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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 گذشت 

اجت غیشی هكشح است ایي است وِ اگش لبئل ضذین ٍ ثِ حَاة ٍػمبة دس ٍاجت یىی اص تٌجیْبتی وِ دس ثحج هشثَـ ػشؼ وشدین

ضَد ٍاجت ًفسی دس ظشف اهتخبل  خَدش  ٍاجت غیشی تشوص هَجت تشنچِ  چٌبىآى گبُ  ،غیشی حَاة ٍػمبة هستمل ًذاسد

 دس هبُ سهؿبى وِ اگش وسی ؟ هخل ایيیب اص صهبى تشن ٍاجت ًفسی ،ِ استجب آیب صهبى استحمبق ػمبة اص صهبى تشن همذه ایي

 ثلىِ ًذ سٍصُ ثگیشد ثِ خبقش تشن غسل هستحك ػمبة ًیستاٍ ثِ خبقش تشن ایي غسل ًتَ ل اص فجش سا تشن وٌذغسل لج

صهبًی  ؟ اصوِ ایي ضخع اص چِ صهبًی استحمبق ػمبة پیذا هی وٌذ تشن سٍصُ است ٍلی ثحج دس ایي است استحمبق ػمبة ثخبقش

  .سٍصُ ثگیشداًذ صُ ثگیشد ٍ االى ًوی تَوشد یب اص اٍل فجش وِ ثبیذ سٍ  وِ غسل سا تشن

  :دٍ ًظش ایي جب ٍجَد داسد

 .استحمبق ػمبة حبغل هی ضَد ِ ٍ ٍاجت غیشیگَیٌذ اص صهبى تشن همذهیػذُ ای هبًٌذ هحمك خشاسبًی ه .1

  .هستحك ػمبة هی ضَد گَیٌذ اص صهبى تشن ٍاجت ًفسیػذُ ای هی  .2

گشٍُ  چشا  مبق ػمبة اص صهبى تشن غسل هحممك هی ضَد ٍچشا هحمك خشاسبًی هی گَیٌذ استح هجٌبی ایي دٍ ًظش ًیض ثیبى ضذ وِ

  .ّب ثیبى وشدین ی آىًبسا ثِ ؾویوِ هج ّش دٍ لَل .دٍم هی گَیٌذ استحمبق ػمبة اص صهبى تشن ٍاجت ًفسی پیذا هی ضَد

 کالم محلق اصفهانی 

 ِ هىلفیؼٌی ثِ هحؽ تشن همذه .ة اص صهبى تشن همذهِ پیذا ًوی ضَدایطبى ثش خالف هحمك خشاسبًی هؼتمذ است استحمبق ػمب

ایي ًظش سا  هغ رله ثب ایي وِ ایطبى .یؼٌی اص فجش هستحك ػمبة است ،هستحك ػمبة ًیست ثلىِ اص صهبًی وِ ثبیذ سٍصُ ثگیشد

  .ى لبثل لجَل ًیستا هجتٌی وشدُ است ثش یه هكلجی وِ آایي هسئلِ سداسد اهب 

تشن ٍاجت غیشی استحمبق  ،الغ هی ضَد تشدیذی ًیستٍدس ایي وِ استحمبق ػمبة ثش تشن ٍاجت ًفسی ى هی فشهبیذ: ایطب

اجت غیشی یي تشن همذهِ یب ثِ تؼجیش دیگش ٍآیب اص ح ؟استحمبق ػمبة چِ صهبًی است ذاسد ٍلی ثحج ایي است وِ صهبى ػمبة ً
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  غیشی. اص صهبى تشن ٍاجت .1

  .اجت ًفسیاص صهبى تشن ٍ .2

اگش هالن حَاة ٍ ػمبة سا هَسد ًظش  ایي است وِ ل هب غسل،بتشن همذهِ یب ٍاجت غیشی یب دس هخٍجِ استحمبق ػمبة اص صهبى 

تِ ثبضذ ٍ دس غذد هَال داض هالن حَاة ٍ هؼیبس حَاة دادى ثِ یه اًسبى ایي است وِ ضخع اًمیبد ًسجت ثِ ،ٍدلت لشاس دّین

ثٌبیص ثش ایي ثبضذ  یٌ. یؼایي وِ دس غذد هخبلفت ثب هَال ثبضذ ٍ مبة ػجذ ًیض قغیبى دس ثشاثش هَالهالن ػ . ثبضذالَاهتخبل اٍاهش ه

وسی ثِ خبقش وبس  جْت اغلی وِ ثبػج هی ضَد. ثِ ظیفِ خَدش ػول ًىٌذثگزاسد ٍ سا فشاتش  دیت پبَوِ اص ٍظیفِ سلیت ٍ ػج

ضَد وِ هستحك سد ایي قغیبى اٍ ثبػج هی اقغیبى ثٌذُ است دس ثشاثش خذا ٍ چَى قغیبى دس ثشاثش خذا د حبلت ،حشام ػمبة ضَد

 هجبصات ضَد.

وِ  یؼٌی اص صهبًی ،همذهِ سا تشن وشدػجذ دس ایي ثحج اص چِ صهبًی ایي حبلت قغیبى دس ثشاثش هَال ایجبد ضذ؟ اص صهبًی وِ حبل 

ایي  قغیبى ،ثب ػلن ثِ ایي وِ اگش ایي همذهِ سا اًجبم ًذّذ ری الومذهِ ًیض اص اٍ فَت هی ضَد همذهِ سا اًجبم ًذّذػجذ لػذ وشد 

ٍ خبسد ضذى اص هخبلفت ػولی دس آٍسد صیشا هالن ػمبة ّویي قغیبى ثٌذُ  صادس ثشاثش خذا ضشٍع ضذ ٍ سش  ػجذ اص ّویي صهبى

دّین ّوبى صهبى سا صهبى استحمبق ػمبة لشاس هی هی ضَد وِ عثجٌین اص چِ صهبًی ایي حبلت ضشٍ ثبیذلزا  ٍظیفِ ػجَدیص است،

  .مذهِ استت وِ استحمبق ػمبة اص صهبى تشن هایي اسایي ٍجِ ثشای وِ ػجبست است اص صهبى تشن همذهِ. 

وِ ثبیذ سٍصُ هی گشفت صهبًی  ، یؼٌی ّوبى فجش ٍصهبًی ثبضذ وِ خَد ٍاجت سا تشن هی وٌذٍجِ ایي وِ صهبى استحمبق ػمبة اهب 

شاثش هَال، فی الَالغ اص حبلت قغیبى ػجذ دس ثهالن حَاة ٍ ػمبة وِ ػجبست اص آى حبلت اًمیبد ػجذ دس ثشاثش هَال ٍ  ایي است وِ

قغیبى دس ثشاثش اهش  ،ٌَّص ًسجت ثِ ٍاجت ًفسی قغیبًی ًىشدُ است، تب لجل اص تشن ٍاجت ػجذ ى تشن ٍاجت پیذا هی ضَدصهب

ى استحمبق ػمبة صهبًی . لزا صهبهَجت ػمبة ًیست ،ًفسی ثِ غَم هَجت ػمبة است ٍگشًِ قغیبى دس ثشاثش اهش غیشی ثِ غسل

 سی سا تشن هی وٌذ.است وِ ٍاجت ًف

ثگَیین صهبى استحمبق ػمبة ّوبى  : اگشگَیٌذهیهحمك اغفْبًی ثشای ایي دٍ ًظش ثیبى وشدًذ. پس ایطبى  وِ ایي دٍ ٍجْی ثَد

ى تشن ٍاجت است صهبى است اهب اگش ثگَیین صهبى استحمبق ػمبة صهب ، ثِ ایي دلیل است وِ قغیبى اص آىى تشن همذهِ استبصه

سٍصُ ًگشفت ثِ ایي جْت است وِ قغیبى اص آى صهبى پیذا ضذُ. لزا ثحج دس ایي است وِ ایي هالن اص چِ صهبًی یؼٌی صهبًی وِ 

  1.صهبى تشن ٍاجت استحمبق ػمبة پیذا هی ضَداص  ًظش دٍم است یؼٌیًظش ایطبى ّوبى  پیذا هی ضَد.

 بررسی کالم محلق اصفهانی

 ًظش هب ًیض غحیح است. هحمك اغفْبًی ثِ چٌذ هكلت اضبسُ داضتٌذ وِ اص

غیشی هستلضم ػمبة ثبضذ ثِ خبقش ایي است  اگش تشن ٍاجتٍ هخبلفت ثب ٍاجت غیشی فی ًفسِ هستلضم ػمبة ًیست   .1

  .ِ تشن ٍاجت ًفسی هی ضَدوِ هٌجش ث

  .تشن ٍاجت غیشی خَدش هستمال ػمبة ًذاسد ٍ ًیض تشن همذهِهمذهبتی وِ هفَتِ ّستٌذ  سد .2
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اص صهبى تشن ٍاجت ًفسی ى ری الومذهِ ًیض تشن ضذُ، وشدُ ٍ ثَاسكِ آوسی وِ همذهِ سا تشن استحمبق ػمبة  صهبى .3

 است.

  تٌمیحی وِ اص هحل ًضاع وشدُ هحل اضىبل است.اهب دلیلی وِ ایطبى آٍسدُ ٍ 

وِ دس دسٍى هب هٌمبد  دسًٍی هب وبسی ًذاسد ٍ ایي ّبی هالن حَاة ٍ ػمبة ثِ حبلتی وِ هب ثیبى وشدین ایي ثَد وِ دلیلثیبى رله: 

یؼٌی اقبػت ٍ ثلىِ هالن حَاة ٍ ػمبة هخبلفت یب هَافمت تىلیف است.  ًذاسددس حَاة ٍ ػمبة ثبضین یب هتجشی فبیذُ ای 

پس هالن حَاة ٍ ػمبة ٍ  ، یؼٌی صهبًی وِ هىلف ثب تىلیف ػولی خَد هخبلفت وٌذ هستحك ػمبة هی ثبضذ.ػػیبى ػولی

صهبى استحمبق  ثیبى ضذ وِدیشٍص  .یؼٌی هخبلفت ٍ هَافمت ػولی ثب هبهَس ثِ ضشػی .یبى استاستحمبق ایي دٍ اقبػت ٍ ػػ

ٍ ػبغی  سا ًىشدٍُ اقبػت هَال  ػوال ثب ایي تىلیف هخبلفت وشدُهىلف صیشا  .ػمبة ّویي صهبى تشن ٍاجت ًفسی است

جب ایي ایي  ،حبلت دسًٍی قغیبى اًمیبد ٍ آىًی هسئلِ سا ثشدُ سٍی اهب هحمك اغفْب .هی ضَد ٍ لزا هستحك ػمبة است هحسَة

 .هسئلِ قغیبى ٍاًمیبد ػجذ تبحیشی دس حَاة ٍ ػمبة ًذاسد. اغال است اضىبلی است وِ ایطبى دچبس ضذُ

دس ایي  اهب ّن سای ّستین ایطبى آى سِ هكلت ثب س. پس ؾوي ایي وِ هب دلبثل تَجیِ است الجتِ ػجبسات ایطبى ثب صحوت ٍتىلف

 ثب ایطبى هخبلف ّستین. سٍضي ضذى صهبى قغیبى لشاس دادُ اًذ هجٌبی اختالف سا ٍوِ هَؾَع ًضاع هكلت اخیش 

 ر عبادیت طهارات ثالثد اشکال :تنبیه سوم

خَاّذ ثشای ًوبص غسل وسی وِ هییؼٌی  .حَاة ٍ ػمبة هستمل ًذاسًذٍاججبت غیشی  وِ ثَد ایي چِ وِ تب وٌَى ثیبى ضذ آى

اهب هی ثیٌین وِ هسئلِ  ص؛با ٍاجت غیشی است ًسجت ثِ ًوٌبثت ّیچ حَاثی ًجبیذ داضتِ ثبضذ صیشهجٌب غسل ج، قجك ایي ٌبثت وٌذج

 ت. صیشا ٍاجًجبیذ خَدش حَاة هستملی داضتِ ثبضذ ،یب دس هَسد ٍؾَ وِ ًسجت ثِ ًوبص اگش ٍاجت غیشی است .ایي چٌیي ًیست

ٍ قَاف  ،ًوبص یؼٌی یون ًسجت ثِ آى اػوبلی وِ هطشٍـ ثِ ایي ّب استغسل ٍ ت دس هَسد ٍؾَ، .ضذُ ثشای ًوبص ٍ ّوچٌیي تیون

ایي است وِ ایي ّب  اش جِیتقجك چْبس چَثی وِ قشاحی وشدین ً .هطشٍـ ثِ قْبست حالث ضذُ اًذ ،ػجبدات صاسٍصُ ٍ ثشخی 

  .است هكشح اضىبل ایي جب چٌذ .حَاة هستملی ًذاسًذ

ثِ  .پس چشا ثشای ایي ّب حَاة روش ضذُ است هتشتت ًوی ضَد ٍ جٌجِ همشثیت ًذاسًذ ثش ٍاججبت غیشی حَاةاگش  اول: اشکال

د پس چشا دس هَسد ایي قْبسات ایي ضبى همشة ًیستٌذ ٍ حَاة ًذاسیه ٍاججبت تَغلی ّستٌذ ٍ خَد قَس ولی ٍاججبت غیشی

َ ٍ ًِ غسل ٍ ًِ تیون ّیچ وذام حَاة ًذاسًذ. هذ ًظش داضتِ ثبضین ثبیذ ثگَیین ًِ ٍؾگًَِ ًیست یؼٌی اگش هب ثحج ّبی لجلی سا 

  دس حبلی وِ یمیٌب ایي قْبسات حَاة داسًذ. صیشا ٍاججبت غیشی حَاة هستمل ًذاسًذ

 كناعت به كسمت الهی تذکر اخالكی:

 هی فشهبیذ: اهبم غبدق )ع(

ُهَب ػٌِْذَ غَیِشِنَ،   الٌَْغِ ثِوَب لَسَنَ اللَُِّ لَهَ، ٍَ لَب تٌَْظُشْ إِلى» هَيْ لٌَِغَ ضَجِغَ، ٍَ هَيْ لَنِ یَمٌَْغِ لَنِ یَطْجَغِ، ٍَ خُزْ   ٍَ لَب تَتَوَيَّ هَب لَسِتَ ًَبئِلَُِ، فَإًَِِّ

 1«حَظَّهَ هِيْ آخِشَتِهَ

 ثِ آى چِ وِ خذاًٍذ هتؼبل ثشای تَ همشس وشدُ اوتفبء وي ٍ ّیچ گبُ ثِ چیضی وِ دیگشی داسد ًظش ًىي. 
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ی وٌین ثِ چیضی وِ ًضد ایي است وِ ثب ایي فشهبیص اهبم غبدق هخبلفت هی وٌین ٍ هؼوَال ًظش ه دسب ثخص صیبدی اص هطىالت ه

دیگشی است. ّیچ ٍلت توٌبی چیضی وِ ثِ آى ًشسیذی سا ًذاضتِ ثبضذ یب آى چِ وِ ثِ آى ًوی سسی. وسی وِ لبًغ ثبضذ سیش هی 

َس صًذگی است ٍ وسی وِ لبًغ ًجبضذ سیش ًوی ضَد. حظ ٍ ثْشُ خَد ضَد ایي سٍایت فمف هشثَـ ثِ اول ًیست ثلىِ ثشای توبم اه

 سا اص آخشت لشاس ثذُ.

ایي سٍایت دس ٍالغ ثیبى وٌٌذُ ایي است وِ اًسبى چِ چیضی سا ثبیذ اغل لشاس دّذ ٍ چِ چیضی سا فشع. اغل ثبیذ ثْشُ اص آخشت 

وٌذ ثلىِ ثبیذ تالضص سا ثىٌذ. ّیچ وس اص گَضِ ای  وِ اًسبى ثشای آخشتص ًجبیذ تالش ثبضذ ٍ الجتِ هؼٌبی ایي حشف ایي ًیست

ًطستي چیضی ثِ دست ًیبٍسدُ است ٍ خذاًٍذ ًیض ًفشهَدُ دس خبًِ ثٌطیٌیذ ٍ اگش سٍصی سسیذ ثخَسیذ ٍ اگش ًشسیذ غجش وٌیذ تب 

ثؼذ اص تالش ّش وسی سصق ٍ سٍصی دس ایي دًیب داسد ٍ ثِ  ثشسذ ثلىِ ثبیذ تالش ثشای هؼبش ثبیذ اًجبم ضَد اهب اهبم هی فشهبیذ

 ثبیذ ثِ آى لبًغ ثبضذ.

؛ ایي ًظش ثِ اقشاف ٍ هب ضی داسد ٍ فالى وس چِ چیضثِ دیگشی ًگبُ ًىٌذ وِ فالى وس چِ چیسبى وبسش ٍ تالضص سا ثىٌذ ٍ اً

ویطِ احسبس ووجَد هی وٌذ ٍ ّویطِ احسبس ػٌذ غیشًب آغبص یه گشفتبسی است وِ هبًغ لزت ثشدى اص صًذگی هی ضَد صیشا ّ

لبًغ ثبضذ صًذگی ثشای اٍ سؾبیت ثخص تش است. ضوب ًگبُ وٌیذ ثِ ِ آى چِ وِ ثِ دست آٍسدُ ث تثیچبسگی هی وٌذ اهب اگش ًسج

ای اص  ثؼؿی اص حشٍت هٌذاى وِ دس ثْتشیي هٌبصل ثْتشیي خَساوی ّب سا هی خَسًذ ٍلی لزت ًوی ثشًذ اهب ضخع فمیشی دس  گَضِ

پبسن ثب لزت توبم دس حبل خَسدى یه غزای سبدُ است. صیشا اٍ لبًغ ًیست ٍلی ایي لبًغ است، وسی وِ لبًغ ثبضذ سیش هی ضَد 

 ٍ ایي سیشی ّوبى قَس وِ گفتین ًسجت ثِ ّوِ چیض است. لزا ایي اهَس ّوِ فشع ٍ ثْشُ گیشی اص آخشت اغل است. 
 «الحوذهلل سة الؼبلویي»


