
1 

 

78 

 

 

 

 

 

لَّ  اللََّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ» مََّد  وَ عَلََ  ِلَِهِ هُ عَلََ  ُُحَوَ صََ
 «.الطَّاهِرِینَ

 
 الفطَر  طریَ  غيَر هيَه، أُّا عرفانيةً و فلسفيةً المختلفة، المختلقة رقالطّ فسائر ذلك،»

 غيَر صالحةً كانت ُهما ُعصوُة غير ُلتویةٌ طرقٌ هي انية،بّالرّ رعةالشّ و الحةالصّ بالعقلية

 رعةالشَّ  عَن غاضَيالتّ َُ  ُعصَو،، تكَویييٍّ كأصَ ٍ الفطَر  عَن غاضيالتّ حيث ُدخولةً

 زاد َُن اللَّه ُعرفَة سَيي  فَي بَدّ ال و َُأوو،ٌ َُمُو،ٌ تغَا  هإنّ ُعصو،، تشریعيٍّ كأص 

 سَالك یسَلك ىحتّ»در سيي  ال  اهلل  1«رعةالشّ هي ُعصوُة  راحلة  و الفطر  هو ُعصو،

ه ُطالي  داریم لباز هم به عيوان تکم«. اللّه إلى المستقيم صراطه و الحةالصّ سييله العق 

ُخاطَ  هَه کسَ  اسَتل ُعلَو، « حَييفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»کييم. در این که عر  ُ 

الَدّین »نيسَت، ررهَه « الَدّین حييفًَا»است ُخاط  وجه نيست و ُعلو، اسَت ُخاطَ  

يَه باشَد، در ه ربانشَریعت تفصَيلي« الدّین حييفًا»یا  اولفطرت باشد، در احتمال « حييفًا

 اول، دو، است.است و  اولدو،،  ،وجه دو، که از نظر احتمال صحيح

ََيی ضََل  وجََودع اسََت، ُخمسََّ  ة انسََان در دو بعََد جسََمان  و روحََان  داراع و

عَد داراع سَه بُ انسَان دو بعد است و ضل  روحَان  األضالع است. ضل  جسمان  داراع

. در ضَل  عقَ رویيم روحَان ِ انسَان، انسَان در ُعمَوع، نَه انسَان در که ُ است، این

جسمان ، انسان داراع دو بعد است، یک  همين بدن ُحسوس و ُلموس کَه بَدن َُادّع 

وس اسَت. و دنيوع و جسمان  است و یک  هم بدن برزخ  که هر دو براع انسَان ُحسَ
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بدن ُادّع و ظاهرع انسان براع انسان ُحسوس است بصور   کلّيَة در بيَدارع، هَر کَ  

که بدن دارد. و بدن برزخ  انسان که ُربوط به زندر  برزخَ  بعَد المَوت اسَت، بَراع 

ها در رؤیاهاع صادقه ُحسَوس اسَت، هَر کسَ  رؤیاهَاع صَادقه دارد. در عَالم انسان

کيَد، سَخن کيَد، بلکَه از نظَر زَُان  سَير ُ سَير ُ  خواب کَه انسَان از نظَر ُکَان 

دهَد و هَه و هَه، کارهَای  را کيَد، طَالق ُ خَورد، ازدوا  ُ شيود، ُ روید، ُ ُ 

تواند انعا، دهد. خَوردن و ِشَاُيدن و کيد که روح بدون هيچ بدن  ِن کارها را نم ُ 

ا اسَت، ُُّربوط به جسمٌ دیدن ظاهرع و نق  ُکان و سرعت در زُان و سایر کارهای  که

 رردد. این با روح به تيهای  انعا، نم 

و  بدن دو، ُحسوس است که به نا، بدن برزخ  یا تعيير علم  دیگر جسم ُروّح یَا 

 قَالََ ٍ فَِي« »فَ  بَدن  کيدنَه» 1«كَقَالَيَِهِ قَالَ ٍ»روح ُعسّم یا بر حس  تعييرع در روایات 

بَه یَ   توجَههَا همَه این« ف  روحٍ کهيئة األجسا،»، «واحف  جسم کهيئة األر»، «كَقَالَيِهِ

 عَالم در اَُاُعيا دارد: بدن دو، انسان که در عَالم بيَدارع ُحسَوس و ُلمَوس نيسَت، 

رؤیاها کاذبه نيست، رؤیاهَاع صَادقه داریَم، ولَو بَراع کفَّار و ه خواب هست؛ هون هم

ََ  حدینب  ََته و غي ََ  رمش ََاع صََادقه از غي ََا. انسََان در رؤیاه ََد  ه ََ  ِیي ََه و غي الي

کيد، ولو ُثَ  ِن دو ُشَرک  کَه در زنَدان بَا یوسَف بودنَد کَه یوسَف های  ُ کشف

طور کَه احسَاس و دریافَت بَدن ظَاهرع ها تعيير کرد و تأوی  کرد. همانهاع ِنخواب

احسَاس بَدن برزخَ  هَم همگَان   همچيَينجسمان  در حال بيدارع همگان  اسَت، 

بيَدارها ه طور که بيدارع همگان  اسَت و همَت. هماناست؛ زیرا خواب هم همگان  اس

خَواب  همچيَينکييد و قاب  انکَار نيسَت، کييد و احساس ُ بدن جسمان  را لم  ُ 

 هم همگان  است و رؤیاهاع صادقه هم همگان  است. 

 هون احسَاس بَا روح اسَت -درست است که احساس انسان که بدن جسمان  دارد 

  ظاهر دارد، در همه وقت همگان  است؛ هون بيَدارع احساس انسان که بدن جسمان -

ها احسََاس ََُا نسََيت بََه بََراع همََه کََ  اسََت و در بيََدارع کََمب نيسََت. در بيََدارع

نسيت به بدن برزخ  احسَاس وجَود دارد،  اُاهاع ُا و اعمال بدن  ُا کمب ندارد، بدن

ت و خَواب همگَان کَاذب نيسَ بين خواب کاذب و خواب صادق است.این احساس  اُا

همگان داراع رؤیاهاع صادقه هسَتيد، ایَن همگَان کَه  اُاخواب همگان صادق نيست، 
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شما در این جریَان ه کييد که همداراع رؤیاهاع صادقه هستيد، جسم برزخ  را لم  ُ 

 غير ُؤُيين هم هيين هستيد.  حت هستيد که ُؤُيين هستيد، 

ل وَي  فَوت کَرد ، سَخن بييد که با ودر خود که هيَد سَاوقت  انسان در خواب ُ 

جَا ایَن َُال اسَت، و رفته است و ودر رفته است که ُن فَالن بَده  را دار، و در فالن

تر و هَه ُانيَد وَایين، هَه باالتریابد که هست. و از این قيي ، هه بييد و ُ رود و ُ ُ 

ها ُحسَوس و ُلمَوس اسَت. ایَن دو عد دو، بَراع انسَانو  بدن برزخ  هم در بُاین. 

هَا بدن دنيوع دو عالم دارد و بدن برزخَ  هَم دو عَالم دارد. اینن براع انسان، ُيتها بد

کييم، وقَت کييم، هون وقت ِن نيست، اشار  َُ های  است که ُا جدیدًا عر  ُ حرف

 ِن در بحث ُوضوع  برزخ و ُعاد است. 

نسَان نيَز ما،، یک  جزء، و بَدن برزخَ  اتّمان  انسان دو عالم دارد، یک  بالبدن جس

دو عالم دارد، یک  بالتّما، و یک  جزء. بدن جسمان  انسَان داراع دو عَالم اسَت، یکَ  

هَاع خَودع و غریيَه، ِنچَه بالتّما،: عالم دنيا، در عالم دنيَا بَدن انسَان بَا تمَا، ُهمان

ها ُحسوس است، این عالم تکليف. عالم دیگر ِید، این براع ک ّ انسانرود و ِنچه ُ ُ 

الم از عوالم زندر  انسان است که یَو، القياَُة اسَت، یَو، القياَُة از ایَن بَدن ِخرین ع

این بَدن نيسَت، در ه هم 1«اليَّارِ إِلَى إَُِّا وَ اْلعَيَّةِ إِلَى إَُِّا»رردد، ريرد و ُحشور ُ روح ُ 

سراسر زندر  ک ّ اجزاء این بَدن نيسَت. ایَن بحَث ُوضَوع  اسَت کَه در جَاع خَود 

 خواهد ُِد. 

 ِوازسَاز و هَمهاع تکليف با روح انسان همخش  اصل  از این بدن که در ک ّ زُانب

است و در درون و در برون اعمَال جسَمان ، ِلَت روح بَود  اسَت، بخشَ  از ایَن  بود 

شَود. وَ  ایَن بَدن ت ُحشَور ُ بدن که هميشه با همگَان بَود  اسَت، در عَالم قياَُ

اجَزاء بَدن، در بعَد ه جا بَا همَرصد در اینداراع دو عالم است: ی  عالم صد د ظاهرع

بَدن کَار ه ح ّ حيوان  و در بعد ادراک انسان ، انسان سليًا و ایعابًا ُکلّف است، با هم

با بعَ   اُارونه نيست، در عالم قياُت ک ّ روح انسان است، در عالم قياُت این اُااست. 

ر کَ ّ عَالم تکليَف بَود  در ک ّ عالم تکليف بود  است. این بعَ  بَدن  کَه د که بدن 

. ایَن ُِدبع  اصل  است که بحث بسيار عميق  است و در جاع خود خواهد  ِناست، 

 ُربوط به بدن جسمان  ظاهرع انسان است که دو عالم دارد. 
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بدن برزخ  هم داراع دو عالم است، ی  عَالم ُوقَّت کَم اسَت و یَ  عَالم ُوقَّت 

رزخ  در عالم خَواب اسَت. و دریافت بدن ببسيار، عالم ُوقّت کم ظهور و نمود و لم  

سَال از ِن را  بيسَتسال از ِن را در خواب اسَت،  د کيد، سال عمر ُ  انسان که ويعا 

 سَ درصَد،  د درصَد،  بيستدر خواب است. این درصدع از عمر انسان که فر  کييد 

 بَدن هانسان ُربَوط بَ درصد بخوابد، این درصد عمر ُحدود و کمِويعا  درصد، حداکثر 

برزخ  است بَه طَور بَروز، هَون در حَال بيَدارع بَروز نَدارد، ُگَر بَراع اوليَاء اهلل و 

ی  بدن برزخ  ندارند، به تعَداد افَرادع  هاها، اُير المؤُيينُکرُّين، براع اُير المؤُيين

بحَث  بيييَدل ِنهَه هيَزع را ُ  1«یَرَنَِي یَمَُْت ََُنْ» ُيرند و اه  والیت هسَتيد،که ُ 

 کييم. است که در جاع خود اشار  ُ  دیگرع

بدن دو، انسان که بدن خفيه است و بدن برزخ  انسان اسَت، داراع دو عَالم اسَت: 

اع ی  عالم ُوقّت ُوقّت که درصد کم  از زندر  انسان است، عَالم خَواب. ایَن نمونَه

طَول عمَر عَالم بَرزخ   براع ُرگ و حيات است و ی  عالم ُفصّ  ُفصّ  که بَه انَداز

 کمتَراست یا  بيشتراست، بيست هزار سال است،  ، د  هزار سالاست است، صد هزار سال

شَود. قياَُت خَراب است. تا ِن ِن  که قياَُة التَّدُير و بعَدًا قياَُة التّعميَر حاصَ  ُ 

کييد، هاع برزخيه حالت صعقه ويدا ُ رردد، ارواح در بدنجهان، وقت  جهان خراب ُ 

ُيرنَد، نم  2«اللَّهُ شاءَ َُنْ إاِلَّ اْلأَرْ ِ فِي َُنْ وَ السَّماواتِ فِي َُنْ فَصَعِ َ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»

ادراک برزخََ  هََم ندارنََد. ایََن روح ادراک دنيََوع نََدارد، ادراک  اََُاصََعقه اسََت،  اَُا

ادراک حيَوان   حتَ کيَد، ادراک نَدارد. برزخ  ندارد، حالت غشو  است. وقت  غ  ُ 

 است یا احيانًا ندارد.  او هم بسيار ضعيف

است کَه دو عَالم و و دو ُرحلَه بَراع بَدن انسان و  دو ُرحله براع بدن جسمان  

عَد دارد. روح، روح سه ضل  دارد، سه بُ اُابرزخ  انسان که دو عالم است. این براع بدن، 

روح انسَان،  اَُا. تعدع در دو عَالم، بَا اخَتالف و اشَتراک جهَاعد دارد، هر بُبدن دو بُ

رَویيم، نَه انسَان بَه حسَاب عقَ ، روح رویيم انسان، انسان بمعيَ  العَا، ُ که ُ این

عدع زنَدر  اسَت: انشاء سه بُ« ِخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأنا ُ وُمَّ»این  3،«ِخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأنا ُ وُمَّ»انسان. 

ت و یَ  روح نيات  است، ُيتها هگونه روح نيات ل ی  روح نيات  بااحساس اس اولعد بُ
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احساس در بدن انسان که ُانيَد نيَات رشَد و احساس است. روح نيات  ب روح نيات  ب 

کييم. روح نيَات  است، ُا این را بحث نم « ِخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأنا ُ وُمَّ»، این قي  از کيدُ نمو 

 خداوند در ِن روح حيوان  و روح انسان  قرار داد.  ایيکهبعد از 

د روح است: یک  استمرار روح اسَت کَه اسَتمرار روح نيَات  اسَت، این داراع سه بع

قيالً جان انسان  و حيوان  نداشت که جيين بدون جان بود و بعَدًا روع ایَن روح نيَات  

 اول  است. ه شود، این ُرحلکه داراع رشد است، جان انسان  و حيوان  داد  ُ 

 این انسان در واق  همان روح حيوان  استل  -

ه روح حيوان . ُيتها احساس حيوانيات بَه وسَيله روح انسان  و به وسيله سيلبه و -

 روح انسان  است. ه روح حيوان  است و احساس انسانيات و عقليات به وسيل

 نيستيمل   که ُا نيات اول -

 نيات به تيهای  نيستيم. ی  ُوجودات  هستيد که فقط حيات نيات  دارند.  -

 احساس ندارندل  -

د، این یَ  بعَدع اسَت، احسَاس حيَوان  ندارنَد. بعنَ  هسَتيد کَه داراع ندارن -

حيات نيات  و حيوان ، هر دو هستيد؛ حيوانات، بعن  داراع حيَات نيَات  و حيَوان  و 

ها. روح نيات  انسَان در کَ ّ وجَود جسَمان  انسَان ُوجَود انسان  هستيد، ُانيد انسان

ه نيات  صرف است، ُانيَد نَاخن، ُانيَد های  کوجود انسان نمو دارد، هه ِنه است، هم

بریَد، احسَاس نَدارد. های  که احساس دارد. نَاخن را کَه ُ ُو و از این قيي  و هه ِن

ُوع انسان احساس ندارد، این داراع روح نيات  اسَت، ُيتهَا در بعنَ  اعنَاء و اجَزاء 

ء انسَان اجَزا روح حيَوان  هَم در کَ انسان، در کَ ّ اجَزاء نيسَت. دو،: روح حيَوان ، 

نيست، بعن  از اجزاء انسان است که روح نيات  دارد و حيوان ، استخوان انسان، روشَت 

هَم  ها. استخوان انسَان و روشَت انسَاننسان احيانًا، نه همه غنروفانسان، غنروف ا

کيَد. و لَما َُا در کيد و هم روح حيوان  دارد که احسَاس ُ روح نيات  دارد که نمو ُ 

که  -تحقيقًا یا تقریيًا-کردیم  عر  فقهاء هارت این را بر خالف ک در باب ط باب عظم

دست بزنيَد، هَون ایَن اسَتخوان طاهر العين ه فرُایيد ارر شما به استخوان ُيتِقایان ُ 

رََویيم روح حيََوان  داشََته، روح حيََوان  در روح حيََوان  نداشََته، وََاک اسََت. ََُا ُ 

 . تر استاستخوان، از روح حيوان  در روشت قوع

این سه روح  که در انسان است، هر کدا، جایگا  و وایگَاه  دارنَد، بعنَ  دورانَه 

است، بعن  یگانه است. روح نيات  احيانًا یگانه است، در بعن  از اجزاء انسان است که 

فقط روح نيات  است، روح حيوان  نيسَت. ُثَ  نَاخن و َُو. بعنَ  اوقَات روح نيَات  
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روشت انسان هم رویيَدن دارد و هَم احسَاس حيَوان   دورانه است، در ک ّ استخوان و

 اَُاجا دورانه است. دورانه از طرف نيات  است، از طرف حيوان  هم دورانه، دارد که این

ی  جای  که حيوان  باشد و نيات  نياشد، ُا نداریم. نيات  باشَد، حيَوان  نياشَد داریَم، 

حيوان  باشد که نيَات  نياشَد،  ُث  ناخن و ُث  ُو که نيات  است و حيوان  نيست. ول 

ها حلول کرد  اسَت، حتمًَا نمَو دارنَد، نداریم. تما، اعناء انسان که روح حيوان  در ِن

 ررهه نمو ُحسوس نياشد، این هم روح حيوان . 

روح حيوان  در ک ّ بدن انسَان اسَت الَّا در َُو و در نَاخن رو، نَاخن زیَر کَه روح 

دن است و روح نيَات  در بعنَ ، درصَد روح نيَات  در ک ّ ب حيوان  حيوان  دارد. روح

خالص در انسان که نه روح حيوان  دارد و نَه روح انسَان  دارد، بسَيار درصَد نَاهيزع 

درصد وجود روح حيوان  کَه روح انسَان  نَدارد، درک  اُااست. فقط ناخن و ُو است. 

د، روح حيَوان  انسان  ندارد، احساس انسان  ندارد، عق  انسان  و فطَرت انسَان  نَدار

بدن اسَت. شَکم، وَا، دسَت، بييَ ، هانَه، زبَان و  بيشترکه ُيهاع روح انسان  است، در 

رویَد به ُعياع عق  ندارند. درست است که ارر زبَان سَخن ُ  انسان ها روح غير ، این

خود زبان بَه عيَوان زبَان، ُرکَز روح انسَان  نيسَت، جایگَا  و  اُابر ُحور عق  است، 

جایگَا  و  اُاندارد،  بيشترنسان  نيست. جایگا  و وایگا  روح انسان  سه بعد وایگا  روح ا

 وایگا  روح حيوان  نود و هيد درصد از ابعاد بدن  انسان است. 

جایگا  و وایگا  روح انسان  کعا استل فطرت است، عق  است، صدر است، قلَ   اُا

گا  نخسَتين تيلَور روح انسَان  ها ُراح  عاليه است. فطرت جایگا  و وایاست، اليتّه این

فطرت است. فطرت در عمَ  « ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ ُِنْ»است که قرِن از ِن تعيير کرد  است: 

شَود، همَان عقَ  روح جاع دارد، بعد عق  است، عق  با ُراحل  که دارد. عق  لَ  ُ 

اسَت، صَدر شود. و بعد صدر است و بعد قل  شود، ووست عق  کيد  ُ است که ل  ُ 

را بعَدًا عَر   ُراحل  دارد، قل  هم ُراحل  دارد، عق  هم ُراحل  دارد. تفاصي  ایَن

 کييم. ُ 

َُرز  اولو در قَد،  اولروح انسان  انسان که درک انسان  انسان اسَت، ولَو در َُرز 

درک انسان  است، درصد وایگَا  و جایگَا  و جَاع ِن، هَون دو نَوع اسَت: یَ  ُرکَز 

و ی  ُرکز فرُانيرع داریم. ُرکز فرُانيرع روح انسَان  انسَان کَ ّ بَدن  فرُانده  داریم

. ُرکَز کيد، َُو هيَد  شَود، نچيَد  شَودوا حرکت ُ  کيد،انسان است، دست حرکت ُ 

کَ ّ قَوع اسَت، او   ُرکز فرُانده  کعا استل کس  کَه فرُانَد اُافرُانيرع همه است، 

ُخصوص است. ول  ُرکَز ه ت، این خانی  جایگا  خاص دارد که ُرکز خود فرُاند  اس
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رونَه نيسَت کَه جَاع جا فرُان او ُعرع است. اینفرُانيرع ک ّ کشورع است که در ِن

جَا باشَد، بلکَه ُکَان خَاص جا باشَد، ُکَان او ِنجا باشد، زُان او ِناین فرُاند  ِن

 دارد. 

 دهدل این در حيوان هم هست یا این انسان را از حيوان اُتياز نم  -

در حيوان درک انسان  نيست. درک انسان  هيَزع اسَت کَه در حيوانَات نيسَت.  -

بحث، در ال بدّ ُيَه بحَث ه ُات  است که ُا باید در نتيعقدها ُکييم. ایناین را بحث ُ 

کييم. انسان که داراع سه روح است، روح نيات : رشد، همرا  با ِن احساس حيوان  باشد 

يَوان ، همَرا  بَا ِن ادراک انسَان  باشَد یَا نياشَد. روح یا خير، روح حيَوان : ادراک ح

انسان : ادراک انسان ، همَرا  بَا ایَن ادراک انسَان  رشَد نيَات  باشَد یَا نياشَد، بَا ِن 

نَه -توانيد، ارر روح انسان ُعَرّد شَود، های  که ُ ادراک حيوان  باشد یا نياشد. ارر ِن

برزخَ  ُعَرّد شَود، ایَن روح َُادّیت   از بدن ُادّع ُعرّد شَود و از بَدن -ُعرّد ُطل 

روع ارَر -از دو قف  ِزاد شد  است، از قف  بدن ُادّع و از قف  بدن برزخ   اُادارد، 

این داراع ادراک انسان  است و ادراک حيَوان  نَه، هَون بَدن حيَوان   -کييمبحث ُ 

دن نيَات  ندارد. ادراک نيات  نه، هون بَدن نيَات  نَدارد. ادراک حيَوان  نَدارد، هَون بَ

جسمان  و برزخ  ندارد. ادراک رشد نيات  ندارد، هون رشد نيات  ُربوط به نيَات اسَت 

در وقتَ  کَه در بَدن انسََان اسَت، هَه نيَات  و هََه  حتََ و روح در ایَن بعَد ُعَرّد و 

 حيوان ، خودش بيفسه دریافت و احساس و ادراک نيات  ندارد. 

َُه را قدحيَوان  و روح انسَان . ُو  انسان داراع سَه روح اسَت: روح نيَات ، روح 

ُأُور هه کس  اسَتل وقتَ  خداونَد بَه انسَان اَُرع  ایيکهبراع هه عر  کرد،ل براع 

کيد، ُأُور روح نيات  استل روح نيات  ادراک حيوان  هم ندارد، َُأُور روح حيَوان  ُ 

م خيلَ  ُغَز او هَ ایيکَهشود، بَا است، االغ هم روح حيوان  دارد. این اُرها به االغ نم 

شود، بَر ُحَور فطَرت ها ُ انسان است. اواُرع که بهتر او هم بزرگه تر است، جثّبزرگ

است و عق  است و بعدًا صدر اسَت و بعَدًا قلَ  اسَت و بعَدًا فَؤاد اسَت. ایَن ُراحَ  

ها وجود دارد که اليتّه جيون ندارند، با شرایط  که هسَت. ُتکاُله فقط در انسانه ابعتُت

 نيست.  در حيوان اُا

نه جسَم ظَاهرع  1«كادِحٌ إِنَّكَ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»فرُاید: بيابراین ارر خداوند در قرِن ُ 

است که بدن باشد، نه جسم برزخ  است، در همين عالم تکليف، نه روح نيات  است و نه 
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روح حيوان  است، بلکه روح انسان  اسَت. اُتيَاز انسَان نسَيت بَه سَایر حيوانَات ایَن 

ِبادع )ر ( یَ  ت که داراع روح انسان  است. استاد اقد، و اعظم ُرحو، ِقاع شَا اس

 لَكَُمْ ُُقََا،َ لََا یَْثرِبَ أَهْ َ یَا»فرُود، از نظر بطن ُطل  حرف بدع هم نيست. اع ُ جمله

نمانيَد. عَد ُعيَا. یَ  یثَرب شَهر ُدیيَه اسَت، این یثرب، یثرب انسانيت است در بُ 1«بِهَا

ال هَم یَ  ُرتيَه یثَرب انسَانيت اسَت و در قَرِن شَریف « ُِدْرَارُ فَأَدُُْعِي حُسَيْنُاْل قُتِ َ»

اع به این ُعيا براع انسان ذکَر شَد  اسَت کَه اان جَاع ِن نيسَت، هَون تفصَي  حدّ 

 زیادع دارد. 

رود و تکاَُ  و تکاَُ  و رود و َُ طور ُ روح انسان  انسان روح  است که همين

ِید، اليتّه تکاُ  ُحدودع دارد. اسَ  بيرون نم  اُا االغ از االغ بودن کيد،ويدا ُ  تکاُ 

رویيد جدّ ُا های  که ُ شود، ِنرا  انسان نم ِید، ُيمون هيچاز اس  بودن بيرون نم 

ها ُيمون هسَتيد، بَه َُا ربطَ  نَدارد. حيَوان ُحَدود اسَت، ولَو ُيمون بود ، خود ِن

شَود انسَان نخواهَد شَد. ُ  اُاوليگ را تربيت کرد،  شودتکاُ  و درجات  دارد، ولو ُ 

شَود انسان نخواهد شد، عق  انسان، سخن انسان، کار انسَان. ُ  اُاررگ را تربيت کرد، 

انسان نخواهد شد. ی  حَدودع بَراع تکاَُ  حيوانَات  اُاکلمات  به زبان طوط  نهاد، 

انَات انسَان نخواهيَد شَد، حيو اُاوجود دارد، بر حس  ُراحل  که این حيوانات دارند. 

عق  حيَوان . عقَ  انسَان  ُطلَ  دیگَرع اسَت،  اُاحيوانات داراع عق  هستيد، ه هم

 عق  انسان  هر هه جلو برود، حد ندارد. 

 یَْأتِيََكَ حَتََّى رَبََّكَ اعْيَُدْ وَ»فرُایَد: خطَاب ُ کَه و لما خداوند به رسول اهلل )ص( 

دارد. حيَوان َُاداُ  کَه زنَد  اسَت، انتهَا دارد. ولَ   انتها ندارد، حيوان انتهَا 2«اْليَقينُ

وسي  زندر  اسَت و وقتَ  هَم کَه قياَُت کيَرع ه ُرحل اولانسان وقت  هم که بميرد، 

وسي  زندر  انسان اسَت کَه ارَر اهَ  نعَات اسَت، ه و ِخر ُرحل اولشود، تشکي  ُ 

 نعات نيست، ُحدود خواهد بود. و ارر اه   3«أَبَدًا فيها خالِدینَ»

 ُيردل با ُرگ این بدن روح حيوان  هم ُ  -

قَدُات  را های  است کَه هيَوز ناوختَه اسَت. َُا ُها بحثبحث خواهيم کرد. این -

، «وَجْهََكَ فََأَقِمْ»فطرت فرَُود: ه براع بحث ُا الز، است. در ِی هيييم که ِن ُقدُاتُ 
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 کَدا، یَ تَا ويیایَن از « كَ»هَه کسَ  اسَتل « قَِمْأَ»هه کس  استل ُخاط  « كَ»این 

بدن استل بدن که ادراک نَدارد. بَدن در بعَد نيَات  اسَتل ادراک نَدارد. در « كَ»استل 

انسَان نيسَت. بعنَ  از که بعد حيوان  استل ُخاط  نيست، در بعد انسان  استل بدن 

خطاب کردند کَه اع  هاع بدن جایگا  انسانيت انسان است، ِن ُأُوریت دارد. اررقسمت

هَای  هسَتيد ها هسَتيد، ِنها، هيين، در و دیوار قم نيست، حيوانات نيستيد، دیوانَهقم 

 شود ُخاط  باشيد. که ُ 

هَه کسَ  « أَقَِمْ»، ُخاط  «حَييفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»کيد: وقت  خداوند خطاب ُ 

 ُيَاحث  کَه قَيالً بحَث هه کس  استل وجه هَه کسَ  اسَتل دیَن حييفًَا« كَ»استل 

جَای  کَه خواهيم تيلور قنيه را به عيوان نتيعه و ُيته  المطلَ  تَا ِنکردیم. حال ُ 

روح است، روح انسان  اسَت، روح حيَوان  ُيهَاع « أَقِمْ»توانيم، عر  کييم. ُخاط  ُ 

انسانيت که نيست، با انسانيت هم روح حيوان  در کَار نيسَت. روح حيَوان  کَه بَا روح 

تواند بَه اواَُر و نَواه  نسان ، که با روح نيات  ُمزو  است، بعد انسان  روح انسان ُ ا

ها ها و بَراع ُانيَد انسَانتشریع  ُأُور و ُيه  باشد که این شریعت انسان  براع انسان

 است. 

، بَدن برزخَ   و یا غيَر ، بَدن ظَاهر انسَان« اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»، «أَقِمْ»شود در و  نم 

ه ، روح نيات  انسان، روح حيوان  انسان، همه کيار رفت. ههار ضل  از ایَن ذوزنقَ انسان

ُخمّسة األضالع ُورد خطاب نيست، فقط ی  ضل  ُورد خطاب اسَت و ِن ضَل  روح 

انسان  است و روح انسان  انسان هيد جایگا  و هيد وایگا  دارد. یک  فطَرت اسَت کَه 

دانيم. دانيم و َُ روح وجود دارد، َُا ِدرس ِن را نمَ ها و اعماق ترین اندروندر عمي 

داند کَه در دانيم، هر کس  ُ دانيم، روح هيست که ُا بدانيم فطرت کعا است و ُ نم 

ومیر نيست. این راج  بَه ومیر و اختالفعم  ذات احکاُ  دارد، وجدان  دارد که تخلّف

 فطرت. 

صدر ِن، بعَد ه ق  بدون ل ّ یا عق  بال ّ، ولّعق  است با ل ّ ِن، بعد عه دیگر، ولّه ولّ

 ،هَا ُراحلَ  اسَت کَه بَراع انسَان اسَتاز صدر به قل ، قل  قل  یا قل  بَا فَؤاد، این

اولَ  از ایَن جهَات  کَه روح ه اول  هه کس  ُخاط  اسَتل در ُرحلَه در ُرحل ولکن

 الَّتي اللَّهِ رَتَفِْط»دارد، جهت شر هم دارد، عق  دارد، نف  هم دارد، فطرت این نيست که 

يطَانَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»دارد، « عَلَيْها اليَّاسَ فَطَرَ یکَ   ِن را نَدارد. «عَلَيْهَا اليََّاسَ الشََّ

جا وحدت داریَم، در ِن اعمَ  اعمَاق روح کَه ذرّیَة الَرّوح اسَت، فطَرت در این است،

از فطَرت  اَُاداشياس  اسَت. است، فطرت ی  بعدع است. فقط بعد اله  است و بعد خ
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ها را استخرا  کيد، ُثال خوب  اسَت. ارَر  که بگمریم، ِنچه ِن ُهيدس  که باید این ها

داریم، بَاز هَم نُا نه ها  نفت داریم و نه ُهيدس که هيچ، ارر ها  نفت داریم و ُهيدس 

خترا  نداریم، ُهيدس داریم، باز هم هيچ. ُهيَدس بایَد هَا  نفَت را اسَنفت هيچ، ها  

کيد تا استفاد  کيد و الّا صرفًا ها  نفت است، تما، زیر این زَُين هَا  نفَت اسَت، وقتَ  

 ِن هيستل   ُهيدس نداریم، فاید

فطرت انسان ها  نفت است، ُعدن نفت است، ُعَدن طَال اسَت، ُعَدن زَُرّد اسَت، 

  ُعدن الماس است. این ُعَادن بایَد اسَتخرا  شَود، بایَد بَا عقَ  اسَتخرا  شَود، عقَ

 فََال أَ»ِیَه  ويعَا ُأُوریت دارد، عق  ُکلّف است و لما در تما، قرِن شریف، در حَدود 

روح است و  اولو غير . این عق  ُيانه است بين فطرت که وجه « یَعْقِلُونَ فاَل أَ»، «تَعْقِلُونَ

يه که وجه ِخر و ُيته  اليه ُسير روح است، فطَرت بَه تيهَای ، ه ربانسقدبين شریعت ُ

ست، ُهيَدس ُعادن هتوانيد خر  کييد. شما وول دارید و نم  ایيکهق  نياشد، ُث  ارر ع

نيست که ُعادن را استخرا  کيد. هه کس  باید از فطرت استيياط کيَدل اسَتيياط از نَيط 

است، نيط به ُعي  بيرون ِوردن ِب است. ِب  که زیر زُين جَارع اسَت، َُا از تشَيگ  

ایَد بشَکافيم، ُهيدسَ  کيَيم، قيَات و هشَمه را بيَرون بميریمل خير، بایَد نَيط کيَيم، ب

یاب  کييم و درست بيرون بياوریم و درسَت بياوریم، درست بيرون بياوریم، درست هشمه

 ها ُربوط به ُهيدس است. ُصرف کييم. این درست 

که ُخاط  است، عيَارت از روح اسَت. ولَ  روح داراع در وجود انسان ِن همچيين

وحَدان  روح کَه زیربيَاع روح ه وحَدان  اسَت، جييَه جييه، جييَ های  است، ی جييه

 یگانَه،خوا  اسَت و است، عيارت از فطرت است. فطرت دورانه نيست، یگانه است، یگانه

ول  هه کس  باید استيياط کيد و بيرون بياوردل ارر عق  نيود، در ُقاب  نف  اَُّار  هَم 

ال »عقلَ  کَه در نفَ  و اويَات کَار دارد، هَم ارر عق  نيود، این تر ُهم اع است،باز کار 

که بحث خواهيم کَرد. ارَر عقَ  نيَود کَه فطَرت بَه تيهَای  ایَن « إلّا اهلل»دارد هم « إله

حعّت کافيه نيود. فطرت حعّت کافيه است، در صورت  که عق  ُوجود باشَد. ِیَا فقَط 

د نَوع عق  استل خير، عق  هست، نف  هم هست. ُيتها این نفَ  بَر حسَ  قَرِن هيَ

روید عق  اصَالً نياشَد، عقَ  بالسّوء که ُعار  با عق  است، نف  ُ   است: نف  اُّار

کييم، روید نف  باشد و ُحدود باشد، طي  ُصلحت. اليتّه احکاُ  دارد که بحث َُ ُ 

نف  و عق . ارر نف  باشد و عق  نياشد، حيوان صرف اسَت و ارَر عقَ  باشَد و نفَ  

ست، لياس است، زن است، زندر  است، خوردن اسَت و خوابيَدن بالسّوء که شکم ا  اُّار
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کشَ  غلَط اسَت، َُا اصَالً رویيَد نف کَه ُ است، نياشد، این انسان نخواهَد بَود. این

 ، بلکه ُحدود کردن نف .نداریمکش  نف 

قتلَت نفسَي، »رویَد نم  1«بيَد  أسَلم شَيطاني»فرُایَد: و لما رسول اهلل )ص( ُ  

وء کَه شَکم اسَت و ازدوا    ن نف  اُّار  است. این نف  اُّارشيطا« قتلت شيطاني بالسَّ

است و ُکان است و خوراک است و ووشاک است و غير ، اُکان نَدارد ایَن نياشَد، ولَ  

 باید ُحدود باشد. 

 کشتن ررایشات باطله است.  -

کشتن نيست، هون نف  یک  است، کشتن نف  را نه در ِیه داریم و نه در روایات،  -

اسَت. ایَن نفَ   د کَردننف  اَُّار  را ُحَدو« أَْنفُسَكُمْ اْقتُلُوا وَ»الً قت  نف  نداریم. اص

فقط باید ُحدود باشد، اُا بایَد باشَد، بایَد بخَورع، حَالل، بایَد ازدوا  کيَ ، حَالل، 

بخواب ، حالل، بخورع، حالل. ارر نفَ  را بکشَيد، نخَور، نخَواب، ازدوا  نکَن، نفَ  

نداریم، در روایات هَم نَداریم، ارَر هَم داشَته که قطعًا در قرِن  نک . ُا کشتن نف  را

 باشيم باید ُعيا کييم. 

 ]سؤال[ -

 نف  را کشتل  ههه کس  رفت -

 نه خانه داشت، نه زن داشت.  -

زن ررفتن اُر نفسان  است و بَد اسَت، وَ  ويغميَر کَار بَدع انعَا، داد  بَود. او  -

ار  کيد، دائمًَا در هعَرت بَود، ایَن طَرف و ِن توانست زن را ادوظيفه داشت، هون نم 

زن نگَرفتن  خورد و شکم او سيز بود. وَ علف ُ طرف و هيزع هم نداشت که بخورد. 

زن ررفَت، بَا  26کس  باشد که زن بگيرد. رسَول اهلل ه نف  کشتن نيست، بلکه ارر وظيف

 وَ سَيِّدًا»نيود. این  ررفت، رسالت او درستها هم ازدوا  کرد. ارر او زن نم نفر ِن سيزد 

 یعي  زن نگرفته است. « حَصُورًا»کييد غلط است که عيوان ُ  2«حَصُورًا

 حنرت عيس  نداشت بخورد یا نخوردل  -

داشت و نخورد، نداشت. ُا ُفاهيم ناوخته زیاد داریم کَه بایَد بَر  ایيکهنداشت، نه  -

نه بَه تيهَای ، ایَن  اُااشد، شود ُخاط  باول  که ُ ه ُحور قرِن درست شود. این نقط

 «.ُخاط  به»

                                                           

 .352 ، ص18 ج، بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 1

 .39. آل عمران، آیه 2



12 

 

  حنرت عيس  نداشت. -

 شهوت داشت.  -

 وروت.  حت یعي   -

 دانيم نداشت. ُا که ُ  -

 کرد. ها رسيدر  ُ به بيچار  -

با ُالل هيزع نداشت، صيّار نداشت. خود حنرت هيچ هيَزع نداشَت، در ُقابَ   -

وانگه  ُعي  زن نگرفتن عيس  هيسَتل  .بود که هميشه در حال فرار کردن بودطواغيت 

این بين الهاللين است. یا به این ُعي  است که شهوت نداشت که نف  اسَت، یَا شَهوت 

و  ويغمير بزرروار که بَر  لداشت و شهوت را کشت قربةً ال  اهلل، هه کس ل ال  اهلل است

 تر زن ررفَت.را انعَا، داد و نَه تيهَا ههارتَا، بلکَه بيشَعيس  ويغمير است، این خَالف 

 ويغمير ُا شهوت نداشتل 

 عيس  شهوت نداشت.  -

این دروغ است، ارر عيس  شهوت نداشَت کَه عيسَ  کَه َُرد نيَود، عيسَ  کاَُ   -

 نيود. 

 کيم.ُن سؤال ُ  -

شهوت داشت و قطعًا هم داشت. ُيتها این شهوت راه  اوقات باید براع ُصلحت  -

 اقوع کيترل شود. 

 د بگویيم نداشت که بگيرد، داشت ول ...این ریاضت است، نيای -

 26او این بود. و  هرا ويغمير این ریاضت را نکردل ويغمير کَه ه ریاضت نيود، وظيف -

 ها که عایشه بود. ه ساله ررفت، زیياترین زنساله بود که زن نُ 53زن ررفت، ويغمير 

 نداشته تا بگيرد.  ایيکهکيد با این وظيفه داشتن فرق ُ  -

وظيفه ایَن بَود  اُاداشته، هم وظيفه داشته است. حال فر  کييد وول داشت، هم ن -

حال نَدار،، وَول دار،، ُعَال نَدار،،  اُاارر ُن وول دار،،  ایيکهکه زن نگيرد، هرال براع 

ه هيدسَ اولروح و ضَل   اولعَد توانم ی  جا بمانم، ُن نياید زن بگير،. بُوول دار،، نم 

جَا، رَا  فطَرت شَود خَود فطَرت ُخاطَ  باشَد، هيچم روح عيارت از فطرت است، ن

اع ندارند، باید اسَتيياط کَرد ها فاید ُخاط  است. ها  نفت و ُعادن زر و طال، خود ِن

شَود کَه شود، اَُر بَه ُهيدسَيي  ُ ها نم و استخرا  کرد و بيرون ِورد. اُر به این کان

 صرف کييد. ها و ُعادن را صحيح بيرون بياورند و صحيح ُاین کان
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خَود  بایَد بَهکه وجه فطَرت اسَت، در واقَ  « وَجْهَكَ فَأَقِمْ»روید: جای  که ُ ِن -

 برخورد کيد. فطرت 

« أَقَِمْ»خواهيم به همين ُطلَ  برسَيم کَه خواهيم همين را بيان کييم، ُ خير، ُ  -

 به هه کس  استل 

 ارر ُکلّف نياشد. -

 هه کس  استل « أَقِمْ»هه کس  ُکلّف نياشدل انسانل ُخاط   -

دیگَر نيَازع شَد  اسَت، رسد دیگَر، ارَر خَود فطَرت بالفعَ  هدایتبه فطرت ُ  -

 باشد.  ُقاُهبه  وجهه ت که اقاُنيس

طَور غشاوات الهوع، جسمانيات، حيوانيَات، همين ولکن ،شد  استبالفع  هدایت -

  در داخ  و خار . 

 و  باید خود غشاوات را برطرف کيد.  -

 س  برطرف کيدل هه ک -

 انسان.  -

ُات براع این است، َُا قدخواهيم این را بحث کييم، تما، ُکدا، قسمت انسانل ُ  -

انسانيت در بعد انسانيت روح، در بعَد انسَانيت ه اول  هيدسه جا رسيدیم: این زاویبه این

ادراک روح عيارت از فطرت است، فطَرت ُخاطَ  نيسَت اصَالً، خَود فطَرت ُخاطَ  

بالسّوء اسَت یَا لوّاَُه اسَت یَا ُطمئيَّه   عد دو، عق  و نف  است، نف  یا اُّارنيست. ب

است. نف  ُطمئيّه که همان عق  است، نف  ُطمئيّه همان عق  است. نفَ  لوّاَُه هَم 

  بَا عقَ  دارد، نفَ  اَُّاره که دائمًا ُعارضعق  است. ِننيمه عق  است، نف  اُّار  ب 

 عدع شد. وء است، دو بُبالس

عد است و وحَدان  اسَت کونًَا و کيانًَا و حکمًَا فطرت که داراع ی  بُه د از ُرحلبع

د وجودع انسان است، هه کس  ان و ُعدن طال و زُرکه کان است، این کان وجودع انس

باید استخرا  کيدل عق ، نف  یا ُراح  بعدعل ُراحَ  بعَدع کَه ُراحَ  عقَ  هسَتيد، 

التر و باالتر است. هَه ُراحَ  عقَ  در عقَ ، عقل ، که نف  و باهه ُراح  عق  در ب 

درخشان اول  عق  عيارت از خود عق  است، بعدًا ل ، بعدًا صدر، بعدًا قل ، بعَدًا ه نقط

شود، ُثَ  تر ُ بسيار تاری  اول  نف ، نف  اُّار  بالسّوء و این نف ، نف ه فؤاد و نقط

بعَد لَ ّ نفَ  در صَدر کَه شود لَ ّ نفَ . جا هم ُ تر شد و ل  شد، اینعق  که عق 

شود، بعد ل ّ قلَ  کَه کيد، بعد ل ّ صدر، در قل  که قل  حيوان  ُ صدر ضي  ويدا ُ 
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کس  که تما، وجود او از نفَ   1«اْلأَْفئِدَ ِ عَلَى تَطَّلِ ُ الَّتي*  اْلمُوقَدَ ُ اللَّهِ نارُ»شود فؤاد. ُ 

، از صدر او، صدر نفَ  او در ُقابَ  او در ُقاب  عق ، از ل ّ نف  او در ُقاب  ل ّ عق 

صدر عق ، از قل  نف  او در ُقاب  قل  عق ، از فؤاد نفَ  او در ُقابَ  فَؤاد عقَ ، او 

کيد و ایَن درجَات نَار را، او رود و درجات جيّت را در تکاُ  سير ُ به طرف جيّت ُ 

 درجات نور را و این درکات نار را.

کار  عقَ  هَا ُخاطَ  هسَتيدل همَهقي در این ُيان ُخاط  هه کس  اسَتل ِن ع

کييَد، در غيَر َُادّع ُ ه َُادّع یَا فالسَفه است، فعّال عق  است. در بحثَ  کَه فالسَف

ها بحث دارند که ِیا اصالت وجَودع انسَان عيَارت ُادّع و غير ُادّع، در اصالته فلسف

فَ  اَُّار . یَا کييد، عقَ  اعَم از نها رمان ُ اع که ِناز عق  استل اليتّه عق  به رونه

اصالت علم است یا اصالت ح  است یا اصالت وح  استل َُا قائَ  بَه اصَالت وحَ  

هستيم، ول  اصالت وح  را باید با عق  دریافت. علم هم در شعاع عق  است، ح  هَم 

 از فطرت...  در شعاع عق  است، اص  ريرند

 و  عق  اص  است.  -

 اص  به این ُعيا.  -

 کييم، در ُعرفت هه هيزع اص  استل ث ُ ُا اان در ُعرفت بح -

 در ُعرفت عق  اص  است، ُيتها اصل  که فرع است بر دو جهت.  -

عقَ  ه نه دیگر، وح  ی  هيزع نيست که ُعرفَت باشَد، ُعرفَت وحَ  بَه وسَيل -

 است. و  در ُعرفت اص  عق  است. 

ان اسَت، کييم. عق  است، در این ُيان ِنچه به این طَرف و ِن طَرف دوعر  ُ  -

که ُأُور است فعّاليت کيد، از جای  بگيرد و به جَای  بدهَد و تيلَور دهَد، ایَن فقَط ِن

کييم. عق  است، ُيتها در ُراح  دیگرع است. عق  و ل ّ و غيَر ، َُا عقَ  را بحَث َُ 

هَه کسَ  َُأُور « وَجْهََكَ فََأَقِمْ»، «حَييفًَا لِلَدِّینِ»عق  است که باید وجه را اقاُه کيَد 

  ِیا نف  ُأُور استل ِیا جهت شيطان  انسان و جهت حيوان  و نف  اَُّار ق ،ع استل

فطَرت اسَتل اصَالً نفَ  « وَجْهََكَ»وجه کيد کَه ِن وجَه ه بالسّوء ُأُور است که اقاُ

، کيَدعقلَ  ُ کيَد، ب فطرت  ُ اُّار  نه با فطرت کارع دارد، نه با عق  کارع دارد، ب 

شود به شيطان اُر کرد که شَما رئَي  د به ِن اُر کرد. نم شوکيد، اصالً نم ُ  حيوان 

 شود، اصالً شيطيت او ُقتن  بر ضد است. ک ّ قواع روحان  ُملکت اسال، بشو، نم 
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رونَارون خيَر و شَر و  در ابعاد رونارون خير و شر انسان از نظَر روحَ ، در ابعَاد 

ه ایَن شَر را ُحَدود کيَد، ُأُوریت ندارد، بلکه ُأُوریت عق  اسَت کَ انسان، شر انسان

رود و نف  اُّار  ُأُور نيست. نف  لوّاُه هم ُأُور نيست؛ هَون لوّاَُه رَا  درسَت َُ 

را به ِن رفت. نف  ُطمئيّه همان عق  ُتکاَُ  « وَجْهَكَ أَقِمْ»شود رود، نم را  غلط ُ 

ایَن روح « وَجْهََكَ فََأَقِمْ»که ُأُوریت دارد عيارت از عق  است. عق  هه کيَدل است، ِن

نفَ  اَُّار . َُا  ت، عق ، نفَ . عقَ ؛نيست؛ بعد فطر بيشترعد که انسان داراع این سه بُ

کييم و روح روح حيَوان  را کَه بحَث نمَ از این سه بعد نداریم، روح انسان . َُا  بيشتر

 ُات بود. قدها ُکييم. ایننيات  را که بحث نم 

سه خانه است، وقت  رفتيد د ، یعي   ُثالً فر  کييد ی  ده  که داراع سه ُزرعه و

سه خانه، یعي  غير از سه ُزرعه و سه خانه هيَز دیگَرع وجَود نَدارد. روح  و سه ُزرعه

انسان  که ُعرّد از جسم ظاهرع است و ُعرّد از جسم برزخَ  اسَت، اَُا ُعَرّد ُطلَ  

رد، ایَن نيست. این روح انسان  که نف  انسان  است و به عيوان انسانيت درک انسان  دا

باطي  اسَت ه اول ، ُزرعه و سه ُزرعه نيست. ُزرع بيشترندارد، سه خانه  بيشترسه ضل  

شَياس و دو،: ایَن دو ُقابَ  یکَدیگر؛ عقَ  و نفَ  که فطرت است، یگانه است و یگانه

روید از فطرت بگير، بَه طَور اجمَال شَرع را بفهَم و بَه وحَ  تفصَيل  اُّار . عق  ُ 

حکم فطرت بر ُيياع عقَ  اسَت و حکَم عقَ  اسَت بَر ُييَاع کن که تکاُ  ِن  توجه

 فطرت. 

شرع روید فطرت نه، عق  نه، ، نه ِخر و نه وسط، نف  اُّار  ُ اولروید: نه نف  ُ 

و بعَدًا در  اولعَد کييَد کَه در عمَ  فطَرت اسَت در بُهای  کَه َُا را کيتَرل ُ نه. این

رویَد هَا را ُيکَر اسَت، ُ ا، اینوساطت عق  است و بعدًا در نهایت شریعت اسَت، تمَ

حرّیت، حرّیت یعي  خریت. حرّیت و ِزادع ُطل ، هر هه خَواهم بگَویم، بخَور،، بَرو،، 

کييم در بيایم، بخوابم، هر هه، این ِزادع ُطل  براع نف  اُّار  است. و لما باز تکرار َُ 

ا نفَ  را بکشَيد، کش  یعي  ههل ارر شَمشرع انور ُا قت  نف  اُّار  نداریم، اصالً نف 

دیگر انسان نيستيد، نه خوراک و نه خواب، خود را کرخ کييد، ُعد  را کرخ کييد، هشم را 

کرخ کييد، روش را کَرخ کييَد، حَ  را کَرخ کييَد، همَه را کَرخ کييَد، در ایَن صَورت 

 نف  است. کردن ُيرید. اصالً قت  نف  ُعيا ندارد، بلکه ُحدود ُ 

 ]سؤال[ -

نفَ   ایيکَهکييم. بَراع بالسّوء است، یعي  کيترل َُ   س  که اُّارهستم. نف توجهُ -

در ُادّیَات حرّیَت دارد، حَال کَه در ُادّیَات  ایيکَهکيد، هرال بَراع زیاد به سوء اُر ُ 
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خواهيد سوء را بکشيد، سوء که یَ  . ارر ُ نيستحرّیت دارد، براع خود جلوريرع قائ  

دهَد، بَه بَدنيات ُ  توجَه، ایَن نفسَ  کَه ُطل  خارج  است. یا نف  را بکشيد، خير

کيد. ارر َُا طَالح را بکشَيم، یَ  نفَ  اسَت. خيَر، َُا ِن را صالح و طالح را خلط ُ 

 کيد که طالح نه و صالح بله. کيد و ُحدود ُ کييم، عق ، یعي  عقال ُ ُحدود ُ 

 در تعيير اختالف است.  -

   داریم و ی  عق . در ُعيا هم اختالف است. هون ُا ی  نف  اُّار -

 اص  نف  را بکشيد، ررایشات باط  ِن را از بين بيرند.  ایيکهنه  -

 طور که کشتن عق  ُعيا ندارد ُگر با جيون. و  کشتن نف  ُعيا ندارد. همان -

 براع کشتن اص  نف  باید سر خود را بيرند. این کشتنِ ِن است.  -

دارد و هَم عقَ  دارد، ُيتهَا در  ُيرد هَم نفَ ِن هم اص  نف  نيست، وقت  ُ  -

هه کس ل روح، ایَن « وَجْهَكَ فَأَقِمْ»بررردیم:  اع نيست. بيابراین ُا به ِیهجا دیگر کار ِن

روح وجه دارد و صدر دارد. وجه روح که باید با ِن در ُقاب  ح ّ و باط  ُواجَه شَود، 

افَت باطَ  کَه رد کيَد، باید روح انسان ُواجه شود براع دریافت ح  که قيول کيد و دری

   که از بين بيرد.دریافت ح  که تکاُ  کيد و دریافت باط


