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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»
 خالصه جلسه گذشته

اص  ایي ساُ حل ایي است کِذ. هحػل حالث ساّی است کِ هحمك ػشالی اسائِ کشدُ اً ساُ حل ضطن ثشای هطکل ػجبدیت عْبسات

سبیش هطکالت  هطکل دٍس ٍ ًحَی کِتَاًین ػجبدیت آى سا دسست کٌین، ثِ اهش غیشی کِ هتؼلك ثِ ٍضَ ضذُ هیساُ خَد ّویي 

ای ثِ ارضاء ِیٌاٍاهش ضو است، هتضويٍ داسای ارضاء  ثِ چیضی کِ هشکت ش: اهپیص ًیبیذ. ایطبى دس تَضیح ایي هذػب هی فشهبیذ

ثِ  ،حمیمت پٌذ اهش ضوٌی ایي رب ٍرَد داسد کِ یکی اص ایي اٍاهش ضوٌی س، دهی ضَد کِ پٌذ رضء داسدضَ ٍثِ  شگش اه. ااست

کٌذ کِ سبیش ارضاء اگش هی خَاٌّذ ت التضبء هیػذ لشثؼلك هی ضَد. اهش ضوٌی هتؼلك ثِ لیک رضء اص ٍضَ یؼٌی لػذ لشثت هت

است  یياگش غسل الیذ ،اگش ضستي غَست است ثِ لػذ اهش ثِ غسل الَرِ .بى ضًَذاتی ، ّش یک ثِ لػذ اهش خَدضبىاتیبى ضًَذ

خَدش اتیبى  یی ّش رضیی ثِ لػذ اهش ضوٌٌایي ًحَ اتیبى ضًَذ یؼ اگش ّوِ ارضاء ثِ ،ثِ لػذ اهش ضوٌی هتَرِ ثِ غسل الیذیي

ػجبدیت سا اص ّویي اهش غیشی کِ ثِ ٍضَ هتؼلك ضذُ استفبدُ هی کٌین ٍ ّیچ هطکلی ًیض  . پسضَد ػجبدیت تحمك پیذا هی کٌذ

 پیص ًوی آیذ.

 )نحلق عراكی( بررسی راه حم ششم

 ایي ساُ حل اص رْبتی اضکبلی داسد:

 اشکال اول

جٌب سا سد کٌین ّیچ هبًؼی (. اگش ایي ههجٌبی هطَْسهتؼلك ّوبى اهش اخز کشد) سدایطبى فشؼ گشفتٌذ کِ لػذ لشثت سا ًوی تَاى 

 .ایي یک اضکبل هجٌبیی است الجتِ اهشی کِ ػول سا ثشای هب ٍارت هی کٌذ لػذ لشثت ّن اخز ضَد. دس ّوبى کِ ًذاسد

 اشکال دوم 

 .عجك ساُ حل هحمك ػشالی اهش هتؼلك ثِ ٍضَ ثِ پٌذ اهش ضوٌی تمسین هی ضَد کِ ّش یک ثِ یک رضیی اص ارضاء هتؼلك هی ضَد

ضء ایي کِ لػذ لشثت فشاهَش ًطَد کِ رغسل ٍرْک ٍ غسل یذیک ٍ اهسح ساسک ٍ اهسح سرلیک ٍ یؼٌی « تَضب للػلَٓ»

 .داسد سا ثِ لػذ اهش خَدش اهتخبل کٌیذ پٌزن است ٍ هؼٌبیص ایي است کِ ّش یک اص آى ارضایی کِ اهش
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ارضاء ثِ لػذ اهش  حَی اتیبى ضَد کِ ّش کذام اص آىً کِ آى چْبس رضیی کِ اهش ضوٌی ثِ آى ّب ثبیذ ثِآى است ًتیزِ ایي 

 ثِ لػذ لشثت ٍ لػذ اهتخبل ّش رضییالصهِ اهش  ،اگش اهش ثِ ضستي غَست هی ضَد .اهشضبى ػجبدی ثبضذ ،خَدضبى اهتخبل ضًَذ

هکلف  یٌیؼ« غسل ٍرْک»د صیشا ٍلتی ضبسع هی گَیذ: ثِ اهش خَدش ایي است کِ اهش ثِ ضستي غَست یک اهش ػجبدی ضَ

 ،صیشا فشؼ ایي است کِ هکلف غَستص سا هی ضَیذ ؛ایي هی ضَد اهش ػجبدی ذ چَى ضبسع گفتِ است.یثبیذ غَستص سا ثطَس

ضء دیگش دس هَسد غسل الیذیي ٍ هسح الشاس لػذ لشثت است ٍ ّکزا دس هَسد سِ رّوبى ایي کِ  چَى اهش ثِ ضستي غَست داسد

گبًِ سا صیشا فشؼ ایي است کِ ایي ارضاء چْبس .ضَد ثِ اهش ػجبدی ّب اهشضبى تجذیل هیاسین ّوِ ایي اگش اهش د ،ٍ هسح الشرلیي

ٍ اگش  ی هیگَیذ خذا گفتٌِی اگش سَال کٌین چشا غَستت سا هی ضَییؼ ،ضیی اتیبى کٌینیذ ثِ لػذ اهش ضوٌی هتؼلك ثِ ّش رثب

ٍضَ ثگیش ٍلی ٍلتی هی گَیذ ٍضَ ثگیش ٍ ایي ٍضَ ؟ هی گَیذ خذا گفتِ َد کِ کزب خذا گفتِ غَستت سا ثطَیدٍثبسُ سَال ثط

ثِ ایي عشیك اهش ثِ غسل الَرِ یک رضئص ضستي غَست است پس دس حمیمت یک اهش ضوٌی ثِ ضستي غَست ًیض کشدُ است، 

هی گَیذ چَى خذا اهش  سَال ضَد چشا دستْبیت سا هی ضَیی؟ هی ضَد یک اهش ػجبدی. ٌّگبهی کِ دست ّب سا هی ضَیذ اگش

خذا  ،اهش هستمل ثِ ضستي دست ًکشدخذا هی گَیذ ثلِ  کِ دست ّبیت سا ثطَیی؟ ُ اگش دٍثبسُ سَال ضَد کزب خذا اهش کشدُکشد

ایي دلیل اص  ِثش ضوٌی ثِ ضستي دست ضذُ ٍ هي کبًِ یک اه ،ضئص ضستي دست استاهش ثِ ٍضَ کشدُ ٍلی چَى ٍضَ یک ر

پس ایي چْبس اهش ثب ایي ثیبى هی تَاًٌذ تجذیل ثِ یک اهش ح سش ٍ هسح پب. . ّویي عَس دس ثبة هسضَین یّبین سا ه آسًذ دست

  .چْبس اهشش ػجبدی است ،یؼٌی اص پٌذ اهش ضوٌی کِ اص اهش ثِ ٍضَ استفبدُ هی ضَد .ػجبدی ضًَذ

ٌی ٍلتی اهش ثِ . یؼٍضَ لػذ لشثت است ءاضر؛ صیشا فشؼ ایي است کِ یکی اص اوتؼلك ثمػذ المشثِالاًوبالکالم فی االهش الضوٌی 

ضذُ ثِ هکلف اهش  ،ضَدًیض ضوٌب استفبدُ اهش ثِ لػذ لشثت  ي ٍضَ یک ٍضَی ػجبدی ثبضذ ٍ اص آىای ٍ لشاس استَ هی ضَد ضٍ

ٍ اهش ثِ آى یک رضء ٍضَ  ُ است کِ هؼٌبی لػذ لشثت ثِ ػٌَاىایطبى تفسیش کشد ؟هؼٌبی لػذ لشثت چیست کِ لػذ لشثت ثکي.

ْبس گبًِ ٍ آى اٍاهش ضوٌی چْبس گبًِ سا ثب لػذ اهش اتیبى کي. غَست، دست، هسح سش، هسح پب ثِ لػذ ایي است کِ آى ارضاء چ

 اهش ثِ لػذ لشثت خَدش ػجبدی است یب تَغلی؟ یب ایيآاهش ضوٌی هتؼلك ثِ ّش یک اًزبم ثذُ.اهب خَد لػذ لشثت چی؟

صیشا هؼٌبی اهش ثِ لػذ لشثت ثِ ًحَ ػجبدی ایي است کِ لػذ لشثت سا ثِ لػذ  .تَاًذ خَدش ػجبدی ثبضذًوی اهش ثِ لػذ لشثت

ٍ تَاًذ داػی ثش خَدش ثبضذ ًوی اضکبلص ایي است کِ ضی ایي چِ اضکبلی داسد؟ .لػذ اهش سا ثِ لػذ اهش ثیبٍس ،لشثت ثیبٍس

تَاًذ اهش ػجبدی ثبضذ ٍ خَدش یک یثِ لػذ لشثت دیگش ًو . پس اهش ضوٌی هتؼلكذطکل داػَیت ضی ػلی ًفسِ پیص هی آیه

. تَغلی  اص آى تؼجذی ثبضذ ٍثخص دیگشش ب ایي غحیح است کِ هب یک ػجبدتی تػَیش کٌین کِ ثخطی. حبل آیاهش تَغلی است

اغال چٌیي چیضی لبثل لجَل ًیست ٍ اغال ًوی تَاًذ ایي عَس ثبضذ کِ ٍضَ ثِ ػٌَاى یک ػجبدت کِ همذهِ ًوبص است لسوتی اص 

 جبدی ثبضذ ٍ لسوت دیگشش تَغلی. )الجتِ هٌظَس اهکبى دس هحیظ ضشع است ًِ اهکبى ػملی(آى ػ

 اشکال سيم

کِ  ساُ حل ّفتنصیشا  .بم ًیض استفبدُ کٌینمهآى اضکبل سا دس ایي هی تَاًین ُ اًذ کِ کشد یهحمك ًبییٌی اضکبلساُ حل ثِ  خویٌی اهبم

ضجبّت صیبدی ثِ ساُ حل هحمك ػشالی داسد ٍلی تفبٍت ّن داسد کِ اٍسغ اص ایي ساُ حل است ٍ  هحمك ًبییٌی آى سا ثیبى کشدُ اًذ

 است. ًیض ٍاسد رب اهبم ثِ آى اضکبل کشدُ است کِ ایي
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هػحح ػجبدیت ثبضذ. صیشا اهش اهش غیشی اغال ًوی تَاًذ  ،هی فشهبیذ: ثِ عَس کلی ّوبى عَسی کِ لجال ّن گفتِ ضذ اهبم خویٌی

ایي « للػلَٓ تَضبء» :هی گَیذضبسع ٍلتی  .دّذ یهِ هی کٌذ ٍلی ایي سا همذهِ لشاس کِ دػَت ثِ ری الومذهاست هشی ا غیشی،

خَدش رذاگبًِ هَرت لشة ًیست  ٍهَسد ًظش ًیست همذهِ ًوبص است. یؼٌی اهش غیشی  هٌتْی ٍضَ ،غ دػَت ثِ ًوبص استلادس ٍ

ِ ٍرَدش کبلؼذم . اهش غیشی اهشی است کی است ٍ عْبسات حالث استخٌبء هی ثبضٌذ()الجتِ ایي یک لبًَى کلٍ رذاگبًِ حَاة ًذاسد

است. لزا اٍاهش غیشیِ ثِ ّیچ ٍرِ هخبلفت یب هَافمتطبى استمالال هستلضم حَاة ٍ ػمبة ًیستٌذ هگش ایي کِ ثبػج ضًَذ کِ ثب 

ٍ ًِ ًیبص ثِ لػذ تٌذ جغ حَاة ٍػمبة ّسًِ هستت کِ هستمال ّستٌذٍارت ًفسی ٍ اهش ًفسی هخبلفت ضَد. پس اٍاهش غیشی اٍاهشی 

  .شضبى اٍاهش تؼجذی ًیستهٍالشثت داسًذ ٍ ا

تَاًٌذ اٍاهش ضوٌی ًیض ًوی یٌ. یؼکٌینهی هغشح ّن هَسد اٍاهش ضوٌی س: هب ایي خػَغیت اٍاهش غیشی سا دایطبى هی فشهبیٌذ

هؼٌبیص ایي ثبضذ هخل ًوبص کِ داسای ارضاء است،  تؼلك گشفتِثِ یک ٍارت هشکت رات االرضاء  شگش اها .هػحح ػجبدیت ضًَذ

یک اهش تجذیل هی ضَد ثِ دُ اهش ضوٌی، یؼٌی دس ضوي اهش ثِ ًوبص کبًِ اهش ثِ  ؛د ثِ دُ اهش ضوٌیَضتجذیل هی  «غل»است کِ 

یک اهش کِ یؼٌی اهش ثِ سکَع  ،ضوٌی ایي اٍاهشحبل  .تکجیشُ االحشام، اهش ثِ لشائت سَسُ، اهش ثِ سکَع ٍ سزَد ٍ اهش ثِ تطْذ داسد

اگش اهش ضوٌی  .صیشا استحمبق حَاة ٍ ػمبة هستمال ایزبد ًوی کٌٌذ .خَدضبى هػحح ػجبدیت ًیستٌذ ،یب اهش ثِ سزذُضوٌی است 

حتی اگش اٍاهش ًفسی یب ، هػحح ػجبدیت ثبضذ تسشای آى دسست کٌین ٍ ًتَاًچٌیي لذستی ًذاضت کِ حَاة ٍ ػمبة هستمل ث

اهش غیشی ثِ  ،رب ثحج اهش غیشی است حبل ایي .ضَد یوثبص ّن ٍرْی ثشای ػجبدیت دسست ً ی سا تجذیل ثِ اٍاهش ضوٌی کٌینغیش

ذ صیشا ثِ عَس کلی اهش ضوٌی هخل اهش ت کٌسدس تَاًذ ػجبدیت ارضاء ساًوی ،ٍضَ حتی اگش تجذیل ثِ اٍاهش ضوٌی ثِ ارضاء ضَد

الجتِ ایطبى تزکش . دس یک کلوِ اهش ضوٌی هػحح ػجبدیت ًیست. دَت لػذ لشثت ًوی ضغیشی حَاة ٍػمبة هستمل ًذاسد ٍ هَر

. هي ٍلتی اهش هی ایي ًیست کِ اهش ضوٌی داػَیت ًذاسد ؛گَیین اهش ضوٌی هػحح ػجبدیت ًیستهی دٌّذ کِ هؼٌبی ایي کِ هی

هؼلَم است ایي اٍاهش ضوٌی اًگیضُ ایزبد هی کٌذ داسد  ّش رضئص ًیض عجك فشؼ یک اهش ضوٌیثِ ًوبص کِ دُ رضء داسد ٍ  ضَم

آیب ایي ثشای اتیبى ثِ ّش رضیی. داػَیت اٍاهش ضوٌی ثشای ایزبد اًگیضُ ثشای اًزبم ارضاء هطکلی ًذاسد. ٍلی ثحج ایي است کِ 

اگش  ٍ آى اهش کلی گَیذ اهش غیشیح ػجبدیت ایي ػول ثبضذ؟ ایطبى هیًذ هػحاهی تَِ هزوَػِ ػول تؼلك گشفتِ، اهش کلی کِ ث

یؼٌی ثِ هزشد اتیبى ثِ هتؼلك  .ّن هػحح ػجبدیت ًوی ضَد ای کِ اص آى استخشاد هی ضَدضوٌیِ ًتَاًذ هػحح ػجبدیت ثبضذ اٍاهش

اهب اهش ثِ یک رضء  .ػجبدیت دس غَستی هحمك هی ضَد کِ ایي کل ثب ّن اتیبى ضًَذ آى اهش ضوٌی ػجبدیت حبغل ًوی ضَد.

هبهَس ثِ پزیشفتِ ضَد دس ایي رب ًیض ثِ ایي کل تَاًست ثِ ػٌَاى ػول  ش. اگسبیش ارضاء ّیچ خبغیتی ًذاسد خبظ ثب لغغ ًظش اص

تَاًذ ػجبدیص ثب اهش دسست ضَد ثش ّویي ٍصاى اٍاهش وی است ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص ً یٍضَ چَى هتؼلك اهش  غیشپس ی تَاًذ. ه

 1ح ػجبدیت ضَد.ًسجت ثِ ارضاء ایي ٍضَ کِ ًوی تَاًذ هػح ضوٌیِ

 اشکال چىارم

اًجسبط است ٍ هی  رات االرضاء لبثلثِ هشکت یؼٌی ثگَیین اهش  .ثش ایي است کِ هب اٍاهش ضوٌی سا ثپزیشین یٌاسبسب ّوِ ایي ّب هجت

)ثؼضی  ًذاسدگَیذ ارضاء چٌیي اهشی سا اگش کسی ایي سا اًکبس کٌذ ٍ اسبسب ثتَاًذ هجذل ثِ اٍاهش ضوٌی هتؼذد ًسجت ثِ ارضاء ضَد. 
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 ش( لزا اگایي هسئلِ دس هَسد ضشایظ سخت تش ّن هی ضَد)اهش ضوٌی ًسجت ثِ ارضاء لبثل لجَل ًیست ٍ  (یي استهجٌبیطبى ّو

 کسی اهش ضوٌی ًسجت ثِ ارضاء سا اًکبس کٌذ ساّی ثشای ایي ساُ حل ثبلی ًوی هبًذ.

بالت هجٌبیی ٍ اضکبالت دٍم ٍسَم غیش هجٌبیی ّستٌذ. کاض ٍ چْبسم لهزوَػب چْبس اضکبل ثِ هحمك ػشالی ضذ کِ اضکبل اٍپس 

 ساُ حل هحمك ػشالی هی ثبضذ. لزا ساُ حل ضطن ًیض ثِ ًظش ًبتوبم است.  ثبالخشُ چِ اضکبالت هجٌبیی ٍ ثٌبیی هَاًغ رذی ثش سش

 راه حم وفتم )نحلق نایینی(

اگش یک اهشی ثِ هشکت : هحمك ًبییٌی هی فشهبیذ. ى استایي ساُ حل ثسیبس ضجیِ ساُ حل هحمك ػشالی است هٌتْی ٍسیغ تشاص آ

، هتؼلك ثؼضی ثِ ایي هؼٌب کِ ّش رضیی اص ارضاء آى هشکت .داسای ارضاء هتؼلك ضذ ایي اهش ثش ارضاء آى هشکت اًجسبط پیذا هی کٌذ

هش ضوٌی ًسجت ثِ ارضاء پذیذ .  ایي ّوبى هغلجی است کِ هحمك ػشالی فشهَدًذ، یؼٌی لَل ثِ ایي کِ اٍااهش ٍالغ هی ضَد اص آى

اهش ضوٌی اص دل آى اهش هی ثبضٌذ کِ ایي اٍ فمظ ارضاءفشهَد ٍ  ِارضاء داًست هٌتْی هحمك ػشالی ایي اًجسبط سا هختع ثِهی آیذ. 

صیشا هبّیت هبهَس ثِ تطکیل ضذُ اص  .اًذاٍاهش ضوٌی خبسد داًستِ تؼلك ضشایظ سا اص دایشُ ِ هشکت هتَرِ آى ّب هی ضَد ٍث

یؼٌی  ثِ چیضی تؼلك هی گیشد ٍ یک هبّیتی هبهَسثِ ٍالغ هی ضَد شثِ ّستذ لزا ٍلتی اه سٍ ضشایظ خبسد اص هبّیت هبهَ ارضاء

َى اص ضشائظ ثبضذ، چکِ ارضاء آى هبّیت هشکت هَسد اهش ٍالغ هی ضًَذ ٍ اگش چیضی خبسد اص رات ایي هبهَس ثِ ثَد هخل ایي 

اهب هحمك ًبییٌی هی فشهبیذ چِ فشلی ثیي  .دیگش اهش ضوٌی هتؼلك ثِ آى ّب ًوی ضَدضشایظ دس تطکیل هبّیت دخبلت ًذاسًذ، 

اهش هتَرِ ثِ یک  ،هٌجسظ هی ضَد ثِ اٍاهش ضوٌی ًسجت ثِ ارضاءء است ّوبى عَسی کِ اهش ثِ هشکت رات االرضاء ضشط ٍ رض

 ،همَم هبّیت ًیستٌذ سست است کِ ضشایظصیشا دا هی کٌذ ثِ اٍاهش ضوٌی ًسجت ثِ ضشایظ. هبّیتی کِ ضشایغی داسد، اًجسبط پیذ

آى هبّیت هحمك ًوی ضَد، لزا ّش دٍ  ٍلی ثبالخشُ تب ایي ضشایظ ًجبضٌذ چٌذ خبسد اص هبّیت ّستٌذ ٍلی ثبالخشُ ایي ضشایظ ّش

، هؼٌبیص ایي است کِ اگش ضشایظ ًجبضٌذ هشکت ثِ ضشایظ ثَد ٍ هطشٍط ءضااگش هشکجی رات االردس سشًَضت هبّیت تبحیش داسًذ. 

ثِ اگش ارضاء ثبضذ ٍ ضشایظ ًجبضذ ثبص ّن هشکت هحمك ًوی ضَد. لزا ایطبى هی فشهبیذ ّوبى عَس کِ اهش  ض ٍرَد ًذاسًذ یؼٌیًی

ثِ دست هی آیذ. هخال عجك ض هشکت اص رات االرضاء تجذیل هی ضَد ثِ اٍاهش ضوٌی هتؼلك ثِ ارضاء، اهش ضوٌی ًسجت ثِ ضشایظ ًی

ثِ ًوبص هجذل هی ضَد ثِ اٍاهش ضوٌی هتؼلك ثِ ارضاء یؼٌی لیبم ثکي ٍ تکجیشُ االحشام ثگَ، سکَع ٍ سزذُ اًزبم  ًفسی اهش ایي هجٌب

یض ثذُ ٍ ثب ایي اٍاهش ضوٌی ایي ارضاء ػجبدت هی ضًَذ یؼٌی ػجبدیت سکَع ثب ایي اٍاهش ضوٌی دسست هی ضَد. دس هَسد ضشایظ ً

ّویي عَس است یؼٌی ٍضَ کِ ضشط ًوبص است دس ٍالغ یک اهش ضوٌی ثِ اٍ هتؼلك ضذُ کِ اص الیوَالػلَُ ثِ دست آهذُ ٍضَ 

ضشط ًوبص است عْبست الخَة ٍ ستش الؼَسُ ٍ استمجبل هػلی ّوِ ثب ّوبى اهش ثِ غلَُ دسست هی ضًَذهٌتْی اص عشیك اهش ضوٌی 

 اٍاهش ضوٌی ثِ ّوِ ارضاء ٍ ضشایظ تؼلك پیذا هی کٌذ. ثِ دست آهذُ اص اهش ثِ ًوبص کِ ایي

ایي یک ًمغِ  الجتِ تَرِ داضتِ ثبضیذ کِ عجك ایي ساُ حل ػجبدیت عْبسات حالث اص ساُ خَد اهش ًفسی ثِ غلَُ استفبدُ هی ضَد.

سا اص ساُ اهش غیشی  فشق ساُ حل هحمك ػشالی ٍ هحمك ًبییٌی است. هحمك ػشالی ػجبدیت ارضاء ٍ اسکبى ٍضَاغلی تفبٍت ٍ 

هتؼلك ثِ خَد ٍضَ دسست کشد ٍلی هحمك ًبییٌی ػجبدیت ٍضَ سا اص عشیك اهش ًفسی ثِ خَد ٍارت ًفسی. ضوي ایي کِ دایشُ سا 
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ایي رب لبئل ثِ ایي ضذُ اًذ کِ هب اص خَد اهش ًفسی هتؼلك ثِ ٍارت ػجبدیت ارضاء ٍ ضشایظ ایطبى اص ارضاء تسشی داد ثِ ضشایظ، 

  1سا استفبدُ هی کٌین کِ اص رولِ ضشٍط ٍارت ٍضَ است. لزا ػجبدیت آى ایي گًَِ دسست هی ضَد. آى ٍارت
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