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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  ااهّلل صلي  ب  اعالمين   الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

ثشای  . ثیبى ضذ وِجَاص تجذیل اهتثبل روش فشهَدًذثِ ػٌَاى دلیل اص ضشع ثش  ثحث دس ثشسسی هَاسدی ثَد وِ هحمك خشاسبًی

آیب وِ ِ سا ثشسسی وٌین سٍایبت ایي هسئل دس ضشع، ثبیذثش اثجبت جَاص تجذیل اهتثبل ٍ سمن استطْبد هحمك خشاسبًی سی صحت ثشس

 هسئلِ جَاص تجذیل اهتثبل اص ایي سٍایبت استفبدُ هی ضَد یب ًِ؟ 

ٍاسد ضذُ  ًوبص جوبػت صَست ادی ثِفشهَسد استحجبة اػبدُ ًوبص دستِ سٍایت دس  ّوبًؽَس وِ دس جلسِ لجل ثیبى ضذ؛ چْبس

 . است

وِ دستِ اٍل  ثشسسی لشاس گشفت ٍ هطخص ضذوِ ایي سٍایبت هَسد دُ ثِ صَست جوبػت داسد دستِ اٍل داللت ثش استحجبة اػب

 دساداللت ثش جَاص تجذیل اهتثبل ًذ

  بررسی دسته دوم روایات

  ثِ آى اظبفِ گشدیذُ. « یجؼلْب الفشیعِ» ًوبص ثِ صَست جوبػت تؼجیشاست وِ ػالٍُ ثش ثیبى استحجبة اػبدُ صحیحِ ای  تسٍای

یي اگش ا. ٍاجت لشاس دادى ًوبص جوبػت استص خَاًذُ ضذُ ٍ بلشاس دادى ًو دال ثش هستحت ذ وِ سٍایتثِ ًظش هی آی ثذٍی دس ًگبُ

ٍ  ُخَاًذادی فش ستش سا ثِ صَصبشا اگش ضخص ًوصی .ػی ّوبى سخي هحمك خشاسبًی استًَ ثِ هؼٌبی ظبّشی هَسد ًظش ثبضذ،

جوبػت ثخَاًذ صَست ثِ  ّوبى ًوبصی سا وِ ثِ صَست فشادی خَاًذُستحت است هؽبثك سٍایت، هضذُ، هَاجِ ثب جوبػت اوٌَى 

وشد. اهب هؼٌبی ل سا استفبدُ بهی تَاى جَاص تجذیل اهتث پس ثب تَجِ ثِ ایي هؼٌب ًوبص جوبػت سا ثِ ػٌَاى ًوبص ٍاججص لشاس دّذ.ٍ 

 .ًیت ٍجَة وٌذ دس آى ىِیًٌِ اًوبص ظْش لصذ وٌذ  سا ثِ ػٌَاى تجوبػهؼٌبی سٍایت ایي است وِ ًوبص سٍایت ایي ًیست 

ثخَاًذ. یؼٌی وبًِ اسبسب  سا ثِ ًیت ٍجَة ٍم )جوبػت(ًوبص د هىلف ثبیذ اٍل بیهؼٌؼجك  فشق ثیي ایي دٍ صَست آى است وِ 

خَاًذُ ضذُ ثِ جوبػت وِ دٍم  صبصحیح است. یؼٌی ًو سخي هحمك خشاسبًی سیش،تفهؽبثك ایي  جب ًیبٍسدُ است.سا ثِ  شًوبص ظْ

ضذُ  ٌذ ٍ آًچِ وِ لجال خَاًذُجوبػت اهتثبل هی و سا ثِ ًیت ٍجَة ثخَاًذ. وبًِ آى تىلیفی وِ ثِ گشدى هىلف ثَدُ سا ثب ًوبص

 . وبلؼذم است

سا ثِ  لشاس دادُ ضَد ٍ آى ثِ ػٌَاى ًوبص ظْش یؼٌی ًوبص جوبػت« شیعِفالیجؼلْب » . صیشا ػجبستیستبی سٍایت ایي ًٍلی هؼٌ

. یؼٌی ّستٌذِ ػٌبٍیي لصذیاص  ،ًوبص صیشا ٍاججبتی هبًٌذ .دّذظْش لشاس  وبصلجلی سا ثِ ػٌَاى ًًوبص دّذ ًِ ایٌىِ لشاس  لبػٌَاى اهتث

یي وِ ا وٌذصذ هؼلَم ثبیذ ثب لهىلف ٍ لزا  ،بص ػصشظْش است یب ًوًوبص  ی وِ خَاًذُ ضذُسوؼت ًوبصچْبس  هؼلَم ثبضذ وِثبیذ 
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ؼجك ایي سٍایت ػطبء؟ حبل  صبیب ًو ،ش استًوبص ػص ب ًوبص ظْش است،تی وِ هی خَاًذ آیسوؼ لی است ٍ ایي ًوبص چْبسفؼل چِ فؼ

یجؼلْب »ىِیًٌِ ا .ًوبص ظْش خَدش لشاس دّذسا ًوبصی وِ ثِ صَست جوبػت خَاًذُ است یؼٌی   «جؼلْب الفشیعِی»ػجبست 

 .صیشا ثیي آًْب فشق است ِ ًیت ٍجَة ثخَاًذایي ًوبص سا ث «یجؼلْب الَجَة»وِ  ثبضذ ثِ هؼٌبی ایي «الفشیعِ

چِ . یؼٌی وبًِ آًاست ػول هىلف ثحث دس اػبدُصیشا  .اػبدُ تحمك پیذا وٌذ ًحَی تفسیش ضَد وِثبیذ ثِ  «یجؼلْب الفشیعِ»ػجبست

ِ ایٌىِ وبص ظْشش است ًً ًیت هی وٌذ وِ ًوبص جوبػتاػبدُ هستحت است ٍلی ٍ است بص ظْش ًودّذ،  اًجبم هی هىلفسا وِ 

تجذیل جَاص ضَد داللت ثش اص ػجبست ًیت ٍجَة فْویذُ  اگشصیشا ّوبًؽَس وِ هطخص است  .وٌذی ًوبص جوبػت ًیت ٍجَة ثشا

، ایي ػول فمػ ثَد ی لصذ وشدُادفش صیؼٌی ّوبى ػٌَاًی وِ دس ًوبفْویذُ ضَد؛ ًوبص ظْش  ًیتاص ػجبست اگش ثبل هی وٌذ ٍلی تاه

 َد ثِ یه ػول هستحجی ٍ اص آى جَاص تجذیل اهتثبل فْویذُ ًوی ضَد.تجذیل هی ض

 بررسی دسته سوم روایات

 . ذُ استآه«  اى ضبء » ولوِ «ِلْب الفشیعیجؼ»ثِ دًجبل ػجبست  دس آى وِاست  ایصحیحِدیگش سٍایت سٍایت 

هی تَاًذ ثِ ّوبى ػٌَاى اگش خَاست  سا وِ ثؼذ اص ًوبص اٍل خَاًذُ، ثِ ًظش ثذٍی ایي است وِ هىلف ًوبص دٍهیایي تؼجیش  ّشظب

 «.یجؼلْب الفشیعِ اى ضبء» ٍ اگش ًخَاست، ػٌَاى لجلی سا لصذ ًىٌذلصذ وٌذ ًوبص لجلی 

ت ایي یؼٌی ثگَیین : هؼٌبی سٍای جوغ وٌین.« یؼجلْب الفشیعِ»ٍ  «اى ضبء»اهب دس ٍالغ هؼٌبی سٍایت ایي ًیست ٍ ثبیذ ثیي ػجبست 

اٍ  صسا ثِ ػٌَاى لعبی ًوبص ظْشی وِ ا وِ ثِ صَست جوبػت اػبدُ وشدُ ظْشیاست وِ اگش هىلف خَاست هی تَاًذ ایي ًوبص 

ى ًوبص ظْشی وِ خَاًذُ اگش ّن خَاست هی تَاًذ ایي سا اػبدُ ّوب ٍدس صَستی وِ ًوبص لعب ثِ گشدًص ثبضذ دّذ لشاس  ُفَت ضذ

ثش ایي  آهذُ دس ٍالغ« ْب فشیعِیجؼل»وِ ثِ دًجبل « ءاى ضب»یبت ایي هؼٌب استفبدُ هی ضَد. پس تؼجیشسٍا ثؼعی اًجبم دّذ. صیشا اص

ص لشاس باى لعبی یه ًوثِ ػٌَ سا خَاًذُ تدٍهی وِ ثِ جوبػ صبًوهیل ٍ خَاست خَد هىلف است وِ تبثغ  وِ ایيهی وٌذ داللت 

استحجبة اػبدُ هفشٍؽ دٍم اصل ّن دس دستِ ػلی ای حبل ّن دس دستِ اٍل ٍ  .ّوبى ًوبص ثبضذ ٍ ایي هستحت استدّذ یب اػبدُ 

 ػٌِ است

 بررسی دسته چهارم روایات 

ادی ی وِ ثِ صَست فشًوبص ًذ اص ثیيخذاٍثیبى ضذُ است یؼٌی  «ْوب الیِیختبس اهلل احج» جولِسٍایتی است وِ دس آى سٍایت دیگش 

سٍایت ًیض  ایي. ذٌش است اختیبس هی وٍ هحجَة تاست آًچِ سا وِ ًضد اخَاًذُ بػت ی وِ ثِ صَست جوبصًوخَاًذُ ضذ ٍ ثیي 

 :صیشا .ًوی وٌذل بجَاص تجذیل اهتث شداللت ث

 یحذتب  ثؼعی دیگش ایطبى سا تَثیك ًوَدُ اًذٍلی  اضىبل وشدُ اًذثي صیبد  ایي سٍایت ثِ خبؼش ٍجَد سْلثؼعی دس سٌذ : اٍال 

ت ٍ تْزی تَسػ ًجبضی ٍ ضیخ ؼَسی دس وتتسْل ثي صیبد  «سْلٌ االهش فی سْلٍ» پیذا وشدُ وِد اٍ ایي هؽلت ضْشت دس هَسوِ 

ا س اًٍیض  یلسسگبًی هثل ٍحیذ ثْجْبًی ٍ ػالهِ هجتَثیك وشدُ ثض  ب خَد ضیخ ؼَسی دس وتبة سجبل اٍ سااه ُضذ استجصبس تعؼیف

ي ثبضذ وِ فی است ٍ چِ ثسب همتعبی تحمیك ایاختال ظؼف سٌذ، ایي سْل ثبضذ ،ٌذ ایي سٍایت. لزا اگش ٍجِ ظؼف ستَثیك وشدًذ

 اضىبل داسد.ایي سٍایت سٌذ ثشخی ًظش ثِ ّش حبل ؼجك  .ًیست سْل ظؼیف
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 لبی سٍایت ایي است وِ خذاًٍذ هتؼبهؼٌ تلٍ ست آىشی اسٍایت هؼتج ،سٍایتست ٍ یف ًیؼین سٌذ ایي سٍایت ظتفاگش گثبًیب:  

استجبغ ثب ّوبى  ساگش جوبػتی دسپس دستَس هیذّذ  ُخَاًذسا ثِ صَست فشادی ًوبص  ٍ هىلفاهش ثِ اتیبى ًوبص ظْش ًوَدُ اثتذا 

اٍل دستَس  فؼل؛ دٍ ُ ثِ اًجبمشدتؼبلی اهش و ٍوبًِ خذاًٍذ تجبسن  صَست جوبػت اهتثبل وٌیذ. ًوبص سا ثِ ضذ دٍثبسُ یلتطى بصًو

ادی یىی فشدس وٌبس ّن هی سٌجذ ) خذاًٍذ هتؼبل ایي دٍ ًوبص سا . سپس دادُ است ص جوبػتبًو دستَس ثِی ٍ سپس ادثِ ًوبص فش

 ب تفبٍتطبى فشادی خَاًذى ٍْتٌ ٍ هی ثبضٌذسبى ىیوِ ضشایػ ًوبص اص حیث ّ هفشٍض ّن ایي است وِ ایي دٍٍ بػت وٍ یىی ج

سا است  وِ ًضدش هحجَة تش ى ػولیل ّن ّستٌذ آهث وِ اص ّوِ جْت ثب هالحظِ ایي دٍ ػول ًوبص است( ٍجوبػت خَاًذى 

یلت ٍ ثَاة فع ٍ وٌذ یاٍ ػؽب ه سا ثشخذاًٍذ ثَاة جوبػت هىلف ًوبص سا ثِ صَست جوبػت ثخَاًذ،  اگش . لزاوٌذاختیبس هی 

ّش سٍایت بك ظثؽبخیلی هاست وِ ثیبى ضذ ّش چٌذ  هؼٌبی ایي سٍایت احتوبل دیگش دسایي ّن یه . ضَدجوبػت ثِ اٍ دادُ هی

 .ل روش استاى یه احتوبل ایٌجب لبثحبل ثِ ػٌَ شست ٍلی ثِ ًّی

دس وٌبس ّن سا  ػول خذا ایي دٍظبّش سٍایت التعب هی وٌذ است وِ ثِ ایي جْت ست، سٍایت ًی ّشهؽبثك ظب هب ایٌىِ گفتِ ضذا

خذاًٍذ تجبسن ٍ ش ایي است وِ ّصیشا ظب تسیَس ًلؽؼب هٌظ یي هؼٌبٍلی ا .ٌذو ة تش است سا اختیبسوِ ًضد اٍ هحجَ سٌجذ ٍ ػولیث

 ػول دٍم ًضد خذا هحجَة تش است. هی وٌذ چَى  ستیبسا اخ تؼبلی ػول دٍم

  .ًیست بلل اهتثیذایي سٍایت ًیض دال ثش جَاص تج

 نتیجه 
یل ذدستِ چْبسم؛ جَاص تجاص  ًِدستِ سَم ٍ  اص دستِ دٍم ٍ ًِ اص اٍل ًِ ایي هسئلِ؛ ًِ اص دستِ سٍایت دس حظِ چْبس دستِالثب ه

 .دَضی ول استفبدُ ًباهتث

 دیگر از شرع بررسی مورد 

 ش ضذُ. وًیض دسولوبت ثؼط اص اصَلیَى ثِ ػٌَاى ایٌىِ ٍلَع ایي هَسد دس ضشع دال ثش جَاص تجذیل اهتثبل است ر یهَسد دیگش

اص وِ  وسَف ٍَاسدی وِ سجت آى تب حذی دٍام داضتِ ثبضذ هثل خسَف بص آیبت دس هواػبدُ ًثؼعی اص اصَلیَى هی فشهبیٌذ: 

 دس سٍایبت ٍاسد ضذُ است.آیبت ّستٌذ  صبهَججبت ًو

بًی وِ هگشفتگی وٌذ یب صع ثِ ٍشصهبًی وِ هبُ ضاص  ٌذ ٍی آًی ًیستگی ٍ هبُ گشفتگخَسضیذ گشفتتَظیح رله: ثِ ػلت ایٌىِ 

گیشد، ایي ثحث هؽشح ضذُ وِ آیب اػبدُ ْی سا دس ثش هیتَج لثشؼشف ضَد صهبى لبث خَسضیذ ضشٍع ثِ گشفتگی وٌذ تب صهبًی وِ

 ًوبص آیبت ًسجت ثِ چٌیي اسجبثی ٍاجت است یب خیش؟

ٍ  ی اػبدُ وٌذ. اهب ػلت ایي اػبدُ چیست؟گؼجك ایي سٍایت هىلف ثبیذ ًوبص آیبت سا تب صهبى ثشؼشف ضذى اسجبة خَسضیذ گشفت

  ذیل اهتثبل است؟ ایي ثبیذ ثشسسی ضَد.آیب ایي دال ثش جَاص تج

 «يیوالحوذ هلل سة الؼبل»


