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 «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
ال يجَظ الٌظط إلى العؿَ الوجبى هي األجٌجي ٍ األجٌجية، ٍ األحَـ تطن الٌظط إلى الطعط الوٌفػل، ًعن الظبّط أًِ ال ; »32هسألِ 

 «.الظفط الوٌفػلييثأس ثبلٌظط الى السي ٍ 

فطهبيس; ًظط ثِ عؿَ جسا ضسُ اظ هطز ٍ ظى ًبهحطم جبيع ًيست؛ الجتِ زض هَضز ًظط ثِ هَی جسا  زض ازاهِ ثحج اظ ًظط هيايطبى 

فطهبيس احَـ آى است وِ تطن ضَز. احتيبـ ّن زض ايٌجب اظ ًوَ  ٍجوَثي اسوت. اهوب زض هوَضز زًوساى ٍ ًوبذي         ضسُ ّن هي

 است وِ ًظط ثِ آى جبيع است ٍ اضىبلي ًساضز.  فطهبيس زًساى ٍ ًبذٌي وِ جسا ضسُ، ظبّط ايي هي

تَاًس زًساى ٍ ًبذي ٍ هَ ثبضس،  ضَز؛ ايي هي احىبم ًگبُ وطزى ثِ اعؿبيي است وِ اظ ثسى ظى يب هطز جسا هي 32هَؾَ  هسألِ 

اًس،  گصاضتِ حست ظبّط وأى ثيي ًظط ثِ اجعاء شی ضعَض ٍ غيط شی ضعَض فطق يب هخل زست، پب ٍ اًگطت ٍ ّط يه اظ اعؿب. ثِ

ضوعَض   گيطز وِ ثطذوي شی  ضَز، زٍ زستِ اعؿب ضا زضثطهي الجتِ ثِ غيط اظ هَ؛ چَى ٍلتي سري اظ اجعاء ٍ عؿَ هجبى اجٌجي هي

ضعَض، يعٌي جبًساض ٍ غيط جبًساض. اظ هَاضزی وِ ًظط ثِ آًْب جبيع ضوسُ، اهوبم فموف زٍ هوَضز ضا شووط       ّستٌس ٍ ثطذي غيط شی

 چوَى ضوًَس.   ضًَس، جبًساض هحسَة ًووي  ضٍح هحسَة ًوي ضعَض ٍ شی ٍ ًبذي، وِ علي الظبّط ايٌْب شیاًس، يعٌي زًساى  وطزُ

ضَز. زض عيي حبل ايي لبثل ضضس است؛ ايٌىِ اگط ثگَيين جبًساض ًيست ٍلوي   ضَز ّيچ زضزی هتَجِ اًسبى ًوي ٍلتي چيسُ هي

قَض. اغالً اقالق جبًساض  وٌس؛ زًساى ّن ّويي هستي ضضس هيگيطًس، ثعس اظ  وٌس؟ ًبذي ضا ٍلتي هي زض عيي حبل چگًَِ ضضس هي

اًس؛ ايي تفىيوه   ّب ايٌكَض ثيي ايي اعؿب تفىيه وطزُ ٍ غيط جبًساض ثِ ايي اعؿب زضست است يب ًِ، فعالً ثحج هب ًيست. ثعؿي

 ًجبضس.زض عجبضت تحطيط ضبيس ذيلي ضٍضي 

 کالم سید

اليس ٍ األًف ٍ اللسبى ٍ ًحَّب اليجَظ الٌظط الي العؿَ الوجبى هي االجٌجي هخل ; »فطهبيس عطٍُ هطحَم سيس هي 56اهب زض هسألِ  

وٌس. ايٌجب ثوِ حسوت ظوبّط اظ     هطحَم سيس هَ ضا ّن زض عساز زًساى ٍ ًبذي شوط هي«. ال هخل السي ٍ الظفط ٍ الطعط ٍ ًحَّب

ّست؛ يه زستِ اعؿبی جبًساضًوس ٍ زسوتِ زيگوط    آيس وِ وأى زٍ زستِ اعؿب ثطای اًسبى  ّبيي وِ هطحَم سيس ظزُ ثطهي هخبل

ضعَض ثعس اظ اًفػبل ٍ جسا ضسى جبيع ًيست اهب ًگبُ  ذَاّس ثگَيس ًگبُ ثِ اًسام شی ضٍح؛ وأى هي اعؿبی غيطجبًساض يب غيطشی

 ضعَض ثعس االًفػبل جبيع است.  ثِ اجعای غيط شی

است. يعٌي عوسُ اذتالف زض هَضز هَ ٍ ثعؿوي اظ اعؿوب اسوت.    تعليمبتي وِ ثط ايي عجبضت هطحَم سيس ظزُ ضسُ، تمطيجبً ّويي 

  ;هخالً ايطبى فتَا زازُ وِ اليجَظ الٌظط، ٍلي

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 ::24آثبى  39تبضيد;                                                                                                           هَؾَ  ولي; ًىبح

َال  –ًظط ِث عؿَ جسا ضسُ  -32هسئلِ  ;جعئي هَؾَ   2553 لخبًيضثيع ا 3هػبزف ثب;                                                                                            ال

 45جلسِ;                                                                                                                                           سبل سَم
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 فطهَزُ علي االحَـ. تفبٍت فمف اظ حيج فتَا ٍ احتيبـ ٍجَثي است.  ذَيي هطحَم آلبی. 2

اًوس   اًوس ٍ فطهوَزُ   احتيوبـ ٍجوَثي ووطزُ   ضعَض، هخالً هطحَم آلبی ثطٍجطزی ثطذالف هطحَم سويس   زض هَضز اًسام غيط شی .3

گَيس اگط يميي زاضز  ، ايي زض هَضز زًساى ٍ ًبذي ٍ هَ است؛ هي«االحَـ التطن هع العلن ثىًَِ هجبًب هوي اليجَظ لِ الٌظط اليِ»

ًوبهحطم اسوت،    يوه زاًس وِ ايي زًوساى   وِ ايي زًساى يب ًبذي يب هَ اظ وسي است وِ ثطای اٍ اليجَظ الٌظط اليِ است، هخالً هي

 احَـ ايي است وِ ثِ آى ًگبُ ًىٌس. اهب اگط علن ًساضز ثىًَِ هجبًب هوي اليجَظ لِ الٌظط اليِ، آًجب علي الظبّط اضىبلي ًساضز.

 «. االحَـ تطن الٌظط اليِ »اًس  اًس ٍ ًَضتِ اهبم ّن زض هَضز هَ احتيبـ وطزُ .4

ضٍح هالحظِ فطهَزيس وِ زض ثيي فتبٍای ايي آلبيوبى   ض هَضز اعؿبی شیاغل عسم جَاظ ًظط ثِ عؿَ هجبى اظ اجٌجي ٍ اجٌجيِ ز

اضز ٍ ثطذي گَيٌس ًگبُ ثِ آى اضىبلي ًس ضٍح يه اذتالفي ٍجَز زاضز؛ ثعؿي هكلمب هي اذتالفي ًيست. زض هَضز اجعای غيط شی

ايي عؿَ اظ ًبهحطم جسا ضسُ يب عسم العلن. اًس ثيي العلن ثِ ايٌىِ ايي  طعط ٍ غيط ضعط، ٍ ثعؿي تفػيل زازُالاًس ثيي  تفػيل زازُ

 تفػيالت زض هسألِ ٍجَز زاضز. 

ذَاّين ثجيٌين آيب ًظط ٍ ًگبُ ثِ اعؿبی جسا ضسُ اظ ًبهحطم وِ زض حبل حيبت ٍ زض حبل اتػبل ًگبُ جوبيع ًجوَز،    ثبالذطُ هي

يي ثَز وِ قجك هتعبضف عجبضت تحطيط ٍ عطٍُ وٌين؛ ايي چٌس لَلي وِ گفتين ثِ ذبقط ا جبيع است يب ًِ. يه هطٍضی ثط الَال هي

 ذَاًين ٍ اظ ايي جْت ثِ آًْب اضبضُ وطزين. يه اضبضُ ولي ثِ الَال زاضتِ ثبضين ٍ ثعس سطاغ ازلِ ثطٍين.  ضا هي

 سؤال;

ِ «هخل السي»استبز; تعجيط ايطبى زض شيل عجبضت هطحَم سيس ايي ثَز  ِ  ، زض آى ولوِ هخل يه حبضوي ِ ای  ای ٍ تعليمو اًوس;   ًَضوت

، ايي اعن اظ آى است وِ هطرػبً ثساًس ايوي ثوطای ويسوت يوب     «االحَـ التطن هع العلن ثىًَِ هجبًبً هوي اليجَظ لِ الٌظط اليِ»

زاًس ثطای يه ظى ًبهحطم است، ثِ غَضت ولي ٍ ثسٍى تعييي. الظم ًيست هعيٌبً اًتسبة ايي  هطرػبً ًساًس ثطای ويست ٍلي هي

 است وِ ًبهحطم است.  وسيزاًس ايي ثطای  اًس؛ چَى هوىي است ًساًس ثطای ويست ٍلي هيضا ثِ يه ظى ذبغي ثس

 اكوال

ّبی فمْي توب ظهوبى    ايي هَؾَ ، يعٌي هَؾَ  ًظط ثِ عؿَ هجبى، ضبيس تب ظهبى عالهِ اسبسبً هكطح ًجَزُ است؛ يعٌي زض وتبة

 ضَز.  هطحَم عالهِ تمطيجبً احطی اظ آى زيسُ ًوي

فطهبيوس;   بة تصوطُ ايي ضا هكطح وطزُ؛ زض وتبة لَاعس ّن ايي هَضز اضبضُ لطاض گطفتِ است؛ زض وتبة لَاعس هيعالهِ زض وت .2

گَيس ّن يه  العالهِ زض ايؿبح هياثي چيست، « علي اضىبل» هٌظَض اظ الجتِ ايٌىِ 2،«اى العؿَ الوجبى وبلوتػل علي اضىبل»

ٍ االغو  عٌوسی   »فطهبيوس;   وٌس، ثعس هوي  ا شوط هيض لحبق. ٍجَُ الحبقّست ٍ ّن يه ٍجْي ثطای عسم ا الحبقٍجْي ثطای 

 وٌس.  يعٌي عسم جَاظ. ذَزش فتَای عسم جَاظ ضا اذتيبض هي 3،«االٍل

 علوي  لَاعس زض است؛ وطزُ هكطح اٍل ثبض ثطای تصوطُ زض ضا ايي عالهِ اهب ثيٌين ًوي هَؾَ  ايي اظ ضزّی ذيلي عالهِ اظ لجل تب پس

 جَاظ عسم ثِ لبئل اوخطاً ٍ گطفتِ لطاض ثحج هَضز هَؾَ  ايي ّب وتبة زض ون ون اٍ، اظ ثعس ٍ عالهِ اظ غيط است. سُض هتعطؼ اضىبل

                                                           

 .8، ظ4. لَاعس، د2

 .21، ظ4. ايؿبح، د3
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  اًس. ضسُ

 است. ضسُ جَاظ عسم ثِ لبئل الومبغس جبهع زض وطوي هحمك .3

  4«.اضىبل علي» فطهَزُ عالهِ هخل ّن ايطبى الجتِ وِ اللخبم وطف غبحت .4

  است. وطزُ پيسا حطهت ثِ توبيل ّن جَاّط غبحت .5

 ازلِ اظ ثطذي هَضز زض ّطچٌس ًسازُ، ايطبى ذَز ضٍضٌي ًظط اهب وطزُ شوط ضا قطفيي ازلِ ٍ ضسُ هكلت ايي هتعطؼ اًػبضی ضيد .6

ال » اسوت،  جوبيع  يوس گَ هي هَ ٍ ًبذي ٍ زًساى ثِ ًظط هَضز زض الٌىبح وتبة زض ضيد فمف است. وطزُ اضىبل جَاظ عسم ثِ لبئليي

گَيس اضىبل ًساضز. الجتِ زض هَضز زًساى ٍ ًبذي  ايٌْب ضا هي 5،«يٌجغي اإلضىبل في جَاظ الٌظط إلى هخل الظفط ٍ السيّ، ٍ وصا الطعط

، زض هَضز هَ ايي چٌيي است. ايٌْب عوسُ الَال است وِ اظ آى ظهبى «ٍ وصا الطعط»فطهبيس  ؛ ثعس هي«اليٌجغي االضىبل»گَيس  هي

 ضطٍ  ضسُ است؛ اظ آلبيبى فعلي ّن هالحظِ فطهَزيس وِ ايٌْب ًظطضبى چيست. 

« علوي اضوىبل  »فطهبيس عؿَ هجبى وبلوتػل است علوي اضوىبل، ظوبّطاً ّطوجوب عالهوِ       فمف زض هَضز عالهِ وِ زض لَاعس هي

گَيس اگط  آٍضز. هي است وِ لجل اظ ايي ليس آٍضزُ است. اهب اگط يه هكلت لكعي ثبضس، ثب ايي تعجيط ًوي گَيس، فتَايص ّوبى هي

آٍضز وِ ايي ظَْض زض آى زاضز وِ جبيع ًيست. يعٌي ثيطتط توبيل  هي« علي اضىبل»لكعي ًجبضس ٍ هخالً زض ًعز اٍ الطة ثبضس، ثب 

هَضز ّوِ اعؿبی هجبى ًيست؛ زض هَضز هخل زًساى، ًبذي ٍ هوَ ظوبّطاً ايطوبى     ضَز. ايي زض ثِ عسم جَاظ اظ عالهِ استفبزُ هي

 لبئل ثِ جَاظ است. 

اغل هسألِ اظ ظهبى عالهِ ثِ ثعس هكطح ضسُ ٍ لجل اظ آى هكطح ًيست ٍ تفػيل ّن تمطيجبً اظ ّوبى ظهوبى هكوطح اسوت؛    پس 

ضعَض ٍ غيط آى، اال زض هوَضز هوَ ووِ يوه      ٍ شی ضٍح تفػيل ثيي اعؿبی ثسى اًسبى هخل زست، پب، زهبغ، لسبى، ّط عؿَ شی

گَيٌس جبيع اسوت. حوبال زليول اذوتالف زض هوَضز هوَ ّون         گَيٌس جبيع ًيست ٍ ثطذي زيگط هي ّب هي اذتالفي ّست؛ ثعؿي

 ضبءاهلل شوط ذَاّس ضس.  اى

ثبيس ثجيٌين عووَهي زض هسوألِ   ای است وِ زض ايٌجب شوط ضسُ است. زض هَضز ازلِ ّن الجتِ هرتلف است ٍ هب  ازلِ ثحج زض عوسُ

اًس ٍ ّوچٌيي آى اعؿوبی هسوتخٌب    ٍجَز زاضز يب ًِ. ثعس ايٌىِ آيب زض هَضز ضعط زليلي زاضين وِ ثسيبضی لبئل ثِ عسم جَاظ ضسُ

ػحبة است عولي ٍزاضين؟ ازلِ ايٌْب ثبيس هَضز ثحج لطاض ثگيطز؛ ثِ اغل  ًظط ثِ آًْب ضسُ، هخل زًساى ٍ ًبذي، آيب زليلي ثط جَاظ

 ثحج ذوَاّين  زضثبضُ آى ضبءاهلل جلسِ آيٌسُ ثِ ثطذي ضٍايبت ٍ سيطُ استسالل ضسُ است، ايٌْب هكبلجي است وِ اىاستٌبز ضسُ، 

 . وطز

 الحلوقسالة شرح ر

تَسٕتََٕفِيْٓٓب فِوي قَبعٓوةِ   فَأَىْ   عٓلَيٕهٓ  ًَفْسِهٓ  ٍٓ أَهَّب حٓكُ»حؿطت فطهَزًس;  اًس. زاًستِحكّ ًفس  اًسبى ضااهبم سجبز) ( اٍليي حك 

اًس ثط ايوي حوك ًفوس     ٍ چطا ثبيس زض هسيط قبعت لطاض ثگيطز. ثعس هتفط  وطزُ چيست؛ ايي ضا تَؾي  زازين وِ حك ًفس «اللَِِّ

ازای حمَق اعؿبی ثسى ضا؛ ّفت عؿَ ثسى ضا وِ ثِ ًَعي اضبضُ ثِ ّفت لوَُ اًسوبى زاضز، شووط وطزًوس ٍ فطهَزًوس ووِ اگوط        

                                                           

 .41، ظ8. وطف اللخبم، د4

 .:7وتبة الٌىبح، ظ .5
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ى ضا زض هسيط قبعت ذسا استيفب وٌي ٍ ايي ثِ آى است وِ حمَق ايي اعؿب ضا ثوِ آًْوب   ثبيس آ ضا ازا وٌي ذَزتحك ذَاّي  هي

. ثحج هب ايي ثَز وِ وأى اهبم سجبز) ( اضبضُ ي، اظ ذسا ّن استعبًت ثجَي«ٍٓ تَسٕتَعِييَ ثِبللَِِّ عٓلَى شَلِهٓ»ثسّي؛ ثعس ّن فطهَزًس; 

يي حك اظ قطيك ازای حك اعؿبی ثسى است. ايٌجب سؤال آى است وِ چكَض ازای حك ايي اعؿوب ثوِ   ثِ ايي زاضًس وِ استيفبی ا

وٌس؟ چِ اضتجبقي است ثيي اعؿبی ثسى اًسبى ٍ ضٍح ٍ ًفس اًسوبى؟ هوي ًسيوسم ايوي ضا جوبيي       استيفبی حك ًفس ووه هي

فَتُوؤَزيیٓ إِلَوى   »سيط قبعت ذسا لطاض زّوي،  فطهبيس وِ حك ًفس تَ ايي است وِ ايي ضا زض ه تَؾي  ثسٌّس وِ ايٌىِ حؿطت هي

، «إِلَى ثٓكٌِْهٓ حٓمَِّٔ ٍٓ إِلَى فَطْجِهٓ حٓمَِّٔلِسٓبًِهٓ حٓمَِّٔ ٍٓ إِلَى سٓوٕعِهٓ حٓمَِّٔ ٍٓ إِلَى ثٓػٓطِنٓ حٓمَِّٔ ٍٓ إِلَى يٓسِنٓ حٓمَّْٓب ٍٓ إِلَى ضِجٕلِهٓ حٓمَّْٓب ٍٓ 

پب ٍ زست، ايي چِ اضتجبقي زاضز ثب ضٍح ٍ ًفس اًسبى؟ زست چِ اضتجبقي ثوب ضٍح   س؟ ازای حك لسبى ًٍچِ اضتجبقي زاض ْبايٌ

وٌس. يعٌي ثبيس يه ثحخي ضا هرتػطاً پيطاهَى اضتجبـ ًفس ٍ ثسى زض ايٌجب  زاضز؟ ايٌجب هسألِ اضتجبـ ًفس ٍ ثسى اّويت پيسا هي

گصاضز ٍ ثسى چگًَِ ثط ًفس تأحيط  ثط ثسى تأحيط هي زاضتِ ثبضين تب هعلَم ضَز ويفيت ايي تأحيطگصاضی چگًَِ است. ًفس چگًَِ

 گصاضز؟  هي

ضبءاهلل ثعوس اظ   ثطای پبسد ثِ ايي ضثف ثيي استيفبی حمَق ًفس اًسبًي ٍ ازای حمَق اعؿب، يه همسهبتي ضا ثبيس شوط وٌين ٍ اى

 ثيبى ايي همسهبت، ثِ آى ًتيجِ ثطسين. 

 ملدمه اول: ترکیب انسان از روح و ةدن

ضوَز يىوي اظ    همسهِ اٍل ايي است وِ ثِ قَض ولي اًسبى اظ زٍ جعء تطىيل ضسُ است؛ يىي ًفس ٍ ضٍح، ٍ زيگطی ثسى. ًوي

. يه 3گَيٌس؛  . جَّط هجطزی وِ ثِ آى ًفس يب ضٍح هي2ايي اجعا ضا اًىبض وطز. ذساًٍس اًسبى ضا اظ ايي زٍ جعء آفطيسُ است، 

زٍ  تطىيل اًسوبى اظ وٌن؛ آيبتي وِ  وٌس. ثِ چٌس آيِ اضبضُ هي يي هعٌب ٍ همػَز زاللت هيهبزُ ثسًي. آيبت هتعسزی اظ لطآى ثط ا

  عجبضتٌس اظ; تَاًين اظ آًْب استفبزُ وٌين جعء ضا هي

نَّ حُو » فطهبيوس;  هوي  25ثعس زض آيوِ  «. ٍٓ لَمَسٕ ذَلَمٌَْب االًسبىَ هِيْ سٔلَبلَةٍ هِيْ قِيي»فطهبيس;  سَضُ هؤهٌَى است؛ هي 23يىي آيِ  .2

« ذَلْموبً آذَوطَ  »؛ يىي ذلمت ثسى ٍ يىي ذلك ضٍح ووِ اظ آى تعجيوط ثوِ    ذساًٍس زٍ ذلمت زاضز ، يعٌي وأى«أًَْطَأًَْبُٔ ذَلْمبً آذَطَ

 وٌس.  هي

گَيس هي ثعس اظ ايٌىِ تسَيِ وطزم اًسبى ضا ٍ اظ  ، هي« ٍٓ ًَفَرْتٔ فيِِ هِيْ ضٍٔحي  فَئِشا سََّٓيٕتُِٔ»فطهبيس;  سَضُ حجط وِ هي :3آيِ  .3

ضٍح ذَزم زض اٍ زهيسم. يعٌي يه هطحلِ تسَيِ اعؿب ٍ ثسى زاضز ٍ يىي ّن ًفد ضٍح. پس ّن ثسى ٍ هبزُ ثوسًي زاضز ٍ ّون   

 ضٍح. 

طين ٍ اجعای ثسى هب ثوِ  هي ضَز هب هي وِ چكَض هي ای وِ وفبض زض هَضز حطط زاضًس ِْزض آيِ زيگطی وِ زض هَضز حطط ٍ ضج .4

ٍٓ لبلَُا أَ إِشا ؾَلَلٌْب فِي الْوأَضٕؼِ أَ  »گطزاًس،  ّب زض ضٍظ ليبهت ثبظ هي ضَز ٍ آى ٍلت ذساًٍس زٍثبضُ ثب ّويي ثسى ذبن تجسيل هي

عٌي ذسا اظ قطيك هلوه الووَت   وٌس؛ ي تَفي هيذساًٍس ضوب ضا  7«لُلْ يٓتََٓفَّبوُنٕ»فطهبيس;  ثعس زض ازاهِ هي 6«.جٓسيسٍ  ذَلْكٍ  إًَِّب لَفي

ّب ٍ اعؿبی ثسى زض ظهيي تجوسيل ثوِ ذوبن     وٌس. يعٌي وأى اگط ثسى گيطز ٍ حفظ هي ّب ضا زض حيي هطي ثِ قَض وبهل هي اًسبى
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هبًس ثسٍى ايٌىِ چيوعی اظ آى وون    ضٍز، ٍ ايي هي وٌس ٍ اظ ثيي ًوي ضَز، اهب ذساًٍس ضٍح ٍ ًفس آًْب ضا حفظ هي ضَز ٍ هتفطق  

 گطزز.  تب ٍلتص ثطسس وِ زض آى ٍلت زض لبلت ّوبى ثسى ثطهي ضَز؛

وٌس، ثسًص زض ذبن تجسيل ثوِ اجوعاء زيگوط     گيطز ٍ حفظ هي وٌس ثط ايٌىِ ذساًٍس ضٍح اًسبى ضا هي ايي آيبت ثعؿبً زاللت هي

اًوس ووِ    ثطذي ثط ايي عميسُضَز؛ يب حتي زض ثعؿي اظ ّويي آيبتي وِ گفتين، هخل ّويي آيِ هطثَـ ثِ ضجِْ وفبض، آًجب حتي  هي

گيطز.  ضَز ٍ ثِ ّوبى ثسى زٍثبضُ هطوت ضٍح لطاض هي وٌس ثط ايٌىِ اجعاء ثسى ّن تَسف ذساًٍس ثبظيبثي هي ايي آيبت زاللت هي

گطزز ٍ ذسا ايي لسضت ضا زاضز وِ اعؿوبی ثوسى    ّب ّن ضٍح ٍ ّن ثسى اًسبى ثطهي يعٌي اگط ايي ّن ثبضس، قجك ثعؿي ثطزاضت

لَسٕ عٓلِوٌٕب هب تٌَْمُعٔ الْأَضٕؼٔ هِؤٌْْنٕ ٍٓ عٌِْوسًٓب وِتوبةٌ    *  إِشا هِتٌْب ٍٓ وٌَُّب تُطاثبً شلِهٓ ضٓجٕعٌ ثٓعيسٌ»آٍضی وٌس. آيِ  ا زٍثبضُ جوعاًسبى ض

 ذَاّن زضثبضُ آى گفتگَ وٌن.  ايي ذيلي ثحخي ًساضز ٍ ًوي 8«.حٓفيظٌ

 ملدمه دوم

است يب آى جَّط ٍ  اغل ثسىهمسهِ زٍم ايي است وِ زض ثيي ايي زٍ جعء، يعٌي هبزُ ثسًي، ٍ ضٍح اًسبى اغل وسام است؟ آيب 

 اٍ ضَز وِ اغل، ضٍح ٍ ًفس اًسبًي است؛ يعٌي حميمت ٍ لَام اًسبى ثِ ضٍح ٍ ًفس ضٍح اًسبى؟ اظ آيبتي اظ لطآى استفبزُ هي

زّس.  ايي اثعاض اًجبم هي فس است، ٍ ضٍح اًسبى ٍ ًفس اًسبًي وبضّبی ذَزش ضا ثِ ٍاسكِاست، ٍ زض ٍالع ثسى اثعاضی ثطای ً

 . زاضزثحج هجسَقي  وِضَز  تجطز ًفس هكطح هي ايٌجب هسألِ

 سوم: کیفیت تعلق نفس ةه ةدنملدمه 

تب ايٌجب هعلَم ضس وِ اًسبى ّن هبزُ ثسًي زاضز ٍ ّن ضٍح زاضز ٍ اغل ّن ضٍح است. همسهِ سَم، ويفيت تعلك ًفس ثوِ ثوسى   

اًس، ّن فالسفِ اسالهي ٍ ّن غيط آًْب.  يىي اظ هسبئل ثسيبض هْوي است وِ فالسفِ زضثبضُ آى ظيبز ثحج ٍ گفتگَ وطزُايي  .است

يوه   ثِ ثسى ثِ زٍ ًَ  ٍ زٍ غوَضت اسوت؛  گَيس تعلك ًفس  وٌس ٍ هي ضص ًَ  تعلك ثطای اًسبى شوط هيغسض الوتألْيي اثتسا 

وٌوس ٍ   تعلك ًفس ثِ ثسى هطثَـ ثِ حسٍث ًفس است. يعٌي زض هطحلِ حسٍث ًفس، ًفس يه تعلمي ثِ ثسى پيسا هي هطحلِ اظ

گَيوس، هٌظوَض ّوويي     الجمبء وِ هي ةة الحسٍث ٍ ضٍحبًي. جسوبًيی ثمب ًيبظ ثِ ثسى ًساضزثطای حسٍث ًيبظهٌس ثسى است. اهب ثطا

ضوَز؛   ىِ ًفس ٍ ضٍح ثِ هطحلِ تجطز ثطسٌس. ًفس ثِ ٍاسكِ ثسى حوبزث هوي  زض ٍالع يه ثستطی است ثطای ايٌ ثسى است وِ

وٌس؛ آى ٍلت ثوسى توبثع ًفوس     ضسس ٍ استمالل پيسا هي ووبل هي ثِ تَاًس ايجبز ضَز. ثعس زض احط حطوت جَّطی، ثسٍى ثسى ًوي

وبل است؛ يعٌي ضٍح اًسبًي ثوطای  ضَز. پس يه تعلك هطثَـ ثِ هطحلِ حسٍث است. يه تعلك ّن هطثَـ ثِ هطحلِ استى هي

 تَاًس ووبل پيسا وٌس. ايي ّن يه ًَ  تعلك ضٍح ثِ ثسى است.  استىوبل ذَز ًيبظ ثِ ثسى زاضز؛ ثسٍى اثعاض ثسى ًوي

َ     ًويهب اوٌَى زض همبم حسٍث ّن جسوبًي ًيست.  ًفسثطذي هعتمسًس وِ الجتِ  ن. فعوالً ايوي ضا   يذوَاّين ٍاضز ايوي ثحوج ضو

ٍ پس اظ ظ ثِ ثسى زاضز ذَاّن ثگَين وِ ثبالذطُ قجك ًظط هالغساض ٍ ثطاسبس حىوت هتعبليِ، ًفس زض هطحلِ حسٍحص ًيب هي

ّبی ذَزش ضا تجوسيل ثوِ    ٍلي ثطای ووبل ٍ استىوبلص ٍ ثطای ايٌىِ لَُضسس  ثِ هطٍض ثب حطوت جَّطی ثِ همبم تجطز هي آى

 فعليت وٌس، ًيبظ ثِ ثسى زاضز. 

ّبيي هكطح ضسُ است. فعالً هي همسهبتي ضا  هطحلِ ثحجهوىي است ضوب زض ايي همسهبت ثرَاّيس تطىيه وٌيس؛ ثلِ، زض ّويي 
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ضَين. عطؼ  ضَز ٍ اظ حس ضطح ايي هكبلت ذبضد هي وٌن وِ اگط ثرَاّين ايٌْب ضا احجبت وٌين، يه ثحج قَالًي هي عطؼ هي

ثمب، ًيبظ ثِ ثسى گفتٌس ًفس ًِ زض هطحلِ حسٍث ٍ ًِ زض هطحلِ  وطزم وِ لجل اظ هالغسضا ثسيبضی اظ اًسيطوٌساى ثِ قَض ولي هي

وٌن. پس يه هجٌوب زض   تَاى تأحيط ٍ اضتجبـ ًفس ٍ ثسى ضا تَجيِ وطز، ايي ضا ّن عطؼ هي ًساضز. ايٌىِ قجك آى هجٌب چگًَِ هي

ثبة تعلك ًفس ثِ ثسى ايي است وِ ضٍح ثطای حسٍث ًيبظهٌس ثسى است ٍ ًيع ثطای استىوبل ٍ وسوت وووبالت ثوسٍى تطزيوس     

 ًيبظهٌس ثسى است. 

مب هحتبد ًِ زض هطحلِ حسٍث ٍ ًِ زض هطحلِ ث ست وِ اگط وسي گفت ثِ قَض ولي ضٍحضس وِ ايٌجب جبی ايي پطسص ّ عطؼ

الجمبء است چكَض؟  آًْب ّن هعتمسًس ضٍح ثطای وست ووبالت هحتبد ثسى است.  ثسى ًيست ٍ والً ضٍحبًية الحسٍث ٍ ضٍحبًية

 گيطی اظ ايي جَّط هبزی است.  ض گطٍ ثْطُيعٌي زض ايي هسألِ هطىلي ًيست وِ استىوبل ًفس ز

 سؤال;

ّبی اًسبى چكَض ثِ فعليت ثطسس. ... ايٌىِ زض عبلن ثطظخ يب ثعوس اظ آى   ٍ ايٌىِ لَُ است استبز; ايي هطثَـ ثِ حسٍث ايي عبلن

هسألِ ايٌكَض  اهىبى وست ووبالت ّست يب ًِ، ايي يه هكلجي است وِ ثعساً عطؼ ذَاّين وطز. ٍلي اجوبالً زض يه ثرطي اظ

است ٍ لكعبً ايٌجب چٌيي است. ... ثلِ، ضٍح هالئىِ ٍ عمل اٍل، ضٍح اًجيب، ضٍح ٍسبئف فيؽ، آى حميمتص ضا ثسٍى ايوي اثوساى   

ذلك وطزُ ٍ ايٌْب ضا ٍاسكِ فيؽ لطاض زازُ، ايي ثحج زيگطی است ٍ هٌبفبتي ثب ايي ًساضز، وِ حبال آى ضٍح ٍلتي زض ايي ثوسى  

وٌس تب ثِ آى حميمت هتػل ضَز. ايوي ّون    بظ ثطای تمطة ٍ ٍغَل ثِ همبم لطة، ثبيس ايي سيط غعَزی ضا قي گٌجس، ث هبزی هي

ضَز، آًكَض ثِ آى حميموت اتػوبل پيوسا     قبعبت ٍ عجبزات، ثالّبيي وِ ثِ آًْب عبضؼ هيزض لبلت ّويي ثسى ٍ زض لبلت اثساى، 

 وٌس.  هي

گوصاضين. اغول    زض ثسى است. ٍلت گصضتِ ٍ ايي ضا ثطای جلسِ آيٌسُ هوي  همسهِ چْبضم ّن زاضين ٍ آى چگًَگي تػطف ًفس

ضَز وِ چكَض اهوبم   چگًَگي تػطف ًفس زض ثسى ذيلي هْن است. آى ٍلت ثعس اظ ايٌْب ٍ ثب ايي همسهبتي وِ گفتين، هعلَم هي

ايي ضاثكوِ ٍ ًسوجت ٍ   اگط ؛ «فَتُؤَزيیٓ إِلَى لِسٓبًِهٓ حٓمَِّٔ ةِ اللَِِّفَأَىْ تَسٕتََٕفِيْٓٓب فِي قَبعٓ  عٓلَيٕهٓ  ًَفْسِهٓ  ٍٓ أَهَّب حٓكُ»سجبز) ( فطهَزُ 

ضَز وِ ظثبى ٍ زست هوب،   هعلَم هي ّن چگًَگي تأحيط ًفس زض ثسى ٍ ثسى زض ًفس ضٍضي ضَز، ًسجت ٍ اضتجبـ ايي زٍ جولِ

ى حك، ثطای ايٌىِ زض هسيط قبعت ذسا تَاًس ًفس ٍ ضٍح هب ضا هسبعست وٌس ثطای استيفبی آ چطن ٍ گَش هب، ايٌْب چگًَِ هي

 لطاض ثگيطز. 

«ٍالحوس هلل ضة العبلويي»          
 


