
33 

 

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

دس ٍارت غیشی حبصل ضذ ػمبة  ٍحالث اضىبالتی هطشح است. ًتیزِ ای وِ دس ثحج اص هسئلِ حَاة دس هَسد ػجبدیت طْبسات 

یؼٌی اگش ضبسع اهش ثِ ری  حَاة ٍ ػمبة ٍارت ًفسی ًذاسد.اص وِ ٍارت غیشی خَدش هستمال حَاة ٍ ػمبثی رذا  ایي ثَد

ثبضذ چِ ٍرَة ضشػی همذهِ سا ثپزیشین ٍ چِ ٍرَة ضشػی  ثِ همذهبت آى ًیض وشدُ شِ دًجبل آى اهالومذهِ ای وشدُ است ٍ ث

اگش اصل دس  وِ. حبل سَال ایي است همذهِ سا ًجپزیشین استحمبق حَاة ٍ ػمبة دس هخبلفت ٍارت غیشی ٍ هَافمت آى ًیست

یؼٌی  ،خَد ٍظَ حَاة هستمل داسد ٍ چٌیي ًیستٌذ ایي )ٍظَ،غسل،تیون(است پس چشا طْبسات حالث یي گًٍَِارجبت غیشی ا

ثِ ًوبص یه اهش  اهش .ضَد( ثِ اٍ حَاة دادُ هیصیشا تب ٍظَ ًگیشد ًوبص ًوی تَاًذ ثخَاًذ)ّویي وِ وسی ٍظَ هی گیشد ثشای ًوبص 

حَاثی ثِ غیش اص حَاة ػول ثِ ًوبص  غیشی است ٍ ػلی المبػذُ ًجبیذ ػول  ثِ ایي اهش غیشیثِ ٍظَ یه اهش  شًفسی است ٍلی اه

یشی حسبثطبى اص ثمیِ ٍارجبت غ؛ وبًِ طْبسات حالث دة هستمل داسد غسل حَاة هستمل داسٍظَ حَاداضتِ ثبضذ،ٍلی هی ثیٌین 

 ؟ چشا؟ ایي ّب چطَس ػجبدت ضذُ اًذ ،ذا استر

دس وِ  تبلجی اسهط ثِ تجغ تدس ساثطِ ثب طْبسات حالث هطشح اساضىبالتی وِ  یي هطلت دس ٍالغ تبویذ ثش ایي ًىتِ ثَد وِثیبى ا

 ثیبى وشدین. ٍارجبت غیشی

 اشکاالت نسبت به طهارات جالث

-اًصبسی هطشح وشدُم ضیخ ایي اضىبالت ثِ ثیبى ّبی هختلف ٍ ثب ػجبسات گًَبگَى ثیبى ضذُ است. اسبس ایي اضىبالت سا هشحَ

وِ  2ثیبى وشدُ اًذدس وتبة الطْبسُ ّوچٌیي ایطبى اضىبل دیگشی  1.دٍ اضىبل سا هطشح وشدُ استدس هطبسح االًظبس ایطبى  .اًذ

هحمك خشاسبًی ًیض دس وفبیِ ایي  .سِ اضىبل هطشح وشدُ است ضیخ اًصبسی ًسجت ثِ ػجبدیت طْبست الخالثهشحَم  تَاى گفتهی

اًصبسی اسائِ هی دّذ هتفبٍت  ضیخی وِ ایطبى اص اضىبل . الجتِ ًَع ثیبىهطشح وشدُ اًذ اًصبسی ضیخهشحَم اضىبل سا ثِ تجغ  سِ
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 66هطبسح االًظبس ظ  

2
 .78، ظ وتبة الطْبسُ، ویفیت ٍظَ 
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ىبل اضىبل وشدُ اًذ وِ ثیبًبت ثب ّن فشق هی وٌذ. ٍلی هزوَػب اسبس ایي اضىبالت هخصَصب یه اضثِ ایطبى لزا ػذُ ای  است.

ضیخ اًصبسی هطشح ضذُ است ٍ هحمك خشاسبًی ًیض آى  سا ثیبى وشدُ اًذ ٍ الجتِ رَاة وِ ثِ اضىبل دٍس هؼشٍف است تَسط 

 ّبیی سا ثِ آى دادُ اًذ. 

اص ایي وِ  ٍرَد داسد لاضىبسات حالث ٍرَد داسد سا هطشح وٌین هزوَػب پٌذ بْشستی اص اضىبالتی وِ دس هَسد طْف اگش ثخَاّین

ذ وِ اص رَاًت رلَُ ٍ صٍایبی هختلف یه اضىبل ّستٌ اضىبالت ثبضذ ٍ ثمیِضىبل دٍس تشیي آى ّب ا پٌذ اضىبل ضبیذ هْن

ایي اضىبالت آضٌب ضَیذ ثِ طَس خالصِ ثِ آى  ش ثش هی گشدد، اهب ثشای ایي وِ ثبٍ حمیمت آى ّب ثِ یه اه تهختلف دیذُ ضذُ اس

 ّب اضبسُ هی وٌین.

  اشکال اول

 اهش غیشیوِ  لجال ثیبى ضذ .گفتِ ضذ هستَرت حَاة ًیستلجال ًیض هَافمت اهش غیشی ٍ اطبػت ًسجت ثِ اهش غیشی چٌبى چِ 

 .ػول اٍ هتشتت هی ضَدی ثش حَاث ،وٌذلجل اص ًوبص ٍظَ ثگیشد یب غسل ٍارت ٍ تیون ثشای ًوبص  اگش وسی حَاة هستمل ًذاسد. اهب

ًوبص  َاى همذهِثِ ػٌوِ گفتین حَاثی دس وبس ًیست اهب طْبسات حالث شی ٍ هَافمت اهش غیشی، ارجبت غیدس هَسد ٍثِ ػجبست دیگش 

 یي ٍظَ همذهِ ًوبص است ٍلی ػلی سغن ایي وِ ا ٍ اگش وسی ٍظَ ثگیشد حَاة ثش آى ّب هتشتت هی ضَدٍالغ هی ضَد ثال اضىبل 

 حَاة ّن داسد.

 اشکال دوم

ثَد ٍ  ،جبت غیشی هستلضم لشة ثِ حك تؼبلی ًیستٌذ. صیشا هَافمت ٍ اطبػت ثب اهش غیشیٍار ثیبى ضذ، گزضتِ سثش اسبس آى چِ د

ٍ ًجَدش  ثَدهتؼلك ثِ ًصت سلن، اهش غیشی  ،ًشدثبى ثگزاس ٍ ثبالی پطت ثبم ثشٍ :اگش هَال هی گَیذیؼٌی  .ًجَدش یىسبى است

اص لجیل  ًوی تَاًذ هَرت لشة ثِ هَال ضَد. صیشااهشی وِ ثَد ٍ ًجَدش یىسبى است  یىسبى است ٍ تبحیشی دس هسئلِ ًذاسد ٍ

طت ثبم ثبیذ ًشدثبى لشاس دّذ ٍ ٍلتی ػمل بالی پهی فْوذ وِ ثشای سفتي ثِ ث اتی است وِ طجیت ثِ هشیط هی وٌذ. ػمل ػجذاسضبد

 .اگش ّن اهش هی وٌذ صشفب یه اهش اسضبدی استًذاسد، اٍ ایي هطلت سا هی فْوذ ضبسع چِ اهش وٌذ ٍ یب ًىٌذ تبحیشی دس هبرشا 

ثب ایي وِ هَافمت اهش غیشی  ثِ ػجبست دیگش اضىبل دٍم ایي است وِ .پس خَد هَافمت اهش غیشی هَرت لشة ثِ خذاًٍذ ًیست

ایي ٍظَ  ٍظَ هی گیشد ثبهستلضم لشة ًیست اهب هی ثیٌین وِ ٍظَ،غسل ٍ تیون لشة ثِ حك تؼبلی هی آٍسد. یؼٌی وسی وِ 

 ثب ّش هؼٌبیی وِ اص لشة تصَس وٌین، چِ ثِ هؼٌبی حمیمی آى یب ثِ هؼٌبی اهتخبل اهش.  ،ثشایص لشة حبصل هی ضَد

. دس اضىبل اٍل گفتین وِ حَاثی ثش ٍارت غیشی هتشتت ًوی ضَد ٍلی دس دٍ صاٍیِ اص صٍایبی یه حمیمت است دٍ اضىبل ایي

هب دسست است وِ ایي دٍ ثب ّن هالصم ّستٌذ ٍ ّوِ ایي ّب یه حمیمت سا ثیبى هی وٌٌذ ااضىبل دٍم گفتین وِ هستلضم لشة ًیست. 

 یه حمیمت است.  صثِ ّش حبل ایي ثیبًبت هختلف ا

 اشکال سوم 

ٍ الصم ًیست ثِ ًحَ ػجبدیت  ثِ ایي هؼٌب وِ ثِ هزشد ػول ثِ هبهَس ثِ اهش سبلط هی ضَد ،ٍارت غیشی یه ٍارت تَصلی است

لجبسص ٍ ة ثبضذ خَااگش  ،وسی وِ  هی خَاّذ ًوبص ثخَاًذ ٍ لجبسص ًزس است . یؼٌیاهش ضَد لبلصذ لشثت ٍاهتخ یبى ضَد ٍتا

ّیچ لصذی ًذاضتِ ٍ لصذ ٍلَ ایي وِ خَدش  ثشای خَاًذى ًوبص وفبیت هی وٌذ،  آة پبن ضذُ سسا ثبد دس حَض اًذاختِ ٍ د

لزا اگش  .ضَد اخز لصذ لشثت دس آى ّب ٌذ ٍ ثبیذثِ لصذ ػجبدت اتیبى ضًَذ ًٍیست ، ٍظَ ٍ تیون ایي گًَِاهب غسل .ًذاضتِػجبدیت 
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ٍارت  اهَس صیشا ایي .فبیذُ ای ًذاسد ، ػولصٍلی لصذ لشثت ًىٌذ اًزبم دّذ هطبثك دستَس وسی ٍظَ ثگیشد ٍ ّوِ ارضاء ٍظَ سا

  هی ثبضٌذ.تؼجذی 

صیشا ایي  ذی دس هَسد طْبسات حالث فشق هی وٌاست ٍل ٍارت غیشی یه ٍارت تَصلیایي است وِ پس ًتیزِ هجبحج گزضتِ 

اهَس ٍارت تَصلی ًیستٌذ وِ اگش ثِ ّش صَستی وِ اًزبم ضًَذ اهش ثِ آى ّب سبلط ضَد ثلىِ ثبیذ ثب یه ویفیت خبصی اًزبم 

 . دتب اهش ثِ آى ّب سبلط ضًَذ ضَ

 خالصه بحث 

 تب وٌَى سِ اضىبل هطشح گشدیذ:

  .ّب هتشتت است اهب دس طْبسات حالث حَاة ثش آى اسًذٍارجبت غیشی حَاة ًذ  .1

 اهب طْبسات حالث هَرت لشة ثِ حك تؼبلی است.  .ذٌٍارجبت  غیشی هَرت لشة ثِ حك تؼبلی ًیست .2

سبلط هی ضَد اهب دس هَسد طْبست حالث لعیِ  اتیبى ضَد اهش آىٍارت غیشی یه ٍارت تَصلی است وِ ثِ ّش ًحَی  .3

 اص ایي لشاس ًیست.

ٍ حذالل دٍ اضىبل اص ایي اضىبالت  ًیض دس ولوبت هشحَم ضیخ  1اضىبل سا هحمك خشاسبًی دس وفبیِ هطشح وشدُ اًذایي سِ 

هی وِ ضیخ اضىبل دٍ اًصبسی هطبّذُ هی ضَد. ایطبى ثِ اضىبل اٍل ٍ سَم یؼٌی تشتت حَاة ٍ تَصلیت اضبسُ وشدُ اًذ ٍ ضبیذ

 دس آى لبثل سرَع ثِ اضىبل سَم است وِ هسئلِ تؼجذیت ٍ تَصلیت ثِ ًَػی ٍماضىبل د ایي ػلت است وِثِ اًصبسی ثیبى ًىشدُ 

  .هی ضَد شحهط

 اشکال چهارم

اهش غیشی  خشاسبًی ًیض آى سا ثیبى وشدُ اًذ. ایطبى هی فشهبیٌذ:ٍ هحمك  اضىبل دٍس است وِ تَسط ضیخ اًصبسی ثیبى ضذُ است

حبل اگش  .هتَلف ثش ػجبدیت ٍظَ استضذُ؛  ثشای ًوبصوشاُ ثب لصذ لشثت ّ ثِ ٍظَ اهش ش. اگثِ ٍظَ هتَلف ثش ػجبدیت ٍظَ است

 تَظیح ایي اضىبل خَاّذ آهذ. دٍس پیص هی آیذ. ًیض ثخَاّذ اص اهش غیشی ثِ دست ثیبیذػجبدیت ٍظَ 

 اشکال پنجم

 : ٍظَ وِ همذهِ ًوبص است پذیذ آهذُ اص دٍ احتوبل خبسد ًیست یافشهبیٌذ: ػجبدیت ٍظَ ٍ آحبسی وِ ثشهحمك ًبییٌی هی

 ًبضی اص یه اهش ًفسی استحجبثی است.  .2. ًبضی اص یه اهش غیشی است .1

 2اگش ًبضی اص یه اهش ًفسی استحجبثی ثبضذ سِ اضىبل ٍرَد داسد.ٍ ًبضی اص یه اهش غیشی ثبضذ دٍس پیص هی آیذ  اگش

  .صَست هطشح هی وٌٌذاضىبل سا ثِ ایي  ایطبى لزا

است اص دٍ حبل خبسد  همذهبت ٍ ٍارجبت غیشیِ هتفبٍتٍظَ حسبثص ثب سبیش  بى خالصِ اضىبلص ایي است وِ اگشطپس ای

اًصبسی است اهب  ّوبى اضىبل ضیخ دٍس پیص هی آیذ وِ اگش ثخبطش اهش غیشی ثبضذ .ًیست یب ثخبطش یه اهش غیشی است یب ًفسی

 ًفسی استحجبثی است وِ سِ اضىبل داسد. شهاگش ثخبطش ا

                                                 
 )چبح هَسسِ آل الجیت(111وفبیِ، ظ  1

 184،ظ 1ارَدالتمشیشات، د  2
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 ىبل دٍس است الجتِ هحمك ًبییٌی ایي اضىبل سا هطشح ضذُ است ٍ هْن تشیي آى  ّوبى اض ایي پٌذ اضىبلی است وِ دس هب ًحي فیِ

گش اهش ثِ یه ثیبى وبهل ٍ ربهغ تشی فشهَدُ صیشا دس والم ضیخ فمط ّوبى ثخص اٍلص ثیبى ضذُ یؼٌی ایي وِ ا سا وبهل وشدُ

 .غیشی ثبػج ایي ثطَد وِ ٍظَ ػجبدت حسبة ضَد اضىبل دٍس پیص هی آیذ ٍ دیگش آى احتوبل دٍم سا ایطبى هطشح ًىشدُ است 

ػوذتب ثِ لزا هب . ثیبى هحمك ًبییٌی است ّوِ احتوبالت دس آى دیذُ ضذُ،لزا دس ثیي ایي اضىبالت اضىبلی وِ ربهغ تش است ٍ 

سا گبًِ  اّین یه اضىبل اص ایي اضىبالت پٌذوبًِ اگش ثخَ  .دّین اضىبل هحمك ًبییٌی سا پبسخٍ پشداصین هی ى اضىبل دٍس ّوب

 ِ هحمك ًبییٌی ثِ آى اضبسُ وشدًذ.ثیبى وٌین ّوبى صَستی است و

 اشکال چهارم )اشکال دور( توضیح

ٍرَدداضتِ ٍ  اهشًسجت ثِ آى چَى  تٍظَداسد. ایي وِ ٍظَ همذهِ ًوبص اساهش ثِ ػجذ ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص فشض ایي است وِ 

 : ٍظَلسبى سٍایت هی گَیٌذ س. ٍلتی ثِ صشاحت د«تَظب لصلَٓ»ضذُ  یؼٌی اهش .یه اهش غیشی است شهفشض ایي است وِ ایي ا

چشا ایي ایي است وِ  لهخل ایي هی هبًذ وِ هَال ثِ ػجذش ثگَیذ ًشدثبى ثگزاس ٍ ثِ ثبالی پطت ثبم ثشٍ. حبل اضىب ثگیش ثشای ًوبص

  ٍ هَاسد دیگش. ثش خالف هطبلت ضذى ایي ٍظَ ضذُػجبدت اهش غیشی ثبػج 

ثش ایي دٍ همذهِ  اًصبسی هطبلجص سا ضیخ ٍرَد داسد وِهِ ذمدٍ هرب ایي .وِ یه اهش غیشی استداسین « تَظب للصلَُ»هب یه اهش

چِ اوجش ٍ سافؼص چِ غسل ثبضذ ٍ  ٍست چِ اصغش ذُ حذحی وِ هبًغ ًوبص اً. یىی ایي وِ طْبست یب اص ثیي ثشُ استشداستَاس و

ّن ثِ ًحَی وِ آى ٍظَ  هبًؼیتص سفغ هی ضَد ثشای ًوبص، فمط ثب ٍظَ هحمك هی ضَد، آىهْن ایي است وِ حذحی وِ  ؛چِ ٍظَ

سح؛ صَستص سا ثطَسد ّوشاُ ثب ه تٌْب دست ٍتٌْبیی سافغ حذث ًیست ٍاگش وسی  ثِ ص ارضاء ٍظَّشیه ا . یؼٌیثبضذ تػجبد

ثبػج ًوی ضَد وِ ثتَاًذ ٍاسد ًوبص ضَد ثلىِ آى چیضی وِ سافغ حذث است ٍظَیی است وِ لصذ لشثت وٌبسش ٍرَد داضتِ 

. پس اثتذا ثبیذ ػجبدیت ٍ ٍظَیی وِ لصذ لشثت دس آى ًجبضذ سافغ حذث ًیست یؼٌی ػجبدیت ٍظَ هسلن است ثبالروبعثبضذ. 

غیشی دس ٍالغ هتؼلك هی ضَد ثِ ػجبدیت  ش. پس اهست ٍظَی ثب لصذ لشثت استچِ همذهِ ًوبص ا. صیشا آًوٌینٍظَ سا فشض 

ثبضذ یب ثِ تؼجیش  چیضی وِ هتؼلك اهش  ٍظَیی تؼلك هی گیشد وِ لصذ لشثت دس آى هالن است. ثش آى است ٍ ثِ لفٍظَ ٍ هتَ

. صیشا ّوبى طَس وِ لجال ثیبى هؼٌب ًذاسد ثِ آى ش. یؼٌی تب هَظَػی هحمك ًطَد اهلطؼب همذم ثش اهش است ،ضذبث شدیگش هَظَع اه

 ضذُ است ستجِ هَظَع ثش ستجِ حىن همذم است. یؼٌی ّش هَظَػی ستجتب همذم ثش حىن خَدش است. 

لصذ لشثت  ّبص آىاارضاء ٍضشایطی هی داًین وِ یىی  اص ایٍِ ٍظَ سا ًیض ارضاء ٍ هزوَػ« الَظَ ٍارت للصلَُ»اگش هی گَیین 

 .همذم است . صیشا ستجتبتِ ثبضذداض ٍرَد ةتشتت حىن ٍرَ ٍ ص تؼلك اهشاػجبدی ٍ یب ػجبدیت ٍظَ لجل  ٍظَیپس ایي . است

غیشی هتَلف ثش ػجبدیت ٍظَ است صیشا آى ٍظَیی سافغ حذث ٍ طْبست هزبص ثشای ٍسٍد ثِ ًوبص  پس طجك ایي تَظیح اهش

همذم ثش  (چَى هَظَع اهش غیشی ٍالغ ضذُ است)ثَدى است وِ لصذ لشثت دس آى ٍرَد داضتِ ثبضذ. پس ٍظَ ثب ٍصف ػجبدت 

اهش غیشی است یؼٌی اهش غیشی هتَلف است ثش ػجبدیت ٍظَ. ثبالخشُ اهش غیشی هتَلف ضذ ثش ػجبدیت ٍظَ ثب ثیبًی وِ گزضت 

وِ یىی « شیالَظَء ٍارت ثبلَرَة الغیشی ٍ الَظَء هبهَس ثِ ثبالهش الغی»لعیِ ای تطىیل هی دّین ٍ هی گَیین ٍلتی صیشا 

هَظَع است ٍ یىی هحوَل. لْشا دس ّش لعیِ ای هَظَع همذم ثش حىن است ٍ حىن هتَلف ثش هَظَع است.پس دس هب ًحي فیِ 

 وِ ّوبى ٍظَی ثوب اًِ ػجبدٓ است.هی ثبضذ هتَلف ثش هَظَع خَدش  ،ٍارت ثِ اهش غیشی یب ٍرَة غیشی یب ًیض هبهَس ثِ
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حبل اگش ثخَاّین ٍظَ سا اص سبیش همذهبت ٍ سبیش ٍارجبت غیشی رذا وٌین ٍ ثگَیین ػجبدیت ٍظَ ًبضی اص اص اهش غیشی است 

)صیشا ّوبًطَس وِ اٍل ثحج ثیبى ضذ ایٌىِ ٍظَ ػجبدیت داسد ٍ داسای حَاة است یب ًبضی اص اهش غیشی است یب یه اهش ًفسی 

اهش غیشی است. پس ػجبدیت ٍظَ طجك فشض هتَلف ثش اهش غیشی است صیشا هی خَاّین استحجبثی( یؼٌی ػجبدیت ٍظَ هتَلف ثش 

ثگَیین ایي ًبضی اص اهش غیشی است ٍ اص طشفی اهش غیشی ًیض هتَلف ثش ػجبدیت ٍظَ است ٍ ّزا دٍس ٍاظح. ایي اضىبل دٍسی 

 است وِ هشحَم ضیخ فشهَدًذ. 

 خَاّین وشد. رلسِ آیٌذُ دس هَسد آى ثحج سا اهب احتوبل دٍم وِ

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»


