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عرفان قرآنی )فطرة(

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

کلّ موحّدان و مسلمانان است  تِیّمأمور انگرِیب هیروم، جمعًا ده آ یمبارکه یسوره در
عبارتند از  هیده آ نیو قائم، کنند. ا امیو ق متیبا وجهِ فطرت، توجهِ پرق نیللدّ دیکه با
فطرت  یهیگوناگون که محورش آ راتیبا تعب هیده آ نیکه ا 33تا  30و  24تا  20 اتیآ

وجه  یاقامه یاستتتت از برا ییو محورها جیمقدّمات و نتا ام،یستتت یهیآ یعنیاستتتت، 
 .فًایحن نیللدّ

)ضرب المثل: مانند مشک  «تَضَوّعیَکالمِسک کلّما کَرّرتَهُ » میگردیباز مجدّدا برم حاال
در  قینورِ( تفکّرِ عم یَضوءِ )بر مبنا یاست(؛ ما، عل ندیکه هرچه تکرار شود باز خوشا
 گر،ید یگانهنه اتِیبه آ یاهیو با توجه حاشتت ام،یستت یهیالفاظ و کلمات و جمالتِ آ

 :میآوریاذن اهلل بدست م بهرا  یمطالب

 باشند فیهمه حن ن،یخودِ مکلف، نوعِ اقامه، وجه و د دیبا ن،یوجه به د یاقامه یبرا

 :زیچهار چ یحال است از برا فًای، حن«وَجهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فَأَقِم»

استتتتت. پّ اوّل  فًایحن نیوجه للدّ یعقل، مأمور به اقامه یتتتتتتتت مکلّف، که بر مبنا1
ت 2و قوام و استقامت.  امیکه مأمور است به ق ی( فاعلِ أقم، کسیحال است برا فًای)حن

 .نیت للد4ّت وجهک 3و استقامت  متیو ق امیخودِ ق

 

جمله را عرض کنم  نیا دیدر حال حنافت باشتتتد. جمعًا با دیچهارتا با نیاز ا کی هر
له إال اهلل»نقشِ  ،یو بعد یقبل اتیو آ هیآ نیکه در ستتتتراستتتتر ا و  هابیبا ترت« ال إ



2 

 

صّ  یهابیترک ست: گاه  یخا سته( ا ست « ال إله»منتقش )نقش ب عقب، « إلّا اهلل»جلو ا
 یمحور ستتلب شتتهیهم« ال إله»عقب، و در هر صتتورت  «إلهال »جلو استتت « إلّا اهلل»گاه 

شتتتود. که  دارد، گرچه به عکّ هم ذکر یجابیمحور ا« إلّا اهلل»دارد که جلو استتتت و 
 .مطلب اول نی. خوب امیکنیعرض م

 

 :فیحن نِید ف،یوجهِ حن ف،یحن متِیو ق امیاقامه و ق ف،ی: عقل حنفًایحن

 ت درستِ مطلق3مطلق  ریت درستِ غ2ت خطا 1سه بُعد دارد:  عقل

 ریستته بُعد تعقّل استتت: بُعد خطا، بُعد درستتتِ غ یکدام استتتع عقل دارا فیحن عقل
اقعاد و نشتتاندنِ عقل  نیاستتت و ا امیمطلق، بُعد درستتت مطلق. بُعدِ خطا بر خالق ق

 نیو زم یعقلیو به کار نبردن عقل استتت. پّ أقم شتتاملِ حال ب یعقلیب نیاستتت، ا
ها و اقامه ه،یعقلِ مختلفٌ ف ه؛یو مختَلَفٌ ف رمطلقی. دوم عقلِ غستیزدنِ عقل هرگز ن

 ،«هیإل نیبیمن»گوناگون و مختلف را دربَر دارد، حال آنکه  و جهاتِ هانیها و للدّوجه
اهلل که  یاهلل است و در سلوک إل یإل یِدیتوح یانابه یبرا هاتیّفعّال نیکارها و ا نیا

صد  دِید دشیخطا دارد، و د انًایاح همطلق ک ریاهلل است، عقلِ غ یإل یدیتوح یإنابه

 .ستیاقامه ن نیا ستیدرصدِ مطلق ن

 

 افتِیکه کلّ عقال بر آن وفاق دارند و اتحاد دارند. اصتتوالد در یعقلِ مطلق، عقل ستتوم
ستا قِیحقا شما  یِمطلق در را ست. حاال اگر عقل  عقلِ مطلق و عقلِ بدون اختالق ا
 یعنی. دیمطلقش کن ستتت؛یمطلق ن فًایحن نیوجه للدّ یاهلل و اقامه یستتلوک إل نیدر ا
 ریغ یهافرضشیو غلط، پ حیمخلوط از صتتتتح یهافرضشیغلط، پ یهافرضشیپ

 یِو فطر ،یفطر یِعقال تضتتتتاد و تناقر دارد، را با کمال قدرت عقالن نیمطلق که ب
 .میکنار بزن یعقالن

از آنچه مخالف  گردانیالحق )رو خالِفُیُمُعرِض عمّا  یعنیباشد  دیبا فیعقل حن پّ
ست(.  ست:  یالحق دو بُعد خالفیحق ا ست با حق، دمناقِر و  یکیا ضادّ ا  یگریمُ

دو  نیصتتواب استتت، ا انًایخطاستتت اح انًایاح کنیول ستتتیمناقر و مضتتادّ با حق ن
ها و اقبال و توجه به حقّ استتتتت. مطلق، اعراضِ از کلّ باطل فِی. حنستتتتتندین فیحن
مطلق، اقامه کرد  تیّبا عقل مطلق و عقالن دیوجهِ فطرت را با«: أقم وجهک» نیبنابر
هم  نیعقل مطلق باشتتتتد، اقامه مطلق، وجهک مطلق، و للدّ دی. پّ بافًایحن نیللدّ

 .فیحن نِید ف،یوجهِ حن ف،یحن یاقامه ف،یعقلِ حن گرید ریمطلق باشد. باز به تعب
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که بر فطرت انستتان هستتت،  ییکه بر عقل انستتان هستتت، غبارها یی)در مورد( غبارها
وشتتش کند، کاوش کند، ک دیبا دیفطرت استتت چون به عقل رستت یکه دارا یشتتخ تت
عقل را از  نیرا در حدّ توان و امکانش انجام بدهد که ا تیّفعّال تیکند، نها تیجدّ

 مت،یو خالص کند. تمام ق شتتتتائبهیب ااش رخالص کند، و اقامه هایغبارها، از آلودگ
 .را نیعقل را، فطرت را، اقامه را و د نیتمام استقامت، تمام عقل. و همچن ام،یتمام ق

 

 قرآن است فیحن نید

 

استتت:  نیدو د نیطبعًا طاعة اهلل مراد استتت، چون د نجایکدام استتتع در ا فیحن نید
ست(  یبه معنا نی)د ست نید کیطاعت ا خودِ  یبه معنا فیدر عالم تکل نیدر بُعد نخ

استتت؛ بروز طاعت استتت. پّ  امتیکه در عالم برزخ و ق یطاعت استتت و در بُعدِ بعد
خود طاعت مراد است؛ چون عالم  نجای. استبروزِ طاعت ا ایخودِ طاعت است  ای نید
 یانجام شتتتود نه بروزِ طاعت رحمان دیخود طاعت با فیاستتتت و در عالم تکل فیتکل

دارد  ییهم بروزها فیاست. درست است که طاعت در عالم تکل امتیکه در برزخ و ق
در برزخ  کنیول رندیگیطاعت را مبروزِ  یمعاندان جلو ها،طنتیشتت ها،طانیشتت کنیول
باشتتتتد  «یجنّات تجر»که  یاز بروزِ طاعتِ ربّان یریجلوگ چیه امت،یدر ق شتتتتتریو ب

 .نخواهد بود

 یااقامه نی. حاال امیکنیخود فطرت است که بحث م ه،یآ نیمهمِّ محورِ ا اریبس بحث
طاعت بر چه  کنیطاعت استتتتت ول یبه معنا نید فًا،یحن نیللدّ میبکن میخواهیکه م

عقلِ  یمطلقع بر مبنا ریعقلِ غ یهواع بر مبنا یبر مبنا العیخ یمبناع طاعة اهلل بر مبنا
 نی. بنابرستتتتتین یعیتشتتتتر یمرحله یاطالقش به اندازه هم. عقلِ مطلق ریمطلقع نخ

ستند نیطاعتِ ربّ العالم ف،یحن نِید ستند در ا یبا م ست، اگر م سلوک  نیمع وم ا
 فیباشتتد، هر قدر عقل حن فینباشتتد، هر قدر اقامه حن نیوجه للدّ یاهلل و إقامه یإل

ن مراحل درستتت در ینباشتتد؛ ا فیحن نیباشتتد، امّا اگر د فیباشتتد، هر قدر وجه حن
 .دیآینم

 ای هیاستتتالم بر چهار پا نیکه د شتتتودیم الیکدام استتتتع معموالد خ فیحن نید حاال
آنچه روز اوّل  یبر مبنا کنیاستتتوار استتت. ول ندیگویم هاعهیو شتت هایکه ستتنّ شتتتریب

تنها قرآن استتتتت و فقط قرآن که  م؛یپراکنده عرض کرد گرید یو روزها میعرض کرد
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ما انگریاستتتتت. ب فیحن نید خود قرآن  ،یکاف یِنیقی یِنِ نورِ برهانِ علمیّب انگرِیو ن
 .است

مطلق در مواجهه  ریغ یهافرضشیت کنارگذاشتن پ2ت قرآن 1سه بُعد دارد:  نید حنافتِ
 ت عرضه سنّت به قرآن3با قرآن 

 

: میداشتتتته باشتتت دیبا نید یبرا نیوجه للدّ یما چند حنافت نستتتبت به اقامه نیبنابرا
قرآن  نی. حنافتِ دوّم: بر اباشدیاست که قرآن م نید یحنافت اوّل: محورِ مع ومانه

با پ یهافرضشیبا پ با حرق ریغ یهافرضشیغلط،   لیو آن، تحم نیا یهامطلق، 
کردن، سپّ از قرآن استفسار نمودن. عقل را، علم را،  ریاوّل خود را تفس دینکردن. با
ها، از ها، از جهالتمعنا که از غشتتاوات، از اوهام، از ابهام نیبه ا م،یکن ریفکر را تفستت

ضات خالص کنغلط ضادها، از تناق انتظارات غلط،  نی. همچنمیو راحت کن میها، از ت
 دی. فقط دمیرا کنار بگذار قمطل رِیغ یِانتظاراتِ عقالن یو حت یانتظارات شتتتتهوان

آنچه خدا ارائه  افتِیدر یمقدّساتِ قرآن، برا اتِیبه آ حِیصح نشِیب نش،یفقط ب م،یباش
نه آنچه را من م . آنچه را من خواهندیم گرانینه آنچه را د خواهم،یکرده استتتتت 

معرِض  یعنی فی. حنستتتتتین فیحن خواهندیم گرانید خواهند،یها ممن خواهم،یم
اهلل  یستتتلوک إل نیاز آنچه مخالف قرآن استتتت(. در ا گردانیالقرآن )رو خالفیعمّا 
ظاهر قرآن استتت کنار زده شتتود، ولو اجماع باشتتد، اطباق  ایآنچه مخالف با نص  دیبا

 .دو بُعد )از حنافت( نیضرورت باشد؛ ا یباشد، حتّ

 یوآله وستتلّم( که مراجعه م هیاهلل عل یبه ستتنّت رستتول اهلل)صتتلّ یستتوّم: وقت حنافتِ
سنّت حن فیسنّتِ حن دیبا میکن شد،  سنّت فیبا ست که قطع یاوّالد  شد، ثان یا در  ًایبا
مخالفِ قرآن است؛  یو ضرور یقطع یسنّت یمخالف قرآن نباشد. اگر حت تیّقطع نِیع
سپّ(  دیبا فیحن نیبُعدِ نخست رکه د. پّ کتاب اهلل ستین فیحن شد )که هست،  با

بدون جَنَف کن فیو خود را حن م،یکن فیما خود را حن عدّمیو  استتتتت،  ی. جَنَف ت
استتت نستتبت به جمال مطلقا جمالِ  لیاستتت، تجم ریاستتت، تکث لیاستتت، تقل لیتحم

 .باشد فیحن دیسنّت هم با نی. بنابراخواهدینم لیمطلق تجم

 قرآن است عتیوحدت است و رمز وحدت در شر یدارا نید

صادره از  یِ. سنّت قطعمیکن فیاست، ما خود را حن فیکتاب اهلل که در اصل حن پّ
صلّ سلّم( حن هیاهلل عل یرسول) سبت به آن حن فیوآله و ست، ما خود را ن . میکن فیا

 نِیوحدت. د یدارا ایوحشتتتت استتتتا  یدارا ای نی. دشتتتودیم نیوحدتِ د نیبنابرا
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 نیاستتت که، هم ییهاطاعة اهلل نیهم ،استتت که ییهانید نیافزا هممتوحّشِ وحشتتت
است که، به نامِ شرع بر خالقِ عقلِ مطلق، علمِ مطلق، حّّ مطلق، فطرت،  یدستورات

مطلِق  تِیّاستتتت. عقالن یو فطرتِ عقالن یفطر تِیّبر خالقِ عقالن ل،یدر دو بُعدِ اصتتت
 نیوجه للدّ یاقامه یراهگشتتتتا هستتتتتند، راهگشتتتتا برا یو فطرتِ مطلقِ عقالن یفطر

 .ًافیحن

لدّ فأقم» مات عرض کرد روزید ،«فًایحن نیوجهک ل قدّ « فطرةَ اهلل» نیکه ا میدر م
که با  میدار ییهااز وجهک است، وجه همان فطرت است. ما وجه تیّمن وب به بدل

اوجهِ وجوه،  کنیه کرد. ولمُماس توجّ یا( به گونهنی)للدّ نیبه د شتتودیها موجه نیا
شیوجهِ ب نِیزآغا یوجوه، نقطه نیترشائبهیب سان للدّ حِیصح یِن فطرت  فًا،یحن نیان
 .تاس

 وجود دارد هیدوازده محور و پا شائبه،یب فِیحن مِیسلوکِ سل یبرا

 

ست. بب یفطرت دارا نیا صف ا  31، 30 یهیسه آ نیدر ا انیما دوازده جر دینیچند و
  «فًایحن نیفأقم وجهک للدّ» شی: چهارتامیدار فًایحن نیاهلل للدّ یدر ستتتلوک إل 32و 

، وصتتتتفِ «فِطرَةَ اللَّه» یکی: گریبود. چهارتا وصتتتتفِ د یکه بود که حَنَف چهار بُعد
 ،«هَایفَطَرَ النَّاسَ عَلَ یالَّتِ»(؛ دو: میعرض کرد روزیفطرت با منستتوب بودنِ به اهلل )که د

 شتتتتودیچهار با چهار که م. «مُیِّالقَ نُیذَلِکَ الدِّ»، چهار: «لِخَلقِ اللَّه لَیال تَبدِ»ستتتته: 
، «ال َّالةَ مُوایوَأَقِ»، سه: «وَاتَّقُوهُ»دو:  ،«هِیإِلَ نَیبِیمُنِ» یکی: گریهشت تا. چهارتا وصف د

ستتلوکِ  یهستتتند برا ییامحوره ه،یدوازده پا نیا ؛«نَیواَل تَکُونُوا مِنَ المُشتترِکِ»: ارچه
واَل تَكُونُوا مِنَ المُشتترِيِینَ م مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُم »اهلل  یإل یشتتائبهیب فِیحن مِیستتل

 .(32-31)الروم،« وَيَانُوا شِیَعًا يُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَیهِم فَرِحُونَ

 

و مخ تتتوص  ژهیو یبلکه به معنا ستتتت؛یفطرتِ خدا ن یبه معنا« فطرة اهلل» یاضتتتافه
 فطرت در نزد خداست نیبودن ا

 

شد که وصفِ اولِ فطرت  روزی)در مورد( فطرت؛ د حاال ست، مثل « فطرة اهلل»عرض  ا
یهِ مِن رُوحِي» (ع خدا روح دیخدا از روح خودش )در او دم ای(. آ72)ص،« وَنَفَختُ فِ

لقِ جستتم ندارد، جستتم ندارد. خدا نه روح دارد نه جستتم دارد، خالقِ روح استتت و خا
 نیا نیهم که باشتتتند مخلوقند، بنابر فیو خف لیقاستتتت، تمامِ ارواح، تمام اجستتتام، ث
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شر ی( اضافههیمضاقٌ إل ی)روح مضاق است و  یروح ( انی)در م یعنیاست؛  یفیت
است. مثل  ژهیو یِکه خدا خلق کرده است؛ روحِ انسان روحِ اخت اص یارواح گوناگون

ه نه. یّبه حق استتت بق کینزد یلیخ یلیخ اشیکی، پنج تا پستتر دارد دیکه بگو یکستت
انتساب  یستهیپسرِ شا ی. چند پسر دارد، ولیکی دیگویم عیچندتا پسر دار مییگویم
 وانات،یفرد استتت. حاال، ارواحِ أجنّه، ارواحِ مالئکه، تا چه رستتد به )ارواحِ( ح کی نیا

ستند؛ ول یارواح ستند که مخلوق اهلل ه ست. همچن کنیه سان روح خاصّ ا  نیروح ان
  «یخَلقَهُ ثُمَّ هَدَ ءٍیکُلَّ شتتَ  یأَعطَ یالَّذِ»موجودات هستتت  استتت فطرت. فطرت در کلّ

 یها، حتفطرت انستتان در مقابل کلّ فطرت کنیاستتت، ول یفطر تیهدا نی(، ا50)طه،
لفظِ  یفطرت ممتاز استتتت. وانگه گران،یتا چه رستتتد به د انیفطرت فرشتتتتگان و جنّ

انستتان هرگز ذکر نشتتده استتت. با  ریغ یکه در اخت تتاص انستتان استتت؛ برا« فطرة اهلل»
شتگان، فعل تِیّفعل نکهیا ستعداد و قابل تِیّفر ست، امّا ا سان حتّ تِیّمع ومانه ا از  یان

ست، هم )در( قابل شتگان هم برتر ا ست(. قابل تیّهم فعل ت،یّهم فاعل ت،یّفر  تیّ)برتر ا
 کهاستتت  یدرجات یدارا تیّو فعل تیّفاعل کنیها ولبه کلّ انستتاناستتت نستتبت  یکلّ

( استتتت. پّ نیاجمع همی)صتتتلوات اهلل علنیّیدرجات، فطرتِ محمّد و محمد نیباالتر

 .میکرد انیاست که ب« فطرة اهلل»وصف اوّل 

هم عارق شتده  نیشتعر گفته بود؛ ا یکی میرفتیم یآباداهلل شتاه تیکه درس آ یزمان
و  بیع یِفطرت تو فطرت پاک خداستتتت ا پاک از هر گونه»بود، شتتتعر گفته بود که: 

«  خطاستتت یکردن ز انستتان نینچنیا ا عیاخطاستتت ا از چه رو خود را از او پوشتتانده
)نه مِثل(  یفطرة اهلل مَثَل نیندارد. ا رتشتتعر شتتما خطاستتت؛ چراکه خدا فط نیگفتم ا
 ت،یّرازق ت،یّخالق ت،یّربّان ت،یّ(. حق در الوهستتتتیستتتت، )مِثل نحق ا تیّربّان یاز برا

ّان تیّجهات الوه ریو ستتتتا تیّمشتتتترّع ندارد ول تیّو رب ثل  َل دارد  یمِ َلُ نُورِهِ »مَث مَث
 .(35)نور،« يَمِشكَاةٍ فِیهَا مِ بَاحٌ المِ بَاحُ...

 

ذات، صتتتفاتِ ذات، صتتتفاتِ فعل و فعلِ رب، که  یاستتتت از برا یانستتتان مَثَل فطرتِ
 ستین ریرپذییتغ

 

ّان حاال ثل تِیّمَثَلِ رب ّانهمان ستتتتت،ین ریپذ لیاش( تبدخدا )نه مِ خدا  تیّطور که رب
سا تشیّخلّاق تش،یّخدا، ربّان تیّالوه ست،ین ریرپذییتغ صفات ذات  یجهات ذات ریو  و 

امّا  رندیرپذییو تغ رندیپذلیکلًّا تبد قیگرچه خال ستتت،ین ریرپذییتغ اشیو صتتفات فعل
« وآلمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اللَّه»بله هستتتتت  ریرپذیی. تغستتتتتین ریپذلیتبد« فطرة اهلل»
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 یعنی لیاستتتتت تبد یکه فطرت انستتتتان« فطرة اهلل». ستتتتتین لیتبد ی( ول119)نستتتتاء،
 شیشود، هرچه شود فطرت هست، منتها غبار رو وانهی. انسان اگر دستین یشدنعوض
ست  غباریب ای. فطرت شودیگرفته م ست: غبارِ کم، غبارِ ز غباربا ایا  نیا کنیول اد،یا

ذات،  یاستتت از برا یمَثَل نیشتتده استتت؛ ا ریتعب« فطرة اهلل»فطرتِ انستتان که از آن به 

 .ستین ریرپذییصفاتِ ذات، صفاتِ فعل و فعلِ حق است که تغ

 

 روح است یربنایز فطرت

 

عدِ روحِ انستتتتان« الناس». و میچنانکه عرض کرد «هایفطر النّاس عل یالّت» ولذا  یدر بُ
 یِروبنا. بُعدِ فرع یِو بُعدِ فرع ربنایز یِاستتت: بُعدِ محور یدو بُعد یاستتت. روح انستتان

سان یِروبنا نه جسمِ  ،یاست نه در بُعدِ جسمان یانسان که عقل است و روحِ درّاکِ ان
که جسمِ محسوس است دور  یاز هر جسم ،ینه جسمِ معاد ،یویننه جسمِ د ،یبرزخ

 ،یوانی(. روح انسان و نه روح ح14)مومنون،« ثُمَّ أَنَشأنَاهُ خَلقًا آخَر»روح  کنیاست، ول
 یو نه جسم اخرو یانسان ینه جسم ظاهر ،یانسان یو نه جسم برزخ ،یو نه روح نبات

 .با عقل بر محورِ فطرت یروح انسان نیا ،یانسانبلکه روح  یانسان

 

و ابعادِ  یبُعد عقالن ،یستتته بُعد استتتت: بُعد فطر ی( داراگرید ی)از جهت یانستتتان روح
سان گرید سان یِربنایعقل است و ز یِربنایز ربناست،یز یبُعد فطر کنیول ؛یان  یروح ان

( انستتان را در هیآ نی)ا. «هایفطر النّاس عل»: یاستتت در کلج جهات و ابعادِ روح انستتان
 یانسان دو مرحله میکه عرض کردساخته است. چنان یفطرت مبن نیبُعد روحش بر ا

 یاکه نطفه استتت، نطفه یجستتمان یربنایز نیآغاز ی: مرحلهکیدارد:  ربنایز نِیآغاز
شده. دو: مرحله سان از او خلق  ست. روح هر  یروح یربنایز نِیآغاز یکه ان فطرت ا

فطرت  گر؛ید تو در جها یباشتتتتد در جهات عقالن ریپذلیچه شتتتتود، هر قدر تبد
 .است ریرپذییبلکه تغ ستیهرگز ن ریپذلیتبد

 مخلوقات است نیبودن فطرت انسان، در ب ژهیو و تیاهم انگریب« خلق اهلل» عبارت

 نشیفرمودهع مگر کلّ جهان آفر« خلق اهلل»، چرا «لِخَلقِ اللَّهِ لَیال تَبدِ»ستتتوم:  وصتتتف
در  ژهیو یحالت« فطرة اهلل»طور که استتتت که همان نیبله، جواب ا ستتتتعیخلق اهلل ن

استتتت. خلق که  طورنیداده استتتت؛ در خلق هم هم یبه فطرت انستتتان دگانیآفر انِیم
 گریکه در مقابل جهاتِ دانستتتان، چنان یِفطر لقِهمان خلق استتتت، اما در مقابل خ
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(، انسان در 4ن،ی)ت« لَقَد خَلَقنَا اإلِنَسانَ فِي أَحَسنِ تَقوِیمٍ»است  میانسان که أحسن تقو
 ریگاه تعب نیدر انسان هم فطرت است. بنابر مِیأحسن تقو یاست ول میکلّ أحسن تقو

 یهمه«. لخلق اهلل لیال تبد» ریتعب هو گا ،«هایفَطَر النّاس عل»استتتتت که « فطرة اهلل»
 کنیول ستین لیفطرت انسان قابل تبد کنیعقل، جسم و... ول اند،لیابل تبدها قخلق

 .هست رییقابل تغ

 میق نید یدهنده عظمت و بزرگاشتتتاره به دور و نشتتتان «میالق نیذلک الد»در  ذلک
 است

شاره به بع«ذَلِكَ الدِّینُ القَیِّم»)وصف چهارم(  ست، ا دی؛ ذلک ا ست،  یبُعدِ مقام نیا ا
 نی( ایعنی. ذلک )ستیاز تعقّل و فهم ن دیبُعدِ بع ست،ین یبُعد مکان ست،ین یبُعد زمان

( یهم )به معنا میّ. قمیّالق نیالدّ افتِیاهلل در در یبزر ْ ستتلوکِ إل نیستتلوکِ بزر ، ا
 نی( بود. الدّطورنیکه اوّلش أقم )هم همهم استتتتقامت استتتت. چنان ام،یقهم  مت،یق
کلّ  ن،یکلّ د یعنی نیاستتتت. الدّ میّالق نیبلکه الدّ ستتتت؛ین میالق نی: )عبارت( دمیّالق

صد؛ که کلّ ق صد در أَکثَرَ النَّاسِ  کنَّیول»ها را دارد؛ و اقامه هاامیو ق هامتیطاعة اهلل 
أکثر النّاس ال »، «أکثرهم فاستتتتقون»در خطا هستتتتتند:  تیّشتتتته أکثریهم ،«علَمُونَیَال 
با  فیتکل یهابه قول مطلق در تمام زمان تیّثرأک ،«علمونیأکثر النّاس ال » ،«ؤمنونی

)صلوات اهلل وسالمه یحضرت مهد امِیاست. مگر استثنائًا زمانِ ق نیو فاسق نیمفسد
 .است یخواهد بود استثناءِ کلّ یگری( که وضع دهیعل

 و توسل کردن یخدا توجه، زار یبه سو یدرپ یدائمًا و پ یعنی «هیإل نیبیمن»

به هیإِلَ نَیبِیمُنِ نا به ستتتتو یعنی: إ بت  به نو بت  نه ا ینو جه کردن،  بت  نیخدا تو نو
 یستتلوک إل نیدر ا ،یدر پ یپ ،یاپی( ستتپّ به طور متواصتتل، پیعنی)م تتطلح، بلکه 

 .کردن، توسّل کردن یاهلل به خدا توجه کردن، انابه کردن، زار

 

 محور تقواست صالت

 مُوایوَأَقِ»خداستتت.  یکردن از آنچه بر خالق رضتتا زیکردن، پره یپاستتدار: «واتّقوه»
الةَ محورِ تقواستتت.  اش،یمحور تقوا صتتالت استتت، صتتالت در اثباتش و در نَف«: ال تتَّ

ال » اتشیّاستتت، ستتلب« إالّ اهلل»که  اتشیّجابی: ااشاتیّدر ستتلب اش،اتیّجابیصتتالت در ا
 .تقوا اتیّجابیدر ا وا،تق اتیّاست. در سلب« إله
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 وحدت ندارد، بلکه متفرق و پراکنده است نشانیطاعت و د نیمشرک

 زیاست، از کلّ مراحل شرک پره یدرکات یشرک هم دارا: «نیتکونوا من المشرک وال»
 ی( چه کستتتتاننیکردن، تجنّب کردن، فاصتتتتله گرفتن در حدّ توان و امکان. )مشتتتترک

)چندتکّه و پراکنده(  قیعت را تفرکه( طا اندی)کسان ،«نَهُمیفَرَّقُوا دِ نَیمِن الَّذِ»هستندع 
گاه غنکهیا یکی: می)دار قیکردند. چند تفر گاه خدا را و  خدا را )طاعت کردن،  ری( 

خدا را در چند بُعد  ری( تنها )طاعتِ( غنکهیهم ا یکی)است.  نی( مشرکیبرا قیتفر نیا
 ایخدا  ریخدا و غ نیکردند ب میکه طاعتشان را تقس یکردن. پّ در کل( کسان قی)تفر
ها. )تفر ریغ نیب عت،( ب قیخدا ها درو ریغ نیطا فقط  ایاستتتتت، و  یو برون ینخدا

استتت. اِشتتراکِ نفِّ  یاش درونستترچشتتمه یبرون یاستتت. ول یفقط برون ای ،یدرون
وء، خودش شتترک استتت  یامّاره  ی(. آلهه23ه،ی)جاث« أَفَرَأَیتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ»بالستتء

 .بالسوء است یکه نفِّ امّاره ردیگیم یسرچشمه از إله درون یبرون

 

 شرک است جهینت اختالق

در  ایرا، طاعتشان را، در برون  نشانیکه د نهایا ،«عًایَوکَانُوا شِ  نَهُمیفَرَّقُوا دِ نَیالَّذِ مِن»
ند،عیکردند، آلهه و معبوداتِ گوناگون دارند شتتتت قیدرون و برون تفر  در افکار، در ا
لب َدَ»اختالق دارند و  هاجابیها، در ااعمال، در ستتتتَ َا ل   «ونَ فَرِحُ هِمیکُلُّ حِزبٍ بِم

 .(32)روم،

 یهست در نجف اشرق من منبر ادمیرا عرض کنم که  یاجمله دیجمله با نیآخر در
 هِمیکُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَ»ها گفتند ازطلبه یبعد بعضتتت کردم،یرفتم بر محور قرآن بحث م

حرق احمقانه  نیا یلیبا آنچه دارد فَرِح استتتت، گفتم خ یصتتتادق یآقا نی، ا«فَرِحُون
أاَل إِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ »ها مختلفند حزب کندعیرد م همخدا حزب اهلل را  ایاستتتتت، آ
َّهِ هُمُ الغالِبون»(، 22)مجادله،« المُفلِحُونَ کلج  یعنی(. کلّ حزبٍ 56)مائده،« حِزبَ الل
 ایقرآن را،  ریکه اشتتراک کردند با قرآن غ ی مشتترک، کلّ احزابِ منحرق، احزاباحزابِ
ند؛ ا ریبه غ هایقرآن توجه دار ند  هیآ نیا هیتنب مورد ن َدَ»هستتتتت َا ل ُلُّ حِزبٍ بِم  هِمیک
کتابِ  کندعیخدا در کتاب خودش حزب خودش را مذمّت م اینه حزب اهلل. آ« فَرِحُونَ

بود، حاال  هیدر آ یبحث مخت تتتتر نیخودش راع طاعتِ خودش راع راه خودش راع ا

 .میصحبت کن میاز فردا إن شاء اهلل اگر زنده ماند دیراجع به احکام فطرت با

 

 ورحمة اهلل وبرکاته کمیعل والسّالم
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 :و پاسخ پرسش

 تواندیفطرت م هیآ نی( با ا9)استتتتراء،« یَهدِي لِلَّتِي هِيَ أَقوَمُ»قرآن هیآ نیا دیببخشتتتت]

 [ارتباط داشته باشدع

 أقوَم، همان قرآن است فِیحن نِید

 هیآ ستتتتتیمربوطه حدود ب اتِی. در مورد فطرت آمیکنیها را بعدًا عرض مارتباط بله،
 یهدی»االفق هستتتند. چون )آنجا(  بیقر یلیخ هیآ نیبه ا اتیاز آ یاستتت؛ که بعضتت

که  ییهاقرآن به تمام راه«: أقوم یه یالتّ»استتتتت.  «نیللدّ»هم  نجای)استتتتت( ا «یللّت
قرآن استتت.  نِیأقومِ به تمام معنا، همان د نِید نینابرب د،یفرمایم تیاستتت هدا« أقوم»
 فیحن نیکه د شتتتودیمعنا را که عرض م نیا کندیم دییاستتتت که تأ یاتیاز آ هیآ نیا

 .قرآن است

 [.گفته است یاستقالل ندارد، خلق اهلل را کلّ« لخلق اهلل لیال تبد» هیآ]

عقل خلق اهلل  رعیخ ایهستتتتتند  ریپذلیتبد گرید یهاخلق اهلل ایجواب دارد: آ چند

 .شودینهع دو نوع م ایهست 

 [دیرا فهم نیا شودیبا عقل مطلق م]

 [معیبزن صیتخ  میایرا ب تشیکل م،یبگو خواهمیرا م تشیکل]

 

 است یاست که مَثَل ربان یخلق خدا فطرتِ انسان نیممتازتر

 

فطرت دارندع  گریموجودات د ای. آمیزد صیرا تخ تتتت« فطرة اهلل»طور که . همانبله
فطرت،  نیممتازتر نکهیا یانستتتتان استتتتت. چراع برا یفقط برا« فطرة اهلل» یدارند ول

استتتت،  یاستتتت که مَثَل ربّان یخدا خلق یهاخلق نیفطرت انستتتان استتتت. ممتازتر
فطرت هم هرگز  نیا ستتتتت،ین ریپذلیتبد تیّو الوه تیّهمانطور که خدا در بُعد خالق

، چون بحث که از کلج خلق اهلل نبود، «لخلق اهلل لیال تبد» نی. پّ استتتتین ریپذلیتبد
فطرت خلق اهلل استتتتت، خلق اهلل  نیا ها؛یفطر النّاس عل یبحث از فطرة اهلل بود که الّت

 .است یمخ وص فطرت انسان نجایدر ا
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که خودشتتتتان را جزء حزب  ی، افراد«فَرِحُونَ هِمیکُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَ» دیکه فرمود نیا]
 [ها چطورعآن ستندیو حزب اهلل ن دانندیم

بزر ؛  یکاشان یهست که خدمتشان نشسته بودم؛ آقا ادمی یکاشان یمرحوم آقا زمان
حزب خدا هستم، فرمودند که خوب  ّیت من رئگف عیآمد، آقا فرمود تو که هست یکی

هستم. گفت برو گمشو فقط تو  ّیگفت اعضاء ندارم فقط من رئ عیچندتا اعضاء دار
 طانندعیحزب ش هیّبق ییحزب خدا

استتتا استتم  «یکچل زُلف عل»مَثَلِ  نیاستتم حزبِ خود را حزب اهلل گذاشتتتن ا حاال

 .ندکیحزب اهلل را گذاشتن که آدم را حزب اهلل نم

 یبه فضتتتل و رحمت اله نیخودشتتتان شتتتادند )اما مؤمن یهاباطل به داشتتتته احزابِ
 شادمانند(

 [گرعید شودیم« فَرِحُون هِمیکُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَ» نیهم شامل هم نیا]

 

فقط احزاب منحرق است و اصوالد لفظ حزب در « فَرِحُون هِمیکُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَ» نجایا
احزاب بحث  یکم استتت. ما در ستتوره نیمنحرف ریغ یاستتت، برا نیمنحرف یقرآن برا
 .میکرد

 [«اولئک حزب اهلل»که  میدار]

و حزب و  نیقرآن که حزب و احزاب استتتت حزب یکردم کم استتتت. در چند جا عرض
ست ب ست، گاه  شتریاحزاب ا ست منتها حزب گاه حق ا ست، کمتر حق ا حزبِ باطل ا

حزب  نجایدر ا« کلّ حزبٍ» نیباطل استتتتت. بنابراباطل استتتتت، گاه مَمزو  از حق و 
 .ستیباطل است، حزب حق ن

 دعیرا قبول ندار اشتیکل چرا

 .است نیبحث سر مشرک نکهیا یبرا

شرک] س نیبله بحث م ست اما ک ست و آن چ یزیبه چ یا شحال ا حق  زیکه دارد خو

 [است، چطورع

مذمّت است چون در  ستعیمذمّت ن ایمذمّت هست « فَرِحُونَ هِمیکُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَ» ایآ
شرِيِینَ م مِنَ الَّذِینَ فَرَّ»بحث شرک است  ِشیَعًا يُلُّ وَال تَكُونُوا مِن المُ قُوا دِینَهُمْ وَيَانُوا 
 «حُونَحِْزبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِ
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 [(76)ق ص،« إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبء الفَرِحِینَ»هست که  هیحا  آقا، آ]

 ..خوشحالند خوداند،یفرحون هستند، فَرَحِ ب همیکلّ احزاب مشرک بما لد یعنی بله،

 [از حد است شیب یمنظور خوشحال دیشا نجایا]

 .غلط یِاست، دلخوش یدلخوش همان

 [نگرفتندع عهیش هیرا عل هیآ نیا هایسن ایآ]

 ایحق است  یعهیش ای عهیجوابش است. ش نیا ستعیچ «مَیإلٍبرَاهِ عَتِهِیوإِنَّ مِن شِ » پّ

 ...باطل یعهیش

 

    

 

 


