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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»
 رالصه جلسه گذشته

ػشض کشدین دس هَسد عْبسات حالث یؼٌی ٍضَ، غسل ٍ تیون اضکبالتی هغشح ضذُ است. پٌذ اضکبل اص هزوَع کلوبت هشحَم 

ِ ثسب هْن تشیي اضکبل ّوبى ضیخ اًصبسی ٍ هحمك خشاسبًی ٍ هحمك ًبییٌی لبثل استفبدُ است. الجتِ دس ثیي ایي پٌذ اضکبل چ

است کِ هشحَم ضیخ اًصبسی ثیبى کشدُ اًذ ٍ دیگشاى ًیض ثِ تجغ ایطبى ّشچٌذ ثب ثیبى ّبی هتفبٍت آى سا رکش کشدًذ.  اضکبل دٍس

ش ثخَاّین لبئل ضَین کِ ٍضَ، غسل ٍ تیون ثِ ٍاسغِ یک اهش غیشی ٍارت ضذُ اًذ ٍ ػجبدیت هحصل اضکبل دٍس ایي ثَد کِ اگ

پیذا کشدُ اًذ ًتیزِ آى دٍس ٍ ثبعل است. صیشا  اصل ػجبدیت ٍضَ اص هسلوبت است ٍایي اروبػی است کِ ٍضَیی همذهِ ًوبص 

ب اًضوبم ثِ لصذ لشثت، همذهِ ًوبص است. پس است کِ ػجبدت ثبضذ، یؼٌی ضستي دست ٍ صَست ٍ هزوَػِ غسالت ٍ هسحبت ث

ػجبدیت ٍضَ هسلن است ٍ اهش غیشی ثبیذ هتؼلك ضَد ثِ ٍضَیی کِ ػجبدت است. پس اص ثبة ایي کِ حکن هَخش اص هَضَع 

کِ هَضَع است. ثِ ثیبى دیگش اهش غیشی هتَلف  هی ثبضذ خَدش است، اهش غیشی کِ هتؼلك ثِ ٍضَ هی ضَد هَخش اص خَد ٍضَ

ػجبدیت ٍضَ است، اص عشف دیگش اگش ثخَاّین ػجبدیت ٍضَ سا اص اهش غیشی استخشاد کٌین دٍس پیص هی آیذ. صیشا اهش غیشی ثش 

 هتَلف هی ضَد ثش ػجبدیت ٍضَ ٍ ػجبدیت ٍضَ هتَلف هی ضَد ثش اهش غیشی. 

کبهل تش ٍ ربهغ تش کٌٌذ. الجتِ هب دیگش اضبسُ هحمك ًبییٌی احتوبلی سا اضبفِ ثِ ایي احتوبل ًوَدُ اًذ ٍ سؼی کشدُ اًذ کِ اضکبل سا 

 فمظ ثِ ثخص دٍم سخي ایطبى هی کٌین 

 (ندقق نایینیتوضیح اشکال پنجم )

ٍضَ ٍ ػجبدیت آى یب ًبضی اص یک اهش غیشی است یب ًبضی اص یک اهش ًفسی استحجبثی. ایي کِ ٍضَ حَاة داسد ٍ ثش خالف 

ثِ ٍضَ اهش دیگشی هتَرِ ضذُ است کِ دس هَسد آى دٍ احتوبل ٍرَد  ایي است کٍِارجبت غیشی لصذ لشثت الصم داسد، ثخبعش 
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پس احتوبل اٍل ایي  اضکبل دٍس پیص هی آیذ. . کِ دس ایي صَستآى اهشی کِ هتَرِ ٍضَ ضذُ اهش غیشی ثبضذ احتمال اول:

ضَ ثشای اًزبم ًوبص. یؼٌی ثِ ػجذ گفتِ ضذُ است کِ اهشی کِ هتَرِ ٍضَ ضذُ است یک اهش  غیشی ثبضذ. یؼٌی اهش ثِ اًزبم ٍ

 هجتال ثِ اضکبل دٍس است.ایي ّوبى عَس کِ ثیبى ضذ کِ « تَضأ للصلَٓ»

دس ثیي ٍارجبت غیشی یک هَلؼیت خبصی پیذا کشدُ است ٍ حَاة ثِ آى دادُ هی ضَد ٍ ًیبص ثِ لصذ  ٍضَ اگش :احتمال دوم

اص همذهیت ٍضَ ثشای ًوبص ٍ فبسؽ اص  ثی هتَرِ آى ضذُ است. یؼٌی فبسؽتحجبلشثت داسد ثِ خبعش ایي است کِ یک اهش ًفسی اس

ایي کِ ٍضَ ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص ٍارت است؛ خَدش فی ًفسِ ثِ ٍاسغِ سٍایبت هستحت است. اصال ػول ٍضَ یک ػول 

 سِ دلیل ایي احتوبل ثبعل است: استحجبثی است. یؼٌی اهش ًفسی استحجبثی ثِ ٍضَ تؼلك گشفتِ است. هحمك ًبییٌی هی فشهبیٌذ: ثِ

. ثش فشض کِ ایي اهش ًفسی استحجبثی سا لجَل کٌین اهب فمظ ایي هسئلِ دس هَسد ٍضَ ٍ غسل لبثل صذق است صیشا دلیل ثش 9

استحجبة ایي دٍ ٍرَد داسد. یؼٌی دلیل داسین کِ ٍضَ ٍ غسل فی ًفسِ هستحت ّستٌذ اهب دلیلی ثش استحجبة تیون ًذاسین. یؼٌی  

لجَل ضَد اهب دیگش دس هَسد تیون ًوی تَاًین ثگَیین یک  ٍضَ ٍ غسل کٌین ًْبیت آى ایي است کِ دس هَسدلجَل  یي سخي ساگش اا

اهش ًفسی استحجبثی داسین. ثبیذ ساّی سا پیذا کٌین کِ هطکل سا دس عْبسات حالث ثِ کلی حل کٌین. صیشا هطکل هب فمظ ٍضَ ٍ 

هَسد ثیطتش حل ًوی کٌذ اهب دس هَسد تیون ایي ساُ دٍ ج است ٍ ایي ساُ حل فمظ هسئلِ سا دس غسل ًیست ثلکِ تیون ًیض هحل ثح

 حل لبثل لجَل ًیست.

اص ساُ اهش ًفسی استحجبثی حل کٌیذ. ّشچٌذ ٍضَ ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص سا . ضوب لصذ داسیذ ػجبدیت ٍضَیی کِ همذهِ ًوبص است 2

الَضَء هستحت فی »یک استحجبة ًفسی داسد ثِ ػٌَاى خَد ٍضَ خَد ٍضَ  عجك ثیبى ضوب ٍلی است ٍارت ثبلَرَة الغیشی

تَاًذ دٍ حکن ّن صهبى ثش آى ثبس ضَد. اگش ایي ٍضَ هتؼلك اهش ًفسی استحجبثی اهب هطکل ایي است کِ یک هَضَع ًوی«. ًفسِ

ّن صهبى ًوی تَاًذ ّن ٍارت ثبضذ ٍ  ثبضذ ثبیذ ٍرَثص اص ثیي ثشٍد یؼٌی یب ثبیذ ٍارت ثبلَرَة الغیشی ثبضذ یب هستحت ًفسی.

ِ ًوبص ٍ دس ػیي حبل هستحت ثبضذ ثٌفسِ چَى ارتوبع هخلیي پیص هی آیذ ٍ ّن هستحت. یؼٌی ٍارت ثبضذ ثِ ػٌَاى همذه

 .ارتوبع هخلیي هحبل است

حجبثی ًکٌین، اصال صحیح . اسبسب اگش ثخَاّین ایي همذهِ سا ثب لصذ اهش غیشی اهتخبل کٌین ٍ التفبت ٍ تَرْی ثِ اهش ًفسی است4

ًیست ٍ چیضی ثِ ػجذ ًوی سسذ. صیشا فشض ایي است کِ ػجذ توبم تالش خَد سا هی کٌذ کِ اص ػول ثِ همذهِ حَاثی ثِ اٍ ثشسذ. 

یؼٌی حَاة اص عشیك اهش ًفسی استحجبثی آهذُ صیشا اهش غیشی حَاثی ًذاسد ٍ ػجذی کِ االى ٍضَ ثشای ًوبص گشفتِ اگش ثخَاّذ حَاة 

شد ثبیذ ّن تَرِ کٌذ کِ ٍضَ سا ثِ لصذ اهش غیشی ثزب آٍسد ٍ ثگَیذ هي ٍضَ هی گیشم ثشای ًوبص ٍ اگش کسی اص اٍ سَال کٌذ ثج

ثگَیذ ثشای ًوبص، اهب ایي لصذ اهش ثِ تٌْبیی چیضی ثشای اٍ ثِ اسهغبى ًوی آٍسد رض هزَص ٍسٍد ثِ ًوبص. اهب اگش ثخَاّذ حَاة ثِ اٍ 

ًفسی استحجبثی سا ًیض داضتِ ثبضذ. ثِ ػجبست دیگش اگش کسی هی خَاّذ ثب ٍضَیی کِ ثشای ًوبص هی خَاًذ  ثشسذ ثبیذ لصذ آى اهش

حَاة ثجشد ّن ثبیذ لصذ اهش غیشی ٍ ٍارت غیشی سا ثکٌذ ٍ ّن التفبت ٍ تَرِ ثِ آى اهش ًفسی استحجبثی داضتِ ثبضذ. یؼٌی اسبسب 

ًفسی استحجبثی صحیح ًیست. صیشا ثذٍى لصذ آى ػجبدیتی ٍرَد ًذاسد. ػجذ دس  اتیبى ثِ ایي ػجبدیت ٍضَ ثذٍى تَرِ ثِ آى اهش

صَستی هی تَاًذ ٍاسد ًوبص ضَد کِ ایي ٍضَ یک ٍضَی ػجبدی ثبضذ ٍ ٍضَی ػجبدی ًیض تٌْب دس صَستی هحمك هی ضَد کِ 

لصذ اهش ًفسی استحجبثی ٍ ضَ ثگیشد لصذ اهش ًفسی استحجبثی کٌذ صیشا لصذ اهش غیشی ػجبدیت ًوی آٍسد. دس حبلی کِ اگش کسی ٍ
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ًکٌذ ٍ تٌْب لصذ اهش غیشی سا کٌذ ػول اٍ صحیح است ٍ ّیچ کس لبئل ثِ ایي هغلت ًطذُ کِ اگش ػجذی ثشای ًوبص ٍضَ هی 

گیشد حتوب ثبیذ التفبت ٍ تَرِ ثِ اهش ًفسی استحجبثی داضتِ ثبضذ. یؼٌی اگش اص ػجذ سَال کٌٌذ چشا ٍضَ هی گیشی، اگش ثگَیذ 

ثشای خَاًذى ًوبص ایي لصذ اٍ کفبیت هی کٌذ حتی اگش تَرِ ثِ آى اهش ًفسی استحجبثی ًذاضتِ ثبضذ. لزا ایي هغلت حبکی اص ایي 

 دخبلتی ًذاسد. است کِ آى اهش ًفسی استحجبثی 

 پس اگش کسی ثخَاّذ ػجبدیت سا اص اهش ًفسی استحجبثی ثِ دست ثیبٍسد، هَارِ ثب ایي تبلی فبسذّب است.

هب ًوی تَاًین دس هَسد ٍضَ ػجبدیت سا حل کٌین. صیشا ػجبدیت ثبیذ اص ربیی ًبضی ضَد ٍ اص عشفی ػجبدیت  :صه اشکالخال

یؼٌی ثبیذ ایي فؼل ثبیذ ثِ لصذ لشثت ثبضذ تب هزَص ضَد ثشای ٍسٍد ثِ ًوبص. حبل ایي ػجبدیت یب ًبضی اص یک اهش غیشی است هخل 

ضذ ثبػج دٍس هی ضَد یب ًبضی اص یک اهش ًفسی استحجبثی است کِ ایي هَسد ًیض ثبعل است. تَضب للصلَُ کِ اگش یک اهش غیشی ثب

صیشا سِ تبلی ٍ فبسذ داسد. پس ػجبدیت عْبسات حالث هطکل داسد صیشا ًِ ًبضی اص یک اهش غیشی است، ٍ ًِ ًبضی اص یک اهش 

 ًفسی استحجبثی.

کِ هحمك ًبییٌی آى سا ثیبى کشدُ اًذ. یؼٌی ضیخ اًصبسی اصل اضکبل سا ایي اضکبل تکبهل یبفتِ اضکبل هشحَم ضیخ اًصبسی است 

ًیض هَسد ثشسسی لشاس  ییٌی ثب فشض اهش ًفسی استحجبثیثب فشض ایي کِ اهش ٍضَ یک اهش غیشی ثبضذ هغشح ًوَدًذ ٍلی هحمك ًب

 دادًذ.

ى ضذ ٍارجبت غیشیِ حَاة هستمل ًذاسًذ اهب کِ دس هَسد عْبسات حالث هغشح است ثیبى ضذ. صیشا ّوبى عَس کِ ثیبی اضکبل پٌذ

هَارِ ضذین ثب سِ ٍارت غیشی یؼٌی ٍضَ، غسل، تیون کِ حسبثطبى ثب ثمیِ ٍارت ّب هتفبٍت است ٍ حَاة هستمل داسًذ کِ دس 

 لبلت پٌذ اضکبل آى ّب سا ثیبى کشدین.

 پاسذ اشکال به عبادیت طهارت ثالث

ػوذتب ثِ اضکبل دٍس پبسخ دادُ ضذُ ٍ اگش ثتَاًین ثِ اضکبل دٍس پبسخ دّین ثِ ثمیِ پبسخ ثِ ایي اضکبالت دادُ ضذُ ٍلی چٌذیي 

اضکبالت ًیض پبسخ دادُ هی ضَد. یؼٌی هوکي است چْبس اضکبل سا ثب یک پبسخ رَاة دّین. اهب اروبال ّفت رَاة ثِ ایي 

سِ رَاة ثِ اضکبل دٍس دادُ اًذ، هحمك خشاسبًی ًیض دس کفبیِ دٍ رَاة ثِ ایي  اضکبالت دادُ ضذُ. خَد ضیخ اًصبسی دٍ یب

اضکبل دادُ اًذ، الجتِ پبسخ ّبی ایطبى ثیطتش اص هشحَم ضیخ اًصبسی است. ضبگشداى هحمك خشاسبًی ثِ ایي اضکبل پبسخ دادُ اًذ. 

ًیض ثِ اضکبل دٍس  هخل هحمك ػشالی ٍ هحمك خَیی دٍس پبسخ دادُ اًذ. ضبگشداى ایي دٍهحمك ػشالی، هحمك ًبییٌی ثِ اضکبل 

پبسخ دادُ اًذ. اگش ثخَاّین رَاة ّب سا اص اضکبل دٍس ثطوبسین، ضبیذ ّفت یب ّطت پبسخ ثِ اضکبل دٍس هغشح ضذُ است. ضوي 

گفتِ اًذ کِ  ایي کِ اضکبالتی ثِ هحمك خشاسبًی ثیبى ضذُ کِ ایطبى سخي هشحَم ضیخ اًصبسی سا کبهل ثیبى ًکشدُ است. یؼٌی

 هحمك خشاسبًی دس همبم ًمل پبسخ ّبی هشحَم ضیخ اًصبسی هشتکت اضتجبُ ضذُ کِ هب ٍاسد آى ًوی ضَین.

 پاسذ اول: )نرخوم شیذ انصاری(

 سفغ یذ کٌین.  ِاضکبل دٍس ثش پبیِ دٍ سکي استَاس است کِ اگش ثخَاّین ایي اضکبل سا اص ثیي ثجشین ثبیذ اص یکی اص ایي دٍ همذه

. یؼٌی ثِ ٍضَ یک اهش دیگش هتؼلك ضذُ است ٍ ثَاسغِ آى اهش دیگش هی تَاًین لصذ آى اهش سا ین ثِ اهش دیگشیضم ضَهلت .9

کٌین ٍ هصحح ػجبدیت ٍضَ ضَد. یؼٌی کبًِ ایي عَس است کِ ثِ ػجذ گفتِ اًذ کِ ثبیذ ًوبص ثخَاًی ٍ یکی اص همذهبت 

همذهِ ًوبص است ٍ اهش غیشی ًیض ثِ ٍضَ ثشای ًوبص داسین ٍلی غیش اص  ًوبص سا ٍضَ لشاس دادُ اًذ ٍ ػجذ هی داًذ کِ ٍضَ
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اهش غیشی یک اهش دیگشی ًیض داسین کِ ػجبست است اص اهش ثِ ٍضَ گشفتي. ایي اهش ثِ ٍضَ گشفتي اگش لصذ اهتخبلص 

ثش ػجبدیت ٍضَ  ضَد، خَدش حَاة داسد. یؼٌی لصذ لشثت هی کٌین ٍ دٍس اص ثیي هی سٍد صیشا ّشچٌذ اهش غیشی هتَلف

است ٍلی هطکل ایي است کِ ػجبدیت ٍضَ سا دٍثبسُ ثخَاّین اص اهش  غیشی ثِ دست آٍسین اهب اگش ػجبدیت ٍضَ سا اص 

 اهش دیگشی استفبدُ کٌین هطکلی پیص ًوی آیذ.

ٍضَ اهش دیگشی غیش اص اهش غیشی دس هَسد  احتوبل خالف فشض هب است ٍ هبهشحَم ضیخ اًصبسی هی فشهبیٌذ: ایي 

 ًذاسین.

 آى ٍضَیی کِ هی ضَد ثب آى ًوبص خَاًذ ٍ سافغ حذث است اصال ػجبدیت ًذاسد لزا اصال لصذ لشثت الصم ًیست. .2

 ایي ًیض صحیح ًیست صیشا اروبػی است ٍضَیی کِ ثب آى ًوبص خَاًذُ هی ضَد حتوب ًیبص ثِ لصذ لشثت داسد.

اص ػجبدیت ٍضَ ثش داسین ًِ هی تَاًین اهش دیگشی سا ایي رب فشض  هب ًِ هی تَاًین دستپس هشحَم ضیخ اًصبسی هی فشهبیذ: 

کٌین. لزا هی گَیٌذ: ٍضَ فی ًفسِ ثذٍى ایي کِ پبی اهش دیگشی دس کبس ثبضذ هؼٌَى ثِ یک ػٌَاى ٍالؼی است کِ فی راتِ ٍ فی 

عش سرحبى راتیص ٍلی ایي اص ًفسِ سرحبى داسد. یؼٌی یک سرحبى راتی ثشای خَد ٍضَ دس ًظش ثگیشین کِ اسصش داسد ثِ خب

کبهل هی ضَد کِ لصذ ضذُ ثبضذ. هخبل هی صًٌذ ثِ تؼظین، تؼظین دس ثشاثش اًسبى ّبی ػٌبٍیي لصذیِ است. دس صَستی سرحبًص 

ثضسگ یک سرحبى راتی داسد ٍ ػٌَاًی داسد کِ اگش ثخَاّذ هصلحت ٍ سرحبًص حفؼ ضَد ثبیذ لصذ ضَد. یؼٌی اگش کسی رلَی 

ػٌبٍیي لصذیِ ػٌبٍیٌی ّستٌذ کِ تحمك ػٌَاى هی ضَد، تؼظیوی هحمك  ًطذُ.  ضَد ٍ ثخبعش ثستي ثٌذ کفطص خنثضسگی سد هی 

 هٌَط ثِ لصذ است. 

غیشی  ثش ایي اسبس ٍضَ ثِ لحبػ آى اهش غیشی کِ داسد همذم است ٍ ٍرَثص یک ٍرَة غیشی است ٍلی ثب لغغ ًظش اص آى اهش

کِ ایي ػٌَاى سارح لصذ ضَد. پس لضٍم اػتجبس لصذ ٍ لصذ لشثت ثِ ًحَی کِ ػجبدیت  فغ حذث استاسثِ ضشعی همذهِ ًوبص ٍ 

خَد ٍضَ یک سرحبى راتی داسد کِ ثخبعش آى سرحبى راتی ثبػج هی ضَد  ست کٌذ، اص ّیچ اهشی گشفتِ ًطذُ ثلکٍِضَ سا دس

 کِ ثِ ػٌَاى ػجبدت تحمك پیذا کٌذ ٍ ایي یک ػٌَاى لصذی است.

دٍس اص ایي  ا ثذٍى اهش غیشی دسست کٌین کِلغغ الٌظش ػي االهش غیشی. هطکل هب ایي ثَد کِ ػجبدیت ٍضَ سپس ٍضَ ػجبدٓ هغ 

 شٍد. هٌتْی چَى یک ػٌَاى لصذی است کِ حتوب ثبیذ آى ػٌَاى ثب ایي لصذ هحمك ضَد چبسُ ای ًیست رض ایي کِ اگشاص ثیي ث ساُ

 ِ ثبضذ.کٌذ لصذ آى سا داضتهیخَاّذ لصذ اهتخبل اهش غیشی 
 

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»


