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 «معن ج اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                                
 خالصه جلسه گذشته:

تؼضی  . ًذهثیي استحالِ راتی اخز لصذ لشتت دسهتؼلك اهش تَد لصذ لشتت دس هتؼلك اهش تیاى ضذ وِ سِ دلیل تش اهتٌاع اخز تا وٌَى

استتحالِ راتتی هتی    جْت وِ دال تش اهتثال. اها ّش سِ دلیل اص ایي  تشخی هشتَط تِ هشتثٍِ اص ایي ادلِ هشتَط تِ هشحلِ جؼل تَد 

الثتِ دلیل دیگشی ّن ایي جا هی تَاى روش وشد وِ آى  .ّش سِ دلیل هَسد اضىال ٍالغ ضذ  ٍ ها آًْا سا ًپزیشفتین تاضذ هطتشوٌذ لىي

ّن لضٍم دٍس دس همام اهتثال است ٍلی تفاٍتص تا دلیل سَم دس ایي است وِ دس دلیل سَم استحالِ راتی اخز لصذ لشتت دس هتؼلك 

ثاتت ضذ ٍلی ایي دلیل استحالِ تالغیش  ثاتت هی ضَد ها ایي دلیل سا دس ایٌذُ روش خَاّین وشد ٍ اضىاالتی وِ تؼضتی تضساتاى   اهش 

 تشٍجشدی تش آى وشدُ اًذ سا هَسد تشسسی لشاس خَاّین داد.هثل اهام )سُ( ٍ هشحَم آیت الِ 

 دلیل چهارم
 .لتی ٍ استتمیلی اجتوتاع وٌٌتذ ٍ ایتي هحتال استت       ست وتِ دٍ لحتاػ آ  ضَد الصهِ اش آى الصذ لشتت دس هتؼلك اهش اخز ااش 

 تیاى رله:

لحاػ اهش ٍ دستَس دادى  هٌتْی .هی وٌذ لحاػ خَد سا  داسد ٍ آى سا اهش ٍلتی آهش دس همام اهش ٍ دستَس تش هی آیذ هسلوا تَجِ تِ

اهتش   پس ی وِ داسد تشسذ.همصذ تِ ّذف ٍ وٌذ وِ جْت اهش هی ایي تِ ایي هؼٌی وِ آهش تِ .لی است ًِ استمیلیلحاػ آ آهش یه 

سا لحتاػ  خَد لْشا اهش  چِ ضاسع ٍ چِ هَالی ػشفیِ ّش وسی وِ اهش هی وٌذلزا  .است تشای سسیذى تِ همصَدعشیك  ٍٍسیلِ  یه

 تشای سسیذى تتِ همصتَد.    صیشا اهش تشای آهش ّذف ًیست تلىِ ٍسیلِ استًِ استمیلی، لحاػ آلی است  هی وٌذ ٍلی لحاظص یه

پتیص   اهش اخز وٌذ چِ هحزٍسی تِ دًثال داسد ٍ چِ تالی فاسذیااش آهش تخَاّذ لصذ اهش سا دس هتؼلك  تا تَجِ تِ ایي ًىتِحال 

 ؟هی آیذ

 .وٌذلغؼا ایي اجضاء ٍ ضشایظ سا تایذ لحاػ  ،است هَسد اهش لشاس دّذ یوِ داسای اجضاء ٍضشایغ ٍلتی ضاسع هی خَاّذ یه هشوثی

هثل سوَع ٍ سجَد داسای اجضاء ٍ ضشایغی ایي ًواص  اص آى جا وِ ،ٌذًخَاّذ تِ هشدم دستَس تذّذ وِ ًواص تخَا هثی ٍلتی هَلی هی

 سجَد سا تصَس وٌذ. ،ٌذسوَع سا تصَس وهَلی یؼٌی  پس تایذ ایي اجضاء ٍ ضشایظ سا لحاػ وٌذاست  تىثشٓ االحشام ٍ غیشٍُ

خَد هاهَس تِ سا هَسد هَلی ٍلتی  اجضاء یه لحاػ استمیلی است. اها لحاػ وا التذ هٌِ است.شایظ ّن هاء ٍ ضلحاػ اجض تٌاتشایي

ػول تا اجضاء ٍ ضشائغص هتی  ایي  خَد خَاستِ هَلی آلی تاضذ چَى ًوی تَاًذ اجضا ٍ ضشایظ آىلحاػ لشاس هی دّذ دیگش  تَجِ

 .تاضذ
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ٍ   ،لحاػ آلی است اهشخَد آهش تایذ اهش سا لحاػ وٌذ ٍلی لحاظص دس هَسد اص یه عشف پس   صیشا اهش ّذف ًیست تلىتِ عشیتك 

اجتضاء ٍ ضتشایظ    لحتاػ  ٍلتی اػ وٌتذ  تا اجضاء ٍضشایظ لحت ًیض ی تایذ خَد آى ضی سا تِ ٍ اص عشفاتضاسی است تشای تحمك هاهَس

 یه لحاػ استمیلی است. هاهَستِ

ًیاصهٌتذ یته    ، لْتشا هش تِ ػٌَاى یه جضء یا ضشط هی خَاّذ دسوٌاس اجضاء ٍ ضشایظ دیگش لحاػ ضَدلصذ اال اص آى جا وِحال 

  .لحاػ هتَجِ تِ لصذ االهش یه لحاػ استمیلی است ،است ٍ عثك همذهِ دٍم لحاػ

ااتش هتا   است.  اهشآى ولوِ  ٍ هضاف الیِیه هضاف ٍ هضاف الیِ هی تاضذ یؼٌی  لصذ االهش یه ٍجَد تشویثی استاص عشفی ایي 

 .یه لحاػ آلی است ، لحاػ آىاٍل تك همذهِاغلحاػ وٌین ه است هغشح هی تاضذ، لصذ تِ ػٌَاى هضاف الیِ وِ خَد ولوِ اهش سا

 .ٍ ّزا هحتال اجتواع هی وٌٌذ  دٍ لحاػ آلی ٍ استمیلی دس صهاى ٍاحذ هتؼلك لحاػ تطَداص  تِ ػٌَاى جضیی حال ااش لصذاالهش 

چِ سسذ تِ ػلی ضی ٍاحذ هحال است ها حتی ًوی تَاًین ًسثت تِ یه ضی دٍ لحاػ استمیلی تا ّن داضتِ تاضین اجتواع لحاظیي 

چَى لحاػ  .اػ وشدیض دیگش سا لحیه چیض سا لحاػ وشد ٍ دس صهاى تؼذ چ الثتِ هی تَاى .آى وِ یىی آلی ٍ دیگشی استمیلی تاضذ

ٍلی ایتي  ٍ تاس دیگش هؼٌای دیگشی سا هستمی تصَس ًواین  سا تصَس وٌن ه هؼٌایییهستمی یه تاس تَاًن  هي هی یؼٌی تصَس ٍ لزا

هی تَاًٌذ الصم ٍ هلضٍم یتا دس عتَل   تصَس ضًَذ دس یه صهاى، یؼٌی تاّن اهىاى ًذاسد دٍ هؼٌا اها  .تا ّن اجتواع ًذاسًذ لحاػ دٍ

 میلی دس صهاى ٍاحذ هوىي ًیست.ّن تاضٌذ ٍلی اجتواع دٍ لحاػ است

 یه لحاػ استمیلی ٍ لحاػ آلی لاتل جوغ ًیست. ، تِ عشیك اٍلیدٍلحاػ استمیلی لاتل جوغ ًثاضٌذااش 

َاّین هتؼلك اهش سا ااش ها تخیؼٌی . لاتل لثَل ًیست هی ضَد لزا فَق هحزٍس هٌجش تِ دس هتؼلك اهش اخز لصذ االهش چَى ایي تٌاتش

ِ . ایي استمیلی جوغ تطًَذ ٍ ایي هحال استٍ  دٍ لحاػ آلی دس لصذ االهش اخز وٌین الصهِ اش ایي است وِ  راتتی   ّتن  استتحال

 .سش اص اجتواع ًمیضیي دس هی آٍسد صیشا است

  بررسی دلیل چهارم
ٍ وِ لحاػ هتؼلك تِ اهش لحاػ آلی ا ایي یؼٌی دس ك خشاساًی فشهَدُ اًذ اضىالی ًذاسد؛دٍ هغلثی وِ هحم لحتاػ هتؼلتك تتِ     ستت 

  فیِ اجتواع لحاظیي دس آى ٍاحذ پیص هی آیذ یا خیش.آیا دس ها ًحي  ٍلی .اضىالی ًیستستمیلی است اجضاء یه لحاػ ا

تِ ًظش ها چٌیي ًیست. تَضیح هغلتة اص ایتي    ؟اخز لصذ االهش دس هتؼلك اهش ٍالؼا هستلضم اجتواع دٍ لحاػ دس آى ٍاحذ استآیا 

 لشاس است وِ:  

اهتش   ٌّگتام،  دس لغؼا استمیلی است یؼٌی «هتؼلك»لحاػ  اهش سا لحاػ هی وٌذ. خَد هتؼلك هَلی هی خَاّذ اهش وٌذ دس اتتذا ٍلتی

 ،دس وٌتاس ستایش اجتضاء   تِ ػٌَاى یته جتضء    ّن لصذ االهش لزا هَسد لحاػ استمیلی لشاس هی ایشًذ.، سوَع ٍ سجَد ٍ... تِ صلَٓ

یته   ٍ لحتاػ اهتش   خَد اهش سا لحاػ هی وٌذ د آى ااُایي سا لحاػ وشهَلی وِ اص آى  ت اها پسلحاظص یه لحاػ استمیلی اس

سا ّن  االهشلصذ  ا تصَس هی وٌذ ٍ سوَع ٍ سجَد س دسست است وِ .ذ االهش استصلحاػ لپس لحاػ اهش تؼذ اص  .لحاػ آلی است

 لشاس اشفتِوِ هضاف الیِ لصذ رٌّی آى هَسد ًظش است  ف الیِ آى ولوِ اهش است ٍلی ٍجَدهضا دسست است وٍِ  تصَس هی وٌذ

تشای سسیذى تتِ ّتذف     ای دس همام اهش خَد ایي اهش سا لحاػ هی وٌذ تِ ػٌَاى ٍسیلٍِالغ ضذُ، آًگاُ ضخص آهش.  هَسد ًظش آهش

  .پس لحاػ آلی تؼذ اص لحاػ استمیلی تصَس هی ضَد
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 نوفقیت، نه حسرت و اندوهتذکر اخالقی: اراده قوی و تصهیم جدی برای جبران عدم                            

 سٍایتی اص اهام ّادی)ػلیِ السیم( ًمل ضذُ وِ تِ هٌاسثت ٍالدت اهام)ػلیِ السیم( آى سا هی خَاًن. 

1 التَّْفرِيِط بَِأْخِذ تَ ْقِدمِي اْلَْْزم  قال علیه السالم:اذُْكْر َحَسرَاتِ 
 

 .َسین سؼی وٌین تا تصوین ٍ اسادُ لَی آًْا سا جثشاى وٌینتخ سا ازضتِدس  ٍ اًذٍُ ضىست ٍ ػذم هَفمیت ایٌىِ حسشت تِ جای 

وٌتین ٍلتتی تتِ     ّوِ ها دسصًذای تؼذ اص ازضت صهاى پطیواًی ّایی سا دس ٍجَد خَدهاى حس هی .خیلی ًىتِ ظشیفی استایي 

ذ حتی هَفك تشیي اًساًْا ضی تاضسا تِ توام هؼٌاتؼیذ است وسی وِ ازضتِ خَد  .تیٌین هیازضتِ ًگاُ هی وٌین ػذم هَفمیتْایی سا 

ثشٍهٌذتشیي  ا هی خَسًذ چِ تشسذ تِ تؼضی وِ ّیچ دس صًذای ًذاسًذ.سحسشت تؼضی اص فشصتْای اص دست سفتِ  ّش صهیٌِ ای، سد

هی اَیتذ ای   ًچٌاى وِ تایذ تیش ػلوی ًىشدُ،وسی آیا  .هَفك ًثَدًذ یه فشصتْایی سا هی خَسًذ وِ دس آىاًساًْا ًیض حسشت 

ص هی وٌذ ّش چِ سغح هؼشفت ٍ داًت  ایی وِ ٍالؼا دسنسسذ تِ ج هی ّای هي تِ تیش ػلوی سپشی هی ضذ چَى واش فشصت

 تشی دس ػالن غیش هادی داسد، سٍح ػالن ٍاًذیطوٌذ آصادی تیط. یمیي پیذا هی وٌذ وِ تیطتش تاضذ هَلؼیت اخشٍیص تْتش هی ضَداٍ 

ایي یه اهتش   اص فشصتْای خَد دسست استفادُ ًىشدم.ازضتِ هی وٌذ حسشت هی خَسد وِ چشا هي دسازضتِ سا هحاسثِ ٍلتی لزا 

 ی تیي اًساًْا است وِ تشای ضىست دس ازضتِ افسَس هی خَسد.ؼعثی

ل سا ای اًساى دائوا حسشت ٍ اًذٍُ لث ًِ ایي حس ٍ حالت آدهی سا خَاستٌذ تشهین تىٌٌذ لزا فشهَدُ:( وأػلیِ السیم)اهام ّادی 

حسشت ازضتتِ سا تختَسد دس   فمظ دهی وِ آ لَی داضتِ تاش ٍ ایي ضذًی است.ًخَس تِ جای ایي واس تصوین جذی تگیش ٍ اسادُ 

 یه تصوین هحىن ٍ اسادُ لَی هی تَاىخَاّین جثشاى وٌین اص ّویي لحظِ تا  ااش هی ٍلی ّواى هسیش لثل واسش سا اداهِ هی دّذ

  ّن دس هسائل هؼٌَی حضشت فشهَد:دًیَی ٍ ل ػلوی ٍ سا جثشاى وشد ّن دس هسائازضتِ 

وت ٍ اسادُ دس دسٍى هتا  ایي ّجذی تشای جثشاى آًْا داضتِ تاضی آى اًذٍُ ّای ازضتِ سا جثشاى وي تا ایٌىِ اسادُ لَی ٍ تصوین 

اداهتِ ّوتاى سٍش    ٍ ایتي تتِ هؼٌتای   .ُ دسست استفادُ ًوی وٌیناص اٍلات آیٌذاست ٍتایذ حشوت وشد. ااش فمظ حسشت تخَسین، 

 ازضتِ ٍ الصهِ اش ػذم هَفمیت است.

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالویي» 
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