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 باسمه تعالی

 خالصه جلسه گذشته

ت ثِ هؼٌبی خوغ ثیي ظذیي ًیست ٍ دس همبم ثیبى خْت ثبلث اص همذهبت ثشّبى لوّی اهىبى تشت هحمك خَئی فشهَدًذ

ٍ اّن ت اهش ثِ اّن دس فعبی ػصیبى ثش تشتت ثَدًذ ٍ دس ایي خْت دٍ ًىتِ سا ثیبى وشدًذ. ًىتِ اٍل ایي ثَد وِ فؼلی

ظذاى  ،ّوچٌبى ثبلی است ٍ ثش هجٌبی خَدضبى تَظیح دادًذ وِ اگش تمبثل هؽلك ٍ همیذ ،فؼلیت اهش ثِ هْنفعبی 

صیشا اّوبل دس والم ضبسع ضَد  آى هحبل ثَد پس اؼالق ثبثت هی ٍ ػذمؼجیؼت الثبلث ثبضذ ٍلتی تمییذ اهش ثِ ٍخَد 

هحمك ًبئیٌی اص ساُ اؼالق ٍ  ٍلی ؼجك هجٌبیهحبل است پس ٍلتی یىی اص اظذاد ًجبضذ ظذ دیگشی حتوب ثبیذ ثبضذ. 

ّن هحبل است ٍلی اص ثبة ایي وِ اهش ًسجت ثِ سا ثبثت وشد صیشا اگش تمییذ هحبل ضذ اؼالق  تَاى هطتشن تمییذ ًوی

هش ثِ اّن داػَیت داسد ٍ فشض ایي است وِ هىلف لذست ثش اًدبم هتؼلك ا ،لذست هتؼلك خَدش دس صَست ٍخَد

داسد. پس اهش ثِ اّن دس فعبی فؼلیت  ثش اّن شا لذستاّن ٍخَد داسد صیفعبی تشن  دس داسد ٍ لزا ثؼث ثِ اصالِ ّن

 اهش ثِ هْن ثبلی است. 

 1هحقق خوئی بزهاى لنّهقدهات نکته دوم در جهت ثالث 

ن دس فعبی ػصیبى اّن  ًىتِ دٍم دس خْت ثبلث ایي ثَد وِ ثمبء ٍ ثمبء اهش اّن فؼلی دس فعبیی وِ اهش ِث  اهش ثِ ّا

گیشد  فشهبیذ: خوغ ثیي ظذیي ضىل ًوی خَئی هی؟ هحمك یب ثِ هؼٌبی خوغ ثیي ظذیي ًیستهْن ّن فؼلی است آ

 صیشا خوغ چْبس فشض داسد ٍ ّیچىذام اص ایي چْبس فشض، دس تشتت ًیست.

َاًِ هؽلَة ثبضذ،   فشض اٍل: ّوشاُ ّن ثبضٌذ  ء اص ًظش ثجَت تىلیف ٍسمَغ آىدس فعبیی وِ دٍ ضیخوغ ثِ ػٌ

هصحلت  ٍ سوَع ًىشد ٍ اگش وسی سدذُ وشد یگش ّستٌذهثل سوَع ٍ سدَد وِ ثب ّوذهبًٌذ الل ٍ اوثش استجبؼی وِ 

                                              
الجوع تيي فعليي في الخاسج يتصَس على صَس أستع، ٍها أٍ فقل: إىّ طلة  .413؛ ص 2 ثاس السيذ الخَئي ( ؛ جهحاضشات فى أصَل الفقِ ) طثع هَسسٔ احياء آ .1

 ء هٌْا. ًحي فيِ ليس هي شي
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ٍ  هشوت استجبؼی ایي گًَِ ّستٌذ  ضَد. توبم اخضاء است ٍ چیضی اص وشدًص سبلػ ًویدُ سدذُ سا ثِ دست ًیبٍس

دٍ اهش ًذاسین. ایي فشض  است وِ هب فشض دس حمیمت ایي ایي ست ٍ هصحلت داسد ٍ هؼٌبیا خوغ ثِ ػٌَاًِ هؽلَة

 هؽلَة ثبضذ. ت ثجَتب ٍ سمَؼبدّذ وِ خوغ ثیي اصالِ ٍ صال هب هؽشح ًیست صیشا وسی احتوبل ًویدس ثحث  خوغ

دٍ تىلیف داضتِ ثبضین وِ اهتثبل ّش وذام همیذ ثِ اهتثبل دیگشی ثبضذ دٍ تىلیف است ٍ سَم ایي است وِ  مفشض دٍ

ٍ صالت سا ثِ صَم وٌذ  صالتاهتثبل ثِ همیذ اهتثبل صَم سا هثال اهش ثِ صالت ٍ صَم یه ؼَسی ثبضذ وِ ضبسع 

یىی فمػ ضًَذ ٍ گبّی  گش سثػ داسًذ ٍ ثِ حول ضبیغ خوغ هییذهمیذ وٌذ. دس ایي هَلغ دٍ اهش اص ًظش اهتثبل ثِ ّو

ضَد. دس ایي فشض دٍم ٍ سَم خوغ ثِ ػٌَاًِ هؽلَة ًیست وِ یه هشوت  دس ٍادی اهتثبل ثِ دیگشی همیذ هی

ة ثبضذ ٍلی ٍالغ خوغ هؽلَة است ٍ ایٌىِ دس  هؽلَبسی داضتِ ثبضین وِ خوغ دٍ تىلیف اص ًظش ثجَت ٍ سمَغ اػتج

ِ اٍلی د وَض َد ٍ ٍلتی دیگشی اهتثبل هیضضَد وِ دیگشی اهتثبل  ،  ٍلتی اٍلی اهتثبل هیثب ّوذیگش ثبضٌذ خبسج

ثِ  ذیسا هم« صلّ»ثبل ي گًَِ ًیست وِ ضبسع اهتاهتثبل ضَد. ایي دٍ گًَِ خوغ ّن دس هب ًحي فیِ ًیست صیشا ای

 گیشد.  ب ثبلؼىس ٍ لزا ایي دٍ فشض دس تشتت ضىل ًویوٌذ ی «أصل»ل ثبهتا

صالت. صل  دٍ اهش داضتِ ثبضین وِ هؽلك ثبضٌذ دس ٍادی اهتثبل ّن هؽلك ثبضٌذ هثل صَم ٍ فشض چْبسم ایي است

ّن ُ ت ثش هىلف ٍاخت است چِ سٍصُ ثگیشد یب ًگیشد ٍ سٍصمیذ ثِ صَم ًطذُ است صالاهشی داسد وِ اهتثبل آى ه

است ٍ ؼجیؼی خَسدُ  اسد وِ دٍ اهش داسین وِ یىی ثِهَ دس ایي گًَِ اًذ یب ًخَاًذ،صالت ثخَ ٍاخت است خَاُ

ثِ لَل ایطبى یه خوغ ثلىِ وٌٌذ ًِ ایٌىِ خوغ ضشغ ثبضذ  ّن تحمك پیذا هی ایي ّب ثب وِ ّن ثِ ؼجیؼی، دیگشی

اٍل وِ دس تشثت هؽشح  ًذاسین. سِ فشض ًِ دس ٍالغ  ٍ وٌذ صیشا خوغ ثبلزاتی، ًِ دس ػٌَاى یذا هیشظی تحمك پثبلؼ

بیی دس خ است وِ ّش دٍ هؽلك ثبضٌذ ٍ تشتت ثب تشتت فشق داسد صیشا فشض چْبسم دس خبییًیض ْبسم ًیست، فشض چ

هؽلك است ٍ  «صلأ»وٌذ.  ًویخوغ تحمك پیذا  میذ ثِ ػصیبى دیگشی است. لزااست وِ یىی هؽلك است ٍ دیگشی ه

ست ایي خب خوغ ػذم دیگشی ا یىی هؽلك است ٍ دیگشی همیذ ثِتشتت  همیذ ثِ تشن اصالِ است ٍلتی دس« صلّ»

وغ ثبلؼشض ثَد وِ خ ،الل هشاتت خوغ ف الٌمیط است صیشافی ؼش ،خوغ تشتت ثب جتثبلؼشض ّن ًذاسین، پس ًس
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دٍم ٍ سَم  ًَع اٍل خوغ وِ اػلی هشاتت خوغ ثَد وِ خوغ اص حیث ػٌَاًِ ثَد ٍ ًَعاؼالق ثَد دس تشتت ًیست ٍ 

 الل هشاتت خوغ ٍلتی است وِ ایي دٍ هثل صَم ٍ صلّ ّیچىذام دس تشتت ًیست، صیشا ٍسػ ثَدًذخوغ وِ ًَع 

 ٍلی  تشتت دس ضَد وِ ایي دٍ تىلیف ثب ّوذیگش تحمك پیذا وٌٌذ الق داضتِ ثبضٌذ وِ اؼالق سجت هیثبضٌذ ٍ اؼ

ثشای ایٌىِ خوغ هحمك ضَد ثبیذ یىی اص دٍ ایي دٍ ثلِ  .ثِ ػذم دیگشی است صیشا ایٌدب همیذ ؼشف ًمیط است

یي است ٍ آى یعػذم اصالِ است وِ ایي خَدش خوغ ًمایٌىِ فشض ضَد ٍخَد اصالِ ػیي هحزٍس هحمك ضَد: یب 

تمییذ ثِ ػذم اصالِ ًذاسد،  وِ صلّ د است ٍ یب فشض ضَدیي ػذم ػیي ٍخَاست ٍ ا ای لِادس فعبی تشن اص هَلغ صلّ

هشحَم وبت ى پزیش ًیست. )اصل ایي هؽلت دس ولخوؼی دس تشتت اهىبثحث است، پس خشٍج اص هحل ّن وِ ایي 

 (2آهذُ است.ّن هظفش 

 3بز تزتبهحقق خوئی بزهاى لوّی  چهارم هقدهات جهت 

تىلیف یه هَظَع  ٍ آى ایٌىِین سداس ثبة تىلیف یه لبًَى فشهبیذ لجال گفتین د هحمك خَئی هی 4:خْت چْبسم

ضىل یه لعیِ حولیِ دسست وٌیذ تب ثتَاًیذ هَظَع ٍ  تىلیف سا ثِین ثبیذ )استبد: وِ هب گفت .داسد ٍ یه هتؼلك داسد

یدت ػلیِ الوستؽیغ »ثِ ضَد  هی تجذیل 5«الًهٓيِ اسْتَؽبعٓ إِلَیِِْ سٓجِی ٍٓ لِلَِِّ ػٓلَى الٌَّبسِ حِحُّ الْجٓیْتِ»هحوَل سا دس آٍسیذ. 

 ذ یهتىلیف ٍلتی ثِ ضىل لعیِ حولیِ دس آی.( ضَد هی «اًت یدت ػلیه الصالٓ»ثِ  تجذیل «صلّ»یب « الحح

                                              
زُ الذعَى  . 373؛ ص 2 أصَل الفقِ ) طثع اًتشاسات اسالهى ( ؛ ج. 2 :  -عٌذ القائل تالتشتّة -لكيّ  فيِ « األهش تالضذّيي في آىٍ ٍاحذ هحال»تاطلٔ، ألىّ قَِل

ّن أًِّ ساجع إلى « في آىٍ ٍاحذ»هغالطٔ ظاّشٓ، فإىّ قيذ  ٍ ال « األهش»فيكَى هحالًا، إر يستحيل الجوع تيي الضذّيي، تيٌوا َّ في الحقيقٔ ساجع إلى « الضذّيي»َي

األهش تْوا في آىٍ ٍاحذ ٍ إى  تحأل في أى يأهش الوَلى في آىٍ ٍاحذ تالضذّيي إرا لن يكي الوطلَب الجوع تيٌْوا في آىٍ ٍاحذ، ألىّ الوحال َّ الجوع تيي الضذّيي الاس

 لن يستلضم الجوع تيٌْوا.

: قذ ركشًا .  الجْٔ ال414؛ ص 2 هحاضشات فى أصَل الفقِ ) طثع هَسسٔ احياء آثاس السيذ الخَئي ( ؛ ج 3. شاتعٔ: ٍّي الجْٔ الشئيسئ ألساس التشتة ٍتشييذ كياًِ

 . ...غيش هشّٓ أىّ الخطاتات الششعئ تشتّى أشكالْا التتعشّض لحال هَضَعاتْا ٍضعاً ٍسفعا

   پشداصين. سا ًيض تياى هيكٌين ٍ تعذ تِ تشسسي جْت سَم ٍ چْاسم هحقق خَئي هي. استاد فشهَدًذ تِ خاطش اًسجام جْت چْاسم تا جْت سَم، ها جْت چْاسم 4

.97. آل عوشاى، آِي 5  
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هحشویت ٍ ًظبست ٍ  هَظَع ٍ یه حىن ٍ هتؼلك داسد. آًدب تَظیح دادین وِ ّیچ تىلیفی ًسجت ثِ هَظَع خَد

یدت »دس ًبحیِ هتؼلك خَد هحشویت داسًذ. لزا  لیًذاسد ٍ حسبسیتی ًذاسد، یؼٌی ّیچ تحشیىی ًسجت ثِ هَظَع

حشوت ثِ سوت « حػلی الوستؽیغ الحیدت »دّذ هىلف سا ثِ سوت تحمك صالت ٍ حشوت هی  «ػلیه الصالت

َاى هَظَع دس خبسج هَخَد وبسی ًذاسد اگش استؽبػت ثِ ػٌ ب ًسجت ثِ تحمك ػٌَاى استؽبػت ّیچاه دّذ، خح هی

ضذ  اوٌذ. اگش هىلف ٍاخذ الطشایػ پیذ پیذا هی ثِ سوت هتؼلكضَد  ٍ تىلیف هحشویت  ت هیسضذ ایي حح دس

بفش ضىل گشفت تىلیف ًحَ المصش ّش ٍلت ػٌَاى هس  «ت ػلیِ المصشیدالوسبفش »دس    هحشویت هحمك هیطَد.

لی ًسجت ثِ هَظَع وٌذ ٍ ، ثِ سوت هتؼلك خَد تحشیه هیا وشدًسجت ثِ هتؼلك خَد فؼلیت پیذ ٍلتی آیذ. حىن هی

اضىبل ضًَذ. دس ایٌدب وبسی ثِ  یِ خؼل هیىبم ِث ضىل لعیِ حمیمی ًذاسد. لزا هب لجال گفتین وِ احوبس خَد ّیچ

ْیذ لی ضثشد ٍ اًصبسی حمیمیِ ثِ وبس هی ی یب ضیختجغ هحمك ًبئیٌ ثِ اصؽالحی آلبیبى ثِ هحمك خَئی ًذاسین. ایطبى

اص لعیِ حمیمیِ ًیست ٍ ایطبى ثِ تجغ هالّبدی ثَػلی تؼشیف ح هؽبثك ثِ الْشی ّن تحمیك وشدُ است وِ ایي اصؽهؽ

خبسخیِ ثَػلی است. لزا سش ولوِ اضىبل ّوبى الّبدی دس ٍالغ ه یمیِاًذ ٍ لعیِ حم لعیِ حمیمیِ سا ایي گًَِ گشفتِ

ت وِ ثبصگطت ثِ لعیِ ضشؼیِ داسد یؼٌی ٍلتی ًىٌیذ. خؼل احىبم ثِ ضىل لعیِ حمیمیِ یب خبسخیِ ثَػلی اس

. اگش هسبفشی یبفت یؼٌی اگش هستؽیغ یبفت ضذ خضاء ٍخَة حح ّن ّست« الوستؽیغ یدت ػلیِ الحح»گَیین  هی

هحشن  ًسجت ثِ هَظَع تىلیف وبسی ًذاسد ٍلی ًسجت ثِ هتؼلك خَد دس ّیچ تىلیفیلصش است. پس  وبصضذ ً

ىتِ الشیئسیِ فی فْن التشتت»فشهبیذ:  ًىبت فْن تشتت است. لزا هحمك خَئی هیهْوتشیي  ت ٍ ایي دٍ ًىتِ اصاس « اٌل

 ست.ا هتؼلك سجت ثِ هَظَع ٍ دٍم تحشیه ًسجت ثِسىَت ً ایي دٍ ًىتِ، اٍل

ن یؼٌی هَظَػی داسین ثِ  ،دس تشتت دس ًبحیِ هْن اى ػصی »یب « یدت ػلیِ الصالت ،ّنالؼبصی لأل»ًبم ػصیبى ّا

ت وِ حىن هْن است ًسجت ثِ هَظَع خَد ّیچ وبسی ًذاسد، ٍ ایي ٍخَة صالوِ  «األّن یدت ػلیِ الصالُ

ِ هتؼلك ًسجت ث . ٍلیاّن هَظَع فؼلیت ٍخَة صالت است گَیذ وِ هىلف ثبیذ هؼصیت وٌذ ٍ هؼصیت تىلیف ًوی

. لزا هْن ًسجت ثِ ػصیبى اّن ٍ تحشیه ِث سوت هتؼلك داسدضَد  هی حىن فؼلی ّش ٍلت هَظَع یب ضشغ آهذ
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بسع ًذاسد تب خوغ هؼٌب پیذا وٌذ، صیشا افتذ وِ تىلیف هْن سا فؼلی وشد ٍ لزا سثؽی ثِ ض سبوت است ٍ گشدى ضبسع ًوی

اى »، ّیچ وبسی ثِ «یدت الصالت»پس دس ستجِ هَظَع است ٍ دخبلت دس هصلحت اهش داسد ًِ هبهَسثِ. ػصیبى 

وٌذ ٍلی اهش ثِ اّن ًسجت ثِ  ضَد ٍ ثِ هتؼلك خَد دػَت هی حىن صًذُ هیایي ًذاسد ّش ٍلت ػصیبى آهذ « ػصیت

ًىتِ جت ثِ هتؼلمص هحشن است ٍ وِ اهش ًساٍل ًىتِ پس ًتیدِ گیشد.  لمص هحشن است ٍ خلَی ػصیبى سا هیهتؼ

ًذاسد ٍ فؼلی  ثِ ػصیبى اصالِ وبسی دٍم وِ اهش ًسجت ثِ هَظَػص سبوت است ایي است وِ اهش ثِ صالت، ًسجت

َت ثِ سا دػ ِ هىلفلِ، اهش ثِ اصالاسد وِ اٍ سا ٍاداس ثِ ػصیبى وٌذ ٍلی دس ًبحیِ اصاًذثِ هىلف ضذى ایي اهش وبسی 

َظَع حىن ت هِ اصالِ هؼلَل حىن است ٍ دس ًبحیِ صالصیشا ػصیبى دس ًبحی ،وٌذ هی تحمك اصالِ ٍ تشن ػصیبى

 سبوت است.  ثِ هَظَع ًسجت ٍ هحشویت داسد است. حىن ًسجت ثِ هتؼلك خَد

لزا  ن است ًٍسجت ثِ تحمك اصالِ هحشّ «الٌدبسِ ػي الوسدذصل أ»ًسجت ثِ ػصیبى سبوت است ٍ   «صلّ»دس تشتت 

آیذ ػصیبًی دس وبس ًیست ٍ صالتی  سا ثشداسد ٍ ّیچ اضىبلی ًذاسد ٍ اصالِ وِ هی «صلّ» خَاّذ هَظَع هی «لصأ»

هشحَم وِ تشتت ّیح هطىلی ًذاسد.  ضَد جلی ثگزاسین هؼلَم هیبیی سا وٌبس دٍ ًىتِ لوبس ًیست. اگش ایي ًىتِ ًْ دس

ي یذ هگَ ی هصبلح ٍ هفبسذ ػلل حىن است. هحمك خَئی هیداًذ ٍل ػت سا هؼلَل حىن هیی ػصیبى ٍ اؼبًبئیٌ

خلسِ ثؼذ ثشسسی  وِ التعبءً ّوذیگش هطىل داسًذ ٍ ًِلزا ایٌْب ًِ راتب ثب  ًسجت ثِ هَظَع ػلیت لبئل ًیستن،

 .خَاّین وشد

 همشّس: حسي هْبخشی


