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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

اُ حل . سِ ست ؼْبسات حالث اسائِ وشدُ اًذوِ هحمك خشاسبًی ثشای حل هطىل ػجبدی یؼٌی ساُ حلیثَد ثحج دس ساُ حل چْبسم 

وِ ػجبدیت ؼْبسات  هحمك خشاسبًی ایي ساُ حل سا دس وفبیِ ثیبى وشدًذ ٍ هحصل آى ایي است لجال هَسد ثشسسی لشاس گشفت.

-اهش غیشی ثِ آى ستحت ّستٌذفی ًفسِ ه ّبایي حالث یؼٌی ٍظَ، غسل ٍ تیون ثب یه اهش ًفسی استحجبثی ثَجَد هی آیذ ٍ چَى

 اضىبالت چْبسگبًِ ثِ ایي ساُ حل ٍاسد ًیست.  ص گیشد؛ لزا ّیچ یىی اتؼلك هی ّب

گفتین ثب ایي ساُ حل ّن هطىل حَاة دس هحمك خشاسبًی ثیبى وشدین ٍ  ساُ حلسا دس چْبس هحَس ثب تَجِ ثِ  چگًَگی حل هطىل

 غیشیِ ٍ ّن هطىل دٍس حل هی ضَد. ٍ ّن هطىل همشثیت ٍ ّن هطىل تَصلی ثَدى اٍاهش ظَ وِ یه ٍاجت غیشی استٍ

اضىبلی است هَاجِ است ایي ساُ حل ثب آى  ی وِهْن تشیي هطىل . اهبتَظیح دادینحل آى هطىالت سا ثِ ؼَس هفصل چگًَگی 

 هحمك ًبییٌی هؽشح ًوَدًذ.وِ 

 چگونگی حل اشکال پنجم بر اساس راه حل چهارم

تَظبء »چَى ضبسع گفتِ یؼٌی  ذ اص ساُ اهش غیشی دسست ضَداگش ػجبدیت ٍظَ ٍ غسل ٍ تیون ثخَاّ :هحمك ًبییٌی گفتٌذ

وِ  هی داًین) اگش ثخَاّین ػجبدیت ٍظَ سا ثِ دًجبل داسد.هطىل دٍس سا  ،هب ًتیجِ ثگیشین وِ ٍظَ یه ػجبدت است «للصلَٓ

اص یه اهش ًفسی استحجبثی ثِ دست  (ثبیذ ثبضذ تب ثتَاى ثب آى ًوبص خَاًذ ٍ ٍظَی ػجبدی همذهِ ًوبص است ػجبدی ثَدى ٍظَ

 سِ هطىل ٍ سِ تبلی فبسذ داسد.آٍسین 

فی ًفسِ ٍظَ خَدش  :هحمك خشاسبًی اص ساُ استحجبثی ًفسی ٍظَ لصذ داسد وِ ػجبدیت ٍظَ سا دسست وٌذ ٍ لزا هی فشهبیذ

هتؼلك ضذُ ثِ چیضی وِ لجال استحجبثص ٍ  اهش غیشی ،وِ همذهِ ًوبص لشاس گشفتِیه ػجبدت است. صیشا هستحت است ٍ ثؼذ  

لشثت ٍ ػجبدت ثَدًص حبثت ضذُ است. اهب هحمك ًبییٌی ًظشضبى ایي است وِ اگش ثخَاّین ػجبدیت ٍظَ سا ثب یه  ًیبصش ثِ لصذ

ػجبدیت ؼْبست حالث سا ثب یه اهش ًفسی استحجبثی حبثت وٌین سِ هطىل  . یؼٌیاهش ًفسی استحجبثی ٍ یه سٍایت یب آیِ حبثت وٌین

 داسد.
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ِ یه سٍایت دیگشی ص آى وِ ٍظَ یب غسل یب تیون همذهِ ًوبص ٍالغ ضًَذ ثَاسؽثش فشض وِ لجَل وٌین لجل ا هشکل اول:

ضذُ اًذ. دس ایي صَست سٍایت یب دلیل ثشای استحجبة ًفسی ٍظَ ٍ غسل داسین. یؼٌی سٍایبتی ٍجَد داسًذ وِ ٍظَ یب  هستحت

ًذاسین وِ گفتِ ثبضذ تیون ثِ خَدی خَد اهب دس ساثؽِ ثب تیون ّیچ دلیلی ًذاسین. یؼٌی سٍایتی  ؛غسل فی ًفسِ هستحت ّستٌذ

 داسای حَاة است. 

 پس ساُ حل هحمك خشاسبًی تٌْب دس هَسد ٍظَ ٍ غسل هطىل سا حل هی وٌذ ًِ دس هَسد تیون.

دسست است وِ دس ثبة تیون  صیشا .ثِ ًظش هی سسذ ثب ساُ حل هحمك خشاسبًی تب حذٍدی ایي هطىل لبثل حل ثبضذ: حل هشکل

ًذاسین وِ تیون فی ًفسِ هستحت است ٍلی چَى اجوبع داسین ثش ایي وِ تیون ًیض هخل ٍظَ ٍ غسل دس هَاسدی دلیلی  ٍسٍایت 

 همذهِ ًوبص است ٍ ایي تیون ثبیذ ػجبدت ثبضذ، اص ایي اجوبع هی تَاًین وطف استحجبة ًفسی تیون سا ثىٌین. 

ٍلی هطبّذُ  ،سا هستحت وشدُ ثبضذ ثش خالف ٍظَ ٍ غسل ثِ ػجبست دیگش: ّشچٌذ دس هَسد تیون سٍایت ٍ آیِ ای ًذاسین وِ آى

ؼجبدیِ اتیبى ضَد. فشق ًوی وٌذ وِ ٍظَ ثبضذ یب الهی وٌین اص یه ؼشف فمْب اجوبع داسًذ ؼْبستی همذهِ ًوبص است وِ ػلی ٍجِ 

لجتِ دس ثؼعی هَاسد هخل ًجَد ا) «تیووَا للصلَٓ» :غسل یب تیون. اص ؼشف دیگش اهش غیشی هتؼلك ثِ تیون ضذُ یؼٌی ثِ هب گفتِ اًذ

اص یه ؼشف هی ثیٌین ثِ تیون اهش غیشی یؼٌی ٍلتی ایي هؽبلت سا وٌبس ّن هی گزاسین  .(آة یب ظشس داضتي آى ثشای ًوبص تیون وٌیذ

ثِ آى اهش دیگشی اص ایي اهش غیشی وِ ثتَاى اص آى استحجبة ًفسی سا استفبدُ وشد هی ثیٌین غیش دیگش ؼشف ُ است ٍ اص هتؼلك ضذ

ثتَاى ثب آى ّب ؼجبدُ اتیبى ضًَذ تب الحتوب ثبیذ ػلی ٍجِ  فمْب اجوبع داسًذ وِ ؼْبسات حالث هتؼلك ًطذُ اص ؼشف دیگش هی ثیٌین وِ

هی تَاى استحجبة ًفسی تیون سا ًتیجِ گشفت ٍلَ ایي وِ آیِ ٍ سٍایتی ٍجَد  ٍاسد ًوبص ضذ. ثب گزاضتي ایي چٌذ هَسد دس وٌبس ّن

 اهب اص هجوَع ایي اهَس هی تَاًین وطف وٌین استحجبة ًفسی تیون سا. ،ًذاضتِ ثبضذ

ظش اصَل ٍ ظَاثػ یب ًذادُ ثبضٌذ. اص ًدادُ ثبضٌذ ثِ استحجبة ًفسی تیون  فتَا بص ایي است وِ فمْایي جَاة ثب صشف ًظش ا توجه:

 ًفسی تیون سا. هَاسدی وِ ثیبى وشدین ًتیجِ ثگیشین استحجبةچٌیي التعبیی ٍجَد داسد وِ هب اص 

استحجبة ًفسی تیون ّن لبثل استفبدُ  ىوِ اص آ« التشاة احذ الؽَْسیي»خلالجتِ ثشخی دس هَسد تیون ّن گفتِ اًذ هب دلیل داسین، ه

 است.

 ایي است وِ ثب ػشٍض ٍجَة غیشی،ًبضی اص اهش ًفسی استحجبثی ثبضذ الصهِ اش  اگش ػجبدیت ؼْبسات سِ گبًِ هشکل دوم:

صیشا اجتوبع هخلیي پیص هی آیذ ٍ اجتوبع هخلیي هحبل است. اگش لشاس ثبضذ ٍظَ فی ًفسِ  .تحجبثی هٌؼذم ضَداهش ًفسی اس

تَظب »گَیذ ضَد ٍ ث اهش غیشی ثش ٍظَ ثبسهستحت ثبضذ ٍ ثِ هحط ایي وِ صذای اراى ثلٌذ هی ضَد ٍ صٍال هحمك هی ضَد یه 

غیشی ثبضذ ٍ ّن ٍجَة صیشا اگش ّن ٍجَة  .گش ًوی تَاًذ ثبلی ثبضذثب آهذى ایي ٍجَة غیشی آى استحجبة ًفسی دی ؛«للصلَٓ

اجتوبع هخلیي است ٍ اجتوبع هخلیي فی هَظَع ٍاحذ هحبل است. پس ثب آهذى اهش غیشی آى ػٌَاى هستحت اص  ًفسی الصهِ آى

ثَد وِ اهش غیشی سا  ثشای ایي لی وِ هب توبم تالضوبىثیي هی سٍد ٍ ایي تبصُ اٍل والم است. پس ػجبدیت ٍظَ اص ثیي سفت دس حب

هتَجِ چیضی وٌین وِ ػجبدت ثبضذ، دس حبلی وِ اگش اهش ًفسی ٍ اهش استحجبثی سجت ػجبدیت ٍظَ ضذُ ثبضذ ثِ هحط آهذى اهش 

صیشا  .ػلی ٍجِ ػجبدُ اهتخبل وشدآى سا ٍ دیگش ًوی تَاى  ی سٍد ٍ لزا استحجبة دیگش ثبلی ًوی هبًذاهش ًفسی اص ثیي ه ،غیشی

صیشا دٍس پیص هی آیذ. اگش ّوبى اهش غیشی وِ هی گَیذ ثشای  ،ًذاسد ثلیت ایي وِ چیضی سا ػجبدت وٌذتین اهش غیشی خَدش لبگف
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ػجبدیت ػول سا اگش لجلص ثب یه اهش استحجبثی  سا ًیض دسست وٌذ دٍس پیص هی آیذ. اهبًوبص ٍظَ ثگیش ثخَاّذ ػجبدیت ٍظَ 

آى اهش ًفسی اص ثیي هی  ،ثِ هحط تحمك صٍال اهش ًبفز است وِ ظْش ًطذُ ثبضذ اهب ٍلی تب صهبًی ایي ،حبثت وشدین اضىبلی ًذاسد

 سٍد ٍ ٍلتی ایي اهش ًفسی اص ثیي هی سٍد ػجبدیت ًیض اص ثیي هی سٍد ٍ ایي تبصُ اٍل هطىل است.

ص هی ضَد ٍ یه هشتجِ ضذیذُ ای ا استحجبة ًفسی اص ثیي ًوی سٍد ثلىِ ایي استحجبة ًفسی هٌذن دس ٍجَة غیشی حل هشکل:

 آٍسد. تَظیح رله: ؼلت ٍ خَاست هَال سا  ثَجَد هی

شی یه خَاستِ ٍ اسادُ ای ایي اهش غی ،ّش اهشی هسجَق ثِ یه خَاست است. اگش ضبسع اهش هی وٌذ ثِ ٍظَ گشفتي ثشای ًوبص

ٍظَ ثگیشد. ّش چٌذ ایي اسادُ ًیض ثشای ایي است پطتص است. یؼٌی ضبسع خَاستِ ای داضتِ ٍ اص ػجذ خَاستِ وِ ثشای ًوبص یه 

یه دادُ ثِ ایي دلیل است وِ ٍظَ گشفتي ی پطتص است. اگش ضبسع دستَس ثِ وِ ػجذ ًوبص ثخَاًذ. اهش ًفسی استحجبثی ًیض اسادُ ا

ٍظَ ثگیشد یه الجتِ الضاهی ًیست ٍلی سجحبى داسد ٍ اگش  ،خبصیت ّبیی داسد وِ اگش وسی ٍظَ ثگیشد ثِ آى آحبس هی سسذ

 آحبسی ضبهل حبل اٍ هی ضَد وِ هسجَق ثِ یه اسادُ است.

. ایي جب دٍ اهش ثِ آى تؼلك هی گیشدیه اهش غیشی ًیض  ی وِ اهش ًفسی ثِ ٍظَ داسین وِ آى سا هستحت وشدُ ٌّگبم صٍالدس جبی

ػجبدت ثَد ٍلی آى خَاستِ ٍ ؼلت  اهش غیشی هتؼلك هی ضَد ثِ چیضی وِ .ذن هی ضًَذایي ّب دس ّن هٌ ثبلی ًوی هبًذ ثلىِ

؛ آى اسادُ ٍجَد داسد ّشچٌذ اهشش ًیست. ایي دٍ اسادُ ثب ثب ٍجَة غیشی اص ثیي ًوی سٍدضبسع تمَیت هی ضَد. استحجبة ٍظَ 

یه ًَس ظؼیف ٍ یه ًَس لَی وِ لَی است هخل تذاخل ًَسیي. اگش هی ضَد  هی ضًَذ ٍ اص آى ّب یه اسادُ حبصلّن هتذاخل 

ًَذ ٍ ًَس لَی ایي ّب ثب ّن هوضٍد ٍ هخلَغ هی ضثلىِ دس جبیی حعَس پیذا وٌٌذ ًَس لَی ًَس ظؼیف سا اص ثیي ًوی ثشد ثب ّن 

اسادُ ضبسع ًسجت ثِ ٍظَ ثِ صَست الضاهی ًجَدُ لزا اهش استحجبثی وشدُ است ٍ ایي اسادُ سش  ثش ایي اسبس تش دسست هی وٌٌذ.

جبیص ثبلی است. ٍلتی اهش غیشی ٌّگبم صٍال ثِ ٍظَ تؼلك هی گیشد آى ًیض اسادُ ای دس پطتص ٍجَد داسد وِ آى اسادُ ثب ایي 

اهش هتؼلك ثِ آى وٌبس هی سٍد ٍ اسادُ ای وِ دس پس ایي اهش ثَدُ اسادُ هٌذن هی ضًَذ. یؼٌی استحجبة ٍظَ اص ثیي ًوی سٍد ثلىِ 

ثب اسادُ پطتیجبى اهش غیشی ثب ّن یىی هی ضًَذ ٍ یه اسادُ هَوذُ ضىل هی گیشد لزا ضبسع وبًِ ٌّگبم ظْش اص هىلفیي هی خَاّذ 

ذتش ًسجت ثِ ٍظَ اسادُ ضذیحمیمت یه سا الضاهب ثشای ًوبص اتیبى وٌٌذ. پس دس ٍظَیی وِ ػجبدت ثَدُ ٍ سجحبى راتی داضتِ ٍ 

 ثب ایي ثیبى هطىل ػجبدیت ؼْبسات حالث حل هی ضَد. تؼلك هی گیشد. لزا

اگش ػجبدیت ٍظَ ًبضی اص یه اهش ًفسی استحجبثی ثبضذ، پس ًجبیذ ٌّگبم ٍظَ ثشای ًوبص صشفب لصذ اهش غیشی  هشکل سوم:

وٌین چَى  استحجبثی یشا همذهِ ًوبص است ٍ ّن ثبیذ لصذ اهش ًفسیثشای صحت وبفی ثبضذ ثلىِ ّن ثبیذ لصذ اهش غیشی وشد ص

گیشی ثبیذ ثگَیین چَى خذا گفتِ ػول خَثی ػجبدیت آى ثب ایي لصذ دسست هی ضَد. یؼٌی اص هب اگش سَال وٌٌذ وِ چشا ٍظَ هی

ن لصذ اهش استحجبثی ٍ ّن غیشی ایي است وِ ّش دٍ اهش ثبیذ لصذ ضًَذ ّ هی دّین. پس الصهِ ایي ساُ حلاست هب آى سا اًجبم 

ثشای ًوبص ثبضذ وبفی لصذش فمػ اهش غیشی ٍ اتیبى ثِ ٍظَ  گیشد اٍل ظْش ثشای ًوبص اگش دس حبلی وِ هی ثیٌین وسی وِ ٍظَ هی

اگش تَجِ ثِ استحجبة ٍظَ ٍلصذ اهش ثِ ٍظَی هستحت سا ّن ًذاضتِ ثبضذ ّیچ هطىلی ایجبد ًوی ضَد. پس الصهِ ساُ  است ٍ

 وب ٍجَد دٍ لصذ است اهب هی ثیٌین وِ یه لصذ ثیطتش الصم ًیست.حل ض
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 تمشیجب ّوبى ًىتِ ای وِ دس پبسخ ثِ هطىل دٍم گفتین ایي ًىتِ سا ّن هی تَاًذ حل وٌذ. هشکل:حل 

ثخَاّین آى سا اهش استحجبثی اصال ثبلی ًیست تب  ش استحجبثی ًىٌین وبفی است. صیشالصذ اه ویي وِ هب لصذ اهش غیشی وٌین ٍیؼٌی ّ

تَاًذ هی گیشد ثشای ًوبص ظْش اصال ًوی خَاّذ ًوبص جوبػت اٍل ٍلت ثخَاًذ، ٍلتی وِ ٍظَلصذ وٌین. ٌّگبم صٍال وسی وِ هی

صیشا ٌّگبم ظْش آى اهش استحجبثی ثبلی ًوی هبًذ، ثلىِ اهش غیشی ٍجَثی ثبلی هی هبًذ. تٌْب ّویي یه اهش  ،لصذ اهش استحجبثی وٌذ

چشا ٍظَ هی گیشی؟ هىلف هی گَیذ: ثشای ًوبص ٍظَ هی  ٍ سَال وٌذاص اپس اص صٍال ذ لصذ وٌذ، یؼٌی اگش وسی سا هی تَاً

گیشم. دس ایي جب دیگش ًوی تَاًذ ثگَیذ چَى هستحت است. دیگش ایي جب لصذ اهش استحجبثی سا ًوی تَاًذ ثىٌذ صیشا اهش استحجبثی 

اهش غیشی سا وِ هی وٌذ ایي اهش غیشی دس آى یه اسادُ ای ٍجَد داسد وِ ایي  ٍجَد ًذاسد. ٍلی هسئلِ ایي است وِ ّویي لصذ

 اسادُ هٌذن ضذُ است ثب آى اسادُ ای وِ دس پطت اهش ًفسی استحجبثی ثَد. دٍ اسادُ دس ّن اًذوبن پیذا وشدُ اًذ ٍ لَی ضذُ اًذ ٍ

ى اص ثیي ػجبدیت آ ت. لزا لصذ تمشة هوىي است ٍٍظَ ّش چٌذ اهش استحجبثیص االى ٍجَد ًذاسد ٍلی سجحبى راتی آى ثبلی اس

هطتول ثش یه جْت سجحبًی است فی راتِ. یؼٌی ػجبدیتیص سا اص یه اهش ًفسی استحجبثی دس گزضتِ ثِ دست  ًشفتِ ٍ ایي ٍظَ

س اسادُ غیشی آٍسدُ ٍ االى وِ ثٌبثش ظشٍست آى اهش ًفسی استحجبثی صَستص ثبلی ًوبًذُ اهب اسادُ ای وِ پطت آى ثَد هٌذن ضذ د

 ثشای ًوبص ٍ سجحبى راتیص ثبلی است. 

اهش غیشی  داسد ٍ ثب لصذ اهش غیشی ٍظَ هی گیشد ٍ ًوبص هی خَاًذ ٍ اهش استحجبثی دس وبس ًیست اهب دس ػیي حبل پس ایي ٍظَ 

ص دس حمیمت ثب ػجبدیتٍ ػجبدیتص اص ثیي ًشفتِ همشثیت ٍظَ سشجبیص است ٍ هىلف همشثیت ٍظَ سا لصذ هی وٌذ اهب همشثیت 

داسد. اهش غیشی ثِ تفبٍت ثب اٍاهش غیشیِ دیگش  ل ثب همذهیتص ثشای ًوبص هخلَغ ٍ لَی تش هی ضَد لزاآهذى اهش غیشی ٍ تحمك صٍا

دیگش لصذ  آى جب« ؼْش حَثه للصلَٓ»جبس ثشای ًوبص ٍظَ ثشای ًوبص فشق داسد ثب سبیش اٍاهش غیشی هخل اهش غیشی ثشای ضستي ل

ایٌجب لصذ لشثت هی خَاّذ صیشا آى جب اصال اهش ًفسی ًذاضتِ وِ ثب آهذى ظْش ٍاجت ضَد. ضستي لجبس  ذ اهبّلشثت ًوی خَا

لبثل تفىیه اص ًَس جب ًیض هخل ًَس ظؼیف است وِ فی ًفسِ هَحشاست اهب  اصال ػجبدیت ًذاسد اهب ٍظَ ایي ػجبدیت سا داسد. ایي

 لَی ًیست. 

یشی هی تَاى تمشة حبصل وشد ٍ دس ػیي حبل اهش غیشی همشة ًیست ّیچ هٌبفبتی ًذاسد. هب ثٌبثشایي التضام ثِ ایي وِ ثب لصذ اهش غ

ٍاهش الییشیِ صیشا االلجال گفتین اٍاهش غیشیِ هَجت لشة ًیستٌذ اهب حسبة اهش غیشی ثِ ٍظَ فشق هی وٌذ ایي یختلف ػي سبئش 

صَستص وٌبس سفتِ اهب حمیمت سجحبًص ثبلی است. لزا  لجال چیضی داضتِ وِ یه اهش ًفسی ثِ آى هتؼلك ضذُ است حبل ایي اهش

  ٍلتی لصذ اهش غیشی هی وٌذ ػجبدیتص ًیض ثب آى هی آیذ.

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»                                                     


