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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصِ جلسِ قبل
ًبهیذُ  هتأخشضشغ ٍ ثیطتش  گَیٌذ هیووتش همذهِ  ،هتأخشثِ  .هتأخشیب ٍ صهبًبً یب همبسى است  همذهِ یب هتمذم است

ثَد. ایي هَظَع اص هَظَػبت ثسیبس هْوی است ٍ هصبدیك صیبدی دس احىبم تىلیفی  هتأخش. ثحث دس ضشغ ضَد هی

ثحث  ٍظؼی داسد؛ دس احىبم تىلیفی هثل غسل هستحبظِ ٍ دس احىبم ٍظؼی هثل اجبصُ دس ثبة فعَلی احىبم ٍ

 .ضَد هی

سا  هتأخشسی ضشغ ثشای ایي هَاسد ثیٌذیطذ ٍ اگش و ای چبسُلبئل ضَد ثبیذ  هتأخشاگش وسی ثِ استحبلِ ضشغ 

 ضَد. ضَد ٍ هطىل لعیِ ثشای اٍ حل هی پزیشفت ثب ایي هسئلِ هَاجِ هی

 از دیدگاُ هرحَم آخًَد هتأخرتعوین اشکال شرط 
 ،اضىبل تأثیش هؼذٍم دس هَجَدٍ گفتٌذ: سا ثِ ضشغ هتمذم تؼوین دادًذ  هتأخشاضىبل ضشغ  هشحَم صبحت وفبیِ

 تمسین وشدًذ:ثحث سا ثِ دٍ لسن سپس ایطبى ّست.  ًیضش هتمذم ست دس اهّ هتأخشاهش  وِ دس ؼَس ّوبى

هطشٍغ ثِ آى اهش  ،یؼٌی ٍجَد ایي حىن ثبضذ؛ضشغ ٍجَة ثشای اصل حىن ٍظؼی یب تىلیفی  ،هتأخش : اهش1

هصذاق ٍالؼی آى دس  است. هتأخشوِ  استضت  دس غسل، هطشٍغ ثِ هستحبظِسٍصُ  ٍجَة هثالً؛ است هتأخش

، هطشٍغ ثِ حىنایي اصل  ،فعَلی ٍ حىن ٍظؼی است. ًفَر ػمذ فعَلی وِ حىن ٍظؼی استدس ثبة ٍ اجبصُ 

 اجبصُ ثؼذی است.

ًیست ثلىِ ٍجَة ػلی  هتأخشهطشٍغ ثِ ضشغ  ،اصل ٍجَة. دس ایٌجب ضشغ ٍاجت ثبضذ، هتأخش : اهش۲

 ضشؼی داسد وِ ضشغ ٍاجت است. ،ػول ثِ تىلیف ؛ اهباالؼالق است

 ًظر هرحَم آخًَد ا بربٌٍجَد فقظ یک اشکال 
اضىبل تأثیش هؼذٍم دس  ثشایسا  حلی ساُ هشحَم صبحت وفبیِ است،ضشغ ٍجَة  هتأخشاهش  دس لسن اٍل وِ

ٍجَة  اآلى وِ آیب ضَد احشاص هی ثؼذاً است ٍ هتأخشاهش  ،ضشؼص فؼلی است ٍ اآلى. ٍجَة اسائِ وشدًذهَجَد 
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ایي ٍجَة وِ فْوین  هی ،دَدس ظشف ثؼذی هحمك ض ٍلتیٍ ّست ٍجَة  اآلى ٍلی دس ػبلن ثجَت، ّست یب ًِ؛

 آیذ. هی ثؼذاًست ٍ هؤثش دس آى ّ اآلىاصل ٍجَد ٍجَة  دسّشحبل. ثَدُ است

وِ  ایٌجب دٍ اضىبل ٍجَد داسد .دس هَجَد است هتأخشاضىبل اصلی دس ایٌجب تأثیش هؼذٍم دس هَجَد ٍ تأثیش اهش 

ایي چیض ػجیجی  :ضذًذ گفتٌذ هتأخشضشغ اسد ثحث ی ٍٍلت أىایط .ًذا داًستِدٍ سا یىی هشحَم صبحت وفبیِ ایي 

است ٍ آى اضىبل ایي است وِ چیضی وِ هؼذٍم است  ّن دس ضشغ هتمذم ؛ ثلىِ اضىبلایذ وشدُ اضىبلًیست وِ ضوب 

 .خَاّذ دس هَجَد اثش ثگزاسد هی

ضوب دس  وِ دسحبلیاهش ًیست  ،ػولهَلغ  دسّشحبلٍ لجل آهذُ است  اص ثؼعبًٍ آیذ  هی ثؼذاً اٍلبت ثؼعیهؼذٍم 

 .استآهذُ اص لجل  ضذ، استؽبػتثِ استؽبػت اگش هطشٍغ  حج اثش داسد. ٍجَة وِ گَییذ هی هتأخشضشغ هتمذم ٍ 

 :گَیین هیهب  ٍلی ؛گزاسد دس ایي اثش هی ًیض اهش ثؼذی ،گزاسد وِ اهش لجلی دس ایي اثش هی ؼَس ّوبى :گَییذ هیضوب 

 آى تأثیش هؼذٍم دس هَجَد است. ٍ اضىبل یىی است

 جَاب دیدگاُ هرحَم آخًَد
ًِ یه اضىبل. یه ٍ  داسین اضىبلهب دٍ دس ایٌجب  داسد؛ صیشا لؽفی ون یفشهبیص هشحَم صبحت وفبیِ همذاس ایي

 اضىبلٍ ػلت ٍ هؼلَل ثبیذ همبسى ثبضٌذ. است  ضء الؼلةج ًَػی ثِ، اضىبل ػذم تمبسى ػلت ٍ هؼلَل است. ضشغ

 گزاسد. هی اثش اآلىگَیین . چیضی وِ ًیبهذُ ثصشف ػذم تمبسى دس هتمذم است ٍ ًِ هتأخشدیگش تأثیش 

یه اضىبل صائذی  هتأخشاهب دس ثبة ضشغ ؛ است هتأخشهطتشن ثیي هتمذم ٍ  ثَد،ػذم تمبسى  وِ اضىبل اٍل

 ضَد. لعیِ توبم هیمبسى ضشغ ًیست ت ،دس ػلل هؼذدُ :ثگَیذٍ وٌذ ٍ اگش وسی آى اضىبل سا حل  است

 تقارى علت ٍ هعلَل در علل حقیقی ٍ علل هعدُّ
ي دس ، ایضَد ٍ تمبسى ثبیذ داضتِ ثبضٌذ ٍ تفىیه ًوی «الؼلة هغ الوؼلَل ٍ الوؼلَل هغ الؼلة: »ضَد گفتِ هی ایٌىِ

فمش  ،ٍ هؼلَل هتمَم ثِ آى است است هفیط ٍجَدوِ ٍجَد است. آى ػلت  ٍػلت حمیمی است وِ هفیط صَست 

 .ثبیذ ّوشاُ هؼلَل ثبضذ ،آى ػلت هفیط ٍجَد ،ثِ اصؽالح فلسفیثِ آى داسد. ٍجَدی 
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، افبظِ ٍجَد ًمطی داسًذ تب آى ػلت حمیمی ٍ للَجَد ّستٌذ ّبیی وِ هفیط ٍجَد ًیستٌذ ثلىِ هؼذٌّ اهب ػلت

 ػلت هؼذّ ثلىِ ػلت حمیمی ًیست ثٌّبثشای ایي سبختوبى. هؼوبس ٍ ب هثل ثٌّ ؛ذٌلجل ّن ثبضاص ذ ٌتَاً هی وٌذ، ایي ػلل

 .اًذ ایستبدُ ّوچٌبى دس پبی خَد ٍلی آى ثٌبّب اص دًیب سفتِ استوِ  ّضاساى سبل است ،اّشام هصشهؼوبساى لزا  ؛است

هفیط ٍجَد است ثبیذ ّوشاُ  آًچُِ ّستٌذ ٍ ّوِ ػلل هؼذّ ثلىِ ًیست هؼوبساىٍ  ثٌبثشایي تمبسى ثیي آى ثٌبّب

حل ایي ّن ٍ سا لجَل داسین  اضىبل ایيهب ّن . هطتشن است هتأخشثیي ضشغ هتمذم ٍ  ،ػذم تمبسى لزا اضىبل .ثبضذ

هتمذم ذ ٌتَاً تمبسى سا ثگیشیذ. لزا ّن هیثخَاّیذ ٍ ػلل حمیمی ًیستٌذ وِ  ٌذستػلل هؼذدُ ّ ّب ایيثِ ّویي است وِ 

 .هتأخشّن ٍ ثبضذ 

ٌذ هؤثش حمیمی ًیستهؼذُّ، هبًؼی ًذاسد؛ صیشا اهب دس ػلل  ًیست؛یش هؼذٍم دس هَجَد دس ػلل حمیمی جبیض تأثپس 

است وِ دس ػلل  جْت اصایيصبدس ثطَد. سی تب فیط اص هفیط صَس ٍ ٍجَد جب وٌٌذ هیصهیٌِ سا دسست  ثلىِ

 ثیبیٌذ. ثؼذاًذ یب ٌلجل ثبضوِ اص ذ ًداًین ٍ هبًؼی ًذاس تمبسى سا ضشغ ًوی ،اػذادی

 تَضیح اشکال دٍم
دس جشیبى فیط ٍ اػذادی وِ  ػلل :گَیذ اضىبل هیایي هتمذم. ًِ اهش است  هتأخشهتَجِ اهش م فمػ اضىبل دٍ

 هتؼبسف است اآلىوِ  ؼَس ّوبى؛ ذٌذ هتمذم ثبضٌتَاً هیي ػلل، ای وِ گَیذ رّي ػملی هب هی ،ذًداس ًمصصذٍس هؼلَل 

 ثبضذدس تأثیش ػلت  ای ٍاسؽِخَاّذ  هی صیشا ؛ثبضذ هتأخشذ ٌتَاً ًوی ٍ ّوِ ػلل اػذادی هتمذم ّستٌذ؛ اهب ایي ػلل

 .ضَد هیٍ اگش ثؼذ اص تحمك ػلت ثیبیٌذ خلف 

 هتأخشدس ایٌجب هطتشن ثیي هتمذم ٍ اضىبل  :ذٌفشهبی هی ٍ اًذ وشدُ دس ایٌجب هؽلت سا خلػهشحَم صبحت وفبیِ 

وِ  ّستاضىبل  دس ایٌجب دٍ :یینگَ هیهب دس تحلیل دلیك فلسفی آى  وِ دسحبلیٍ تٌْب یه اضىبل ٍجَد داسد.  است

 است. هتأخشاهش هختص  ٍ دیگشییىی هطتشن است ٍ چٌذاى سخت ًیست 

است وِ دس فلسفِ ایي وِ ثیبى وشدین  ؼَس ّوبى صجَاث ثَد ٍػذم تمبسى ػلت ثب هؼلَل  ،اضىبل هطتشن

 .سى ضشغ ًیستتمب ،اهب دس ػلل اػذادی ٍ هؼذات : تمبسى دس ػلت حمیمی ٍ هفیط ٍجَد ّست؛ضذُ گفتِ
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چیضّبی چَى ضشغ ٍ هَظَع ٍ  ؛ثشین ًویسٍی ػلل حمیمی ثحث سا  ،وِ دس ػلل اػذادی ثَد اضىبل دٍم ایي

اػذادی ثیي هتمذم ٍ دس ػلل  ّستٌذ ٍهؼوَالً ػلل اػذادی  ٌذ ثلىِػلت حمیمی ًیست ،دس احىبم ضشػی غیشُ ٍ ػشفی

 .ضَد هیٍاسد ثِ صبحت وفبیِ اضىبل  لزاست. تفبٍت ّ هتأخش

تأثیش ثگزاسد. حذالل دس ٍ ثخَاّذ ػلت اػذادی ثبضذ  هتأخش وِ اهش هؼمَل ًیستٍلی  ّستهتمذم ثشای اهش هثبل 

 ثحث ضَد.دس اػتجبسیبت ثبیذ  اهب ؛هَجَدات حمیمی هؼمَل ًیست

 حل اشکال ًقضی تَسظ هرحَم آخًَد
: دس ضشغ ٍجَة، فشهَدًذسئلِ ضذًذ ٍ هٍاسد حل ٍاسد وشدین، اضىبل ًمعی  ثؼذاصایٌىِصبحت وفبیِ هشحَم 

ا چَى ثحث هسئلِ سا حل وشدًذ وِ ایي س ٍ ٍجَد رٌّی، ثب لحبؾ . ثٌبثشایي ایطبىضشغ است ،هتأخشضشغ  لحبؾ

 وٌین. وشدین تىشاس ًوی

 اشکال هرحَم ًائیٌی بر هرحَم آخًَد
ثؼعی ثِ هشحَم  :گفتینسپس ایي سا تَظیح دادین ٍ  ٌذ.هشحَم ًبئیٌی ایي حل سا دس هشتجِ هجؼَل لجَل ًذاضت

ثحث  صِشفثب  است ایي ثَد: ٍاسد وِ آخًَذهشحَم اضىبل هشحَم ًبئیٌی ثِ  .ٍاسد ًیست وًِبئیٌی اضىبالتی گشفتٌذ 

 .ضَد ایي هطىل سا حل وشد لحبظی ٍ ػبلن رٌّی ًوی

 هتأخرهسلک دٍم برای حل اشکال شرط 
هسله دیگشی وِ ثؼعی ثِ آى اضبسُ وشدًذ ایي است وِ هجبحثی وِ ایٌجب  .ثَد هشحَم آخًَذ ، ثشایهسله اٍل

چَى احىبم ٍ هَظَػبت  است؛ اص اهَس حمیمی جذا ثبة ایي اهَسٍ  دس اهَس اػتجبسی ٍ لشاسدادی است ،ضذُ هؽشح

 هختلف، ّبی گًَِِ ٍ ثدس اهَس اػتجبسی اهش سْل است  ًذ.لشاسدادّب ٍ اػتجبساتی است وِ ٍجَد داس ،ٍ ضشایػ احىبم

 تَاى اػتجبس وشد. هی

 ،ثبضذ هتأخشتَاًذ  ًوی ؛ اهبتَاًذ هتمذم ثبضذ الصم ًیست همبسى ثبضذ ٍ هی ،اضىبل هْن ایي ثَد وِ ػلت اػذادی

ٍجَد وِ ضشغ ٍجَد است  وِ هؼذّسا لجَل داسین هب ایي  :گَیذ ثبضذ. هسله دٍم هی ثؼذاًثبیذ  ،فیط چَى هؼذّ

 ٍ ًِ دس ٍجَدات اػتجبسی. دس ٍجَدات حمیمی استاهب ایي  ؛تَاًذ هؤخش ثبضذ ًوی
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 ، ایي ًیبص ثِضَددس جٌیي، ًفسی دهیذُ  هثالً ؛ضَدفیعی صبدس  ثخَاّذاص ًبحیِ خذاًٍذ اگش دس ٍجَدات حمیمی 

 ، ایيآیذ هی ثؼذاًش ٍجَد ثِ هَجَدی وِ هؼذّافبظِ  ب؛ اهتَاًذ لجل ثبضذ . ایي هؼذات هیداسداًؼمبد ًؽفِ  هثلهؼذاتی 

 ، پس ایي ٍجَد ّن ًجبیذ ثبضذ ٍلی ّست.ًیبهذُهؼذّ آى اگش ؛ چَى تٌبلط است

 در اعتباریات هتأخردیدگاُ هرحَم ًائیٌی در شرط 
 ثؼذاًٍ گش ًیبهذُ ا ٍ ًیست دیگش هؼذّ ،اگش آهذُ است :گَیٌذ هیٌذ ٍ وٌ تمشیش هی ثْتشي هٌبلعِ سا هشحَم ًبئیٌی ای

اًَاس  اص ػلوبء هبًٌذ صبحتثؼعی هؼذات هبًؼی ًذاسد.  تأخش ،دس اهَس اػتجبسیهتمذم ثش آى ًیست؛ اهب  ،آیذ هی

ایي دس اهَس  ٍست ٍلی تأخشش جبیض ًی است تمذم اهش اػذادی جبیض: اًذ فشهَدٍُ ثبصتش وشدُ  هؽلت سااالصَل 

 .«ویف یطبء ٍ یؼتجشاالػتجبس ثیذ الوؼتجش » چَى اهش اػذادی هبًؼی ًذاسد؛ تأخشاهب دس اهَس اػتجبسی  ؛حمیمی است

ثیبیذ.  ثؼذاًاػتجبسی  هؼذّ وِ دسصَستیوٌن  اػتجبس هی اآلىٍجَة سا هي  :گَیذ هیٍ است  هؼتجشدست اهش اػتجبسی، 

 ثؼذاًهؼذ ٍلتی  هثالً اػتجبس ضَد؛ ٍلت آىثَد ًِ ایٌىِ اص  ایي اػتجبساص اٍل  وِ وٌذ وطف هی دسٍالغهؼذ اػتجبسی، آهذى 

حمیمتبً ، ضذُ خَاًذُاص ّوبى حیٌی وِ ػمذ وٌذ  اجبصُ وطف هیدس یب  ٍ اص سٍص ثَد صَم ٍجَة وِ وٌذ وطف هی ،آهذ

اهش اػتجبس  ٍ اثشش ثِ اػتجبس استاثش حمیمی ثگزاسد؛ ثلىِ  ،ایي ًیست وِ اجبصُدس ثحث  .ػمذ جبیض ٍ ًبفز ثَدُ است

 .است یذ هؼتجشِ ث

 اشکال هسلک دٍم
ٍلی  ؛ضوب گفتیذ است وِ گًَِ آى، اهَس اػتجبسی دس هشحلِ اػتجبسایي است وِ  ٍاسدضذُایي هسله اضىبلی وِ ثش 

، تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍ ذلیًِظش ػ ثٌب ثشًذ ضَ احىبم وِ جؼل هی .حمیمی داسد ّش اػتجبسی هٌطأ« حمیمةٌ اػتجبسٍ لِّىُلِ»

 .اػتجبس وٌذوِ ثخَاّذ  ّش ؼَس ضبسع ًیست وِ گًَِ ایيٌذ ٍ ستّهالوبت حمیمی 

خَاّذ لشاسداد  وِ هیَس ، هؼتجش ّش ؼاگش ثحث فمػ جؼل ٍ هجؼَل ٍ اػتجبس ٍ لشاسداد ٍ ٍظغ اػتجبسی احىبم ثَد

 ،ػتجبسٍلی اگش ا ؛هبًؼی ًذاسدایي اػتجبس . وٌذ اػتجبس هی ، سٍص سا ضتتوثیالت ٍ تطجیْبت ٍدس اضؼبس  هثالً؛ گزاسد هی

 ػجَس وٌین.اص سؽح اػتجبس ثبیذ  ،هٌطأ ٍ هالن ٍالؼی داضتِ ثبضذ

 :گَیذ هی ضبسع. دس سؽح هالن ثبلی است دس سؽح هالناضىبل ٍلی دادیذ سؽح اػتجبس جَاة ضوب ثحث سا دس 

ذاضتِ داسد. اگش ّیچ ًمطی ً تأثیش اهش ضبسعدس  ه هالوی داسد ٍ آى ضشغ ّن حتوبًایي ی .ػمذ ًبفز ٍ جبیض است
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 گًَِآیذ چ هی ثؼذاًاهشی وِ  :گَیین هی دٍثبسُ ،اگش ًمص داسد ٍ پس حىن تبثغ هصلحت ٍ هفسذُ ًطذُ است ثبضذ،

 اًذ دس اهش لجلی ًمطی داضتِ ثبضذ؟تَ هی

 تصرف در ظاّر کالم شارع
: گَیذ هیٍلتی خذاًٍذ  هثالًتصشف وٌین؛ سع بظبّش والم ض دس ثبیذوٌین اًستین ٍجِ ػملی ثشای ایي تصَیش اگش ًتَ

ضَد. لزا دس  : ًویگَیذ ٍلی ػمل هیاست؛ ایي است وِ آًجب ًطستِ  ظبّش آیِ (۵)عِ/« یََاستَ رشِی العَلَعَ الرَّحوَيُ»

 .ایي است: هؼٌی استَاء دس ایٌجب گَیین هیظبّش والم تصشف وشدُ ٍ 

اجبصُ  ایي است وِ . ظبّشػمذ ًبفز است ،ذاجبصُ دّ هبله ثؼذاًخَاًذ ٍ ثػمذ  ،غیش هبلهضبسع فشهَدُ وِ اگش 

ثؼذ اص هالحظبت ثِ ایي ًتیجِ اگش  اهب است؛دسست هؼبهلِ  ،حیي ػمذثب ایي اجبصُ، اص است ٍ  هتأخشضشغ  هبله،

حىن ػمل وِ ثب  تَجیِ وٌین ضىلی یهثِ  تصشف وٌین ٍایي ظبّش ثبیذ دس  ٍلت آىثشسین وِ ایي صحیح ًیست، 

 سبصگبس ثبضذ.

ال ثیغ إال فی »داسین وِ  ؼشف اصیه هثالً؛ ضَد هی ، لشیٌِ ثشای تصشف دس ظَْسات والم ضشعلی لؽؼیاحىبم ػم

تب آصادش وٌذ، دس  خشدٍ اص ؼشف دیگش اگش وسی پذسش سا وِ ػجذ است، ثخَاّذ ث «ػتك اال فی هلهال »ٍ  «هله

 .لشیٌِ ػملی است است ٍ جبدضذُیا بً هبهله آً ثبیذ گفت: ایٌجب

ضَد وِ دس الیِ  ثب ایي اضىبل هَاجِ هی دٍم ًیضهسله  ،هَاجِ ضذثب هطىل وِ هسله اٍل  ؼَس ّوبىثٌبثشایي 

ٍ ضبسع اهشی سا  فشض ایي است وِ احىبم ضشػی تبثغ هالوبت است ، اضىبل ثبلی است.صیشیي وِ هالوبت ثبضذ

 .دّذ ًویلشاس  هتأخش، ضشغ جْت ثی

ٍ هبًؼی  اػتجبسات است ّب ایي، وٌذ هؼطَلص سا ثِ خَسضیذ تطجیِ هیٍ یب  ذوٌ هیضبػشی وِ سٍص سا ضت اػتجبس 

 لزا اضىبل دٍم ٍاسد است. است ٍ ًِ اػتجبسی.تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍ هالوبت ٍالؼی احىبم اهب ًذاسد؛ 
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