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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

تشخی اص ایي ساُ حل ّا تا ایي وِ فی ًفسِ هثتال  .وشدین تا وٌَى سِ ساُ حل تشای اضىاالت هشتَط تِ ػثادیت طْاسات حالث تیاى

 .ًیض هثتال تِ اضىال تَدًذ تِ اضىال ًثَدًذ اها ؾشٍستی تشای التضام تِ آى ّا ٍرَد ًذاضت ٍ تشخی

 )محلق دراسانی( راه حم چىارم

. تِ چیضی وِ فی ًفسِ ػثادت است ة ّستٌذ ٍ اهش غیشی هتؼلك ضذُطْاسات حالث فی ًفسِ هستحایطاى دس وفایِ هی فشهایٌذ: 

صیشا هْن تشیي اضىال اص تیي  .اهش غیشی ًیست تا اضىال دٍس پیص تیایذ خَد دیگش ًاضی اص ،ایي ػثادیت طْاسات حالثتٌاتش

 ػثاست اص ایي تَد اضىال دٍس) دٍم هطلثی وِ هحمك ًاییٌی فشهَدًذ.رِ اٍل اضىال دٍس تَد ٍ دس دسرِ اضىاالت پٌذ گاًِ دس دس

تش ػثادیت ٍؾَ پس تَلف اهش غیشی  .ًواص هتَلف تش ٍؾَیی است وِ ػثادی تاضذ ٍ لػذ لشتت دس آى تاضذوِ لطؼا هی داًین 

ها ًتیزِ  «تَؾَا للػالُ»ػثادیت ٍؾَ ًیض ًاضی اص اهشغیشی تاضذ یؼٌی چَى ضاسع اهش وشدُ ٍ فشهَدُ هسلن است حال اگش 

َد وِ تَؾیحص لثال یشی ػلی الفشؼ هتَلف تش ػثادیت ٍؾَ ت. صیشا اهش غس هی آٍسدسش اص دٍس د« ػثادُ»تگیشین وِ ایي ٍؾَ 

 آیذ ٍ دٍس هحال ٍ تاطل است( ییي اهش غیشی ًاضی تطَد دٍس پیص هحال اگش تخَاّذ ػثادیت ٍؾَ ًیض اص ا تیاى ضذ

ٍؾَ فی ًفسِ  صیشا .اضىال دٍس ضَین تال تِثهسا اص اهش غیشی تِ دست آٍسین تا الصم ًیست ػثادیت  :هحمك خشاساًی هی فشهایذ

تا لطغ ًظش اص ایي وِ همذهِ  «َّ ٍؾَ ػثادٍُؾَ توا»یؼٌی  ؛هستحة است. ٍؾَ یه استحثاب ًفسی داسد چَى ،ػثادت است

ؾَی اهش غیشی هتؼلك هی ضَد تِ ٍ .ایي ٍؾَ همذهِ ًواص تاضذ یه اهش غیشی ًیض تِ آى هتؼلك هی ضَد . لىي اگشاص تاضذًو

تلىِ َّ هستحة فی ًفسِ، تا ایي تیاى ّوِ آى اضىاالت پٌذ گاًِ تِ ًظش ایطاى ًگشفتِ اهش غیشی یه اص ػثادی وِ ػثادیتص سا 

 تشطشف هی ضَد.

  (محلق دراسانی) چىارم با راه حم (شیخ انصاری )تفاوت راه حم اول

ػٌَاى تِ یه ػٌَاًی است وِ سرحاى راتی داسد. یه  گفتٌذ ٍؾَ هؼٌَىتِ آى اضاسُ وشدًذ،  دس ساُ حل اٍل وِ ضیخ اًػاسی

. ضیخ اًػاسی است یتػٌَاى داسای سرحاى راؼٌَى تِ آى طْاسات ه داًین چیست ٍ ایي فؼل ًٍویلػذی دسست وشدًذ وِ ها 

ِ داسد ػٌَاى ٍ سرحاى راتی و . تلىِ گفتٌذ ػٌَاًی  وِ تَاسطِ آىاغال تحج استحثاب ًفسی هطشح ًثَد ًگفت هستحة است ٍ
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اهش لػذ فشهَدًذ وِ تا لػذ اهش غیشی ٍ تَاسطِ ؟ یه اهش هزَْل است. هٌتْی حال آى ػٌَاى چیست .ػثادت هحسَب هی ضَد

یؼٌی اهش غیشی ٍاسطِ هی ضَد تشای لػذ هىلف ًسثت تِ آى ػٌَاى ٍؾَ وِ سرحاى  .غیشی هىلف لػذ آى ػٌَاى سا ًیض هی وٌذ

اها ایٌزا هحمك خشاساًی هی گَیٌذ طْاسات حالث استحثاب ًفسی داسًذ. هی تَاًین  .ٍلی ًگفتٌذ وِ آى ػٌَاى چیست ؛راتی داسد

، ٍلی تِ ضىل واهل تش ٍگشًِ ایطاى ًیض تِ ّواى دٍ ًىتِ فشهایص هحمك خشاساًی ّواى سخي ضیخ اًػاسی استادػا وٌین سیطِ 

 هی وٌذ وِ ػثاستٌذ اص:ای وِ ضیخ اًػاسی تِ آى اضاسُ ًوَد، اضاسُ 

اگش تشن ضَد ػماب ًذاسد  وِ ،یؼٌی ایي ػول داسای هػلحتی است سارحِ .استحثاب ًفسی داسًذایي وِ ایي طْاسات  .9

 .ٍلی هػلحت سارحِ اص دست هی سٍد

َ هی وٌذ وِ هي ٍؾ . یؼٌی ٍلتی لػذسذػلحت تا ٍاسطِ لػذ اهش غیشی هی سایي ه تَدى تشای ًواص، تِ دس همام همذهِ .2

ضَد تشای تَرِ  یهش غیشی ٍاسطِ ه. ٍلی ایي لػذ اذ، یؼٌی لػذ اهش غیشی هی وٌگیشین تشای ًواص تِ دلیل اهش ضاسعهی

ًیاصی  تشای ًواص دسست هی ضَد. یؼٌی لزا ػثادیت آى دسست هی ضَد ٍ همذهیت آى ًیض .هىلف تِ استحثاب ًفسی ٍؾَ

  .ًیست وِ تا اهش دیگشی استحثاب آى دسست ضَد

 ؾوي ایي وِ تیي ساُ حل چْاسم ٍ ساُ حل اٍل تطاتِ ٍ اضتشان است اها دسػیي حال فشق ّن داسد. پس

سرحاى راتی است ٍ سخٌی  داسای هؼٌَى تِ یه ػٌَاًی هی ضَد وِ ٍؾَ:فشهَدًذ اًػاسی ضیخساُ حل آى است وِ دٍ  فشق ایي

فی ًفسْا ایي طْاسات  :هی فشهایذهحمك خشاساًی اها ایٌزا  اص استحثاب دس هیاى ًیست، ّوچٌیي آى ػٌَاى تشای ها هزَْل است.

هتؼلك هی ٍؾَ ٍ غسل ٍ اهخال آى  ش غیشی تِهًِ ایي وِ اص اهشغیشی ایي استحثاب سا دسیافت وٌٌذ؛ تلىِ ا هستحة ّستٌذحالث 

 .«هستحة ٍ ػثادُ وا َّ ٍؾَت»د ضَ

 چگينگی حم اشکاالت پنج گانه با تيجه به راه حم چىارم

شا حَاب تؼلك هی گیشد. صی ،چگًَِ تِ ٍؾَ تا ایي وِ یه ٍارة غیشی است ٍ ٍارثات غیشی حَاب هستملی ًذاسًذ اول: اشکال

 ٍؾَ وِ داسای حَاب هستمل است. اها هَارِ ّستین تا ،گفتین وِ ٍارثات غیشی حَاب هستمل ًذاسًذ

یؼٌی تا  «فی ًفسِ هستحة»تِ ایي رْت است وِ ، دَاگش تِ ٍؾَ حَاب هستملی تؼلك هی گیشد ٍ ػثادت هحسَب هی ض پاسخ:

 همذهات آى ّا فی ًفسِ هستحة ًیستٌذایش ٍارثات وِ حة است تش خالف ستسٍؾَ تشای ًواص فی ًفسِ هلطغ ًظش اص همذهیت 

 اها ایي را ایي ػول یؼٌی ٍؾَ فی ًفسِ ػثادت است ٍ هستحة ضذُ است ٍ اهش ًفسی تِ آى تؼلك گشفتِ است.پس حَاب تخاطش

 هَافمت تا ایي اهش استحثاتی تِ هىلف دادُ هی ضَد.

ثات رامشب تِ حك تؼالی است، دسحالی وِ ٍچگًَِ ٍؾَ تِ ػٌَاى یه همذهِ ٍ ٍارة غیشی تشای ًواص هَرة ت اشکال دوم:

 آى ٍارثی وِ ًفسی است هَرة لشب هی ضًَذ. حك تؼالی ًیستٌذ ٍ غشفا تَاسطِغیشیِ خَدضاى هَرة لشب تِ 

غیشی  اى یه ٍارة غیشی ٍ همذهِ تشای ًواص هَرة تمشب هی ضَد ًِ اص تاب ایي است وِ یه ٍارةش ٍؾَ تِ ػٌَگا پاسخ:

 ٍارثاتچِ وِ ٍؾَ سا اص سایش  آى. همذهِ ٍ ٍارة غیشی خَدش هستمال هَرة تمشب ًیست است ٍ همذهِ تشای ًواص است چَى

استحثاتی تِ ٍؾَ ٍ ت تا آى اهش فسِ هستحة ّستٌذ ٍ تَاسطِ هَافمًایي است وِ ایي ّا فی ٍ وزله الغسل،  غیشی هوتاص وشدُ

 هایِ تمشب ٍ تاػج لشب حك تؼالی ّستٌذ.استحثاب ًفسی ٍؾَ 
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ط ضًَذ اهشضاى سال یؼٌی ًیاصی تِ لػذ لشتت ًذاسًذ ٍ تای ًحَ واى اتیاى .ٍارثات غیشیِ ّوگی تَغلی ّستٌذ اشکال سوم:

تِ غشف ایي وِ اتیاى ضَد اهشش  دسحالی وِ ها هی تیٌین ٍؾَ تِ ػٌَاى یه ٍارة غیشی. هی ضَد ٍ اهتخال غَست هی گیشد

 لزا تیي ٍارثات غیشی ٍ ٍؾَ یه تفاٍتی است.. لشتت اتیاى ضَدتِ لػذ  ٍ . تلىِ حتوا تایذ ػلی ٍرِ الؼثادُسالط ًوی ضَد

اهشغیشی چیضی است وِ خَدش فی ًفسِ  َى هتؼلكتَغلیِ ّستٌذ اها ایي را چدسست است وِ ٍارثات غیشیِ ّوِ  پاسخ:

اهش غیشی تِ ٍؾَ سالط  لػذ لشتت اهتخال ًطَد ایي تا تِ. تٌاتشؼثادیِ ٍ لػذ لشتت اًزام ضَدالپس تایذ ػلی ٍرِ  ،ػثادت است

 ًوی ضَد صیشا اص اتتذا اهش غیشی هتؼلك ضذُ تِ ٍؾَی ػثادی.

 سَال:

ایي ٍیژگی سا داسد ٍ ها اص اٍل ٍارثی وِ تا یه همَهاتی هؼشفی وشدًذ. ٍارة غیشی یؼٌی سا خشُ اص اتتذا ٍارة غیشی الاپاسخ: ت

ًثاضذ ٍ  هطخػاتدسرایی تگَیین ایشادی ًذاسد وِ ایي را ایي لزا ًوی ضَد هؼشفی وشدین، تا ایي ػٌاغش ٍ ارضاء ٍارة غیشی سا 

سی است تِ ایي هؼٌا ًیست وِ دس اػتثاس تتَاى هتٌالؽ حشف ایي یؼٌی ایي هَسد ٍارة غیشی ًیست. حال ٍلتی هیگَیین ایي اػتثا

شُ ٍارة ضَد ٍارة غیشی است ٍلی تضًین ٍ سفتاس وٌین. هخال اص اتتذا هی گَیین ٍارة غیشی یؼٌی ها ٍرة لغیشُ ّش چیضی وِ لغی

ٍ التذیت ػملیِ تِ آى دس خػَغیات ٍارة غیشی هیگَییذ ٍارة غیشی چیضی است وِ ػمل هی گَیذ تایذ اتیاى ضَد  پس اص آى

 حىن هی وٌذ صیشا خَدش همذهِ است. ٍلتی ایي ّا تخثیت ضذًذ دس تشخَسد تا طْاسات حالث دچاس هطىل هی ضَین.

 سَال:

هؼٌا ًذاسد یا تایذ ایي وِ  «ٍرة لغیشُ اال فی تؼؽ الوَاسدغیشی ها الالَارة »پاسخ: هؼٌای سخي ضوا ایي است وِ تگَیین 

دس حالی وِ ها تا دلیل ٍ هذسن حاتت وشدین وِ ٍارة غیشی « ی حَاب الوستمل اال فی تؼؽ الوَاسدلیس للَارة الغیش» یین:تگَ

تِ ػثاست دیگش تخػیع صدى تِ ػٌاغش تطىیل دٌّذُ ٍ  . لزا تخػیع هؼٌا ًذاسد.اغال ًویتَاًذ حَاب ٍ ػماب هستمل داضتِ تاضذ

یه لاػذُ ػاهی داسین ٍ رایی آى سا تخػیع هی صًین. ایي هختػات ٍارة غیشی یؼٌی تٌالؽ ٍ ایي غیش اص ایي است وِ ها 

 سخي یؼٌی هٌْذم وشدى اساس تؼشیف ٍارة غیشی.

)اص تاب تَلف حىن وِ یه اهش غیشی است هتَلف ضذُ تش ػثادیت ٍؾَ  هطىل دٍس. تِ ایي تیاى وِ اهش تِ ٍؾَ اشکال چهارم:

ؾلغ  اًی وِ ػثادیت دسست ًطَد، اهشی ًیض تِ آى تؼلك ًوی گیشد(.تش هَؾَع، یؼٌی تا هَؾَع ًثاضذ حىوی ٍرَد ًذاسد ٍ تا صه

ٍحَاب داسد  است اگش ػثادیت ٍ ایي وِ ٍؾَ ػثادت .لف تش اهش غیشی استست است اص ایي وِ ػثادیت ٍؾَ هتَدیگش دٍس ًیض ػثا

صیشا اهش  .یذاٍسین، دٍس پیص هی آش غیشی تِ دست تیهٍ ها ایي سا اص دل ا« تَؾا للَؾَ» ضاسع گفتِ تاضذ اص ایي ًاضی تاضذ وِ

اگش تخَاّذ ػثادیت ٍؾَ اص  حال .غیشی هتَلف تش ػثادیت ٍؾَ است اص تاب ایي وِ ّش حىوی هتَلف تش هَؾَع خَد است

 .ٍؾَ استخشاد ضَد ایي هی ضَد دٍس طشیك اهش غیشی تِ

 فی ًفسِ هستحة است ٍ یه اهش استحثاتی داسد. ؛ تلىِ هی گَیین خَد ٍؾَػثادیت ٍؾَ اص اهش غیشی اخز ًوی وٌینها  پاسخ:

 ایي را رایی است وِ دٍس اص تیي هی سٍد.

 

 



65 

 

 اشکال پنجن

ش غیشی تاضذ صیشا دٍس هی تَاًذ ًاضی اص اهِ ػثادیت ٍؾَ ًیذ: اایطاى هی فشه .دست سٍی ایي ًمطِ گزاضتِ دلیما هحمك ًاییٌی

ًفسی استحثاتی ًاضی ضَد اگش ػثادیت ٍؾَ اص یه اهش  صیشا .اغل ضَدیه اهش ًفسی استحثاتی ح َاًذ اصت ٍ ًِ هی پیص هی آیذ

 :سِ تالی فاسذ داسد

اها  . یؼٌی سٍایتی ٍرَد داسد وِ دال تش استحثاب ٍؾَ ٍ غسل است؛دس هَسد ٍؾَ ٍ غسل اهش ًفسی استحثاتی داسین .9

 سا ًوی تَاًذ حل وٌذ.هطىل تیون ٍ ساُ حل هحمك خشاساًی  ًذاسین وِ تیون سا هستحة تذاًین ّیچ دلیلی

« تَؾا للَؾَ»حؽ ایي وِ ٍرَب غیشی تیایذ سٍی ٍؾَ ٍ ضاسع تگَیذ اگش ها لائل تِ اهش ًفسی استحثاتی تاضین تِ ه .2

استحثاب آى تالی تواًذ صیشا دس ایي غَست  ٍلتی ٍرَب سٍی چیضی تاضذاهىاى ًذاسد  ضَد. یهًفسی هؼذٍم  شآى اه

 واع هخلیي هحال است. ارتواع هخلیي تَرَد هی آیذ ٍ ارت

یشا هی ص .پس تا لػذ اهش غیشی تِ تٌْایی ًثایذ غحیح تاضذ ،ی اص تؼلك اهش ًفسی تاضذضاسات حالث ًااگش ػثادیت طْ .4

حال اگش وسی ٍؾَ سا اتیاى وٌذ، ػثادت ّن  اهش غیشی ًیض ػثادیت دسست ًوی وٌذ هِ.ذمهخَاّین ّن ػثادت تاضذ ّن 

ش ًفسی وٌذ فمط لػذ اهش غیشی وٌذ. واسی ًذاسد تِ ایي وِ ایي اهش ًفسی داسد ٍ تایذ تا تاضذ ٍلی تذٍى ایي وِ لػذ اه

س فمط تٌْا لػذ لػذ لشتت آٍسدُ ضَد تلىِ هی گَیذ خذا گفتِ تایذ ٍؾَ تگیشی تشای ًواص ٍ هي ًیض اتیاى هی وٌن. پ

 ست.ػلی الماػذُ ػول اٍ ًثایذ غحیح تاضذ دس حالی وِ غحیح ا اهش غیشی هی وٌذ.

 هْن تشیي هطىل ها تا ساُ حل هحمك خشاساًی ایي اضىال پٌزن است وِ تایذ تشسسی ضَد.

  مالک محبت اوم بیت و دشمنی با دشمنان ایشانتذکر ادالكی: 

َ یَ  هَيْ »اهام سزاد)ع( هی فشهایذ: َِمَ الْمِیَاهَةِ هَغَ هُحَوَّذٍ أَحَثٌََّا لَا لِذًُْیَا یُػِیثَُْا هٌَِّا ٍَ ػَادَى ػَذًٍََُّا لَا لِطَحٌَِاءَ وَاًَتِ تَیٌَُِِ ٍَ تَیٌَُِِ أَتَى اللَِّ

 9«. ٍَ إِتِشَاِّینَ ٍَ ػَلِیٍّ ع (ظ)

ی وٌذ هاللات ه ،ٌی ها دضوٌی وٌذ ًِ تخاطش ویٌِ ّای ضخػیّش وسی ها سا ًِ تخاطش سسیذى تِ دًیا دٍست تذاسد ٍ تا دضو

  .ٌیيهل اٍ ٍ اهیشالوَخذاًٍذ سا ّوشاُ پیاهثش ٍ آ

ایي دس حمیمت یه تمییذی است تشای هحثت اّل تیت ٍ دضوٌی تا دضوٌاى اّل تیت. هحثت اّل تیت الثتِ آحاس ٍ تشواتی داسد ٍلی 

ثِ هسائل ضخػی ٍ دًیَی ٍ ویٌِ ّای اّل تیت تایذ خالػاًِ تاضذ ٍ ضائ وٌیایي هحثت تایذ خالػاًِ تاضذ ٍ دضوٌی تا دض

ضخػی ًثاضذ اگش هحثت تا ایي ٍیژگی ّا تاضذ حوشُ ّای صیادی دس ایي دًیا ٍ آخشت داسد وِ یىی اص آى حوشات وِ دس ایي 

خذا هاللات هی وٌذ. ایي اتفاق یه اتفاق تا ٌیي تا هسٍایت اهام سزاد تِ آى اضاسُ هی وٌذ ایي است وِ تِ ّوشاُ پیاهثش ٍاهیشالوَ

 ػظوت ٍ تاضىَّی است ٍ تِ سادگی ٍ تشای ّش وس هیسش ًیست.

ها ّش چِ هحثت هاى سا تِ اّل تیت خالػاًِ تش وٌین تاحیشش دس صًذگی ها دس ایي دًیا تیطتش است ٍ تاحیش ائوِ تش ها دس سفتاس ٍ 

 سساًذ وِ ضایستِ ّوشاّی اّل تیت دس لحظِ دیذاس تاخذا تاضین.سثه صًذگی ها لطؼا ها سا تِ ایي دسرِ هی 
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