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

لذا هسئلِ اجشاء . اس حیث اعبدُ چْبر فزض لبثل تصَر است اس ثحث اجشاء اٍاهز اضطزاریجْت اثجبتی ّوبًطَر کِ ثیبى ضذ در 

یي دٍ فزض ثبیذ لبئل ثِ ا در فزض در جلسِ گذضتِ هطزح ضذ ٍ هعلَم گزدیذ . دٍگیزدهَرد ثزرسی لزار هیچْبر فزض  در

  .ینَضاء شاج

ثیطتز اس عذم تعذد اٍاهز ثبضذ ٍ اٍاهز در ّز تکلیفی  ز؛تعذد اٍاه تعذد یب عذمدر ثحث اس  هبهجٌبی عجبرت ثَد اس ایٌکِ فزض اٍل 

ّوبًطَر هختلف، ثیبى ّبی گًَبگًَی دارد. حبالت  یبى هکلف درحبالت هختلف هکلف ٍ کیفیت ات لکي هَال ثزای ،ًجبضذ یک اهز

  .ذینضلبئل ثِ اجشاء در ایي فزض کِ ثیبى ضذ 

 لکي اجوبع دارین ،عٌی کِ ثگَیین دٍ اهز هتَجِ هکلف ضذُ استثِ تعذد اٍاهز ضَین ثِ ایي ههلتشم  عجبرت ثَد اس ایٌکِفزض دٍم 

در  ُ هکلف ًیست.عْذ ثز تزطیک تکلیف ثیدر ظزف سهبًی هطخص ثز ایٌکِ  لبئن ضذُیعٌی اجوبع  .یف هتعذد ًیستلتک ًفس کِ

 .ثِ اجشاء ضذین ایي فزض ًیش لبئل

  فرض سوم

 الصلَٓا یوَال»کِ اهز  اسبًی لبئل ثِ ایي هی ضَینوبًٌذ هحمك خزّ یٌثز هجٌبی تعذد اٍاهز است یعهبًٌذ فزض دٍم ایي فزض ًیش 

هجٌی ثز  هبًٌذ صَرت لجل اجوبعیلکي  ،ّز کذام یک اهز هستمل هی ثبضٌذ «ثِ فبلذ الوبء الصلَٓا َالیو»اهز  ٍ« الوبءاجذ ثِ ٍ

 ست. در کبر ًی ٍحذت عول در ظزف سهبًی هطخص

در سهبى  فکلیٍم اتیبى ثِ یک تشثز ل یاجوبعهی گذارین کِ  ایيرا ثز ن ٍ ّن فزض یذیزّن تعذد اٍاهز را هی پ در ایي فزض پس

  .ثیي سٍال تب غزٍة ًذاضتِ ثبضین ًوبس ظْز ٍ عصز ن. هثل ایٌکِ اجوبعی ثز لشٍم اتیبى ثِ یکیًذارهطخص 

 «س هع الَضَبًو»ثِ ایي هعٌی کِ   ثبّن هابیز استالهبّیت ایي دٍ عول کبه ثِ ایي ًحَ است کِّن ٍجِ تعذد اهز در ایي فزض 

ًوبس ثب  ًوبس ثب تیون ٍ ،هتابیزًذ تمس ٍ رٍسُ دٍ حمیبًطَر کِ ًوبوّ .است «ونیتس هع البًو»یک هبّیت ٍ یک حمیمتی هتابیز ثب 

 زهاٍ  «الصلَٓ هع الَضَ اَالیو» یعٌی اهز ّویي هَضَع است.ًیش ثَدى اهز  هتعذدٍ علت  ٍضَ ًیش دٍ هبّیت هتفبٍت هی ثبضٌذ

ثب ّن فزق  کِ هبّیت آًْبذ ًکبهال هتفبٍت داربهَر ثِ ٍ هزا دسی .کبهال هستمل اس ّن هی ثبضٌذ زدٍ اه «لصلَٓ هع التیونا اَالیو»

داضتِ بٍت فدٍ حمیمت هت ٌّگبهی کِ ثِ ثیبى دیگز: .ضَد هتعلك ثِ آى زحذ ثَد هعٌب ًذاضت کِ دٍ اهٍادٍ عول ز هبّیت گا. کٌذهی
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ضَد هحبل بٍت فمیمت هتدٍ حیک اهز هتَجِ  َد ٍ ایٌکِثبیذ دٍ اهز ثِ آى هتعلك ض ،ثبضین ٍ لصذ هَال ثِ آًْب تعلك گزفتِ ثبضذ

 .ًذلع ضَاهتعلك یک اهز ٍ ٌذًتَاویًس ٍ رٍسُ بًو هثال .است

هجٌی ثز  اجوبعی ّن ذاًین. ّوچٌیياختالف هبّیت دٍ هبهَر ثِ ث ار زٍ ٍجِ تعذد اٍاههتعذد  اراٍاهز زض سَم ایي است کِ فپس 

  .در کبر ًیست عول در سهبى هطخص لشٍم اتیبى ثِ یک

  ؟ضَین یب عذم اجشاء اجشاء لبئل ثِ ثبیذفزض  در ایيحبل 

را رخصت اس طزف ضبرع ایي  . هکلفاهز ثِ البهِ ًوبس ثب تیوندیگزی ٍ  بهِ ًوبس ثب ٍضَاهز ثِ الیکی اهز دارین ایي فزض دٍ در 

ثب تیون را در اٍل ٍلت البهِ کزد  سبي کِ ًویاس اثعذ  .دارد کِ در صَرت فمذاى آة در اٍل ٍلت الذام ثِ خَاًذى ًوبس ثب تیون ًوبیذ

ثِ  َ ثگیزد ٍ ًوبس ثب ٍضَ ثخَاًذ کِثبیذ ٍض هکلف در ایٌصَرت آیبحبل  .اهکبى پذیز ضذ ٍ دستزسی ثِ آة ٍاجذ الوبء گزدیذ

 ت؟اس اس اهز اٍلی ٍالعی اجشاءکفبیت هی کٌذ کِ ثِ هعٌبی ّوبى ًوبس ثب تیون  اء اس اهز اٍلی ٍالعی است یبهعٌبی عذم اجش

رد. اگز اطالق داضتِ ثبضذ ثِ ایي هعٌی است اطالق ًذا تبرٓ اطالق دارد ٍ اخزی اجت کزدٍُ یلی کِ ًوبس را ثب ٍضَ ثزای هکلفدل

ضبهل ٍ ّن  هی ضَد ثب تیون خَاًذُرا  شسکٌَى ًوباس ظْز تبکِ ضبهل ضخصی ّن  «هع الَضَ لوبء یجت علیِ الصلَٓالَاجذ ل»کِ 

اهز اضطزاری  اهتثبلء اثبیذ لبئل ثِ عذم اجش ،ق داضتِ ثبضذدلیل اطال اگز ایي را ثب تیون ًخَاًذُ. شًوبس ظْز ضخصی هی ضَد کِ

ثب اجبسُ خَد ضبرع ًوبس خَد را ثب تیون خَاًذُ  لجال ّزچٌذ ؛ش را ثب ٍضَ ثخَاًذسبهکلف ٍظیفِ دارد کِ ًوٍ اس اهز اٍلی ضَین 

دُ ٍ اس آى جب کِ طجك فزض ثَ هع التیون سبثزای اهز ثِ البهِ ًو ثِدُ کِ هبهَرثَ یيَاسطِ اث ،اٍلی کِ خَاًذُ سب. سیزا آى ًوثبضذ

دلیل البهِ اطالق  ًیشٍ در سهبى هطخص لبئن ًطذُ  جوبعی ّن ثز لشٍم اتیبى ثِ عول ثزای یک ثبرا ٍ ز هی ثبضینلبئل ثِ تعذد اٍاه

ًوبس ثب تیون هی  ثِ اهز اس غیزاهز ثِ ًوبس ثب ٍضَ  چَى .اجشاء ضَین عذم ثبیذ لبئل ثِ لْزاضبهل حبل اٍ هی ضَد،  ًوبس ثب ٍضَ

ًتیجِ هی  ثب ّن هی سٌجٌین لْزاً پس ٍلتی ّوِ اهَر را .ٍت ثب ًوبس ثب تیون استّیت ًوبس ثب ٍضَ ّن طجك فزض هتفبهب ثبضذ ٍ

  .عذم اجشاء ضَین گیزین کِ ایٌجب ثبیذ لبئل ثِ

فمط  دُ لکيزت کاجرا ثب ٍضَ ٍ سبکِ ًولرد ثااطالق ًذ «هع الَضَ لوبء یجت علیِ الصلَٓالَاجذ ل»ی ٌاهز دٍم یعثلِ اگز ثگَیین 

ُ ًوبس بدایٌجب دیگز اع .کِ لجال ًوبس ثب تیون را ًخَاًذُ است در ایي صَرت دیگز ًیبسی ثِ خَاًذى ًوبس ثب ٍضَ ًیست ثز ضخصی

  لبئل ثِ عذم اجشاء هی گزدین:ضویوِ ضَد  ی کِ ایي چٌذ هطلت ثِ ّنرتپس در صَ .السم ًیست

  .اٍاهز ثبضین ل ثِ تعذدلبئ :اٍال

  .اهز را اختالف هبّیبت هبهَر ثِ ثذاًینریطِ تعذد اٍ :ثبًیب

 در آى فبصلِ سهبًی ًذاضتِ ثبضین. ثزای یک ثبرلشٍم اتیبى ثِ تکلیف  اجوبع ثز: ثبلثب

اطالق ًذاضتِ  ل کزدین(لیل ثذل عواى ضزط ثِ دذمفَاسطِ ثهب ٍلی ُ اثجبت کزداصل در  یلی کِ تکلیف رالدیعٌی )ل دلیل هجذَ راثعب:

 ٍضَ ثخَاًذ. ش را ثبسبوٍاجذ الوبء ثبیذ ً یعٌی است «صلَُ هع الَضَلا اَالیو»ّوبى  لیل هجذل در ایي هثبلد .ثبضذ

عذم اجشاء در فزض سَم ثب ایي ضزایط  پس .َینضاجشاء  ِثتَاًین لبئل هیاس اهَری کِ ثیبى ضذ اگز هخذٍش ضَد ّز یک  لذا 

  .هحمك هی ضَد

  . تَضیح هطلت ایي است کِ: در ًبحیِ دلیل ثذل ّن ثبضذ چِ ثسب لیل هجذل ثیبى ًوَدیذاطاللی کِ ضوب درثبرُ د :ان قلت
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-ٍلتی ضبرع هی ٌییعثبضذ  ثَد کِ دلیل هجذل اطالق داضتِثیبى ضذ ایي لَل ثِ عذم اجشاء  ایثز ضزایطی کِ در فزض سَم یکی اس

. حبل خَاًذُ ثبضذ یب ًخَاًذُ ثبضذ کِ ًوبس ظْزش را ثب تیونثبضذ  اعن اس ایي« هع الَضَ لوبء یجت علیِ الصلَٓالَاجذ ل» گَیذ

وبء لالفبلذ ل» یي است کِا یللد کٌذ ثبضذ. فزض کٌینخَاًذى ًوبس ثب تیون هی ثِکِ هب را هکلف  طالق در دلیل ثذلیي اایحتول کِ 

ّوبًطَر کِ اطالق در دلیل هجذل هحتول است در  .ت استاجٍثز اٍ ًوبس ثب تیون کسی کِ آة ًذارد  «هع التیون لَٓیجت علیِ الص

ًوبس ثب تیون ثخَاًذآى گبُ  ٍاجذ الوبء ضَد یب ًطَد ااعن اس ایٌکِ ثعذ . یعٌی هکلفهطلك ثبضذ کِ احتوبل هی رٍد دلیل ثذل ًیش ایي

دلیل کسی  یيسیزا طجك ا ؛ٍ ثبیذ لبئل ثِ اجشاء ضَد ء هی ثبضذاشاش اجیجِکٌذ ًت هحبسجِثذل دلیل  طِ ثباثر کسی اطالق را در زاگ

لذا هوکي  ثخبطز تکلیفی است کِ ثَسیلِ دلیل ثذل ثز اٍ ٍاجت ضذُ. ب ًکٌذییٌکِ ثعذا آة پیذا کٌذ اعن اس ا وبس ثب تیون خَاًذًُکِ 

همبثل اطالق در ًبحیِ دلیل  درکِ است  ٌین کِ در ایٌصَرت ًتیجِ اش اجشاءهحبسجِ هی ک ثذل راثطِ ثب دلیل راطالق را د است

 هی ثبضذ. هجذل 

است ٍ یب اگز در ّز دٍ هوکي است اطالق در  هوکي یک اطالق در کذام، دلیل ٌٍذب اسبسب ثیي ایآی بیذ ثزرسی ضَد کِث :قلت

 بى دارد؟حجر کذام یک اس ایي دٍ دلیل
ًوبس ثب ٍضَ  است ثزایصٍاجذ الوبء  کسی کِ« هع الَضَ یِ الصلَٓلوبء یجت علالَاجذ ل»فیِ دٍ دلیل دارین یکی  درهب ًحي

یعٌی ثز  «لوبء یجت علیِ الصلَٓ هع التیینالفبلذ ل»ی یگزد ٍ ِ ًخَاًذُ ثبضذِ ًوبسش را ثب تیون خَاًذُ ثبضذ چٍاجت است چ

   .ثِ آة دستزسی پیذا کٌذ چِ ًکٌذِ ثعذا ت است چاجثب تیون ٍ سبرد ًواًذ ةکسی کِ آ

هع  الصلَٓ الفبلذ للوبء یجت علیِ» لیلد .تفبٍت استهمبیسِ کٌین ًتبیج ثِ دست آهذُ ه دلیل را ثسٌجین ٍ ثب ّن یي دٍٍلتی ا

. ضَد الوبء ٍاجذ ، حتی اگز آخز ٍلتن ثخَاًذثبیذ ًوبس ثب تیوهکلف کِ  تاس ایيهعٌبیص  اگز ثخَاّذ اطالق داضتِ ثبضذ، «التیین

 ؟دلیل هالسم ثب اجشاء است یب خیز ًبحیِ ایي راطالق د لکي ثبیذ دیذ

هالسم ثیبى  ایي ثب تیون ٍاجت است حتی اگز ٌّگبم غزٍة ثِ آة دستزسی پیذا کٌذ. سبًو ة ًذاردکِ آ دلیل هی گَیذ ثز ضخصی

هکلف ثب ایي دلیل هطزٍعیت ًوبس ثب  ًذى ًوبس ثب تیون است.اَضَد جَاس خ یهاس ایي دلیل استفبدُ  اجشاء ًیست سیزا آى چِ کِ ثب

 ثیبیذ ٍ ثگَیذ کِ اگز آة یدیگز ین ٍلی دلیلثبض ي دلیل هکلف ثِ ًوبس ثب تیونیاچِ ثسب ثب را. ء تیون را استفبدُ هی کٌذ ًِ اجشا

  .ضَد ًتیجِ اش اجشاء ًیست یزفتِر ًبحیِ دلیل ثذل حتی اگز پذپس اطالق د .ثخَاًی ثب ٍضَ ّن سبی ثبیذ ًودذا کزپی

  .ضَینهی لبئل ثِ اجشاءبضذ ث ز اطالق ًذاضتِاگ یاست ٍل ءاشاج مثبضذ ًتیجِ اش عذاطالق داضتِ  اگز دلیل هجذل رتدر ّز صَ

 «الحوذ هلل رة العبلویي» 


