
3011404 

3 
 ((باشد خواهران مي ههاي علمي هاي غير حضوري حوزه متعلق به مركس آموزش ،حقوق ايه اثر هكلي))

 

 (حلقه اثلثه)4اصول فقه
 

 

 

 3ردس 
 

علن الهدي  سالم والوسلويناال حجت: استاد

 عادتيس یاسر  :آهوزشيار



3011404 

3 
 1 ((باشد خواهران مي ههاي علمي ضوري حوزههاي غير ح متعلق به مركس آموزش ،حقوق ايه اثر هكلي))

  هقدهه
اش شزازُ  إ زٍاٗت صح٘حِ دز ّو٘ي زاستب. هدُ ثس حج٘ت استصحبة، زٍاٗبت استدز دزس لجل گرشت وِ دل٘ل ع

ثبزُ، هَزدِ  زٍاٗت صح٘حٔ دٗگسٕ اش شزازُ زا دز اٗي ،دز اٗي دزس. هَزد ثسزسٖ لساز گسفت ،ج٘ت استصحبةح ثبزٓدز

اٗي . ًبه٘ن صح٘حٔ زعبف هٖ ى،دز اٍل آ« زعبف»ثِ وبز ثسدى ٍاضٓ هب اٗي صح٘حِ زا ثِ خبطس  .دّ٘ن ثسزسٖ لساز هٖ

دز وتبة علل الشساٗع اٗي  (زُ)اهب ش٘خ صدٍق ،ثِ شىل هعوس ًمل شدُ است ،حدٗث ّس چٌد وِ دز اوثس هٌبثع حدٗثٖ

.  اسٌبد دادُ است (ع)حدٗث زا ثِ اهبم ثبلس

ث٘بى  (ع)فسٍض هتعددٕ زا هحعس اهبمثِ اٗي ٍاسطِ،  (زُ)ثبشد وِ شزازُ  هشتول ثس شش سؤال ٍ جَاة هٖ ،اٗي صح٘حِ

هَزد استدالل هب ثس حج٘ت استصحبة لساز  ،چِ وِ اش اٗي حدٗث آى. دٌّد اٗي فسٍض زا پبسخ هٖ (ع)وٌد ٍ اهبم هٖ

.  ثبشد سؤال سَم ٍ ششن هٖگ٘سد،  هٖ

پسداشٗن تب ثب ذٌّ٘ت ثبش  ثِ تَظ٘ح ٍ تج٘٘ي هعٌبٕ اٗي حدٗث هٖ ،وِ ٍازد هجبحث استداللٖ اٗي حدٗث شَٗن لجل اش اٗي

. ٍازد ثحث استدالل شَٗن
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  دزسهتي 

السٍاٗٔ الثبً٘ٔ 

:  ٗلٖ كوب لصزازٓ أخسى زٍاٗٔ ّٖ ٍ

 حعست ٍ فأصجت الوبء، (هي) لِ أص٘ت أى إلى أثسُ فعلوت هٌٖ، هي ء شٖ أٍ( غ٘سُ) أٍ زعبف دم ثَثٖ أصبة: قلت .1

.  تغسلِ ٍ الصالٓ تع٘د: قبل ذلك؟ ثعد ذكست ًٖإ ثن صل٘ت، ٍ ،ش٘ئبً ثثَثٖ ىأ ًس٘ت ٍ الصالٓ،

 ٗدتع ٍ تغسلِ: قبل ٍجدتِ؟ صل٘ت فلوب علِ٘، أقدز فلن فطلجتِ صبثِ،أ قد ًِأ علوت ٍ هَظعِ، زأٗت أكي لن ًٖإف: قلت .2

.  الصالٓ

.  الصالٓ تع٘د ال ٍ تغسلِ: قبل فِ٘؟ فسأٗت صل٘ت ثن ،ش٘ئبً أز فلن فٌظست ذلك، أت٘قي لن ٍ صبثِأ قد ًِأ ظٌٌت ىإف: قلت .3

.  أثداً ثبلشك ال٘ق٘ي تٌقط ىأ لك ٌٗجغٖ ل٘س ٍ شككت، ثن طْبزتك، هي ٗق٘ي على كٌت ألًك: قبل ذلك؟ لن ٍ قلت،

 حتى أصبثْب قد ًِأ تسى التٖ الٌبح٘ٔ ثَثك هي تغسل: قبل فأغسلِ؟ َّ أٗي أدز لن ٍ اصبثِ، قد ًِأ علوت قد ًٖإف: قلت .4

.  طْبزتك هي ٗق٘ي على تكَى

  فِ٘؟ ًظسأ ىأ ء شٖ صبثِأ ًِأ فٖ شككت ىأ علٖ فْل: قلت .5

.  ًفسك فٖ ٍقع الرٕ الشك ترّت اى تسٗد اًوب لكٌك ٍ ال،: قبل

 ثن تشك لن ىإ ٍ زأٗتِ، ثن هٌِ هَظع فٖ شككت إذا تع٘د ٍ الصالٓ تٌقط: قبل الصالٓ؟ فٖ ًبأ ٍ ثَثٖ فٖ زأٗتِ ىإ: قلت .6

 ال٘ق٘ي تٌقط ىأ ٌٗجغٖ فل٘س عل٘ك أٍقع ء شٖ لعلِ تدزٕ ال ألًك الصالٓ، على ثٌ٘ت ثن غسلتِ ٍ الصالٓ قطعت زطجبً زأٗتِ

 السؤال على الجَاة فٖ جبء هب االستدالل هَقع ٍ أجَثتْب، هع السإٍ هي أسئلٔ ستٔ على السٍاٗٔ ّرُ تشتول ٍ .ثبلشك

فْن هَظعٖ االستدالل هي غ٘س أًب سٌستعسض فقِ االسئلٔ ٍ اجَثتْب جو٘عبً لوب لرلك هي دخل فٖ تعو٘ق  [ .السبدس ٍ الثبلث

 ].السٍاٗٔ
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(  صحيحه رعاف)دوم زراره  هتبيين هعناي صحيح
. گسدد آى ث٘بى هٖ ٍ سپس تسجوِ ٍ ًىبت تطج٘مٖ هتي زٍاٗت الشم است اثتدا ،ثسإ تج٘٘ي اٗي صح٘حِ

 

  هتن عربي و نکات تطبيقي

 : ٗلٖ كوب لصزازٓ أخسى زٍاٗٔ ّٖ ٍ

سؤال اٍل شزازُ 

 ٍ (4)فأصجت الوبء،( هي)  (3)لِ أص٘ت أى إلى أثسُ (2)فعلوت هٌٖ، هي ء شٖ أٍ( غ٘سُ أٍ) (1)زعبف دم ثَثٖ أصبة: قلت .

 . (8)تغسلِ ٍ الصالٓ (7)تع٘د: قبل ؟(6)ذلك ثعد ذكست ًٖإ ثن صل٘ت، ٍ ،(5)ش٘ئبً ثثَثٖ ىأ ًس٘ت ٍ الصالٓ، حعست
وِ  ثبشد چٌبى هٖ« اظبفٔ ث٘بًِ٘»پس اظبفٔ دم ثِ آى . (خَى دهبغ)شَد  زعبف ثِ هعٌبٕ خًَٖ است وِ اش ثٌٖ٘ خبزج هٖ. 1

.  ًمل شدُ است« دمٌ هي السُعبف»دز علل الشساٗع ً٘ص 

. هت گرازٕ وسدمجب زا عال آى: ٗعٌٖ. 2

.  آى زا آة ثىشن ،تب ٍلتٖ وِ ثِ آة زس٘دم: ٗعٌٖ .ثَثٖ :هسجع ظو٘س. 3

. ثِ آة زس٘دم: ٗعٌٖ .ثبشد هٖ« الوبء»هفعَل آى . 4

. ش٘ئٖ اش ًجبست: ٗعٌٖ. 5

. اقبهٔ الصالٓ: هشبزٌالِ٘. 6

. ثبشد جولٔ خجسٕ دز همبم طلت ٍ اًشبء هٖ. 7

  .الثَة: هسجع ظو٘س هفعَلٖ. 8
6:53 Sco1: 

 سؤال دٍم شزازُ

 ٍ تغسلِ: قبل ؟(3)ٍجدتِ صل٘ت فلوب ،(2)علِ٘ (1)أقدز فلن فطلجتِ صبثِ،أ قد ًِأ علوت ٍ هَظعِ، زأٗت أكي لن ًٖإف: قلت 

 . الصالٓ تع٘د
. آى زا ً٘بفتن: ٗعٌٖ. 1

. دم: هسجع ظو٘س. 2

. ثِ علن تفص٘لٖ هجدل گشت ،علن اجوبلٖ هي ثِ اصبثت خَى :ٗعٌٖ. 3

 

ٍم شزازُ س سؤال

. الصالٓ تع٘د ال ٍ تغسلِ: قبل ؟(2)فِ٘ فسأٗت صل٘ت ثن ،ش٘ئبً أز فلن فٌظست ،(1)ذلك أت٘قي لن ٍ صبثِأ قد ًِأ ظٌٌت ىإف: قلت

 . أثداً ثبلشك ال٘ق٘ي تٌقط ىأ لك ٌٗجغٖ ل٘س ٍ شككت، ثن طْبزتك، هي ٗق٘ي على كٌت ألًك: قبل ؟(3)ذلك لن ٍ قلت،

. تإصبة: هشبزٌالِ٘. 1



3011404 

3 
 4 ((باشد خواهران مي ههاي علمي ضوري حوزههاي غير ح متعلق به مركس آموزش ،حقوق ايه اثر هكلي))

. الثَة: هسجع ظو٘س .2

  .لِنَ ال أع٘د صالتٖ فٖ ّرُ الصَزٓ: ٗعٌٖ .اعبدٓ ًوبش عدم ٍجَة: الِ٘ هشبزٌ. 3

11:16 Sco2: 

م شزازُ چْبزسؤال 

 قد ًِأ (5)تسى التٖ (4)الٌبح٘ٔ ثَثك هي تغسل: قبل ؟(3)فأغسلِ (2)َّ أٗي أدز لن ٍ ،(1)صبثِأ قد ًِأ علوت قد ًٖإف: قلت

 . (7)طْبزتك هي ٗق٘ي على تكَى حتى (6)أصبثْب

. الثَة: هسجع ظو٘س هفعَلٖ .دم: هسجع ظو٘س فبعلٖ. 1

. دم: هسجع ظو٘س. 2ٍ3

.  هحدٍدُ: ٗعٌٖ. 4

. اعتمبد دازٕ: ٗعٌٖ. 5

. الٌبح٘ٔ: هسجع ظو٘س هفعَلٖ .دم: هسجع ظو٘س فبعلٖ. 6

. ًٖ خَى اش آى هحدٍدُ خبزج ً٘ستگ٘سٕ وِ ٗم٘ي ن لدز ٍس٘ع هٖ  آى ،خَاّٖ ثشَٖٗ آى هحدٍدُ زا وِ هٖ :ٗعٌٖ. 7

 

م شزازُ پٌجسؤال 

 الشك ترّت ىأ تسٗد ًوبأ لكٌك ٍ ،(5)ال: قبل فِ٘؟ (4)ًظسأ ىأ (3)ء شٖ (2)صبثِأ ًِأ فٖ شككت ىأ (1) عَلََٖ فْل: قلت

 . ًفسك فٖ ٍقع الرٕ
 .«أى أًظس فِ٘»خجس همدم ثسإ. 1

. الثَة: هسجع ظو٘س هفعَلٖ. 2

. «صبثِأ»فبعل . 3

. آٗب دز اٗي صَزت ثس هي الشم است وِ فحص اش ًجبست ًوبٗن: هجتدإ هُؤَخّس ثسإ عَلََٖ؛ ٗعٌٖ .4

. ثِ خالف شجْبت حىوِ٘ ،فحص الشم ً٘ست ،شٗسا دز شجْبت هَظَعِ٘. 5

15:05 Sco3: 

م شزازُ ششسؤال 

 لن ىإ ٍ زأٗتِ، ثن (2)هٌِ هَظع فٖ شككت إذا تع٘د ٍ الصالٓ تٌقط: قبل الصالٓ؟ فٖ ًبأ ٍ ثَثٖ فٖ (1)زأٗتِ ىإ: قلت

 فل٘س (6)عل٘ك أٍقع ء شٖ لعلِ تدزٕ ال ألًك ،(5)الصالٓ على ثٌ٘ت ثن غسلتِ ٍ الصالٓ قطعت (4)زطجبً زأٗتِ ثن (3)تشك

 فٖ جبء هب االستدالل هَقع ٍ ،(7)أجَثتْب هع السإٍ هي أسئلٔ ستٔ على السٍاٗٔ ّرُ تشتول ٍ ثبلشك ال٘ق٘ي تٌقط ىأ ٌٗجغٖ

 .السبدس ٍ الثبلث السؤال على ٍاةالج

. دم زعبف :هسجع ظو٘س. 1

. شَكَكتَ: هتعلك جبز ٍ هجسٍز .الثَة: هسجع ظو٘س. 2
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. ًِ لجل اش ًوبش ،ثِ لجبس اصبثت وسدُ است ،اگس احتوبل ثدّٖ وِ اٗي خَى دز حبل ًوبش :ٗعٌٖ. 3

.  ثِ لجبس اصبثت وسدُ است زٍد دز حبل ًوبش ثِ طَزٕ وِ احتوبل هٖ ؛تبشُ است ،آى خَى :ٗعٌٖ. 4

 . دّٖ سپس ثِ ًوبش اداهِ هٖ ،ًوَدُ پبنوٌٖ ٍ لجبس زا  ًوبش زا ثِ هدت وَتبّٖ هتَلف هٖ :ٗعٌٖ. 5

  .دز حبل ًوبش ٍالع شدُ است ،شبٗد ًجبست ثس لجبس تَ :ٗعٌٖ. 6

.  االسئلٔ: هسجع ظو٘س. 7

23:19 Sco4: 
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  چکيده

ثبشد وِ فمط سؤال سَم ٍ ششن هَزد استدالل ثس حج٘ت  ل ٍ جَاة هٖدازإ شش سؤا( زعبف) دٍم شزازُ ٓصح٘ح

: عجبزتٌد اش سؤالاٗي دٍ  .شَد استصحبة ٍالع هٖ

پ٘دا ًىٌن ٗم٘ي اگس گوبى ثِ اصبثت خَى ثٌٖ٘ ثِ لجبسن داشتِ ثبشن ٍ ثِ آى  :پسس٘دم (ع)گَٗد اش اهبم  شزازُ هٖ: سَم فمسٓ

خًَٖ زا دز  ،سپس ًوبشم زا دز ّوبى لجبس خَاًدُ اهب ثعد اش ًوبش ،پ٘دا ًىٌنپس دز لجبسن آى زا جستجَ وسدُ ٍ آى زا 

پسس٘دم ثسإ چِ؟ حعست . ويملجبست زا ثشَٕ ٍ ًوبشت زا اعبدُ : فسهَدًد( ع)اهبم ( ؟حىوش چ٘ست) .لجبسن ثجٌ٘ن

ًمط  ،ا ثِ سجت شهشٗسا تَ ٗم٘ي ثِ طْبزت داشتٖ سپس دز آى شه وسدٕ ٍ ّسگص شبٗستِ ً٘ست وِ ٗم٘ي ز: فسهَدًد

.  ًوبٖٗ

حىوش چ٘ست؟ حعست  ،زا دز لجبسن ثجٌ٘ن ٕخَى ،اگس دز حبل ًوبش :پسس٘دم( ع)گَٗد اش اهبم  شزازُ هٖ: ششن ٓفمس

دز اصبثت آى ثِ لجبست  ،ّوبى خًَٖ است وِ لجل اش ًوبش ،ثٌٖ٘ داًٖ وِ اٗي خَى وِ اوٌَى دز لجبست هٖ اگس هٖ: فسهَدًد

دّٖ  ثٌٖ٘ وِ احتوبل هٖ إ تبشُ هٖ اهب اگس اٗي خَى زا ثِ گًَِ. ًوبٖٗ ى زا اعبدُ هٖآ شىٌٖ ٍٕ شه داشتٖ، ًوبشت زا م

ًوبشت زا اداهِ  ٓاٗي خَى ّن اوٌَى ثِ لجبست اصبثت ًوَدُ است، ًوبشت زا هتَلف ًوَدُ ٍ لجبست زا شستِ ٍ سپس ثمٖ

زدُ ثبشد ٍ تَ علن ثِ آى ًدازٕ وِ اٗي ًجبست ّوبى دز حبل ًوبش ثِ لجبس تَ اصبثت ن ،شٗسا چِ ثسب اٗي خَى ؛دّٖ هٖ

 . پس سصاٍاز ً٘ست وِ ٗم٘ي خَد زا ثب شه ًمط ًوبٖٗ. ًجبستٖ است وِ لجل اش ًوبش ثِ اصبثت آى شه داشتٖ

 
 


