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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصه جلسه قبل
آیا دس  همذهیتهثحث هغشح ضذ؛ دس هثحث اٍل تیاى ضذ وِ ػٌَاى ِ ٍ خاسجیِ دٍ تِ داخلی همذهِدس تحث تمسین 

سا تفسیش  همذهِضَد  هی اصغالح ٍجَد داسد ٍ دٍ ًَعٍ گفتین وِ دٍ ًظش سَهی دادین  دق است یا خیش؟ هاایٌجا صا

تِ هؼٌای ػام  همذهِضَد  هی االصَل ػلیلزا  .وٌذ دیگشی صذق ًوی تٌا تشوٌذ ٍ  تٌا تش یه اصغالح صذق هی وشد:

 ًاهیذ.

همذهِ ًیض دس ایٌجا جاسی است یا صذق وٌذ، تحث ٍجَب  همذهِایٌىِ  تشفشضدس هثحث دٍم هغشح ضذ وِ آیا 

وِ  تاتیاًیها استذالل هشحَم آخًَذ سا  وِ چَىدس اتؼاد دیگشی اداهِ داد ٍلی  سا ضَد ایي تحث گشچِ هیاخیش؟ 

 ًذاسد.تحث خیلی ضشٍست  اداهِ ،ػشض ضذ پزیشفتین

صیشا دس  ؛ضَد اص هحل ًضاع خاسج هی . لزاتَاى لائل تِ ٍجَب غیشی ضذ اساس استذالل ایي تَد وِ دس ایٌجا ًوی

ضَد لائل  ًوی جْت اصایيتاػث اجتواع هثلیي خَاّذ ضذ ٍ  ،ذ ٍ تلفیك دٍ ٍجَبتأو اى اجشای لاػذُػذم اهىایٌجا 

 ًیست. هتصَسٍجَب ضشػی تلىِ ٍجَب ػملی ًیض دس ایٌجا  تٌْا ضذ. ًِ همذهیتٍجَب اجضاء اص حیث تِ 

 اول: هاًعیت اجتواع هثلیي از وجوب شرعی و عقلی هقدهه ًکته
ِ داخلیِ ههمذیا هاًغ اص ٍجَب ػملی  ِ استههمذهاًغ اص ٍجَب ضشػی فمظ یي هاًغ آیا ایي است وِ ا ًىتِ هْن

وٌذ یا ٍجَب غیشی  آیا فمظ ٍجَب غیشی ضشػی سا ًفی هی ،سا پزیشفتین استذالل هشحَم آخًَذ وِ ها آى ست؟ًیض ا

 وٌذ؟ ػملی سا ًیض هٌغ هی

ٍجَب ًفسی ٍ غیشی یا چَى دٍ  ؛ذوٌ سا ًفی هیذالل ٍجَب غیشی ضشػی آًچِ هسلّن است ایي است وِ ایي است

ذ تَاًذ دٍ ٍجَب تیاٍسد تذٍى ایٌىِ تِ تأو هوىي ًثَد ٍ ضاسع ًویذ . تأوذًضَ ًوی تاّن جوغٍجَب غیشی ٍ ضوٌی 

 ذ.ضَد لائل ض ضَین ایٌجا ًوی همذهِی اگش ضشػاً لائل تِ ٍجَب . حتختن ضَد

ست؛ یىی حىن ضشع وِ ضاسع ّ حىن ذ داضت صیشا دس ایٌجا دٍفؼتی ًخَاّآیذ وِ ٍجَب ػملی آى هٌ تِ ًظش هی

 تایذ اجضاء سا آٍسد. ولتشای تحمك  همذهِاص تاب  :گَیذ هیوِ ػمل  حىنفشهایذ ٍ یىی ًیض  هی آى سا
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 هاًعیت اجتواع هثلیي در اهور حقیقی
غیشحمیمی ٍ اػتثاسی هاًؼی ًذاسد؛ دس اهَس ا هحال است؛ اهاهَس حمیمی تاضٌذ دسجایی وِ یي ضذیا  ياجتواع هثلی

گیشد وِ  لشاس هی فِ جضء هثادی استذاللاست ٍ دس هٌغك ٍ فلس ضذُ صدُلزا حشفی وِ دس تذیْیات  چَى اػتثاس است.

یي حمیمی است ٍلی چیضی وِ تِ اػتثاس ها دسست ا ضذیي هحال است، ایي دس ًمیضیي ٍ ضذاجتواع ًمیضیي ٍ ی

 ای لضیِ است.ایي وثشًذاسد.  َد، اجتواع هثلیي هاًؼیض هی

هاًؼی ًذاسد وِ  دّذ ٍ دس اػتثاسات ی لضیِ ایي است وِ احىام، اػتثاساتی است وِ ضشع ٍ یا ػمل اًجام هیاصغش

وِ اػتثاسی ّستٌذ  تٌاتشایي ایي احىام ؛ضَد صیشا لشاس داد است ذ اػتثاس هیٍاحذ دٍ ٍجَب تذٍى تأو : دسآىنتگَیی

 یي ًیض هاًؼی ًذاسد.ًذاسد حتی جؼل دٍ حىن هتضاد جؼل دٍ حىن هواثل هاًؼی

ی داٌی تش ضَق ٍ اسادُ ّستٌذ ٍ هثهثت ٍتِ خاعش ایي است وِ احىام هثتٌی تش هصالح ٍ هفاسذ  هاًغ داضتي

ٍاحذ دٍ خَاستِ  دسآىّن تخَاّذ ٍ ّن ًخَاّذ ٍ یا  ٍاحذ دسآىتَاًذ  هَال ًویًفس  تَاًٌذ جوغ ضًَذ. احىام ًوی

 ضًَذ.ٍ هستمل تذٍى ایٌىِ دس ّن تشویة  داضتِ تاضذجذا اص ّن 

الیِ ػومی یي دس احىام ٍجَد داسد اص حیث اػتثاسی ًیست تلىِ اص حیث س اجتواع هثلیي ٍ ضذاضىالی وِ د

 .ذًضَ جوغ ًویّستٌذ؛ لزا اهَس حمیمی  ٍ اصِ است وِ هثتٌی تش اسادُ ٍ ضَق لص

 ؟؟؟:ؤالس

حاون ٍجَد  لتی تِ دٍ حىن، دٍٍلی ٍ هاًغ تِ خاعش هثاًی آى است؛ضَد ٍ ایي  ًوی گَیین هی: تالؼشض َابج

صیشا هثاًی دس یه ًفش ًیست ٍ دس دٍ ًفش اضىالی  ذ دس یه هَضَع جوغ ضًَذٌتَاً اػتثاس ٍ حىن هی دٍداضت، 

اص دٍ حاون حىن  تاضذ، دٍٍ دیگشی اسادُ دیگشی داضتِ  داضتِ تاضیذ چیض یهًسثت تِ  ای اسادُضوا اگش  هثالً ًذاسد؛

 ٍ هاًؼی ًذاسد. است

یه حىن آى ػمل ٍ  تَاًذ تِ دٍ اسادُ هستمل هَجَد ضَد؛ اها دس ایٌجا ًفس ٍاحذُ ًیست تلىِ ًفس ٍاحذُ ًوی

 است. حىن دیگش آى ضشع

د ّشوذام دٍ هَس اسادُاػتثاسی ٍجَد داسد؛ صیشا هغلة ٍ هذسن ٍ لاضی ٍ ًفس ٍ  دس ػمل ًیض حىن تٌاتشایي

ًفسی تاضٌذ ضَد ّن  ًویداخلیِ  همذهات ٍاحذ، دسآى گفتین:دس تَضیح هغلة اٍل تِ خاعش ایي ٍ هاًؼی ًذاسد.  است

 وٌذ اهّا غیشی ػملی هَاجِ تا هاًؼی ًیست. ٍّن غیشی. حىن غیشی ضشػی سا ًفی هی
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 ؟؟؟:ؤالس

 ااهفْوذ  ػمل ایي سا هی ًغ داسد.دس ایٌجا جاسی ًیست چَى ایٌجا ها «ها حىن تِ الؼمل حىن تِ الطشع»: َابج

 آیذ. هثلیي الصم هی هالصهِ جاسی ًیست تشای ایٌىِ اجتواع  ایٌجا لاػذُدس تَاًذ تگَیذ ٍ  ضاسع ایٌجا ًوی

 ؟؟؟:ؤالس

 وٌذ. ٍضؼیت ضاسع سا هطخص هی ،تَاًذ ایي حىن سا وٌذ. ػمل ضاسع ًوی وِ گَیذ : ػمل هیَابج

 تعلّق اهر اًواع :دوم ًکته
 تِ هشوة تؼلّك تگیشد:تَاًذ  دٍ ًَع هی ،اهش 

 گیشد. تؼلّك هیوِ غیش اص خَد هجوَػِ است  ای ًتیجِگاّی اهش تِ حاصل اص هشوّة ٍ : ۱

صلّ » :گَیذ ٍضَ ضاسع هیدس  هثالً؛ گیشد تؼلّك هی ولهجوَػِ ٍ تِ  َّ تواگاّی ًیض اهش تِ خَد هجوَػِ : 2

ول حاصل اص یا ایٌىِ غَسل یذیي ٍ هسح سأس سجلیي عْاست است دس ایٌجا تحث است وِ آیا ّویي  «هتغّْشاً

 ست.ا ضَد وِ آى هغلَب هَال هغلثی هٌجش هی فت، تِاًجام گش ولیؼٌی ٍلتی  هغلَب هَال است؛

یه اهش  ، عْاست ٍ ٍضًَظش دٍم تٌا تشیؼٌی ّویي اجضاء ٍ  ؛ضَد هشوة عْاست ٍ ٍضَ هی ،ًظش اٍّل تٌا تش

ّشوذام اص ایي ًظشّا تاػث تأثیشّای فشاٍاًی دس فمِ  ضَد. حاصل هی همذهاتاص اًجام ایي ٍحذاًیِ تسیغی است وِ 

 ضًَذ. ٍ اصَل هی

 ؟؟؟:ؤالس

خَاّذ؛ هثالً  ّا هَال ّویي اجضاء سا هی تؼضی ٍلت .خَاّذ وِ غیش اص ایي اجضاء است هیسا عْاستی  هَال: َابج

تسیظ است وِ  حذاًیًواص یه حمیمت ٍ اجضاء هي حیث االجتواع است. ،استهَال تِ چیضی وِ هأهَس دس ًواص آى

 است ٍ چیض دیگشی ًیست. ولًواص ّویي  وٌٌذ تا آى حاصل ضَد. ٍ ایي اجضاء ووه هی تاضذ هیات یّواى هؼٌَ

 دیدگاه علواء در ًوع تعلق اهر به طهارت
یؼٌی غسل یذیي ٍ هسح سأس ٍ  تگیش ٍضَهاًٌذ ًواص است.  :گَیٌذ تؼضی هی :ًظش است دس ٍضَ ٍ عْاست دٍ

تِ آى اهش، ِ حصَل آى است. هأهَسههمذ ،دیگشی است وِ ایي اػوال چیض یهٍضَ  :گَیٌذ تؼضی ًیض هی سجلیي.
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جایی  ؛ اهاٍ هشوة داسین ولوِ  است تؼلّك اهش دس هَاسدی ًَع تسیظ ٍ حاصل اص ایي هجوَػِ است. ایي دٍٍ ٍاحذ 

 ًیست. عَس ایيوِ تسیظ تاضذ 

 ارتباط اًواع تعلق اهر با بحث هقدهه
ًِ ول است وِ حاصل اص  تاضذ اهش ٍاحذ تسیغی ،تِایي است وِ اگش دسجایی هأهَسایي تحث تا تحث ها استثاط 

تِ ضًَذ؛ تشای ایٌىِ ایي اجضاء هأهَس هیهِ خاسجیِ همذ ،ٍ ّوِ اجضاء ضَد جاسی ًویتحث  ]حالت دٍم[ ولػیي 

 .ضَد حاصل هی ولوِ اص است تسیغی چیض ًیستٌذ ٍ اهش تِ 

 ؟؟؟:ؤالس

هَاسد الفاػ هْن ًیستٌذ  دس ایي : عْاست یؼٌی ّواى افؼال.گَیٌذ ت اهش ضذُ است هیساتش عْ وِ جا ّواى: َابج

 تایذ دس هضاهیي سٍایات دلّت ضَد. ٍ

« ول توا َّ ول»)دسجایی وِ اهش سٍی  داخلی ٍ خاسجی ستغی تِ حالت دٍم ها ساجغ تِ همذهِتٌاتشایي تحث 

ا گاّی تحمّك ِ همذهِ ٍلَ ایٌىِ تغایش پیذا وٌذ اهالثت تغایش است. الومذهِ همذهِ ٍ ریتیي  دسٍالغًذاسد ٍ  آهذُ(

ایي دٍ هَسد فشلی ًذاسًذ ضَد.  الومذهِ ّوشاُ اجضاء حاصل هی ریًیض  تاس یهاست ٍ  هتأخّشصهاًی  اصًظش الومذهِ ری

 ست ٍلَ صهاًاً تغایش داضتِ تاضٌذ.وافی ا سًذوِ تغایش ٍجَدی دا لىِ ّویيت

اص تحث ها )وِ  تؼلّك گشفتِ است تلىِ تِ حاصل اص ولتؼلّك ًگشفتِ  «ول توا َّ ول»پس ایي هَاسد وِ اهش تِ 

( َست اٍل )دسجایی وِ اهش سٍی خَد ول آهذُ استا صخاسج است؛ اه (تاضذداخلیِ هِ ضَد همذ گفتِ ضذ ًوی

 ضًَذ. هی ، همذهِ داخلیِاجضاء

 ًوع سوم تعلق اهر
، دسٍالغ جضء خَاّذ سا هی ًیض دس ایٌجا هتصَس است تِ ایي صَست وِ گاّی ضاسع دسجاّایی وِ ول ًَع سَهی

یؼٌی ضاسع ٍلتی ها سا تِ هشوثی اهش  ؛ضَد وة ًویاخیش، تذٍى همذهات ٍ اجضای دیگش هشخَاّذ ٍلی جضء  سا هی اخیش

 ،داسد وِ تذٍى آىپیًَذی تا هجوَػِ  جضء آخش. هیت داسًذهمذ ،ِدُ است ٍ تمیدسٍالغ جضء آخش هغلَتص تَوشدُ 

 تَاًذ ٍالغ ضَد. هجوَػِ ًوی
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اسد ٍ تمیِ اهش اهش ًفسی د وِجضء آخش است دس ایٌجا صیشا هغلَب ضاسع  ؛ایي صَست اص تحث ها خاسج است

؛ لزا جضء آخش سا وِ حشام است وِ هوىي است وسی تگَیذغیشی داسًذ ٍ همذهِ خاسجیِ است؛ هثالً دس هجس

است ٍلی دس عشف ٍجَتص  تحشیویِ یي دس همذهِالثتِ ا .ِ حشهتی ًذاسًذخَاّذ ٍ تمی صیشا ضاسع آى سا ًوی ساصد ًوی

 ٍجَد داضتِ تاضذ.ًیض ضایذ 

 خالصه بحث
ذ وِ اگش ایي ض هِ تِ خاسجیِ ٍ داخلیِ تَد ٍ حاصل تحث، تمسین همذدس تمسیوات اٍلیي تمسیوی وِ هغشح ضذ

 اجضاءهِ تش ، اعالق ػٌَاى همذتش یه اصغالح صَست تٌا دس ایي آى، ًِ تِ حاصل تاضذة تؼلّك گشفتِ هشو اهش تِ ول

 تَاًٌذ داضتِ تاضٌذ. ٍجَب ػملی هیفمظ صحیح است ٍ ایي اجضاء 

 ؟؟؟:ؤالس

د لثل ضَ ص ػصش سا ًویٍلی چَى ًوا ؛هثل ًواص ظْش وِ تِ اػتثاس خَدش ٍاجة ًفسی است .: هاًؼی ًذاسدَابج

 حىن هؤوّذ هٌذن ضًَذ. صَست تِتَاًٌذ هستمالً تواًٌذ تلىِ تایذ  ًوی اها ّش دٍ ؛اص آى خَاًذ ٍاجة غیشی است

 

 ؟؟؟:ؤالس

ذ ، تایذ تأوذ پیذا ضَد ٍ اگش تأوذخَاّین ٍ دٍ اسادُ داسین ٍ تالفاصلِ دٍ هالن تیای چیضی هی ٍلتی یه: َابج

 الثتِ دس اجتواع احىام تایذ تحث وشد. .ضَد ًثاضذ ًوی

 هه به اعتباری دیگرتقسین هقد
 ػادیِ ٍ ِػملیِ، ضشػی تِ همذهِهِ ٍ خاسجی تش عثك وفایِ، تمسین همذهِ تِ داخلی تمسین دٍم تؼذ اص تمسین همذ 

 .است
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 هقدهه عقلیه
هثالً ٍلتی اهش  ؛هگش تا اٍضَد  هحمك ًوی ػمالًاًذ: همذهِ ػملیِ یؼٌی اهشی وِ ٍاجة  فشهَدُهشحَم صاحة وفایِ 

ضاسع  عی االسض وٌذ.اگش وسی تِ ًحَ وشاهت ؛ حتی تایذ ایي هسافت عی ضَد حتواً :گَیذ ػمل هی ،ِ تشٍضذ تِ هى

 ضَد. تذٍى عی هسافت ًوی :گَیذ ایجاد ًىشدُ است ٍلی ػمل هی ٍ تمییذیلیذ 

 هقدهه عادیه
حاصل ضَد ٍلی دس ضشایظ ػادی اهىاى آى  ّا آىتَاًذ تذٍى  ٍاجة هی هاتی وِ ػمالًهمذهات ػادیِ یؼٌی همذ

تا تىلیفص سا دّن لشاس گیشد  است وِ اًساى دس عثمِ همذهِ ایيسفتي،  َاس آساًسَس ضذى ٍ یا تا پلِس هثالً ؛ًیست

 دس آًجا اًجام دّذ.

هطىل  ػادیِ است. ػمالً مذهِّا ٍ سَاس آساًسَس ضذى ه است؛ ٍلی عی پلِ ػملی اهش ػملی ٍ همذهِعی هسافت 

دس حالت ػادی، ّویي تپشد یا عی االسض وٌذ ٍلی ػشفا ٍ  هثالً حاضش ضَد؛دّن  ای دیگش دس عثمِ گًَِ ًذاسد وِ تِ

 ست.دٍ ساُ ّ

 هقدهه شرعیه
ػمل ٍ ػشف آى سا همذهِ  ،تِ خَدش لشاس ًذّذای وِ اگش ضاسع لیذی دس هأهَس همذهِ ضشػیِ یؼٌی همذهِ

دس ایٌجا ًِ ػمل ها  ،صلّ هغ الَضَء اٍ هتغّْشاً :ًواص تخَاى ٍ ًفشهَدُ تَد هثالً اگش ضاسع فشهَدُ تَد: داًذ؛ ًوی

وشدُ است وِ همذهِ است تایذ ایي همذهِ سا  چَى ضاسع اضاسُ اهمذهِ است ٍ ًِ ػشف؛ اهفْویذ وِ ٍضَ ٍ عْاست  هی

 ضَد. ضشػیِ هی ٍ همذهٍِسد آ

 ٍ گاّی همذهِ تیشٍى است ٍلی همذهِ تحمكِضَد  هِ جضء هی، همذدّذاّذ ول لشا خَ چیضی سا وِ هیگاّی ضاسع 

 است وِ روش ضذُ است. ای ایي سِ ًَع همذهِ ضشػیِ. ضَد ضشط یا همذهِ ة است؛ ایي هیٍاج

 هاتهقد بودى هوه عقلیه
 ؛ِ ػملیِ تاضذهِ جایی است وهمذ ّویطِ ػملی ّستٌذ ٍ تحث ها دس ،هات: ّوِ همذفشهایٌذ هشحَم آخًَذ هی

ضشػیِ  سٍضي است. دس همذهِػملیِ همذهِ دس  ػملی تَدىگشدد. ػلّت ؼٌی همذهیت ػملیِ تاضذ ٍ تِ ػمل تشی
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تایذ ایي  ِ صالٓ است ٍه: ایي ٍضَ ٍ عْاست همذگَیذ ػمل هی ،صلّ هغ الَضَء اٍ هتغّْشا :ضاسع فشهَد تؼذاصایٌىِ

 .وٌذ هیت هیتِ همذ حىن . لزاسا آٍسد

ایي است وِ دس ػملیِ تذٍى ایٌىِ ضاسع تا ػملیِ فشلص  گشدد؛ اها تشهیضشػیِ ًیض تِ ػملیِ  همذهَِی تِ ًح پس

 .وٌذ ػمل حىن هی ،ضاسع فشهَد تؼذاصایٌىِوٌذ ٍ دس ضشػیِ  ػمل حىن هی ،تگَیذ

 ًَع است:دٍ ػادیِ  هِهمذ
تشای ٍسٍد  هثالً ؛سًٍذ اص ایي عشیك هی هؼوَالًٍلی  استفادُ وشدضَد اص ساُ دیگش ًیض  تالفؼل ها هی ای وِ : همذه۱ِ

 ًیض آهذ.ًشدتاى تا ضَد  آیین ٍلی هی هی ّا والس اص پلِدس 

صهیٌِ  اآلىآساًسَس سفتي وِ  اص ساُ دیگشی استفادُ وشد؛ هثالً تاضَد  ساُ ًوی غیشاصآىتالفؼل  ای وِ : همذه2ِ

 ضَد. ػمال هی استفادُ اص آى ًیست اگشچِ

 ع دوم هقدهه عادیهعقلیه بودى ًو
تِ ػملیِ  «دس تَاى تَدى» تا لیذلسن اٍل اص تحث ها تیشٍى است ٍ لسن دٍم ًیض  :فشهایذ آخًَذ هی هشحَم

استفادُ  ضَد ، هیهثالً اهىاى پشٍاص پیذا ضذضشایظ ػَض ضذ ٍ همذهِ آى ّویي است. اگش  :گَیذ ػمل هی. گشدد تشهی

 همذهِ است.: ّویي گَیذ ٍلی تالفؼل. ػمل هیوشد 

ذ ٍ تَلف ٍاجة تش ایي ًگشد تِ ػملیِ تشهیایي فشهایص ایطاى ایي است وِ همذهِ ضشػیِ ٍ ػادیِ ًیض تٌاتش

فْوذ ٍ گاّی ضاسع تایذ ساٌّوایی وٌذ ٍ گاّی ًیض دس  سا هستمل هی چیض ؛ گاّی خَدش ّوِفْوذ هات سا ػمل هیمذه

 داٍس اصلی ػمل است. : ساّی ًذاسد ٍلی دسًْایت،گَیذ ایي ضشایظ ػشف هی
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