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 «معن ج اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

کلی ثَد کِ هب  یبسخ، پبسخپ یک .دس جلسبت گزشتِ دٍ پبسخ ثِ هَاسدی کِ اص ششع ثشای جَاص تجذیل اهتثبل رکش شذ ثیبى گشدیذ

. ثب تَجهِ  دٍ اص اسبس هسئلِ سا حل هی کش بًی ثیبى کشدُ ثَدًذْفثِ هحقق خشاسبًی دادین ٍ یک پبسخ، پبسخی ثَد کِ هحقق اط

ثِ ػذم داللت ایي سٍایبت ثش اثجبت جَاص تجذیل اهتثبل شهذ ٍ ادلهِ دال ثهش     ئلثِ پبسخ ّبی دادُ شذُ ثِ هحقق خشاسبًی؛ ثبیذ قب

  .بّش آًْب کشدهؼٌبی خالف ظحول ثش اهَس سا  ایي دسجَاص 

 تخ سوم: بررسی روایات تبدیل نماز فرادی به جماعپاس

تجهذیل  جهَاص   آیب اص ادلِ ،جوبػت ی ثِدابص فشیؼٌی تجذیل ًو ثیبى کشدًذ،دس هَسد جَاص تجذیل اهتثبل دس هثبلی کِ هحقق خشاسبًی 

  ؟ ت سثغی ثِ تجذیل اهتثبل داسد یب خیشبایي سٍای آیب؟ هی گشدد یب خیشاهتثبل استفبدُ 

  :هی ثبشٌذاًذ چْبس دستِ شداختِضَع پسٍایبتی کِ ثِ ایي هَدس کتبة ٍسبئل الشیؼِ ثِ عَس کلی 

سا صش بدست هی آیذ کِ اگش کسهی ًوه  اص ایي سٍایبت ثِ  .حجبة اػبدُ استفبدُ هی شَداستاص آًْب  ی کِسٍایبتدستِ اٍل ػجبستٌذ اص 

 .ذجوبػت اػبدُ کٌ سا ثِ شذُ هستحت است کِ ًوبص خَاًذُ ،شَددی ثخَاًذ ٍ ثؼذ هَاجِ ثب ًوبص جوبػت اثِ  طَست فش

 ثیبى شذُ است.« الفشیضِ یجؼلْب »ػجبستدس ریل سٍایت  ٍکِ دس ایي ساثغِ ٍاسد شذُ است حیحِ ای ت طسٍای :دستِ دٍم

 ثیبى شذُ است.  « اى شبء» ششط«   ضِفشیال یجؼلْب» تبسػجکِ ثِ دًجبل سٍایتی است  :سَمدستِ 

ی بصًوه  یؼٌی خذاًٍذ آى سا آٍسدُ است؛« الیِ یختبس اهلل اجوؼْوب»ػجبست «شیضِْب الفیجؼل» ثِ جبی سٍایتی است کِ :دستِ چْبسم

 کِ هحجَة تش ًضد خَدش است اختیبس هی کٌذ

 بررسی دسته اول

دس هَسد ایي سٍایبت دٍ  ًکتِ قبثل تَجِ  فبدُ هی شَد.است جبةحکن استح دستِ اٍل سٍایبت ثذٍى اضبفِ شذى ّیچ ػجبستی اص آى

 :است

 ٍ هحقق خشاسبًی  هشَْس :ًکتِ اٍل

حت است تسهتَجِ شذ ًوبص جوبػت ثش قشاس شذُ اگش کسی ًوبص ظْشش سا خَاًذ ٍ ثؼذ ه اًذ کِاستفبدُ کشدُ اص ایي سٍایت ایٌچٌیي

سا ثب  شًوبص گشدد هی تَاًذدس حیي خَاًذى ًوبص ظْش است هتَجِ ًوبص جوبػت ظْش هیکِ . ّوچٌیي شخظی ًوبصش سا اػبدُ کٌذ

  .جوبػت ًوبص ظْش خَد سا اػبدُ کٌذ ثبهستحت است کِ ص ظْش توبم کٌذ ٍ سپس ّوبى ًیت ًوب
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 ساست ٍ د صکِ شخظی هشغَل خَاًذى ًوب هَسدی است ،جبة اػبدُهَسد استح ف هشَْس هی فشهبیٌذ:خ عَسی ثش خالهشحَم شی

سا اص ظْهش خهَد   بص وً یب  هی تَاًذدس ایي طَست اٍ ، هی شَد ًوبص جوبػتی دس ًضدیکی خَد یلتشک ، هتَجًِوبصخَاًذى ٌّگبم 

ٍ ًوبص ظْشش سا ثِ جوبػت ثخَاًذ. یب آى  ًوبص سا قغغ کٌذ جب کِ قغغ ًوبص ًبفلِ حشام ًیست آىاص آًٍ  ،کٌذ ثِ ًبفلِ فشیضِ تجذیل

 .1کٌذ ٍ ًوبص سا ثِ جوبػت ثخَاًذ دّذ ٍ ًوبص سا توبم ؼت سالم سش دٍ سککِ 

 ة اػبدُ هغشح است ثش خالف هشَْس کسبًی هبًٌذ شیخ عَسی هؼتقذًذ کِ بجهسئلِ استح ت کِ دس آىسٍایبدستِ اٍل پس دس هَسد 

تجهذیل اهتثهبل   هسهئلِ اص  دیگش دس ایٌظَست  ػت ثخَاًذوبج ثِسا  ًوبص ٍاجت لِ کٌذ ٍ ثؼذ اص آىتجذیل ثِ ًبف تَاًذهی ایي ًوبص سا

عجق ایي  اهب .سا اهتثبل کٌذ ّذ آىخَای ثبس دٍم هیشاثهکلف ٍ هحقق شذُ  اهتثبل یؼٌی اهتثبل اهش ثِ ًوبص تجذیل خبسج است؛ صیشا

ِ  وهبص ِ ًلکه ث .بص ظْش ًکشدُوحقیقت اهتثبل اهش ثِ ً سد کشد، لِش سا تجذیل ثِ ًبفاگش کسی ًوبص ظْش احتوبل ای خَاًهذُ ٍ  جذاگبًه

 .تجذیل اهتثبل ًیستایي هَسد اص هَاسد  ظْش سا اهتثبل کٌذ. لزا بصثِ ًو شاه جوبػت هی خَاّذ بصثب ٍسٍد ثِ ًواکٌَى 

دس حهذ یهک   ثیهبى شهیخ عَسهی    ِ تجال .عَس کلی اص هَسد ثحث هب خبسج است ثٍِایبت اسبسب دستِ اٍل سعجق ایي احتوبل پس 

شذُ است. ثٌبثشایي اگش ایهي احتوهبل سا   ي سٍایت ًیض ثشداشت دیگشی اص ای غشع اص ثیبى آى ایي ثَد کِ گفتِ شَد، ٍاحتوبل است 

 .ًذاسد لباهتث لیذستجبعی ثب هسئلِ تجت ّیچ ایاقجَل کٌین اسبسب سٍ

دس هشحلهِ دٍم ههی   ػجهذ  سپس اهشی ثِ ػولی داشتِ ٍ ػجذ آى سا اًجبم دادُ،  ایي هؼٌب است کِ هَالثِ  تجذیل اهتثبل  :دومنکته 

 دٍم سا جبیگضیي اهتثبل اٍل کٌذ.بل سا اهتثبل کٌذ ٍ اهتث اهش خَاّذ ّوبى

هی  دال ثش تجذیل اهتثبل آیبسَال ایي است کِ اگش ثگَیین ایي سٍایبت ثش ّوبى هؼٌبی هَسد ًظش هشَْس داللت داسًذ، آى گبُ حبل 

 تب تجذیل اهتثبل هحقق شَد؟ هی شَد استحجبثی استفبدُحکن  یک اص سٍایبت یک حکن ٍجَثی ٍیب ثبشٌذ؟ یؼٌی آ

بثی ًیهض اسهتفبدُ   جدس کٌبس حکن ٍجَثی، یک حکن استح وبص ظْش ٍاجت هی شَد.: ٍقتی اهش ثِ اقبهِ ًوبص هی شَد، ًتَضیح رلک

تَاى گفت دس ههب  ایت استفبدُ شذ هیحکن اص سٍ اگش دٍپس . طَست جوبػت جبة اػبدُ ًوبص ثِاستح هی شَد کِ ػجبست است اص

«  االههش  ااهتثل ّهز  :»ینتَاًین ثگَیهی اتیبى کشد، جوبػتى اتظبف ثِ ثذٍسا  وبصعجیؼت ًاگش ػجذی . ٍجَد داسددٍ اهش  ًحي فیِ

بص ثِ طَست جوبػت هستحت است دٍثبسُ ایي ًوخَاًذى  ػجذ هشبّذُ کٌذ کِ ش. حبل اگُ استیؼٌی عجیؼت ایي اهش سا اهتثبل کشد

داسد، دس طَست اهتثبل ًوبص جوبػت تَسظ ػجذ، اٍ دسحقیقت یک اهش اسهتحجبثی سا اهتثهبل    آى ثی ًیض ًسجت ثِجباهش استح ٍ هَال

؟ آیب اهش دٍم لاٍل است یب اهتثب شاهتثبل ّوبى اه بآی ،دی داشتِ. حبل اهثبل دٍمبیایي ػول ثَاة صآى ّن فقظ ثِ دلیل ایٌکِ،  کشدُ،

  ؟استحجبثی شهاهتثبل اهش ٍجَثی است یب ا

دٍ ایٌجب . ثلکِ ل آخش هغشح ًیستثبتآى ثِ اه لدیگش اهتثبل ٍ تجذی ش ػول کٌذ،دٍ اهش ثبشذ ٍ ػجذ ثِ ّش دٍ اهیت دس سٍاٍقتی پس 

جبیی اسهت کهِ    اهتثبل دس لتجذی صیشا کٌذًویل ٍا لدٍم سا جبیگضیي اهتثب لاهتثب طَست ػجذثِ ػجبست دیگش: دس ایي. اهتثبل است

ٍ اهتثبل دٍم سا جبیگضیي آى  ل دٍم اهتثبل اٍل سا کٌبس ثگزاسدتثبٍ شخض هی خَاّذ ثب اه اشتِ ثبشذدٍ یک حکن ٍجَد اهش یک 

 . ّن یکی است لپس اهتثبدس حبلی کِ اهش یکی است  .کٌذ
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. اص ایي سٍایبت جَاص تجهذیل  جَاص تجذیل اهتثبل ًذاسدعَس کلی داللت ثش  ثِ ُذشرکش ّب دس آىتی کِ استحجبة اػبدُ بسٍایثٌبثشایي 

یي ٌه چٌیاّهن  ٍ اگش ی ثبشذ کِ هحقق خشاسبًی گفتِ ایي هؼٌبی ایبت غیش اصٍاست کِ هؼٌبی س هحتولستفبدُ ًوی شَد صیشا ل ابهتثا

  ست.ثبل دیگش ًیتػب اص هظبدیق تجذیل اهتثبل ثِ اهَن، دس ایي طَست هَضًجبشذ ٍ هب ّوبى هؼٌبی هَسد ًظش هشَْس سا استفبدُ کٌی

 ذ.ًسد ثحث ًذاسَسثغی ثِ هسئلِ هب لزا دستِ اٍل سٍایبت اسبس

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»
 

 

 

 

 


