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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

بحث در دلیل دوم حلیت و مشرووییت کاح  مقطع  و معه  بدد  ودیف  معهدد  ی  رویفح  ه  ی  ووف  یریه  کطل یدر ری رهو   

هودفم؛ ی  آکجح ه  یفن رویفح  در حد تدیتو فح کزدفک ب  حد تدیتو یسرت  ییاحل  معده  آکاح کیتت؛ مم دللت و مم سقد آکاح  

سقت کطل یدر ه  در هلت  قبل چاحر رویفت ری رهو هودفم  یفن رویفح  مم بو یمل رویرن و ویح  یست  رویفحت  مم ی  وو  

 هقیم  مشووییت و حلیت کاح  مقطع  دللت دیرد  چقد وحفف  دفگو ی  رویفح  در یفقجح کطل یدر ه  ب  بهض  ی  آکاح ییحرر م 
 روایت پنجم  

 عن عطاء قال قدم»صحی  متلم و متقد یحمد مم کطل یدر یست: هحبو بن یبدیهلل یکصحر  یست؛ یفن رویفت در  رویفت پقجم ی 

ا  ص()جابر بن عبد اللّه معتمرا فجئنا فی منزله فسألله الومم عن شیااء م  کرراا المتع  فوال عع   اتتمتعنا علی عدد ستمل اللّه 

مقزل یو رفع  بددفم؛ مودم ی  یو  یعرح  کطرل هودر هر  هحبو بن یبدیهلل ی  سرررفو یمور بح وشرررع  بدد و مح ب     1« شبی بکر ا عمر

هودکد و بحث ب  معه  رسرررید  هحبو وفت: بل   مح در  محس رسررردل  دیابو و یبدباو و یمو معه  محف  ری معو  م پوسررر 

 هودفم  م 

هقد بو مشووییت یفن هحر  ب   صدب یفقا  هحبو ی  صححب  بزرگ رسدل  دیابو بدد و در ب  وحد  دللت م  رویفت یفن

 یو تودفد  کیتت   ویل  و مقزلت یأس
 روایت ششم

عن جابر بن عبداهلل ا تأألم  قاخ جرع علانا منا ر ستأأمل اهلل)ص( فوال سو ستأأمل اهلل قد اکو لک  شو وسأأتمتعما ةعنی متع   »

ی  هحبو بن یبدیهلل و سرلم  کطل یردر ه  مقحد  پیحمبوابو ب  سد  مح آمد و وفت پیحمبو ب  یمح یهح ر دیدر تح معه     2« النسأاء 

 هقید  

کدع رویفحت  ه  تح یفقجح کطل یرد  مم  ی  صحح  سع  بددر یست؛ صحی  متلم  صحی  باحر   متقد یحمد بن حقبل  یلبع  من  

 ریبع  در یفنه  رویفحت  « بحا کاح  یلمعهة» رکد بح یقدیسن صررحح  در هعحا یلقاح  بحب  دیمحف  ری کطل هودم  در یففطط کمدک 
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آمدر ه  ب  ی عالف بهض  ی  یصححا رسدل  دیابو مثل هحبو بن یبدیهلل و یبدیهلل  رویفع یکد  یلبع  در صحی  متلم کطل هودر

  دیمیم هود   بهدیً رهوبن یبحس بح یبن  بیو در مدرد معه  ییحرر هودر  ه  مح یفن ری 
 روایت هفتم

ا ندی فی یلو عمرلومتعنا الی عصف من جالف  عمر حتی عدی عمر الناس ا»یکد: یفن رویفت ری یبدسهید  در  و هحبو کطل هودر

  1« بن حرةث

 بررسی دلیل دوم

 کدیرد و ی  وهدد یدر یست  یمدر یفن یست ه  در رویفح  ییه  مشال  بیحسسقت مم یصل مشووییت در رویفح  یملبقحبویفن 

سقت کطل ید  ری کدیرفم ه  در مشرووییت کاح  مقطع   دیر  هودر بحید؛ یمح در مدرد رویفحت  ه  ی  یمل   هتر   فطاح  یریه  

سرقت رویفحت  کطل یدر ه   یملیردد در هدیم  رویف   پحسر  دمیم  بحل ور یوو یدیح م  بحفد ب  آکاح ییراحلت  وهدد دیرد ه   

تدیکیم یفن ییرراحل  ری کحدفدر بگیوفم  چقد هقد  ی  آس ووف ییرراحلت  مم وهدد دیرد؛ مح کم دللت بو مشررووییت معه  م 

مم معو  یدر ه  کبحفد ب  آکاح پودی ت  یفقا  مثالً رویفح  دیل بو  حهیف ییراحل یمدر در یفقجح معو  یسرت  یلبع  ییاحل    

یت و حلیت کاح  مقطع  حهی  یست فح وو  آس قحبل قبدل کیتت  یفقاح ییاحلت  یست ه  حه  آس ویح  یست و مح مشووی

 هقیم   بورس تو یست  چقد ییاحل یست ه  آکاح ری بحفد یصالً کبحفد ب  آکاح بپودی فم  یمح ییاحلت  ه  مام
 اشکال اول 

  در مطحبل رویفحت  دیرفم هول  کاح  مقطع  بیحس یدر  یوو در بو   رویفح  رر مثل رویفحت  ه  کطل ید ر حلیت و مشووییت  

یق  هقد  فهق  در وتوفن آکاح  رویفحت  یست ه  دللت بو کا  پیحمبوابو ی  معه  م مهحرض بح یفن رویفح  متعقد؛ ی  همل  مام

تحوفم هودر یسررت   آس ری کا  و ی  آسی   یمح پیحمبوابو ع  حالل و مشررووع بددر در فک بوم مح مم قبدل دیرفم ه  کاح  مقط

ود بو هه  دللت م کطل هودفم مفت فح مشت رویفت ب  یقدیس کمدک  هقیم  یرحفد    ری قبالً  دیکدفم و یلس تاویر کم حیفن رویف

بح کا   ه معفالس قضررری  ی  معه  کا  هودکد  بقحبویفن حلیت کاح  یفقار  پیحمبوابو در حجة یلددیع فح در رو  فع   یبو فح در  

  یسعقحد ب  یفن رویفح تدیسکم  بدوس مالحظ  رویفحت  کحم  ی  معه  ه  تدسرط پیحمبوابو بیحس یدر  رفع   لذیپیحمبوابو ی  بین 

 حوفم هودر یست    پس یفن فک ییاحل ه  بحل ور در مطحبل یفن رویفح   رویفحت  دیرفم ه  معه  ری تهود

یت ودفیم آف  دللت بو حلمن در یفقجح تهبیو تحوفم معه  ب  هحر بودم و ک  کتر   چدس بحث رویفح  معو  یست  فک وقت م  

  یفن قبالً معو  ید  یلس آکچ  در یفقجح ب  یقدیس ییاحل معو  یدر  هقیممعو  م هقد و یفن رویفح  ری ب  یقدیس کت  آف  م 

ت؛ فهق  فوض ری بو یفن ووفعیم ه  مبدأ مشووییت معه  یوو دسعدر پیحمبوابو مم بددر رررر ک  قوآس  چدس یوو متأل  کت  کیت

قوآس بحید  بحفد متأل  کت  ب  میحس آفد رررر بح یفن رویفح  حویم یدر یست  یوو حلیت و مشووییت معه  ی  کححی  پیحمبوابو 

ب  یفن کا  و یفقا  رویفح   فحد  دیرفم ه  دللت بو حومت دیرد  دفگو  بح تده  لذی بیحس یدر  ی  یفن ووف کا  مم یدر یست 

 تدیکیم قحئل ب  حلیت و مشووییت یدفم  کم 
 بررسی اشکال اول

پحسر  یفن ییراحل بح تده  ب  معحلب  ه  سحبطحً معو  هودفم  مهلدم یست  وفعیم آس رویفح  مبعال ب  چقد مشال هد  متعقد؛   
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  بح مم تو یفقاهودفم  ی  همل  یفقا  بهضر  ی  یفقاح سقدیً ووفعحر حه  متعقد و مام  یفویدپقج فح یر  ییراحل ب  یفن رویفح    

ممان یسررت رویفح  کحم  ی  معه  ب  کدی  حع  معهحرض بح مم بحیررقد  ب  یالور  یفقا    سررح وحر  و ممحمقگ  کدیرکد  فهق 

ودر یفن  ددش دلیل بو آس یست ه  پیحمبوابو کا  کا« معهعحس هحکعح یل  یاد رسدل یهلل»فح « معهعحس محللعحس» لیف  دوم وفع  

 هود  لذی ییاحل یول ویرد کیتت  دش م یست؛ چدس یوو پیحمبوابو کا  هودر بدد  کبحفد تحوفم ری متعقد ب   د
 اشکال دوم 

  یسعفحدر یدد رررر ه حلیت بو فوض ی  یفن رویفح  فهق یسرحسحً حلیت و مشووییت معه  فک حام دیئم   متعمو کبددر یست؛  

عه  مودفد مح مقاو حلیت و مشووییت مح بددر یست  ب  بیحس دفگو  متعشال م یدد ررر دیفو مدیر یویفط  حب و حوور م 

هقد  لان آکچ  مدرد غفلت قویر ووفع   یفن یست ه  در یویفط  حب کیتعیم و یفن رویفح  مم دللت بو حلیت و مشووییت م 

 مح پحفحس پذفوفت دفگو وها  بوی  حلیت آس کیتت  مح حالل یدر  و وقع  آس حوور و بقحبو مطعضیح  و مصحل  و حوور 

یقیم بیکد و آس یفقا  وقع  م معو  هودرسقت گو  معو  یردر ه  بو   ی  یحلمحس یمل یلبع  یفن ییراحل در قحل  فک بیحس دف 

یفن  ددش یررحمد بو آس یسررت ه  پیحمبوابو ب  ی    و بهد تحلیل یرردر چقدفن بحر ی  کححی  پیحمبوابو تحوفم معه   کاح 

هحیررحک   دد دور بددکد  بقحبو مح و هحمحف  ه  متررلمین ی   حک  و یلضررورفن رو  آوردر یسررت؛ فهق  ی  فک ووف در هق 

آمد  ممان بدد آکاح ری ویدیر ب   کح هقد  لان مح ممان بدد موتا   کح یرردکد  بحل ور کیح محف  ه  بوی  آکاح پی  م حرروور 

دید وحم  ب  صرردر  محدود و در چقد رو   معه  هققد و پیحمبوابو بوی  یفقا  هلد  یفن حررور بزروعو ری بگیود  یهح ر م 

همعو  تو وهمعو  ری معحمل یدکد  فهق  هأس مم  کح حور یست و مم معه ؛ لان در دوریس بین  کح و معه   حور معه   فی حور 

پس یفقا  در مدیقه  یهح ر دیدر یردر  بوی  یفن مقظدر بددر یست؛ ول  وقع  آس یمدر و یویفط موتف  ید   ی  حرور  کحسرت    

 هود   حویم یبد  ید و پیحمبوابو یفقاح ری حویم

هقد  ول  حلیت و مشووع ب  دللت بو حلیت و مشووییت کاح  مقطع  م  مو چقدپس ییراحل دوم یفن یسرت ه  یفن رویفح    

   وع دیکتع  یدر و بهد مم حویم یدر یستکحد معل  ثحبت کشدر  بلا  در یویفط  حص  و آس مم بح مالک ی   یلضورفن مشو
 بررسی اشکال دوم

 یست؛ چدس:یفن ییاحل مم مودود 

یست  در یفن  معو  کشدردر بو   ی  یفن رویفح  یرویفط  حب ب  کحد  ه  دللت بو حلیت در یرویفط یحرعویر هقد      ااخً:

هودفم  بهد یو کا  هود  بل   باو و کصرر   الفت یمو یفن هحر ری م ه  در  محس رسرردل  دیابو و  الفت یب  آمدررویفح  

فوسعحدر پیحمبوابو ب  سمت مح آمد و ب  مح وفت پیحمبوابو  وفت: هحبو کطل هودفم ه  ی  ه بهضر  ی  یفقاح مثل ممین رویفع   

تدیکد مدرد یسعشاحد متعشال قویر ویود  ول  مم  رویفح  یفقعدر کیتعقد  مح رویفحت  یهح ر دیدر ه  یمح کاح  معه  هقید؛ یفن م 

 دفم ه  یفقاح ب  میچ وه  بح مدیح  متعشال سح وحر  کدیرد  یبحس کطل هودفم؛ ی  بو   دفگو ی  صححب  کطل هوری ی  یبن

یویفط    بح حلیت در بهض  مدیق  و«ی ا شعا احرمدمانبمتعتاو محللتاو فی زمن ال» یفن همل   لیف  دوم:قبالً مم وفعیم ه  : ماعااً

ور   دد ممین همل  حاحفت ی  آس دمد ه  حلیت مطعه  کبددر و متعمو بددر یست  ب  یالیحعویر سح وحر کیتت  یفن کشحس م 

 ددش  ؛ یفن«أکح یحومامح»وفت دیرد ه  پیحمبوابو مم کا  کاودر یست؛ فهق  یوو پیحمبوابو تحوفم هودر بدد   لیف  دوم کم 

هود  یفن ودفقد پیحمبوابو وحم  تحلیل و وحم  تحوفم م ححه  ی  آس یست ه  تدسط پیحمبوابو تحوفم کشدر یست  یفقا  م 
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رسید ه  درست یست و قحبل قبدل کیتت؛ بوی  یفقا  یوو پیحمبوابو آس ری تحوفم یبد  هودر بدد  دفگو کبحفد هحر ب  یفقجح م کح

  لیف  دوم آس ری مق  هقد  

قم ی  فضح رودک حلیت و هدی  تحب  مصرلحت و حروور  بحیرد  مصلحت و حوور  فهق  در فک یویفط  حب ب    یوو  مالثا:

کیح  ب  تحوفم و کا  ی  کححی  پیحمبوابو کدییرت  مو هحر غیو هحفز در یویفط   و دفگوبادرد ه  یفن هحر هحفز یرمودر یردد    

ر بدد  دفگو کیح   ب  کا  ی  کححی  پیحمبوابو کدییت  بلا  ب  یردد  یوو متأل  دیفومدیر حوور  و یحعوی یحرعویر  هحفز م  

هقد  ید  مثل بطی  مدیرد  ه  یکتحس ب  آس یحعویر پیدی م یرد و بهد رف  م  مح  یفن هحر مجح  م حتر  یرویفط و حروور    

حً ن کدییت ه  پیحمبوابو رأسهقد آس محظدر ری؛ یفقجح مم ممین ودر  فهق  دفگو کیح  ب  یفیلضووری  تبی  یلمحظدری  مجح  م 

 آس ری مق  و حویم هقد  

ودفید ودفید ممقدع یسررتش یمح م : یوو یحرعویر مجد  حلیت بحیرد  ف   محکقح مذی مم هوفحس دیرد؛ چوی یرمح معلطح م    سابعاً

مم سح وحر  کدیرد؛ یفن یصالً بح  احپیحمبوابو بقحبو حروور  و مصلحت یهح ر یفن هحر ری دیدکد و بهد کا  هودکد یل  یلبد  یفق 

ودفید یفن دیفو مدیر مصلحت یست  تحوفم تحوفم یبد  و ی  ووف دفگو م ودفید تقحقض صردر و رفل یست؛ ی  فک ووف م  

بحفد ف   محکقح مذی مم یقد یلضروورة هحفز بحیرد  پس یفقا  وفع  یدد کاح  مقطع  و معه  معلطح ممقدع    بلا یبد  مهقح کدیرد؛ 

 بح مم سح وحر  کدیرد   احوض یحعویر مم کف  یدد  یفقیست و حع  در ف

یصل رویفح  کا  پیحمبوابو ری وفعیم مادوش یست؛ مح پحس  آس رویفح  ری دیدفم  فهق  هأس رویفت محام قحبل یتاح   جامساً:

 تدیکیم یفن رویفح  ری مهحرض یفن رویفح  محتدا هقیم  ه  دیل بو مق  بحید وهدد کدیرد  فهق  مح کم 

 رسد ییاحل دوم مم ویرد کیتت  لذی مجمدیحً ب  کظو م 
 اشکال سوم  

بیقید در مطحوه  یهح ر کاح  مقطع  دیدر یدر و   و آس یفقا  یوو م دوم یسرت  ییراحل سردم ب  کدی  وه  دفگو  ی  ییراحل   

یکد  یفن در ویق  بوی  آس بددر ه  پیحمبوابو ب  صدر  هققد فح هودریصرححا بهضحً حلیت و مشووییت کاح  مقطع  ری کطل م  

دکد  ددیحس ری ییالم هودکد تح رسی فهق  ب  تدرفج دربحرر کاح  مقطع  مدح  دیست مق  کاح  مقطع  ری بیحس هقد  تدرفج  م 

ب  مق  معل ؛ ی  یبعدی مق  معل  کبدد  ب  موور ب  سد  مق  معل  رفعقد؛ مثل تحوفم یویا  یویا مم ی  یبعدی حویم دیکتع  کشد؛ 

خووربما الصالة »تدیکد ب  هت  کم  لذی یبعدی در مضوی  آس وفعقد و بهد وفعقد در ححل متع  کمح  کادیکید  تح ب  مق  معل  رسید 

فطط کبحفد در مقگحم کمح  ححلت متع  دییع  بحید  یفن  بگدفد کدیریدس یویا ییاحل  کدیرد و  یسرعقحد هقد و « ا شعت  تأکاسر 

بیقید یصححا بهضحً ی  حلیت و مشووییت موبدط ب  یویفل بددر و بهد ب  موور ممقدع ید  کاح  مقطع  مم ممیقعدر یست؛ یوو م 

وبدط یکد  یفقاح مهودفم فح در  محس پیحمبوابو بهضحً موتا  یفن هحر یدریدد ه  مح یفن هحر ری م و وفع  م ودفقد آس سان م 

ب  آس مطعه  بددر ه  مقد  تحوفم کاح  مقطع  بیحس کشرردر بدد  ول  بهدیً ب  موور تدسررط پیحمبوابو فح بهد ی  پیحمبوابو یفن  

 تحوفم ید 
 بررسی اشکال سوم

 چدس: یست؛تو ی  ییاحل قبل  یفن ییاحل حهی 

سیو تدرفج  بیحس حومت یوا  مو ب  کحد ویح  مهلدم یست و در قوآس و در بو   رویفح  بیحس یدر یست؛ مهلدم یست  ااخً:
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ه  در چ  مطعه  مثالً مضروی  آس بیحس یدر و بهد مق  محدود و بهد مق  معل   ول  یفن سیو تدرفج  ری در مدرد کاح  مقطع   

یکد  بو فوض آف  مم دللت کدییع  بحید ر دیدر و دفهةً مم مق  هودر یم؛ کاح  مقطع  دفهةً مق  یدر یست؛ فهق  دفهةً یهح ربیقکم 

فهةً د بلا ی  تدرفج در مق  بحید؛  ه  ححه بیقید کم  هح معلب  ه  یدیح  مح یفن یست ه  آف  دللت دیرد ررر بحل ور یمح میچ

بیقیم  پس یصررالً ی  در ریبع  بح کاح  مقطع  کم یکد  یصررالً میچ محدودفت موحل و فک هح مق  هودر یکدپیحمبوابو یهح ر دیدر

 قیحس کاح  مقطع  بح یوا  مو  قیحس م  یلفحر  یست  

در دفح کاح  مقطع  حالل بددر فح حویم؛ یوو هحفز کبودفقد کاح  مقطع  ب  تدرفج ممقدع یردر  سایل یفن یست ه   : یفقا  م ماعااً

یدر  چ  یفقا  بهض  ی  یفقاح مهعطدکد یفن  کحست  مگو حام  کح ی  ممحس یول بیحس کشدش مگو  کح ی  ممحس یول  کح محتدا م 

ید  بوی  یفقا   کح ی  ممحس یول حویم دیکترع  کشردش یوو کاح  مقطع  مم کدی   کحسرت  ی  ممحس یول بحفد حومت آس بیحس م    

یا حویم کشدر بدد  یوو کاح  مقطع  یمو  غیو ی  کاح  بدد و حطیطع  غیو ی  کاح  دییت و  کح حویم ید  در ححل  ه  مقد  یو

دمد ه  متأل  بح  کح هحمالً معفحو  ید  یفن  ددش کشحس م ید  ی  ممحس یول بحفد کاح  مقطع  مم حویم دیکتع  م محتدا م 

 یست  

 دو ییاحل دفگو بحق  محکدر ه  در هلت  آفقدر معهوض آکاح  دیمیم ید  فا  

 

«ویلحمد هلل را یلهحلمین»            


