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

ای طبى ادلِای اء گسدیدًد.صطْبزت ػدُ ای اش جولِ هحمك ًبییٌی لبئل ثِ ػدم اج لبػدُ اش اجصاء دز دز ثحجّوبًطَز وِ ثیبى ضد 

 زا دز جلسِ لجل ثیبى وسدین.دلیل  یه وِ البهِ وسدًد طْبزت د لبػدُهَز ء دزصااج ثس ػدم

 دلیل دوم 

 . هخال ًوبش ثبحىَهت داضتِ ثبضد تَاى لبئل ثِ اجصاء دز هَزد لبػدُ طْبزت ضد وِ دلیل آى ثس دلیل هبهَز ثِ ٍالؼیدز صَزتی هی

 ثبضد.«  صل هغ الطْبزُ »حبون ثس«ّسول ضی له طب »ٍالؼی اٍلی است وِ دلیل لجبس هطىَن دز صَزتی هجصی اش هبهَز ثِ اهس

 ٍلی ایٌچٌیي ًیست. تَضیح هطلت ایي است وِ: 

 .یِحىَهت ٍالؼیِ ٍ دیگسی حىَهت ظبّس یىی :ٍ ًَع استدحىَهت ثس  :فسهبیدهحمك ًبییٌی هی

یده   . یؼٌدی دلیدل حدبون   ر ًطدُ ثبضدد خحىَهتی است وِ ضه دز حىن دلیل هحىَم دز هَضَع دلیل حبون ا ،الؼیٍِحىَهت 

وبًِ  .وٌدهی زا دز هَزد هَضَع خَدش ثیبى ، ٍالؼیت دیگسیهحىَم ّن لیلد ٍ دٌع خَدش ثیبى هی وَضَمتی زا پیساهَى هحمی

خالث الثیي  اذا ضىىت فی الصلَٓ» زد ضدُادلیلی ثِ ایي هضوَى ٍوِ  ایي هخل .استیه ٍالؼیت هستمل دازای َضَع دلیل حبون ه

ٍ  ودلیدل دٍم حدب   دز ایدي هخدب   «.  ال ضه لىخیس الطه :»گَیددیگس هی لدلیٍ « ػلی االوخس ثيبزثغ فاالٍ   ن ثسدلیدل اٍ  اسدت 

ٍ ػٌَاى وخیس الطه است  « ال ضه لىخیسالطه »َع دلیل دٍم یؼٌیضَشیسا ه .حىَهت ٍالؼیِ است آى ثس دلیل اٍ  یه ىَهتح

بثي ػلدی  اذا ضىىت فد » حىن دلیل هحىَم یؼٌی طی ثباست وِ ازتجب هستمل یه ٍالؼیت خَدش یه ػٌَاى حمیمی ٍ ،ػٌَاى ایي

 »ػٌدَاى هَضدَع دلیدل حدبون     ػٌَاى ضه دز دلیل هحىَم اخر ًطدُ. چدَى  هَضَع دلیل حبون شیسا اسبسب دز .ًدازد « وخساال

» ثِ هسئلِ زثطی ؼبت ًوبشسوالوخیس الطه فی ػدد  یؼٌی .بت ًوبش استتؼلك ضه دز وخیس الطه ًیص ػدد زوؼه ٍ است«وخیسالطه 

 است.«  ي ػلی االزثغبثزثغ فاالث ٍ خالاللَٓ ثیي الص اذا ضىىت فی» حبون ثس« ال ضه لىخیس الطه » ٍ  ًدازد «وخسفبثي ػلی اال

ی گدبّی دلیدل   ٌد یؼ ؛گبّی تَسؼِ اتفبق هی افتد ٍ گبّی تضدییك دز حىَهت ٍالؼی  ایي حىَهت یه حىَهت ٍالؼی است، لىي

دلیل  تضییكدلیل حبون هَجت ثیبى ضد  هخبلی وِ ز. ددلیل هحىَم  كاست ٍ گبّی هَجت تضی متَسؼِ دلیل هحىَحبون هَجت 

   .هت ٍالؼی استَلسن اش حىَهت است وِ حى یهوسدُ است ایي  شیسا وخیسالطه زا اش هَازد ضه خبزد هحىَم ثَد.

 هخال دز لبػددُ  .استلساز گسفتِ  حبونػٌَاى هَضَع دلیل  حىن دلیل هحىَم ثِ، حىَهتی است وِ ضه دز ِحىَهت ظبّسیاهب 

 یي دلیل ثب دلیلاٍلتی  ،«طبّس ًجبستِ تِ ٍزبول ضی ضه فی طْ» ت ٍ ًجبستزباست اش ضه دز طْ هَضَع ػجبزت، طْبزت 
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ٍ دز هَضَع دلیل  ػٌَاى ثَ  ثبز ضدُد وِ دز دلیل هحىَم ًجبست ثس د هطبّدُ هی ضََضیهمبیسِ ه« جَ  ًجس ال »هحىَم هخل

ت ظبّسیِ ًِ هدز حىَلساز گسفتِ است لرا ون ٍ ضه دز ًجبست هَضَع دلیل حب زگسفتِ استحبون ضه دز ًجبست هَضَع لسا

یگس دز صَزتی هوىي است وِ ایي دٍ دلیل دز یه زتجِ د دلیل دلیل دز تَسؼِ ٍتضییك یه. شیسا كَد ًِ تضییهی ض تَسؼِ ایجبد

دز  .ك هؼٌدب ًددازد  ٍ تضدیی س تَسدؼِ  ٍ ًسجت ثِ ّن تمدم ٍ تبخس داضتِ ثبضٌد دیگد ضٌد بجیه زتجِ ًلیل دز دّس دٍ اهب اگس  .ثبضٌد

ًسدجت ثدِ حىدن دز     حىن دز دلیل حبون دلیل حبون اخر هی ضَد؛ هَضَع دزثِ ػٌَاى  دلیل هحىَم،ن هَازدی وِ ضه دز حى

  .یك هؼٌب ًدازدتَسؼِ ٍ تضیبضد دیگس ثیي تبخس ٍلتی ا دلیل هحىَم دٍ هستجِ هتبخس است ٍ

 اگر بخواهین تاخر دلیل حاکن را نسبت به دلیل هحکوم توضیح دهین هی گویین:

هطلت ایي  ّس حىوی اش هَضَع خَدش هتبخس است لرا حىن دزدلیل حبون زتجتب هتبخس اش هَضَع خَدش است ٍ  :هسحلِ اٍ  

 است. یٍاضحزٍضي ٍ خیلی 

ضه دز حىن دلیل هحىَم دز هَضَع دلیدل   شیسا طجك فسض .حىن دلیل هحىَم هتبخس است ضَع دلیل حبون اشَه: هسحلِ دٍم 

ِ دز حىَهت ظبّسی ضده دز  است و ثب حىَهت ٍالؼی ایي فسق حىَهت ظبّسیگفتین است ٍ ّوبًطَز وِ لجال حبون اخر ضدُ

  «. االوخس اذا ضىىت فبثي ػلی» م دز هَضَع دلیل حبون اخر ضدُ  هخلدلیل هحىَ

دلیل هحىَم دز هَضَع دلیدل  ست ٍ ایٌىِ ضه دزحىن اهالحظِ ایي دٍ هسحلِ وِ ّس حىوی اش هَضَع خَدش هتبخس  پس ثب

  است. ن ثِ دٍ زتجِ هَخس اش حىن دز دلیل هحىَموحىن دز دلیل حب هی زسین وِ ِیجًت حبون اخر ضدُ ثِ ایي

ك ٍ تَسؼِ دلیل هحىَم هَجت تضییتَاًد هیون دلیل حب چگًٍَِ دلیل ٍجَد داضتِ ثبضد، ٍلتی ایي تبخس آى ّن ثِ دٍ زتجِ ثیي د

 . ضَد

ز حىَهت ظبّسی تَسؼِ ٍ تضدییك ثدِ   د ٍجَد دازد ایي است وِ حىَهت ٍالؼی ای وِ ثیي حىَهت ظبّسی ٍپس تفبٍت ػودُ

ثدِ   تجسا دلیل حدبون ًسد  یشٍ تضییك اهىبى دازد. ِ هؼٌب ًدازد. اهب دز حىَهت ٍالؼی تَسؼ اش دلیل هحىَمون حبدلیل  دلیل تبخس

  زتجِ هی ثبضٌد. دلیل هحىَم دز یه

زا حدبون    «ل ضی طبّسو» زت وِبتَاًین دلیل لبػدُ طْهی : اسبسب چطَزهی فسهبید تحىَه شهحمك ًبییٌی ثؼد اش ثیبى دٍ لسن ا

«  حتی تؼلن اًِ لدرز  سّول ضی له طب» همبثل زا دز«ًجس الجَ  » دلیلتَاًین یه لساز دّین. یؼٌی چطَز « ُبزصل هغ الطْ» ثس

اسبسب ایي یه سدني ییدس   . « ستِ فَْ لیس ثٌجسببزتِ ٍ ًجفی طْ بالجَ  اذا وٌت ضبو» یجِ ایي است وِّین ٍ ثگَیین ًتلساز د

 . لبئل ثِ اجصاء ضَین دز لبػدُ طْبزت چگًَِ ایي ثیبى ثب هؼمَ  است.

وِ ثب هاللبت ثب زا ی لجبس ٍ زت  ٍ ًجبستص وسدین ٍالؼب ًجس ًیستباگس ضه دز طْثَلی وِ ٍالؼب ًجس است ثگَیین دز ایٌىِ 

 . لدرا اسبسب اهىدبى پدریس ًیسدت   ایي ؛ ت ٍ ًجبستص دازین اصال ًجس ًیستزبثگَین ایي ثَلی وِ ضه دز طْ زا ثَ  ًجس ضدُ

ٌبد ایي حىَهت ودِ یده   استِ ٍ ث نثداًی«صل هغ الطْبزُ  »ن ثسوزا حب «س ّول ضی له طب» تَاًینًویهی فسهبیٌد:  یبییٌهحمك ً

 لبئل ثِ اًینهیتَ زچطَ نوٌی دلیل هحىَم ثبزسٍاگس ًتَاًین آى آحبز زا ث وٌینت ٍالؼی زا ثس آى ثبز زبسی است آحبز طّْحىَهت ظب

الجَ  » دلیل سث است جبستزت ٍ ًبآى ضه دز طْ هَضَعوِ  «تؼلن اًِ لرز یس حتّول ضی له طب» دلیل اگس اجصاء ضَین؟ شیسا

ِ فػٌَاى هَضَع دلیل حبون لسازگس ست ثِیي ًجبوػٌَاى ثَ   هتستت ضدُ ٍ ضه دز ّ ًجبست زٍی وِ «ًجس   حدبون ثبضدد   تد
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حىن ثِ طْبزت ٍالؼدی   ساشیثبضد.  « ٍالؼب تِ ًٍجبستِ فَْ طبّس یب فَْ لیس ثٌجسزبالجَ  الوطىَن طْ» ًتیجِ تَاًدچطَز هی

ول ضی  »پس دلیل .ت ًیستتهتساحسی  ّیچ یَهت ظبّسحىثس  ٍ حىَهت ظبّسی استایي وِ  وسدُ این دز حبلیجس ایي ثَ  ً

  .هسئلِ اجصاء هتٌفی است ساگس ّن حبون ًجبضد دیگٍ  تسون ًیحب «زُصل هغ الطْب »ثس دلیل « له طبّس

 دلیل دومبررسی 

  .حجبت وٌداػدم اجصاء زا دز لبػدُ طْبزت ی تَاًد وایي دلیل ًیص ًثِ ًظس هب 

اخدل  ِ ثحج حىَهت زا دو خ اًصبزیهسحَم ضی  ح است. لرا خَدثِ حىَهت ظبّسی ٍ ٍالؼی یه اصطال ن حىَهت؛تمسی اوال:

 اًد. وسدُهحمك ًبییٌی هطس ح خَد ًطدًد ٍ ایي ثحج زا ی ٍ ٍالؼی سّظبثِ حىَهت  دز اصَ  وسدًد لبئل ثِ تمسین

َ  ًجدس  الجد » ل حبون زا ثب دلیلا هحمك ًبییٌی دلیت چسسثِ سني هحمك ًبییٌی ایي است وِ اسبسب هؼلَم ًیػودُ  اضىب  ثانیا:

ول ضدی لده    »گفتین وٌَى ِ تبچِ ودز حبلیىِ طجك آى دادُ زلسا«َ  ًجس جال »دلیل هحىَم زا چسا ایطبى یؼٌی .ِ ًوَدُهمبیس«

صل » ید ثب دلیلثبزا «س ّله طب ول ضی» دلیل زت ّستٌد ثبید ثسٌجین یؼٌیبضسطیت طْثس  يیی وِ ثِ ًَػی هجازا ثب ادلِ«سّطب

طْدبزت  چِ  طْبزت ثدى ٍِ وِ دز ًوبش طْبزت ٍالؼی ضسط است چایي است «صل هغ الطْبزُ  »ظبّس ،همبیسِ وسد« زُ بهغ الطْ

 یٌد یؼ« ی تؼلن اًدِ لدرز  تح سّل ضی له طبو» دلیل تزت اسبوٌبز ایي دلیل وِ هجیي ضسطیت طْ زن داگس فسض وٌی . حب هىبى

 ایي است وِ ثیي ایي دٍ دلیل چگًَِ ثبید جوغ وسد؟ گبُ ثحجٍجَد داضتِ ثبضد، آى لبػدُ طْبزت ًیص

 چٌد احتوب  ٍجَد دازد: «س ّول ضی طب» ٍ« زُبصل هغ الطْ» ثیي ازتجبطدزثبزُ 

ودل   »زد وِ طْبزت ٍالؼی ضسط است ٍاثس ایي د تبوید« صل هغ الطْبزُ »ثبضد ثِ ایي هؼٌب وِتؼبزض  اٍ : زاثطِ ثیي آًْب احتوب 

چدَى   تؼدبزض اسدت   ًْدب ثدیي آ  زاثطِطجك ایي احتوب   .ّن وفبیت هی وٌدبّسیِ ظزت بتبوید ثس ایي دازد وِ طْ «سّضی له طب

  زد.ٌبفی ثِ چطن ًوی خَتّب اش ًظس ػسف ّیچ يشیسا ثیي ای دٍد استیي احتوب  ػمال هساٌد. لىي ٌهی وزا تىریت  یىدیگس

ودل ضدی   » دلیل ثب  بهتؼ یؼٌی خداًٍد .است ى ّیچ احسیٍثدی سّزت ظببصسفب جؼل طْ«س ّول ضی طب »یسض اش :توب  دٍماح

  دیگسی اًجبم داد. زهی وٌد ٍلی ًِ هی تَاى ثب آى ًوبش خَاًد ٍ ًِ وب ی جؼلسّزت ظببیه طْ« سله طبّ

جِ َتثب  . پسُسدآى زا جؼل واصال چسا ضبزع  سَا  ایي است وِ لرا سی است.ّطْبزت ظب جؼل ًتیجِ اش لغَیت احتوب  ّن یيا

 .نیتَاًین ثپریسزا ّن ًویّسی ایي احتوب  ت ظبزثِ ایي جْت ٍ لغَیت جؼل طْب

آى است  بون ثسح ٍ« صل هغ الطْبزُ »ًبظس ثس «ول ضی له طبّس »ثگَیین دلیل  هتؼیي ایي است وِ ثٌبثسایي احتوباحتوب  سَم: 

ٍلی ت ٍالؼیِ حبثت ضدُ ضسطیت طْبز« صل هغ الطْبزُ» د ثگَید دزست است وِ ثبهی خَاّ یٌیؼ .هی وٌد ٍ آى زا ضس ح ٍ تفسیس

طْبزت ظبّسی  هالن ًیست ثلىِ : صسفب طْبزت ٍالؼیى هی ضَد وبًِ ضبزع هی خَاّد ثفسهبیدبثی«ضی طبّس  ول»    ٍلتی دلیل

 . یت هی وٌدبفوتیب ح ثِ طْبزت دازد ثسای اتیبى افؼبلی وِ اح ًیص

  .ظبّسی ًیص هىفی دز ػول ثبضدطْبزت ٍ ثبػج ضدُ است وِ  تَسؼِ دادُ«صل هغ الطْبزُ  »دز دایسُ دلیل پس لبػدُ طْبزت

ِ تَسدؼِ  لْدسا الشهد   ،ضدد ثبت زبتَسؼِ دز طْ« صل هغ الطْبزُ »لثس دلی «سّبول ضی له ط» حىَهت دلیل ًتیجٍِلتی وِ پس 

ثؼد ّن دز هؼٌبی طْدبزت   دزت ثبضبثب طًْوبشتبى ثبید  ُاست. یؼٌی ضبزع اش اٍ  دستَز دادٍ لضب  ٍ ػدم لصٍم اػبدُّوبى اجصاء 

» اهس ِت ظبّسی ًوبش خَاًد دز ٍالغ ثزبطْوسی ثب اگس لرا  ٍ طْبزت ظبّسی ّن ثبضد ًداتَطْبزت هی ایي دادُ ٍ فسهَدُ: تَسؼِ
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اػبدُ ٍ لرا  ثِ چِ دلیل اٍ زا هىلف ثِ اداء ٍ لضب وٌین دز حبلیىِ ػول اٍ هطبثك اهس هَال ثَدُ ٍ ػول وسدُ، پس«  ُزبصل هغ الطْ

  .دزالضب ضسٍزتی ًد

 «الحود هلل زة الؼبلویي»


