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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»
 دالصه جلسه گذشته

طَرِ تا   ت نٌذ ااًِ سا طبثیق کشدین  یؼٌییکایک اضکاال تیاى ًوَدًذ؛آى سا دس کفایِ دس هَسد ساُ حل چْاسم کِ هحقق خشاساًی 

 ت تٌاتش ساُ حل هحقق اص ایي اضکاال اًِ هَسد تشسسی قشاس اشفت ٍ ًتیزِ ایي ضذ کِ ّیچ یکتِ ایي ساُ حل اضکاال ت نٌذ ا

خَد ایطاى ایي اضکال سا هتؼشؼ  ضکالی کِ تِ هحقق خشاساًی ٍاسد است کٍِ اًوی هاًذ  فقط یک ًکتِ یٌحل تاقی خشاساًی ال

 رَاب دادُ تِ آى ضذُ ٍ 

 پاسخ محقق دراسانی به یک اشکال

ػثادیت آى ًاضی اص استحثاب ًفسی  ،ضَدون تِ ػٌَاى هقذهِ ًواص اطیاى طثق ًظش هحقق خشاساًی ااش ٍضَ یا غسل یا طی اشکال:

اهش غیشی تِ آى ّا هتؼلق هی ضَد لزا هی طَاًٌذ ػلی ٍرِ  سپس ٍ فی ًفسِ هستحة ّستٌذ   یؼٌی ایي طْاسا تایي اهَس است

تگیشد ٍ فشؼ ًیض ایي تشای ًواص خَاّذ ٍضَ کِ هی را تِ ٍرَد هی آیذ ایي است کِ ضخػیاضکالی کِ ایي   ضًَذ ؼثادیِ اطیاىال

ال قشاس ایشد ضخع ااش هَسد سَ، یؼٌی ایي صٍال دیگش آى اهش ًفسی کٌاس هی سٍد ٍ طٌْا یک اهش غیشی ٍرَد داسد است کِ صهاى

هی کٌذ ٍ ػول تا ایي قػذ سا خَاًن ٍ قػذ اهش غیشی تِ ٍضَ ت ًواصهی خَاّن تشای ایي کِ  :هی اَیذ ؟کِ چشا ٍضَ هی ایشی

ین قػذ اهش غیشی داًهیدس حالی کِ ها   ًواص تخَاًذ ٍضَ هی طَاًذ غیشی هػحح ایي ٍضَ است ٍ تا ایي قػذ اهش  غحیح است

   کٌذدسست ًوی ػثادیت

ػذ اهش غیشی هی کٌذ ٍ ّویي قػذ اهش اساس اضکال ایي است کِ هػلی قثل اص ًواص ٍضَ هی ایشد ٍ ٌّگام ٍضَ اشفتي قنس 

قثال دس حالی کِ   دس کالم هحقق خشاساًی آهذُهبلثی است کِ  اکتفا تِ اهش غیشی ایی تشای ٍسٍد تِ ًواص کافی است  غیشی تِ طٌْ

را تایذ ٍضَ ػثادیت داضتِ تاضذ ٍ تِ قػذ قشتت هش غیشی تِ طٌْایی تشای غحت کافی ًیستٌذ ٍ ها هی داًین ایيافتِ این کِ اٍا

قػذی غیش اص قػذ اهش غیشی ًذاسد، نس  ٍرَد ًذاسد  ضوا کِ هیگَییذ ٍضَ ًیاصی تِ س حالی کِ ایي را قػذ قشتتیاًزام ضَد د
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ٍضَ تگیشین تشای ایي کِ ًواص تخَاًن ایي  ست ایي کِ هي قػذ کٌنْایی هقشب ًیتا قػذ قشتت چِ هی کٌیذ؟ قػذ اهش غیشی تِ طٌ

ّوِ ایي ساُ حل ّا سا طی هی کٌین طا اص ایي هطکل   هطکل ًوی ضذینخَدش هقشب ًیست، ااش هقشب تَد ها ایي ّوِ اشفتاس 

  خالظ ضَین

 دیگش هی داًین طشفتا قػذ اهش غیشی هی ضَد ٍ اص  اص یک طشف حکن تِ غحت ػول اغل اضکال ػثاس ت است اص ایي کِ نس

  اهش ًفسی استحثاتی تِ ٍضَ ًیض تطَدقػذ اهتخال اهش غیشی کفایت ًوی کٌذ ٍ تایذ قػذ قشتت یا قػذ غشف 

قػذ اهش غیشی ٍ ایي کِ ایي ػول غشفا تا ّویي قػذ تِ هحقق خشاساًی دس هقام ناسخ تِ اضکال اکتفاء  محقق خراسانی: پاسخ

د تِ ی ایي اهش غیشی کِ قػذ هی ضٌَ  یؼکٌین یه، قػذ طقشب ّن ها تِ ٍاسبِ اشی قػذ اهش غیشی هی فشهایٌذ: ،یح استغح

ٍ قػذ قشتت  ًَػی ٍاسبِ هی ضَد ٍ ها سا هتَرِ هی کٌذ تِ آى اهش ًفسی استحثاتی ٍ ها تا ٍاسبِ قػذ آى اهش ًفسی استحثاتی

   هی کٌین

ى ٍضَ یک اهش ػثادی است ٍ اها چَ ،ایي را هستقیوا قػذ قشتت ًوی طَاًین داضتِ تاضینکِ دسست است کاًِ ایطاى هی فشهایٌذ: 

ٍاسد ضذُ کِ ٍضَ سا فی  آیِ ٍ سٍایتیاهش ًفسی استحثاتی دسست ضذُ است )ػلی ٍرِ الؼثادُ اطیاى ضَد ٍ ػثادیتص ًیض تا یک 

اها  ،ٍ ها ًوی طَاًین هستقیوا قػذ آى اهش ًفسی استحثاتی سا کٌیناسد ٍ االى ػٌذالضٍال آى اهش ٍرَد ًذ (ًفسِ هستحة کشدُ است

ها تِ رای ایي کِ  ،سرحاى راطی ٍضَ اص تیي ًشفتِ ٍ یک اهش استحثاتی ًفسی داضتِ «طَضا للػلَٓ»چَى تا آهذى اهش غیشی 

   هستقیوا قػذ اهش ًفسی استحثاتی سا کٌین تا ٍاسبِ ایي کاس سا هی کٌین

سَال کٌذ کِ  ٍ هقشب است  لزا ااش کسی تِداضحَاب  ل اص ظْش ٍقتی کِ ٍضَ هی ایشین تِ ایي دلیل است کِقثش تِ ػثاس ت دیگ

ٍضَ هستحة است ٍ قػذ اهش ًفسی استحثاتی خَد ٍضَ سا هی کٌین ٍ هستقیوا  هی اَیین چَى خذا افتِ ذ،چشا ٍضَ هی ایشی

سَال هی  قثل اص صٍال ایٌزا قػذ قشتت ٍرَد داسد صیشا صهاًی کِش؛ قػذ قشتت هحقق هی ضَد، قػذ قشتت یؼٌی قػذ اهتخال اه

ٍضَ تگیشد فلِ کزا، قػذ اهش ًفسی  ضَد کِ چشا ٍضَ هی ایشی ناسخ هی دّین کِ چَى سٍایت داسین کِ اهام فشهَدُ ّش کِ

  قثل اص صٍال هستقیوا حاغل هی ضَد استحثاتی 

چشا ٍضَ هی ایشی ایي را ااش کسی سَال کٌذ کِ  ،ٍارة کشدُ هقذهتا للػلَٓ ااها تؼذ اص صٍال کِ یک اهش غیشی آهذُ ٍ ٍضَ س

قػذ   ایي هی ضَد قػذ اهش غیشی ذ ایي است کِ چَى خذا فشهَدُ تشای ًواص ٍضَ تگیشییکی اص ناسخ ّایی کِ هی طَاًین تذّین 

سبِ ضَد کِ تیي ضوا ٍ اهش ًفسی استحثاتی نل ااش ایي قػذ اهش غیشی ٍاتِ طٌْایی خَدش هقشب ًیست، اها اهش غیشی ًیض ااش چِ 

  لزا ااش قػذ هطکل حل هی ضَد طا ػثادیت آى دسست ضَدکٌیذ ًفسی ٍضَ سا  ى ضوا قػذ استحثابایزاد تطَد ٍ تِ ٍاسبِ آ

هَرة قشب ٍ ػثادیت ایي ػول است تِ ایي خاطش است کِ آى چِ ها غحیح  یی هی ضَد ٍ تا ایي قػذ ػول ٍ ٍضَغیش شها

ٍضَی هستحة است ٍ ػثذ قػذ استحثاب سا هی کٌذ چَى ایي اهش غیشی هتؼلق ضذُ تِ ٍضَی هستحة؛ اهش تِ ٍضَ تشای  است

ًواص اهش تِ چِ چیضی است؟ آیا غشف ضستي ٍ دست ٍ غَس ت است یا ضستي تا قػذ قشتت  نس اهش تِ ٍضَ هقذهتا للػلَُ 

ایي  هَسد طَرِ تاضذ  ایطاى اصتِ ٍضَیی کِ استحثاب ًفسیص تِ َد طا هي هٌتقل ضَم تِ ٍضَیی کِ سرحاى داضٍاسبِ هی ض

 تِ ایي قػذ سا دسست کشدُ است  قػذ اهش غیشی ٍ غحیح تَدى ػول طشیق هطکل اکتفاء تِ

 سَال:
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ػول دس هَال ًیست  ایي  ی ًذاسد ٍ اسادُ ٍ حثی ًسثت تِ آىناسخ: اها ااش اهش استحثاتی ًثاضذ هؼٌایص ایي ًیست کِ هبلَتیت راط

 هحثَب هَال است  تخاطش سرحاى راطی 

اها تِ خاطش ػشٍؼ ػٌَاى هقذهیت یک اهش غیشی سٍی طْاسطی کِ قثال ػثادیتص حاتت ضذُ ازاضتِ  ٍ تا آهذى اهش غیشی خللی 

 هی سٍد دس ػثادیت آى ایزاد ًوی ضَد  حال ااش اهش ًفسی آى اص تیي تشٍد آیا هؼٌایص ایي است کِ ػثادیت ٍ هقشتیت آى اص تیي 

ٍضَ تگیشد قبؼا قػذ اهش  کسی تشای ًواص تخَاّذ فشؼ ایي است کِ ایي ػثاد ت اص ظْش تِ تؼذ دیگش آى اهش ًفسی سا ًذاسد، ااش

غیشی سا هی کٌذ یؼٌی هی اَیذ چَى خذا افتِ طَضاللػلَُ هي ٍضَ هی ایشم؛ اها سَالی کِ نیص هی آیذ ایي است کِ نس قػذ 

اَیین ایي ٍاسبِ هی ضَد  ٍقتی قػذ اهش غیشی هی ضَد هی یشی تِ دست ًوی آیذ  لزات اص اهش غقشتت کزاست؟ صیشا قػذ قشت

دسست است کِ اهش ًفسی االى ٍرَد ًذاسد ٍلی هی  سد، ایياهش ًفسی  ضوا هی اَییذ االى دیگش اهش ًفسی ٍرَد ًذا آى قػذتشای 

ضذُ هٌتقل ضَد تِ خَد ػثاد ت یؼٌی تَاسبِ خَد اهش غیشی قػذ  طَاًذ اص طشیق اهش غیشی هتؼلق تِ چیضی کِ ػثادیتص قثال حاتت

 کٌذ اهش ًفسی ٍ ػثادیت آى سا 

دس نس اهش غیشی کِ یک اسادُ قَی طش است  ی هَرَدتلِ اسادُ ای کِ دس نس استحثاب ًفسی تَد اسادُ لضٍهیِ ًثَد ٍ تا اسادُ

تواع هخلیي نیص ًوی آیذ صیشا دٍ حکن ًیست ٍ دٍ اسادُ ًیض تشای ادغام ضذًذ ٍ یک اسادُ قَی ٍ هَکذُ سا ططکیل دادًذ  لزا ار

  اًذ یک اهش ًیست صیشا دٍ اسادُ دس ّن ادغام ٍ اًذکاک نیذا کشدُ اًذ ٍ یک اسادُ هَکذُ ضذُ

ًوًَِ ایي تحج سا دس هَاسد دیگش داسین هخل ًزس اًزام ػول هستحة )طثق ًظش هطَْس( هخال ضخػی ًزس هی کٌذ کِ ًواص ضة 

دس ػیي حالی کِ هستحة  ا ایي یؼٌی ًواص ضة دٍ حکن داسد یؼٌیتخَاًذ کِ یک ػول هستحة است ٍ تا ًزس ٍارة هی ضَد آی

است ٍارة ّن هی تاضذ؟ آیا قاتل طػَس است؟ دس رَاب ایي هطکل افتِ اًذ کِ طاکیذی اص ادغام دٍ اسادُ تَرَد هی آیذ  یکی 

 اسادُ ضیؼف طش ٍ یکی اسادُ قَی طش 

 ل:سَا

هی داًین کِ ایي  ٍ سرحاى آى اص تیي ًشفتِ است  ناسخ: آى اهش ًفسی تخاطش هطکل غَسی ًوی طَاًست تاقی تاضذ  ٍلی هبلَتیت

دس یک فشؼ ٍ دس    ااش هحزٍسی دس هقام اظْاس حکن،ػول هحثَب هَال است ٍ تِ ػلت ٍرَد هحزٍس ًتَاًستِ تِ صتاى تیاٍسد

 دیگش ایي سرحاى اص تیي ًوی سٍد ٍ تاقی هی هاًذ  دن ایي یک هبلَتیت هبلقِ داسیک ضشایط خاغی تاضذ ٍ ها هی داًی

 سَال:

ضوا هیگَییذ طْاسا ت حالث هوکي است کِ حَاب ًذاضتِ تاضذ  اغال ًوی طَاًین حَاب سا فشؼ کٌین دس ٍارثا ت غیشیِ ها ناسخ: 

 هسلن هَارْین کِ ایي ّا حَاب داسًذ ٍ ایي هسلن است  واػی است  اص یک طشف ها تا یک هبلةدس حالی کِ ٍرَد ایي حَاب ار

 حال هطکل ایي است کِ ٍضَ تا ایي کِ یک ٍارة غیشی است تش خالف ٍارثا ت غیشی حَاب هستقل تِ آى دادُ هی ضَد 

 سَال:

تاقی است ٍ رَاب: غَس ت اهش ًفسی تخاطش هحزٍسی کِ ٍرَد داسد ًوی طَاًذ تاقی تاضذ اها اسادُ ای کِ نطت سش ایي تَدُ 

 هٌذک دس ایي اسادُ ضذُ است 
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خیلی اص اٍقا ت اسادُ است ٍلی ضاسع ًوی طَاًذ آى سا تیاى کٌذ  هاًٌذ قاًَى ازاسّای ػشفی کِ هی داًین چیضی هذ ًظش قاًَى ازاس 

 تَدُ ٍلی تِ ػلت هحزٍساطی آى سا تیاى ًکشدُ است  

تِ ایي رْت است کِ  ،ضَدغیشی ٍ غحت ایي ػول تا ایي قػذ هیش اه قػذاکتفاء یذ: ااش حکن تِ اهحقق خشاساًی هی فشهنس 

غیشی دس ٍاقغ ٍاسبِ آى قػذ قشتت هی ضَد طا اًساى قػذ قشتت کٌذ یؼٌی قػذ اهتخال ٍ تشآٍسدُ ضذى خَاستِ قلثی  قػذ اهش

 ذ طقشب هی کٌین هَال سا کِ االى هحزٍس داسد اص اظْاس کشدى آى  آى هبلَتیت ٍ سرحاى تاقی است ٍ ها ایٌگًَِ قػ

 به محقق دراسانی اشکال محقق اصفهانی

 اهش ًفسی استحثاتی یا آى رْت سرحاى ًفسی ٍ راطی اص دٍ حال خاسد ًیست 

 دس هقام ػول هکلف تِ آى طَرِ داسد   9

 دس هقام ػول اص آى غافل است   2

ایي ٍضَ فی ًفسِ سرحاى داسد یا طَرِ یؼٌی صهاًی کِ هکلف ٍضَ هی ایشد تشای ًواص  اص دٍ حال خاسد ًیست یا طَرِ داسد 

اغال تِ آى فکش  یاٍ حاًص فی ًفسِ فکش هی کٌذ تِ ٍضَ ٍ سراست یؼٌی یا  ًذاسد ٍ طوام حَاسص تِ ایي است کِ ایي هقذهِ ًواص

 ًوی کٌذ ٍ طوام طَرِ اش تِ ایي است کِ ٍضَ هقذهِ ًواص است 

داسد نس آى چِ کِ داػی اٍ تِ اًزام ػول ضذُ خَد آى سرحاى راطی ااش طَرِ تِ آى داضتِ تاضذ کِ ایي ٍضَ فی ًفسِ سرحاى 

هیت ٍضَ تشای ًواص طَرِ ًذاسد ٍ دیگش ًیاصی تِ ٍساطت اهش غیشی ًذاسد  نس ایي را اهش ٍضَ است ًِ اهش غیشی  یؼٌی تِ هقذ

طوام طَرِ اش تِ ایي است  غیشی تی خاغیت است ااش ّن ٍضَ هی ایشد ٍ اساسا تِ آى رٌثِ سرحاى راطی ٍضَ طَرِ ًذاسد ٍ

اساسا قػذ تِ آى سرحاى راطی تشایص حاغل ًطذُ ٍ ػثادیت تشای اٍ  است کِ ٍضَ یک اهش غیشی ٍ هقذهی تشای ًواص نیذا کشدُ 

 ایي است کِ ٍضَ تِ قػذ اهش ًفسی اطیاى ضَد تِ هحقق ًطذُ است صیشا ػثادیت ایي ًواص 

 ؛رحاى ًفسی یا دس حیي ػول التفا ت تِ آى است یا خیش  ااش طَرِ داضتِ تاضناهش ًفسی استحثاتی یا رْت س خالصه اشکال:

تاضن ػثادیت هحقق ًوی ضَد صیشا فشؼ ایي است کِ تا اهش غیشی  لدیگش ًیاص تِ ٍساطت اهش غیشی ًیست ٍ ااش ّن اص آى غاف

 ًواص سا خَاًذُ ام 

 «الحوذهلل سب الؼالویي»                                                                                                                     


