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«معن جر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر لي ر اعدائهمر ار لي ر اهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»  
 خالصه جلسه گذشته 

تخییشی هَسد ثشسسی لشاس یٌی ٍ وفبیی ٍ تؼییٌی ٍ ػ ،توسه ثِ اعالق ٍ همتضبی اصل لفظی دس دٍساى ٍاجت ثیي ًفسی ٍ غیشی

ثِ  صفْبًی،ٍ ضوي ثشسسی پبسخ هحمك ا یي همبم ثَد سا هَسد تؼشض لشاس دادیناضىبلی وِ دس ثشاثش توسه ثِ اعالق دس ا .گشفت

ساى ٍاجت دس دٍسا ی اعالق بوِ همتض ،ع ایطبى استجبٍ ات حك ثب هحمك خشاسبًیى اضىبل پبسخ دادین وِ دس ًتیجِ هؼلَم ضذ آ

 ٍ ٍاجت تؼییٌی ت ثیي تؼییٌی ٍ تخییشی،اجدٍساى ٍ سّوچٌیي همتضبی اعالق د هی داًٌذ. اجت ًفسیٍ ثیي ًفسی ٍ غیشی،

َسد جشیبى دس ّش سِ ه توسه ثِ اعالق عجك ایي ثیبى .ثبضذهی ٍاجت ػیٌی  یی،فبٌی ٍ ویی اعالق دس دٍساى ٍاجت ثیي ػبضمته

  .داسد

 اطالق به بیان دیگر قتضایم
اص ًظش ًتیجِ فشلی ثب ثیبى  ّشچٌذ .وِ فمظ دس خصَظ ٍاجت ًفسی ٍ غیشی جشیبى داسد اعالق ثیبى ضذُ ایثش ثیبى دیگشی ًیض

 .ًفسی ثبضذ ،ی اعالق دس دٍساى ٍاجت ثیي ًفسی ٍ غیشی ایي است وِ ٍاجتبضمتًیض ایي است وِ ه یبىجِ ایي ثیلجلی ًذاسد ٍ ًت

یٌی دٍساى ٍاجت ثیي ػ ى ٍاجت ثیي تؼییٌی ٍ تخییشی ٍدس دٍسااهب ایي فمظ دس هَسد ٍاجت ًفسی ٍ غیشی لبثل ثیبى هی ثبضذ ٍ 

  ثشسسی هی ضَد: جْت. ثحث دس هَسد اعالق ثِ ایي ثیبى دس دٍ ًوی ضَد وفبیی پیبدٍُ 

 ُ ضَد.ى تَضیح دادیباصل ایي ث اٍل ایٌىِ

 .جشیبى ًذاسددیگش ٍاجت دٍ لسن  دسایي ثیبى وِ چشا  دٍم آى

 جهت اول

ثل دٍ دلیل ّستین دس همبثِ ػجبست دیگش:  وِ ٍاجت، ًفسی است یب غیشی. دس جبیی وِ هب دٍ دلیل داسین ٍ ضه هی وٌین همبم اٍل

است یب  اٍلهمذهِ ثشای حىن ٍ ٍجَة دس دلیل  ،ٍجَة دس دلیل دٍم هَضَع وِ آیب دلیل ثشای هب هطىَن است. دٍلىي استجبط 

 شًِ هبگالجتِ ایي هثبل فشضی است ٍ .)ٍضَ ٍاجت است ٍ دلیل دیگش هی گَیذت است اجًوبص ٍ ؟ هثال یه دلیل هی گَیذخیش

ٍلی احتوبل هی دّین وِ اگش ٍضَ دلیل داسین  دٍدس ایي جب  .(ضه ًذاسین وِ ٍجَة ٍضَ غیشی است ٍ ٍجَة ًوبص ًفسی است

 لصذ خَاًذى ًوبص ثبضذ صحتص . اگشداسد ثشای ٍاجت دیگشیت ٍ ضشعیت ؛ یؼٌی همذهثخبعش ٍجَة ًوبص ثبضذ اجت ثبضذٍ

ثِ ایي  ًفسی است ب ٍجَة ٍضَ یه ٍجَةضه داسین وِ آیفشض وٌین  .گشددٍضَ ٍاجت هی لزا  اًجبم ٍضَ استهطشٍط ثِ 

همذهِ است ثشای اتیبى ثِ  ت ثِ ایي هؼٌب وِ ٍضَیب ٍجَثص غیشی اس دیگش ٍاجت ضذُاجت خَدش ثب لغغ ًظش اص ٍهؼٌب وِ 

 ٍاجت دیگش. 
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همذهیت ثشای حىن دس دلیل دیگشی ٍ  ضه داسین وِ هَضَع یىی اص ایي دٍ دلیلِ دس هَسد یىی اص ایي دٍ دٍ دلیل داسین وپس 

 َع دیگش داسد یب ًذاسد؟ٍجَة ثشای هَض

توسه وٌین ٍ اعالق ّیتئتص سا اخز « تَضّأ»هی تَاًین ثِ خَد دلیل  ثِ ًظش هختبس ٍ الجتِ هحمك خشاسبًی ٍ اتجبع ایطبىثِ ًظش 

 وِ صیغِ اهش است استفبدُ ضذ وِ  أتَض هثل ت دلیلاعالق ّیئاص  ُ لجلی سادس  .ة ٍضَ ًفسی استوٌین ٍ ًتیجِ ثگیشین ٍجَ

یؼٌی  .لشاس ًذادُ است ت دیگشاجهمذهِ ٍ ضشط ٍآى سا  ٍ اهش ثِ ٍجَة وشدُ ًحَ هغلكچَى ثِ ٍجَة داسد،  دس َسظْ

د جت است هَسای وِ هتىفل ثیبى ٍلت اهش دس دلیپس هغبثك ایي ثیبى، اعالق ّیئ« تَضبء:»فشهَدُثلىِ  «للصلَٓ تَضّأ»ًفشهَدُ:

 اثجبت ضذ.ًفسیت ٍجَة فت ٍ ثَسیلِ آى استٌبد لشاس گش

ضه دس  دلیلی وٍِلی ًِ ثِ اعالق ّیئت  ضَد یثِ اعالق اخز هًیض  ! دسایي ساُنوٌی یاخز ه «صل»یي ساُ ثِ اعالق هبدُ اهب دس ا

هَضَع ثخبعش ایي  دیگش حتوبل هی دّین ٍاجتدلیلی وِ اَع ثِ اعالق ثلىِ اص ساُ سج ،ٍجَة هَضَػص داسینًفسیت ٍ غیشیت 

دس  .ثخبعش ایي ٍاجت ضذُ ثبضذى دلیل دیگش یگشی وِ هب احتوبل هی دّین هَضَع آد دلیل یُهبد اص ساُ اعالقِ .ٍاجت ضذُ ثبضذ

ت اهشش وبسی است ٍ ثب ّیئ اش صلَٓهبدُیه هبدُ،  یه ّیئت داسد ٍ صل ،«صل»اجؼِ هی وٌین ثِ هبدُ هش هثبلی وِ ثیبى ضذ

 هطشٍط ثِ ضشعی ثبضذ ثبیذ آى ضشط روش هی ضذ صًوباگش لشاس ثَد  .ی ًطذُ استهغلك است ٍ هطشٍط ثِ چیض صلایي  .ًذاسین

ایي  ایت دیگش همذهیت ثشاجٍ یجِ هی گیشین وِ آىاص اعاللص ًت ٍ هغلك است، دین ایي هبدُ ّیچ لیذ ٍ ضشعی ًذاسٍلتی هی ثیٌ ٍ

 .ًوبص ًذاسد ایًتیجِ هی گیشین وِ ٍجَة ٍضَ همذهیت ثش ،«صل»اص اعالق هبدُپس  .ٍاجت ًذاسد

 ت اهشّیئت تَضب ّیئ گفتین شدین ٍ هیتوسه هی و ِ یؼٌی دلیل تَضّأیٌفسیِ ٍ الغیشالت خَد دلیل هطىَن دس ساُ لجلی ثِ ّیئ

ًفسی است ٍ همذهیت  ایي چیضی وِ هَسد اهش ٍالغ ضذُ است ٍجَثص وِ ًتیجِ گشفتین ٍ لْشاً است ٍ همیذ ثِ ّیچ لیذی ًطذُ

ت هشاجؼِ ًوی وٌین ثلىِ آى دلیلی وِ ٍجَثص ثشای هب هطىَن اس ٍ ثًِذاسین  «تَضّأ»ثِ  س ایي ساُ وبسیاهب د .ثشای ٍاجت ًذاسد

اص ایي  یي هبدُ اعالق داسد لزاٍ هی ثیٌین  اسجَع هی وٌین  «صل»ین ری الومذهِ ثبضذ یؼٌی ثِ دلیلی وِ احتوبل هی دّثِ هبدُ 

ثجبت ا ٍایي همذهیت ٍجَد ًذاسد  س، پٍاجت ضذُ استهَضَع ثشای ایي  ُ وٌین وِ آى ٍاجت دیگش همذهتبًدُ ًوی تَاًین استفبهبد

 . آى چیضی سا هی وٌین وِ احتوبل غیشیتص سا هی دادین ًفسیت

 جهت دوم

دس دٍاسى ثیي تؼییٌی ٍ تخییشی ًوی  دس هَسد اعالقچشا ٍلی است  )ضه دس ٍجَة ًفسی ٍ غیشی(ش ثِ هَسد اٍلایي ساُ هٌحص 

  ست؟ٍ وفبیی لبثل جشیبى ًی یاص ایي ساُ دس دٍساى ٍاجت ثیي ػیٌ چشاٍ اثجبت تؼییٌیت وٌین؟  استفبدُ  وٌین تَاًین اص ایي اعالق

هؼلَم د َسهمتضبی اعالق دس ّش سِ هٍ جشیبى داضت ًَع ٍاجت ساُ لجل توسه ثِ اعالق دس ّش سِ پس سَال ایي است وِ دس 

 ساص اعالق استفبدُ وٌین. اهب دغیشی ایي ساُ فمظ هی تَاًین دس ضه دس ٍاجت ًفسی ٍ  س. اهب دٍ هطىلی دس ثشاثشش ًجَد ضذ

 ل استفبدُ ًیست یٌی ٍ وفبیی لبثثیي ػ دٍساى ٍاجت ثیي تؼییٌی ٍتخییشی ٍ دٍساى ٍاجت

یؼٌی  .بل استجبط ایي دٍ دلیل ثب ّن سا هی دّینووِ احت داسین اسبس هغلت ایي است وِ دس ٍاجت ًفسی ٍ ٍاجت غیشی دٍ دلیل

اجت ػیٌی  ٍ تخییشی ٍ ٍ یاص دٍ دلیل همذهِ ٍجَة دس دلیل دیگش ثبضذ اهب دس ٍاجت تؼییٌ یاجت دس یىدّین وِ ٍ احتوبل هی

  ست. چٌیي ًی یی ایيبفو
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دلیل  ٍ «بیٌستیي هسى اعؼن»ِ است فتیه دلیل گ هثالً .داسین دٍ دلیل ّن ٍاجت تؼییٌی ٍتخییشی، سهوىي است ثِ رّي ثیبیذ د

َیذ ضصت هی گ دیگش دلیل صُ ثگیش ٍگَیذ ضصت سٍص سٍ دلیل هی یٌجب هب دٍ دلیل داسین وِ یها «صن ستیي یَهب»دیگش گفتِ 

. صَم ستیي یَهب ب یبیٌیؼٌی یب اعؼبم ستیي هسى ،ثِ ًحَ تخییشی ٍاجت ثبضٌذ دلیل دٍ . ایٌجب احتوبل داسد ایيهسىیي سا اعؼبم وي

ل هب هی ثبضذ دٍ دلیل دس همبثجب  ایي؟ هسبلِ ایي است وِ ثِ اعالق هبدُ توسه وٌین ٍ ًتیجِ ثگیشین تؼیٌیت ساچشا ًوی تَاًین اهب 

صن »ثِ اعالق هبدُ دلیل ؟ دٍ سجَع وٌین سَال ایي است وِ هب ثِ اعالق هبدُ وذام یه اص ایي .اعالق داسد ٍ ّش دٍ ًیض لبثلیت

گفتین ثِ اعالق هبدُ دلیلی سجَع هی وٌین وِ دس ساُ اخیش  ؟«اعؼن ستیي هسىیٌب»ثِ اعالق هبدُ  سجَع وٌین یب «بیٌي هسىستی

. ثٌبثشایي آًجب تىلیف همذهِ ٍ ضشط ایي ٍاجت هی ثبضذ یب ًِ دیگشداًین وِ ٍاجت  ًوی سٍضي است ٍلی ًفسیت ٍجَثص ثشای هب

 ثِ اعالق هبدُ وذام دلیل داًین ثِ سشاؽ وذام دلیل ثشٍین ٍ  ثش اسبس ایي ساُ هی ًفسی ٍ غیشیاجت ثیي دس دٍساى ٍ هؼلَم است ٍ

اخز  وذام هبدُ ساق اعالًوی داًین ٍ تخییشی ّشچٌذ ثب دٍ دلیل هَاجِ ّستین اهب  یساى ٍاجت ثیي تؼییٌٍ، اهب دس دتوسه وٌین

ٍ ؛ صیشا احتوبل داسد ّش دٍ ٍاجت ى ّستٌذبس؟ ایي دٍ ثب ّن یىَماعالق هبدُ ص ثِ اعالق هبدُ اعؼن سجَع وٌین یب ثِ. وٌین

ت ثِ اجثشای ًفی ٍجَة تخییشی ٍ اثجبت تؼییٌی ثَدى ٍثبضٌذ لزا ًوی داًین ضذُ ٍ احتوبل داسًذ وِ تخییشا ٍاجت  هستمل ثبضٌذ

اگش ثخَاّین ثِ  ؛اثجبت تؼییٌیت ٍاجت سا ثىٌذاعالق هبدُ یىی اص ایٌذٍ دلیل ًوی تَاًذ . لزا هبدُ وذام یه اص ایٌذٍ اخز وٌین اعالق

ثٌبثشایي ساّی ثشای توسه ثِ اعالق ثِ ایي ثیبى دس دٍساى ٍاجت  .هَضَع ثحث خبسج هی ضَد اصال اصًیض سجَع وٌین،  دٍ ّش

  .تخییشی ًیست ثیي تؼییٌی ٍ

دس  .دٍ دلیل ٍجَد ًذاسدایٌجب چَى . ًیستٍ وفبیی  ییبى دس دٍساى ٍاجت ثیي ػیٌاعالق عجك ایي ث ی توسه ثِشاّوچٌیي ساّی ث

اخز وٌین ٍ  صال دٍ دلیل ًذاسین تب ثخَاّین ثِ اعالق هبدُ آًْبا ی ٍ ػیٌی یه دلیل ثیطتش ًیست ٍدٍساى اهش ثیي ٍجَة وفبی

  ػیٌیت سا ًتیجِ ثگیشین. 

. لزا ثب تَضیحی لبثلیت اخز ثِ اعاللص ثبضذفمظ یىی اص آًْب  وِپس اسبس ایي ساُ هجتٌی ثش ایي است وِ هب دٍ دلیل داضتِ ثبضین 

 توسه ثبص ًوی داًین ثِ اعالق وذام یهٍلی  هب دٍ دلیل داسینتخییشی ثب ایٌىِ  ی ٍوِ دادُ ضذ حتی دس دٍساى ٍاجت ثیي تؼییٌ

هبدُ وذام یه اخز  ثِ اعالق ناهب ًوی داًی الق هبدُ دلیل اخز ضَدثبیذ ثِ اع ُدس ایي سا ٌذ.صیشا ّش دٍ دلیل یىسبى ّست ،وٌین

  .وٌین

ػیٌی ٍ وفبیی دٍ  ٍاجت صیشا اسبسب دس دٍساى ثیي .هؼلَم است جت ػیٌی ٍ وفبیی ثِ عشثك ٍاضح تشثش ٍایبى ػذم تغجیك ایي ث

ٍ دلیل دیگش  هتؼلك ثِ صیذ ضذُ ،هثال یه دلیل ثٌبثش اًحالل ،اگش ّن داضتِ ثبضین ثِ اػتجبس هخبعجیي هتفبٍت است ،دلیل ًذاسین

 «نا اهَاتىٍضجْ». هثل خغبة ثش اسبس اًحالل دلیل است. پس اگش تؼذد دلیل دس ٍاجت ػیٌی ٍ وفبیی ثبضذ تؼلك ضذُ ثِ ػوشه

هوىي  َاسغِ اًحالللزا دلیل ث وٌذ. پیذا هیثِ ػذد هىلفیي  اللدسست وِ ایي جْضٍا اًح .است ضبهل غسل ٍ وفي ٍ دفي هیت

 ثِ ػٌَاى تؼذد دلیل حسبة وشد. وی تَاىًسا  اللاًح یيادس ٍالغ است هتؼذد ضَد ٍلی 

هالحظِ ضذ وِ ایي ثیبى یؼٌی توسه ثِ اعالق هبدُ دلیل ٍاججی وِ ًفسیت آى ثشای هب هؼلَم است ایي فمظ دس یه هَسد اص  سپ

ثیي تؼییٌی ٍ ثبضذ اهب دس دٍساى ٍاجت  اهش ٍاجت دائش ثیي ًفسیت ٍ غیشیت یؼٌی دس جبیی وِ .وٌذ ایي سِ هَسد جشیبى پیذا هی

  .تخییشی ٍ ػیٌی ٍ وفبیی لبثل جشیبى ًیست
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ص است یؼٌی ثب توسه ثِ اعالق هی تَاًین همتضبی اصل لفظی اعالق ثب صی ثبة توسه ثِ اعالق ٍ استفبدُ اثغَس ولپس  :ًتیجِ

آى ٍاجت ػیٌی است  ٍ وفبیی دٍساى ٍاجت ثیي ػیٌی سفسی ٍ غیشی آى ٍاجت ًفسی است  ٍداثجبت وٌین دس دٍساى ٍاجت ثیي ً

هَسد ٍاجت جشیبى داسد ٍ ساُ دٍم فمظ ساُ اٍل دس ّش سِ آى  لىي ٍ دس دٍساى ٍاجت تؼییٌی ٍ تخییشی آى ٍاجت تؼییٌی است. 

 .اٍل جشیبى داسد دس هَسد

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»
 

 


