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 «معن ج   آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 فور و تراخی

  ی است.هقبم احجبت ی ٍ هقبم دٍم حجَت اٍل هقبم هقبمفَس ٍ تشاخی دس دٍ هقبم ثبیذ هَسد ثشسسی قشاس ثگیشد؛ 

 حییج جیَاص   ت فیی ًسسیِ اص   بٍاجج قسبم ٍاججبت ثیبى ضَد ٍ ثشسسی ضَد کِ اص هقبم حجَت ایي است کِ ثِ حست ٍاقغ ا هٌظَس

ٍاججبت ایي آیب ّوِ ٍ ایٌکِ  ضًَذتیبى ا ثش چٌذ قسن هی ثبضٌذ. یؼٌی آیب ٍاججبت هی تَاًٌذ هَخشاً دس اتیبى یب فَسیت اتیبى تبخیش

 َاًٌذ ثِ تبخیش اًذاختِ ضًَذ یب اسبسب الضاهب ثؼضی اص ٍاججبت ثبیذ هقذم ضًَذثؼضی اص ٍاججبت ًوی ت خػَغیت سا داسًذ یب ایٌکِ

 تبخیشضبى جبیض است. ًیست ٍ ثؼضی  یشضبى جبیضٍ تبخ

 هی کٌذ یب تشاخی؟ سخبلی اص قشیٌِ ثبضذ داللت ثش فَ غیغِ اهش شت غیغِ اهش است کِ اگاص دالل ًیض ثحجهقبم احجبت هٌظَس اص 

 نقام اول: نقام ثبوت

 سن هی ثبضٌذ:ثش سِ ق جْتاص ایي ٍاججبت ثِ حست هقبم حجَت 
   تأخیر زنانی قسم اول : عدم تقیید به تقدیم و

لزا هکلف دس هقیبم اهتخیبل    ،اص ایي دٍ جْت هطلقٌذ ٍ شحیج صهبًی ًِ هقیذ ثِ تقذم ّستٌذ ًِ هقیذ ثِ تأخّ صا کِ ثؼضی اص ٍاججبت

 ییب اًجبم دّذ اهش  یي صهبى هوکي ثؼذ اصاٍل تکلیف سا دسهی تَاًذ هکلف  ، یؼٌیثؼذی یْبًٍ صهب هوکي هخیش است ثیي اٍلیي صهبى

ییذ ثیِ تقیذم ٍ تیبخش     هقٍ  ؛ هخل ًوبص کِ یک ٍاجت هَسغ استاست قشاس دادُ ضذُ تکلیف صهبى ایثش ی کِصهبً تبصهبى دٍم دس 

 دس ٍجیَة ٍ لیضٍم  هب دس حبلیکِ ثحج  ستا گبًِفضیلت خبغی داسد هطلجی جذا  هوکي اٍلیي صهبىًوبص دس ایٌکِ الجتِ )  .ستًی

دس ًوبص ضشٍست ًذاسد  هی گَیینلزا  (ی ًیستضشٍست جبم ضَد یب چٌیياً س اٍلیي صهبىیؼٌی آیب تکلیف ثبیذ د ،است تقذم ٍ تبخش

، ثبػج اص ثییي  ثب تبخیشاتیبى ًوبص  هبى اٍل اًجبم ًذّذ هؼػیت کشدُ ثبضذ؛ ّش چٌذدس ص شٍلیي صهبى اًجبم ضَد ثِ ایي هؼٌی کِ اگا

اص صهیبى اٍلیص   اهتخبل ًیست کِ اگش  هکلف داسد ٍلی ایٌچٌیي ، آحبس فشاٍاًی ثشایتقذیناص ػجبدت هی ضَد ٍ دی بیفضیلت ص سفتي

 ى ٍاجت دس صهبًْبی ثؼذی ًیستاهکبى اتیب فتبٍا اگش هلکف دس ٍاجت هَسغ ثذاًذ کِ الجتِ هطبثق .ػبغی ثبضذ یش ثیستذ هکلفتبخ

ٍاججیبتی   ،پس ییک قسین اص ٍاججیبت    .ٍ ًوی تَاًذ آًشا ثِ تأخیش ثیٌذاصد دس صهبى اٍل اًجبم دّذفؼل سا ي هی ضَد کِ ؼیثش اٍ هت

 .ایي قسن اص ٍاججبت سا ٍاججبت هَسغ هی ًبهٌذ ثِ تبخش هی ثبضٌذقیذ هم ٍ ًِ ثِ تقذ قیذهِ ّستٌذ کِ ً
 تقیید به تأخیر :قسم دوم 

ایي ثب هسبهحِ ثتَاى گست ضبیذ  .ٍاقغ ضًَذ یؼٌی ثبیذ دس یک ظشف صهبًی خبظ .صهبى خبغی ّستٌذ هقیذ ثِ ثؼضی اص ٍاججبت 

اهش اهتخبل ضیَد، فؼیل   هوکي  اٍلیي صهبىس اگش دي تؼجیش دقیق ٍ غحیح ًیست. ثِ ایي هؼٌی کِ هقیذ ثِ تبخیشًذ ّش چٌذ ای ٍاججبت
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اگش صٍدتش اص صهبى اهیش ضیذُ فؼیل    هؼٌب کِ  ثِ ایي .ضذُ اًجبم دّذدس صهبى هطخع  هکلف غحیح ًیست ثلکِ هکلف فؼل سا ثبیذ

هخل غَم کِ ثبیذ دس ٍقت هطخع اًجبم ضَد ٍ ًوی تَاى آى سا صٍد تش اص هَػذ اًجیبم   هی ضَدضوشدُ ػبغی هکلف ضَد  اًجبم

 داد. ایي قسن ٍاججبت سا هضیق هی ًبهٌذ.
 قسم سوم: نقید به تقدیم

 :ثش دٍ ًَع ّستٌذ ایي قسن اص ٍاججبت
 تقیید به تقدیم به نحو وحدت نطلوب الف:

یؼٌی ٍجیَة   .ى ثِ ٍاجت دس اٍلیي صهبى هوکي ٍاجت استیبي است کِ اتیهؼٌبیص اَة ًحَ ٍحذت هطل ثِن ییذ ثِ تقذٍاجت هق

ضوي ایٌکیِ   ثِ طَس کلی سبقط هی ضَد َد تکلیفضَد ٍ اگش دس اٍلیي صهبى هوکي اًجبم ًطثبیذ اتیبى فَسی است ٍ ٍاجت فَسا 

ٍ ذ ػػیبى کیشدُ  اهب اگش هکلف ثِ ایي ٍاجت ػول ًکٌ ،ٍاجت است کِ هخل ٍجَة سد سالم .َدهکلف ػبغی ّن هحسَة هی ض

ن ثیِ  یذ. صیشا ٍاجت هقیذ ثِ قیذ فَسیت ٍ تقی سبقط هی ضَد هبى دٍم اص هکلفاهش ثِ سد سالم دس ص ضَد ٍ شدُ هیهؼػیت کبس ضو

ثبضیذ اص ثییي    جضئص کِ صهبىلزا اگش یک  الم دس اٍلیي صهبى هوکي ٍاجت است،س. ة هَسد ًظش هَال هی ثبضذحذت هطلًَحَ ٍ

. پس هکلف قیذ اًتسی الوقیذال است ٍ ارا اًتسیثشٍد دیگش هطلَة ثِ کلی اص ثیي هی سٍد؛ صیشا هطلَة سد سالم هقیذ ضذُ ثِ فَسیت 

 .ى ّبی ثؼذی دیگش اهش ًذاسدصهب ثب تبخیش سد سالم گٌبُ کشدُ ٍ سد سالم دس
 تقیید به تقدیم به نحو تعدد نطلوب  ب:

هیی   ، هکلیف اًجبم ًطیذ هطخع ى بصه ش ٍاجت دسگحبل ا؛ صهبى اًجبم ٍاجت اجت است ٍ هطلَة دٍمٍخَد اٍل هطلَة  ٌییؼ

  :ذدٍ ضکل هی ثبض ٍ ثِثش دٍ غٌف  . ایي قسن خَدستّش چٌذ تبخیش هَجت هؼػیت ا ش اًجبم دّذبى دیگصه دستکلیف سا تَاًذ 

کِ اص  اگش اتیبى ًطذ صهبى سَم ،ى ًطذ صهبى دٍمبیاگش ات ٍ سدهبى اٍل یک هطلَثیتی داٍلی ص ضذُ ثِ صهبى ٍاجت هقیذ غٌف اٍل:

دس دس سد سیالم  گستیین کیِ     .ضَدًوی ٍجَثص ثشداضتِ  صهبى اٍل اًجبم ًطذ دس ٍاجت اگشیؼٌی  .ضَدسَسا هی آى تؼجیش ثِ فَسا ف

اهب ایٌجب هیی گیَیین: ٍجیَة    دیگش ٍجَة ًذاسد  صهبى اٍل اتیبى ًطذ کال ساهب اگش د کِ اتیبى ضَد ٍاجت است ّوبى اٍلیي صهبى

 .اججبت فَت ضذُهخل قضبی ٍثبیذ اًجبم دّذ، صهبى سَم  ،صهبى دٍم اًجبم ًذاد ش، اگثبیذ اًجبم ضَد  دس صهبى دٍم ثبقی هی هبًذ ٍ

َ ضَد لیز دس صهبى دٍم ٍ سَم اتیبى قضب ضذ ٍاجت است غجح اگش ًوبص  اطجق ثؼضی اص فتبٍ ،ًوبصهخال دس ثبة  ًیذى  اا دس هَقیغ خ

ٍ  ًوبص قضب ٍ ػػش ثبیذ اثتذا شْظ ص: قجل اص خَاًذى ًوبًوبص غجح هی گَیٌذقضبی  ػػیش   ی غجح ثجب آٍسدُ ضَد ثؼذ ًویبص ظْیش 

قضبی ًویبص   ٍلی ثبیذ دس اٍلیي صهبى هوکي. قضبی ًوبص ثش اٍ ٍاجت است خَاًذُ ضَد. دس ایي هخبل ٍاجت اص هکلف فَت ضذُ ٍ

 .الی آخش َماگش ًخَاًذ صهبى سصهبى دٍم  اگش ًخَاًذ دس سا ثجب آٍسد ٍ

صهبى دٍم  شدیگ، هکلف دس اٍلیي صهبى هوکي اتیبى ًکشد ، حبل اگشهوکي اتیبى ثِ ٍاجت است دس اٍلیي صهبىهطلَة،  :غٌف دٍم

، ًوبصی ًوبص آیبت هخل .ػلی السَیِ است یذ، دس صهبًْبی ثؼاگشاٍلیي صهبى هوکي ًطذ ثلکِ فَسا فسَسا ًیست ٍ ت ًذاسدخػَغی

هَال دس اییي  هطلَة  .بت ثخَاًذًوبص آیهکلف ثبیذ فَسا  ٍقتی ثالیبی طجیؼی حبدث ضذ .ٍاجت هی ضَد کِ دس احش ثالیبی طجیؼی

است هستقل دس کٌیبس طجیؼیت ًویبص .     خَدش یک هطلَثی کِ ثِ قیذ اٍلیي صهبى هوکي ٍلی هقیذاً ،اتیبى ثِ طجیؼت ًوبص استهخبل 

 یذٍلی هی تَاًذ دس صهبًْبی ثؼهی ضَد  بغی هحسَةػًوبص آیبت سا  اتیبى کٌذ  اٍلیي صهبى هوکي ساًست دضخع ًتَاگش حبل 

 .هحذٍدیت ًذاسد یذدس صهبًْبی ثؼٍ اتیبى ًوبص آیبت  اهش ثِ قَت خَدش ثبقی است قضبی ًوبص سا اًجبم دّذ چَى
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 جهع بندی

  :ثبضٌذثِ حست هقبم حجَت ٍاججبت ثش سِ قسن هی پس 

  .هطلق هی ثبضٌذٍاججبتی کِ ّیچ قیذی ًذاسًذ ٍ اص حیج تقذم ٍ تبخشٍ فَسیت ٍ تشاخی  قسن اٍل:

  ش هی ثبضٌذ.یخیب ثِ ػجبست دیگش هقیذ ثِ تأ هبى خبغی ّستٌذکِ هقیذ ثِ ص جبتیٍاج :قسن دٍم

 هی ثبضٌذ:کِ ثش دٍ قسن  ین ّستٌذذتق کِ هقیذ ثِ: ٍاججبتی قسن سَم

کِ اگش دس اٍلیي صهبى اًجبم ًطیذ   یسا تطکیل هی دٌّذ ثِ طَس قذین ثب طجیؼت ٍاجت هجوَػب یک هطلَةَسیت ٍ تفایٌکِ  الف:

 د هخل ٍجَة سد سالم. ضَ یسبقط هاغل اهش 

چِ هطلَة دٍم ًچٌب کِ خبظ هی ثبضذ صهبى ٍ هطلَة دٍمخَد ٍاجت است  اٍل هطلَةثبضذ کِ ثِ ًحَ تؼذد هطلَة  ایٌکِ ة:

 داسد: هبًذ کِ ایي قسن ًیض خَدش دٍ غٌفاٍل ثِ قَت خَدش ثبقی هی خبلست ضذ ٍ اًجبم ًطذ هطلَة یؼٌی صهبى ه

  اًجبم ضَد.  سَسافتیبى ًطذ ثبیذ دس صهبًْبی ثؼذی فَسا ادس صهبًص اگش هطلَة دٍم  :اٍل غٌف

هطلَة دٍم ٍلی اگش دس اٍلیي صهبى اًجبم ًطذ دیگش  ،يبى ثِ طجیؼت است ٍ ثِ قیذ اتیبى فی اٍل اصهٌِ هوکاتی هطلَة دٍم: غٌف

 دّذ.اًجبم  آى سا  خَاست هی تَاًذٍ هکلف ّش صهبى کِ  فَسا فسَسا ًیست یؼٌیاص ثیي هی سٍد 

 نقام دوم: نقام اثبات

 نوضوع بحث

 ؟ یب تشاخیفَسیت استسبدُ هی ضَد اص غیغِ اهش ضَد داخلی ٍاسد  بسجی ٍقشیٌِ خّیچ ثذٍى  غیغِ اهش ٍ ّیئت اهشاگش 

یب  فْویذُ هی ضَد ش اص آىالتأخیش ٍ جَاص تبخی غیغِ اهش ثذٍى قشیٌِ استؼوبل ضذ؛ یجَصداللت غیغِ اهش ثش تشاخی یؼٌی ایٌکِ اگش 

 آًْب .یش هی کٌذ یب ًوی کٌذثش جَاص تأخآیب غیغِ اهش داللت ایي است کِ یش ًیست ثلکِ ثحج خیش؟ دس ایي هَضَع ثحج لضٍم تبخ

ٍ ًیِ هیی تیَاًین     ًِ فَسیت سا استسبدُ هی کٌین اص غیغِ اهش هب :داسد یؼٌی هی گَیٌذش داللت ًِ ثش فَس ٍ ًِ ثش تأخی :ذکِ هی گَیٌ

احجبت ایي است کِ غیغِ اهش هجشد اص  ضَد. پس هَضَع ثحج دس هقبماًجبم  ٍاجت ثبیذ فَساایٌکِ  ٍ دُ کٌینسباست ساش أخیجَاص ت

 .ٌذ یب جَاص تشاخی یب ّیچکذامقشیٌِ آیب داللت ثش فَسیت هی ک

 ثبیذ ثشسسی ضَد کِ حق دس هقبم چیست؟ّن ًظشی داسًذ کِ  هحقق خشاسبًیال هتؼذدی ٍجَد داسد ایٌجب اقَ

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


