشؤیة»

 .پس سٍایت دٍم ّن ضاهل اتیاى تِ ػٌَاى احتیاـ ًویطَد. فشیؿِ الْی تا ضه ٍ احتوال ًسثت تِ آى اًجام تذّذ

 .لزا ّش دٍ سٍایت تكَس ولی اص ها ًحي فیِ اجٌثی هیثاضٌذ

  :اشکال دوم
سلوٌا وِ ضاهل احتیاـ ّن تطَد ٍ سلوٌا وِ ایي دٍ سٍایت داللت تش حشهت احتیاـ ّن تىٌذ، تاص ضاهل هحل ًضاع ٍ هحل 

چَى تحث ها دس جَاص احتیاـ تِ ػٌَاى غحت اوتفا ٍ اجتضاء دس همام ػول هیثاضذ ٍ سخي دس همام . تحث ها ًویطَد

تحث ها دس هطشٍػیت ٍ ػذم هطشٍػیت ًیست لزا دس ایٌجا تش فشؼ ایٌىِ داللت تش حشهت احتیاـ تىٌذ دس . اهتثال است

ایي ّن اضىال دٍهی وِ تِ . ایي جْت وِ ایي ػول هَجة اهتثال است ٍ تسثة آى احشاص ٍالغ هیطَد لكوْای ٍاسد ًویىٌذ

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالویي».                                                                                       دلیل ّطتن ٍاسد هیثاضذ


