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 باسمه تعالی

 خالصه جلسه قبل

تحث دستاسُ هسألِ ضذ خاص ٍ ثوشُ ایي تحث دس تضاحن ٍاجة هْن ػثادی تا ٍاجة اّن تَد وِ فشلی ًذاسد وِ اّن 

ػثادت تاشذ یا ًثاشذ اگش لائل شذین وِ اهش تِ ٍاجة اّن،التضای ًْی اص هْن داسد، پسغثك هثٌای وساًی وِ ًْی دس 

 .ٍاجة ػثادی هْوی وِ ضذ ٍاجة اّن است، تاعل خَاّذ تَد

هخالفت ّایی دس تشتة ثوشُ تش ایي تحث شذُ است وِ اٍلیي آًْا اص شیخ تْایی است ٍ دٍهیي هخالفت سا اص هحمك 

ثاًی تیاى وشدًذ وِ دس حظَل ایي ثوشُ خَاست اشىال وٌذ تِ ایي تیاى وِ اگش ضذ ػثادی ها ٍاجة هَسغ تَد حتی 

تٌاتش اػتثاس اهش دس ػثادیت ػثادت ّن هی تَاى ایي ٍاجة هَسغ سا دسست وٌین، هگش ایٌىِ ًْی اص ضذ سا لائل شَین، 

 .خالفاً لشیخ تْائی وِ هی گفت ّیچ ثوشُ ای تش ایي تحث هتشتة ًیست

شیخ تْایی فشهَد ها دس هَاسد هضاحوت ٍاجة اّن تا هْن، حتی اگش ًْی ًذاشتِ تاشین تاص هْن تِ دلیل ًثَد اهش تاعل 

هحمك ثاًی دس ایٌجا فشهَدُ وِ ها ًشاى . است صیشا اهش فؼلی تِ ٍاجة اّن تؼلك گشفتِ است ٍ ٍاجة هْن اهش ًذاسد

هی دّین وِ فساد تایذ تِ ًْی تخَسد ٍ ًوی شَد وِ طشف ًثَد اهش هَجة تغالى ایي ػول ػثادی شَد صیشا ها اهش سا 

 .تشای ایي ٍاجة ػثادی دسست هی وٌین

 

 



 

2 

 

 خالصه بیان محقق خوئی از کالم محقق کرکی

خالطِ تَضیح والم هحمك ثاًی اص تیاى هحمك خَئی ایي شذ وِ اگش ٍاجة هْن هَسؼذس سؼِ ٍلت خَد هضاحوت 

وشد تا اصالِ وِ ٍاجة اّن است، اهش تِ اصالِ فؼلیت داسد ٍ عثك هسله هشَْس اهش تِ طالت وِ ٍاجة هْن است اص 

اهش تِ طالت اص فؼلیت ًوی افتذ صیشا طالت ٍاجة هَسغ است ٍ اهش تِ : فؼلیت هی افتذ، لىي هحمك ثاًی هی فشهایذ

 ...عثیؼی طالت خَسدُ است ٍ فشع ایي است وِ طالت دس ٍسؼت ٍلت همذٍس هىلف است

تلِ ًْی تایذ هاًغ اص . هىلّف اهش تِ عثیؼت طالت داسد ٍ اهش ّن فؼلی است پس هىلف لظذ اهش تِ طالت سا هی وٌذ

اٍ شَد یؼٌی اگش ًْی تِ طالت تؼلك گشفتِ تَد هاًغ هی شَد ٍلی اگش ًْی ًثَد، تِ چِ دلیل اهشی وِ تِ عثیؼت 

ایي هاحظل تحلیل هحمك خَئی اص .طالت خَسدُ ٍ دس ایي ٍلت هَسغ ّن همذٍس هىلّف است اص فؼلیت افتادُ تاشذ

والم هحمك ثاًی است وِ ایي تْتش تحلیل هشحَم آخًَذ است صیشا هحمك خَئی هی گَیذ اگش ًْی دس واس تَد ایي 

طالت دس ٍسؼت تاعل هی شَد ٍلی اگش ًْی ًثاشذ ایي طالت دس سؼِ ٍلت تاعل ًوی شَد ٍ ّن اهش تِ اّن فؼلی 

 .است ٍ ّن اهش تِ هْن

 .ایي فؼل دس آىِ اٍل وِ هضاحن تا اّن است اهش ًذاسد: اى للت

ایي فؼل طالت خاسجی اص اٍل ّن اهش ًذاسد ٍ اطال لشاس ًثَد اهش تِ خظَطیات فشدیِ تخَسد، تلِ اهش تِ : للت

عثائغ خَسدُ است ٍ هىلّف اهش فؼلی وِ تِ عثیؼی خَسدُ است سا لظذ هی وٌذ ٍ إجضا ٍ اهتثال تاتغ اًغثاق عثیؼی تش 

فشد است ٍ ایي اًغثاق لْشی است صیشا اجضاء حىن ػمل است ٍ ػمل هی گَیذ ایي فشد هغاتك تا عثیؼی تواّی ّی 

 .است، ووا ایٌىِ افشاد غیش هضاحن ًیض اص ًظش ػمل اص افشاد عثیؼی ّستٌذ

پس حتی عثك هثٌای وساًی وِ هی گَیٌذ دس ػثادیت ػثادت اهش الصم است دس ایٌجا اهش تِ هْن ٍجَد داسد ٍ ًْی 

آلای خَئی خیلی جاهغ ٍ سٍاى تحث هحمك وشوی سا تمشیش وشدُ است تش خالف هشحَم . تایذ جلَی هىلف سا تگیشد

 .آخًَذ وِ هسألِ ًْی سا وِ دس ٍسؼت ٍلت هاًغ هی شَد هغشح ًىشدُ است
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 اشکال محقق وائیىی به کالم محقق ثاوی

الثتِ هشحَم هظفش یه تیاى اص . هحمك ًائیٌی ایي والم هحمك وشوی سا لثَل ًذاسدٍ هٌىش عشفیي ایي ًظشیِ است

اشىال هشحَم ًائیٌی دس اطَل فمِ تیاى ًوَدُ است لىي ایي تیاى هشحَم هظفش دس تَضیح اشىال هشحَم ًائیٌی 

 .ًالض است

هشحَم هیشصای ًائیٌی تیاى هفظلی داسد وِ هحمك خَئی ایي تیاى سا دس وتاب اجَد التمشیشات خیلی خَب تیاى وشدُ 

 .است، الثتِ دس پاٍسلی اجَد ایي والم سا ًمذ وشدُ است

یه عشف ایي است وِ اگش وسی . هاحظل والم هحمك ًائیٌی ایي است وِ ها عشفیي والم هحمك ثاًی سا لثَل ًذاسین

دس ػثادیت ػثادت اهش سا هؼتثش ًذاًذ ٍ تا لظذ هالن تخَاّذ ػثادت سا ػثادت وٌذ، اگش ایي عَسی تاشذ ًْی فمظ 

هاًغ اٍ است، ها ایي عشف اص والم هشحَم وشوی سا لثَل ًذاسین صیشا لثَل ًذاسین وِ ایي ًْی هاًغ است؛ اها عشف 

دیگش وِ اگش وسی تگَیذ هي دس ػثادیت ػثادت لظذ اهش هی خَاّن هحمك ثاًی تگَیذ وِ هي دس هضاحوت ٍاجة 

هَسغ، تا هاهَستِ اّن، اهش تشای هْن داسین، ایي سا ّن لثَل ًذاسین، پس جَاب هحمك ثاًی دس هماتل شیخ تْایی سا 

 .هشحَم هیشصا لثَل ًذاسد

اها عشف اطلی والم هیضسا ایي است وِ اگش وسی گفت هي دس ػثادیت ػثادت هی تَاًن تا لظذ هالن ػثادت سا 

دسست وٌوَ دس تحث تؼثذی ٍ تَطلی گفتین وِ هسألِ تؼثذی هحظَس دس لظذ اهش ًیست تلىِ دس ٍاجة تؼثذی 

لظذ لشتت هی خَاّین اگش اهش تَد یىی اص تْتشیي ساّْای لظذ لشتت،لظذ اهش است ٍلی اگش اهش ًثَد، هی تَاى لظذ 

تلِ .هحثَتیت ٍ لظذ هالن وشد ٍ اگش تَاًستین چٌیي لظذی وٌین، ًْایت ػول سا هضاف تِ هَلی اًجام هی دّین

حتی تا فشع ایٌىِ اهش اّن ٍجَد داسد ٍ اهش تِ هْن ٍجَد ًذاسد، طحت ایي ػثادت هتَلف تش اهش ًیست ٍ هحمك 

ثاًی هیگَیذ وِ تغالى ایي ػثادت تِ خاعش ًْی استَ اگش وسی چٌیي والهی تگَیذ، هشحَم هیشصا ًائیٌی هی گَیذ دس 

شٌاسٌاهِ ایي ًْی ًَشتِ شذُ ًْی غیشی ٍ ًْی غیشی هخلّ تِ ػثادیت ػثادت ًیست صیشا ًْی غیشی تا فشع 

هحثَتیت راتی ٍ تا فشع اشتوال تش هالن راتی دس ػول لاتل جوغ است چِ اشىالی داسد یه ػولی هاًٌذ طالت 
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اگش ایي . راتا هحثَتیت داشتِ تاشذ ٍ هالن راتی داشتِ تاشذ ٍلی دس ظشف اًجام اّن شاسع گفتِ تاشذ، تشوش وٌیذ

ًْی، ًْی راتی تَد وِ هشتول تش هفسذُ راتی تَد ًْی فساد هی آٍسد ٍلی فشع ایي است وِ ایي ًْی، ًْی غیشی 

است وِ تا اشتوال تش هظلحت راتیِ ٍ تا اشتوال تش هالن لاتل جوغ است ٍ چَى دس ها ًحي فیِ ًْی غیشی استذلیل 

 .ًذاسد وِ هحمك ثاًی تگَیذ وِ هي تا فشع ػثادیت ػثادت تِ ٍسیلِ لظذ هالن، تا ًْی ایي ػثات سا خشاب هی وٌن

اها عشف دٍم وِ اگش ها فشع وشدین ػثادیت ػثادت اهش هی خَاّذ هحمك ثاًی فشهَد دس ٍاجة هَسغ اهش داسین؛ ایي 

سا هحمك ًائیٌی لثَل ًوی وٌذ صیشا هاحظل والم هحمك وشوی ایي تَد وِ اٍال ایي فشد هضاحن، اص افشاد ایي عثیؼت 

است ثاًیا اهش اص اٍل تِ افشاد ًخَسدُ است تلىِ تِ عثیؼت خَسدُ است ٍلتی شوا ایي فشد سا اًجام هی دّیذ اًغثاق 

ایي ػول تش عثیؼت لْشی است پس تِ حىن ػمل اجضا لْشی است ٍ هحمك ًائیٌی هیگَیذ ایي فشد اص افشاد عثیؼت 

تواّی ّی است یا عثیؼت توا ّی هاهَستْا؟ شوا گفتی ایي اص افشاد عثیؼت است ها تِ شوا هی گَیین وِ شوا تىلیف 

ها سا دس هسألِ دیگش حل وٌیذ  ٍ آى هسألِ ایٌىِ شوا گفتیذ وِ اهش خَسدُ تِ عثیؼت ٍ عثیؼت ّن همذسٍ است ٍ ایي 

فشد اص افشاد عثیؼت است ایي لذست، چگًَِ لذستی است؟ اگش لذستی است وِ اص لثح اهش ٍ تىلیف تِ ػاجض دس 

هی آٍسیذ یؼٌیؼمل گفتِ تىلیف ػاجض لثیح است ٍ چَى هىلف دس ایي ٍلت لذست داسد لزا اهش داسد حشف شوا 

دسست است، یؼٌی فشد هضاحن اص افشاد عثیؼی هاهَستْا است وِ ػمل هی گَیذ ایي عثیؼی دس هجوَع ٍلت همذسٍ هي 

لىي ها لثَل ًذاسین وِ . است ٍ لزا ًوی تَاًن تگَین وِ هي ػاجش اص ایي تىلیف ػاجض ّستن ٍ لزا تىلیف لثیح است

هیضسا هی گَیذ هي لذستی وِ اص . اػتثاس لذست اص لثح ػملی تىلیف ػاجض دس آیذ تلىِ ها اطل هثٌا سا اشىال داسین

حىن ػملی است لثَل ًذاسم وِ هثٌای ایي حىن ػملی ایي است وِ حىوی وِ هىلف ػاجض اص اًجام است فؼلی 

اگش هٌظَس هحمك ثاًی ایي است ایي حشف دسست است ایي فشد . ًیست ٍ حىوی وِ ػاجض اص آى ًیست فؼلی است

هضاحن اص افشاد عثیؼت هاهَستْا است صیشا عثیؼت هاهَس تْا یؼٌی عثیؼتی وِ تِ آى اهش خَسدُ است وِ هي ػاجض اص 

هثٌای هي ایي استىِ دس اػتثاس لذست تایذ اص خغاب ووه . اهتثالش ًیستن ٍلی هي هیشصا اطل هثٌا سا لثَل ًذاسم

تگیشین یؼٌی لذستی وِ ًاشی اص خغاب است ششط هی داًن ٍ اگش لذست اص خغاب گشفتِ شذ ایي همذهِ هحمك ثاًی 
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دسست ًیست صیشا دیگش ایي فشد هضاحن اص افشاد عثیؼتی وِ هاهَستْا است ًیست صیشا ایي فشد راتا همذٍس هىلف 

 .ًیست

لذستی وِ هي هی خَاّن تیاٍسم لذست ًاشی اص خغاب است خغاب ّذفش ایي است وِ هىلف سا : تِ ػثاست دیگش

تحشیه وٌذ ٍ هٌثؼث ًحَ هاهَستِ وٌذ هَلی طل هی گَیذ تا هىلف هٌثؼث تشَد ٍ هَلی ًْی هی گَیذ تا هىلف 

اگش خغال تخَاّذ هىلف سا . هٌضجش شَد، تؼث هیخَاّذ تحشیه وٌذ ٍ ًْی یا صجش هی خَاّذ هىلف سا ًگِ داسد

استْجاى داسد وِ خغاتی تیایذ ٍ هىلف سا سوت غیش همذٍس . حشوت تذّذ تایذ خغاب تِ سوت همذٍس حشوت تذّذ

تش اساس ایي وِ خغاب ًمش تحشیه وشدى است ٍ - ٍ اگش ایي لذست اص خغاب آهذ ًِ اص حىن ػملحشوت تذّذ

تحشیه وشدى ًحَ هوتٌغ لثیح است یؼٌی خغاب هی گَیذ هي تَ سا حشوت هی دّن سوت افشاد همذٍسُ ٍ اگش خغاب 

آى هَلغ تِ ًظش ها تایذ تِ هحمك وشوی گفت ایي فشد جض افشاد عثیؼی است ٍلی جض افشاد عثیؼی - ایي واس سا وشد

ٍ لزا ایي جض عثیؼی هاهَستْا ًیست صیشا فشع ایي است وِ ایي فشد همذٍس . تواّی ّی است ًِ عثیؼی توا ّی همذٍس

هلىف ًیست ٍ خغاب ّن هی گَیذ هي تَ سا حل هی دّن تِ سوت افشاد همذٍس ٍ ایٌىِ شوا گفتیذ وِ تىلیف تِ 

عثایغ خَسدُ دسست است ٍلی اگش فؼلیت تىلیف تاتغ هثٌای ها تاشذ فؼلیت تىلیف تاتغ افشاد همذٍس است صیشا 

لذست سا اص خغاب دس آٍسدین ٍ آى هَلغ ًوی تَاى گفت ایي فشد غیش همذٍس اص افشاد عثیؼی است صیشا اهش تِ عثیؼی 

 .تواّی همذٍس خَسدُ است

ّن ایي تخش اص والهش هؼشوِ آساُ شذُ وِ آیا ًْی غیشی فساد هی آٍسد یا ًِ؟ . دٍ عشف والم هیشصا شذُ هؼشوِ آساء

خَد ایي تایذ تحث شَد وِ فمظ ًْی ًفسی . تضسگاًی لثَل داسًذ هثل هشحَم اهام ٍ هشحَم هظفش تِ شذت هٌىش تَد

 .هثغل است یا ًْی چَى هَلَی است هثغل است

                                            
اگر یک فردی خارج محل از . ما ایه بحث رادر خروج از محل ابتال در رسائل خواودیم. 

ابتالی مکلف است به او ومی گویىد آن را وپوشد و عرف می گوید وقتی ایه خطاب متوجه 

مگلف شد خطاب می خواهد او را وحو مامور به تحریک کىد و خطاب مقید می شود به فردی 

 .که  در محل ابتالء است
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عشف دیگش ّن وِ آیا لذستی وِ دس تىلیف است لذست ًاشی اص خغاب است یا اص ػمل هحل تحث است ٍ اگش اص 

 .خغاب تاشذ آى هَلغ تایذ تفىیه  وٌین تیي عثیؼی تواّی ّی سا اص عثؼیت تواّی هاهَستْا

 . لىي فؼال تایذ ایي دٍ حشف اطلی سا تشسسی وشد. هشحَم هحمك خَئی ًیض اشىاالت صیادی تِ هیشصا داسد

 

 حسه مهاجری: مقرر


