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مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ هُ عَلَی مُحَ وَ صَلَّی اللَّ  ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ»

 «.الطَّاهِرِینَ

 

بعد از مختصراتی که به عنوان مقدمهه تسسهير موعهوعی ح هور بهراعران عهر   هد  

اریم  موعوع اصل انسان است که انسهان بهه عاولين قدمی را که عر تسسير موعوعی برمی

تهرین موعهوع و طور عام گل سرسبد مکلّسين عر عالم خلقت است  بنهابراین انسهان بگر 

عر  هریعت مقدسسهه الهيهه کهه ترین موعوع است بوجهٍ عام راجع به تکهالي  ربانيهه. عالی

لهی را طهی کنهيم.  هه فروعگاه آن عر بُعد اول و عر بُعد اولی انسان است  ما باید یه  ملل

فرستد که  ریعة اهلل است و فروعگاه ایهن فرستد که اهلل است و  ه میکسی  ریعت را می

 ریعت عر مرحله اولی  ه موجوعی است که انسهان اسهت و  هه محهوری از محورههای 

انسان  فروعگاه  ریعت مقدسسه الهيه اسهت کهه فطهرس اسهت کهه  هانيت حالهت عق نيهه 

 عليت است که عقل انسان است.انسان را عارع و ف

گهویيم کهه عهلع عوم گهویيم و ههم عر عقهل سهخن میپس ما هم عر فطرس سخن می

انسانيت انسان است  عو علع عرونی و هم راجع به  ریعة اهلل و عین اهلل کهه فروعگهاه آن 

عقل و فطرس است. عر قرآن  ری  راجع به فطرس با ا تقاقاس گونهاگون آن بيسهت آیهه 

  منتها عو آیه فطهرس  عو آیهه عر بحهر فروعگهاه بهگر  تکليه  انسهان مهاعر و آمده است

روم که ما عرباره این آیه سهی  30محور است که عبارس از عو آیه روم و اعراف است. آیه 

صسحه بحر  هده اسهت. منتهها  34سوره اعراف که  173و  172صسحه بحر کرعیم و آیه 

مربوط به نقض و اعترا  بهر منطهب بیهری  صسحه حا يه و پاورقی 34عه صسحه از این 

ایم و بهاز عارع. با بحلی که کرعه« ذُرِّیَّتَهُمْ»است. آیه روم که لسظ فطرس عارع و آیه اعراف 
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به طور متبلور خواهيم کرع  فطرس اهلل همان ذریه انسان و حالت ذر انسهان اسهت و ذر و 

 ذریه انسان همان فطرس انسان است. 

عد است  ی  بعد جسمانی و ی  بعهد روحهانی  ههم بُعهد جسهمانی انسان عارای عو بُ

انسان نطقه اولی و زیربنا عارع و تبلور انسان بر مبنای همان نقطه اولهی و زیربنها اسهت و 

هم روح انسان که اصل انسانيت انسان است. اعهافه بهر ایهن عو آیهه کهه راجهع بهه اصهل 

ای سس  عو آیه مهاعر اسهت. آیهاس متعهدسعهانسانيت انسان عر بُعد روح و عر بُعد اعراک و ن

 فَهِِذا»عر قرآن  ری  است که عر آن لسظ فطرس نيست  اما آزمهای  فطهرس اسهت. ماننهد 

ایهن از  1«یُْیرِكُونَ هُمْ إِذا اْلبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ عَعَوُا اْلسُْلكِ فِي رَكِبُوا

حکم فطرس و تبلور فطرس را عر مواقعی که تمام اسباب ظاهری و بهاطنی آیاتی است که 

جا است که اتصال انيهب و عریهب و عقيهب انسهان بهه خلقی انسان منقطع گرعیده است  آن

  وع.ربوبيت بيسن مینطقه واحده 

هایی را احيانًا جه ً یا تجاه ً  ها و برونیگر ه انسان حسياس و عقلياتی را  عرونی

کند و احيانًا عر مقهام احتجهاو و محهاوره بها اههل حهب  از اههل ًا یا تغاف ً انکار میغسلت

کند. حتی عروریاس و بدیهياتی که قابل قبول هسهتند  پذیرع و انکار میحب  حب را نمی

گيرع که خطر بسيار عظهيم  یها جهانی و اما انسان عر مواقعی بين خوع و خوییتن قرار می

جها یابهد  عر آنهای عرونی و برونی را نمیاست و هيچ پناهی از پناه یا مالی متوجه به او

و آنچهه را عر آیهه اعهراف ذر یابهد فرمایهد  تبلهور میاست که آنچه را خداونهد فطهرس می

جا حجت الهيسه بر انسان ثابت است  به عبارس عیگر اگر انسان ناعانی کند و فرماید. آنمی

اگر عناع کند و عر مقام احتجاو تجاههل کنهد  پهس حجهت  یا ناعان با د و یا ناعان  وع 

 ربانيه از نظر ظاهر بر او ثابت نيست. 

روی پيمبران که ائمسه و عالمان ربهانی با هند  اما اگر عر مقام احتجاو پيمبران و عنباله

 ای باال رفهتوار زیر بار نرفت و عناع کرع و عناع او به اندازهوار و بولهباگر انسان بوجهل

مْعِهِمْ عَلهى وَ قُلُهوبِهِمْ عَلهى اللَّههُ خَتَمَ»تواند بسهمد  که اگر بخواهد بسهمد  عیگر نمی  وَ سهَ

این عناع و این نقطه سياه مخالست با حهب و جهالهت و  ههوس و  2«غِیاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَلى

بَ مَهنْ بَلى»حيوانيت به قدری عميب گرعع که  َةً كَسهَ يَِّ  فَاُولَِهكَ خَطيََتُههُ بِههِ أَحاطَهْت وَ سهَ
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مْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ» 1«خالِدُونَ فيها هُمْ النَّارِ أَْصحابُ  أَبْصهارِهِمْ عَلهى وَ سهَ

جا عیگر حجت الهی بر او نيست؟ هسهت  فطهرس اسهت. فطهرس را خهواب عر این« غِیاوَةٌ

 نانکهه فکهر را   نانکهه صهدر و قلهب را   کرعه  فطرس را غافهل کهرعه   نانکهه عقهل را 

یهابی را یهابی و برون نانکه لبس را  تمام وسایل عیدبانی انسان به عنهوان انسهانی و عرون

کور کرعه است  ممکن است عقل کور  هوع و بهه کلّهی عیوانهه گهرعع. ممکهن اسهت حهس 

ی زیربنهای انسان کرخ  وع و حس نکند  اما آن موجوعی که حجت بالغه اوليه عرجه اوله

 افتد. انسانيت انسان است به نام فطرس  از حجت نمی

« قُلُهوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ»عاقل نبا د  عیوانه با د  سسيه با د  کافر با د  معاند با د  

با د  هر  ه با د  اگر عناعًا و از روی خوعخهواهی و خهوعبينی و خهوعراهی و حماقهت 

خيال کند حب باطل است و خيال کند باطهل حهب اسهت.  ای منکر  وع کهحب را به گونه

که خيال کرعه حب باطل است و خيال کهرعه باطهل حهب اسهت  از نظهر عقلهی امتنهاع این

کنهد؟ خهدا عر کند  اما از نظر فطری  نين نيست. خدا  هه میباالختيار برای او ایجاع می

 فِهي رَكِبُهوا فَهِِذا»هوا که اندازع  عر عریا  عر بع ی مواقع این  خص را به ی  هرجی می

نيازی به حهس «. اللَّهَ عَعَوُا»  اگر میرک است «اللَّهَ عَعَوُا»  اگر ملحد است «اللَّهَ عَعَوُا اْلسُْلكِ

 وع به ی  نقطهه گرعع و رو ن مینيست  تعلّب قلب انسان و اصل وجوع انسان بارز می

 هيچ  يگ نداری.  واحده غنيه ال نهایتی که همه  يگ عارع و تو از آن

 هون  2«اسْتَْغنى رَآهُ أَنْ*  لَيَْطغى اْلِِْنسانَ إِنَّ كَ َّ»کند  يگی عارع  انسان که گمان می

کند  يگی عارع و مال خوعش  عقل خوعش  جان خوعش  اموال خهوعش  اوالع گمان می

 رَآهُ أَنْ*  ىلَيَْطغهه اْلِِْنسههانَ إِنَّ»کنههد  يههگی عارع خههوعش  مقههام خههوعش   ههون گمههان می

 يگ عید کهه نهه مهال او  نهه حهال او  نهه عقهل او  نهه اما وقتی خوع را کام ً بی«. اسْتَْغنى

عر « اللَّههَ عَعَوُا اْلسُْلكِ فِي رَكِبُوا فَِِذا»های او  نه مقام او  هيچ  يگ برای او نافع نبوع  کم 

ها و عناعهها هها و ا هتباهيوانيتها و حها و  ههوسیابد  این غبار جهالتجا تبلور میاین

روند  آن تعلّب اصلی انسهان بهر محهور همه به طور اتوماتيکی و به خوعی خوع از بين می

جها ایهن فطهرس عر آن -و تعبيهر عرسهتی ههم نيسهت-کننهد فطرس که تعبير به وجدان می

  وع که حجت است.  وع و آگاهی برای انسان ایجاع میرو ن می
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هها و ه عنوان انسانيت به عنبال حجت روع  آن هم حجتی کهه غيبالزم است انسان ب

ها را برای انسهان رو هن کنهد. امها اگهر ایهن انسهان بهه عنبهال ها و برونها را  عرونپنهان

و  متیهرسع اسهت عر بُعد اول به  ریعت فطرس حجت نرفت  به عنبال عقل نرفت  عقلی که

با د  اگر به عنبال عقهل نرفهت و تعقّهل نکهرع  عر بُعد ثانی باید به  ریعت  ریعت متیرسع 

عناع کرع  با مطالب عق نی  با مطالب برهانی  با مطالبی که عليل است و بيسنهاس اسهت و 

تَيْقَنَْتها وَ بِهها جَحَهدُوا وَ»مبيسناس است  مخالست کرع  بعد از مخالست  هُمْ اسهْ و بعهد  1«أَْنسُسهُ

باز خداوند حجت را از او « غِیاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَلى وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ»

 عهد. گيرع  حجت بر او است. این حجت را به او ناخواسته نیان مینمی

خواهد خهدا خواهد خدا را بسهمد؟ میآیا کسی که منکر خدا است و میرک است  می

سهته ایهن فطهرس بایسهته کهه حجهت خواهد فکر خدایی کنهد؟ خيهر  ناخوارا بیناسد؟ می

اصليه پرورعگار عر اصل کيان انسهان و عر اصهل االصهل وجهوع انسهان اسهت  ناخواسهته 

 وع  عر جهایی کهه تمهام وسهایل  وع  عر عریا گرفتار می وع. عر هوا گرفتار میبيدار می

هها اسهت  تبهدیل بهه نهاعارایی کهرع عارای آنمنقطع است و تمهام آنچهه انسهان گمهان می

خواههد  آیهد. آن کسهی کهه نمی وع  آن وقت است که این حجت اجباری برای او میمی

وْا وَ»هایی که آن 2«آذانِهِمْ في أَصابِعَهُمْ جَعَلُوا»آن کسی که  از حهب فهرار  3«ثِيهابَهُمْ اسْتَْغیهَ

نگرنهد. بها حهب مبهارزه نگرند و باطهل را حهب میکنند تا به جایی که حب را باطل میمی

هها را عر مهوارعی رو هن کننهد  خداونهد فطهرس همينی و جانی و ک می و غيهره میمال

 فِهي رَكِبُهوا فَهِِذا»ای است که مکهرسر خوانهدم  کند که نمونه آن همين آیهکند و آگاه میمی

 «.الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ عَعَوُا اْلسُْلكِ

سهير عر ایهن بحهر زیربنهای پس بحر فطرس بحر بسيار عظيمی است. ما باید  نهد 

تقبسل  ریعت اهلل عا هته با هيم  بحهر اول  انسهان عارای  نهد حجهت اسهتت عو حجهت 

عرونی و ی  حجت برونی. حجت عرونی اول انسان فطرس است که مورع بحهر اسهت و 

حجت عرونی انسان عقل است و حجت برونی انسان انبياء و حجج بيسنهه ربهانی هسهتند. 

ت؟ بين حجت فطرس و حجت عقل فهر  اسهت  ممکهن اسهت نسبت این سه حجت  يس

 هوع مجنهون با هد  عقهل عقل تبدیل به جنون گرعع  ممکهن اسهت از اول کهه متولّهد می
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ندارع  اما فطرس عارع. فطرس هميیگی اسهت  همگهانی اسهت  بهرای ههر انسهانی  محمهد 

 فَطَهرَ الَّتي اللَّهِ رَسَفِْط»ها با د و ابوجهل با د  سلمان با د و یگید با د  برای تمام انسان

این فطرس خلهب  هده اسهت و زیربنهای نخسهت اسهت بهرای کيهان انسهان و « عَلَيْها النَّاسَ

 حيليت انسان بوجهٍ عام. 

اما عقل با فطرس خلب نیده  با فطرس تبلور ندارع  عقل ی  حهالتی اسهت کهه تبلهور 

ْاناهُ ثُهمَّ» 1 «رُوحهي مِهنْ فيههِ نَسَْخهتُ» بعدی انسان است  از وقتی که مها » 2«آخَهرَ خَْلقهًا أَْنیهَ

 که روح است  این روح که عارای عو بُعد است « آخَرَ خَْلقًا أَْنیَْاناهُ

 بُعد اول زیربنا عبارس از فطرس عر روح استت

 طور است. بُعد عوم عبارس از سایر جهاس روح است  کما اینکه بدن هم همين

زیربنای وجوعی انسهان همهان  3«نَبْتَليهِ أَمْیاوٍ نُْطسَةٍ مِنْ ْنسانَاْلِِ خَلَْقنَا إِنَّا»بدن انسان 

  نطسه مرعانه و نطسه زنانه که با هم ممهگوو کروموزومعلقه است  واحد علب  یعنی همان 

 هوع  زیربنهای  هوع و یها زن غالهب اسهت و زن می وند  یا مرع غالب است و مرع میمی

 هوع  ایهن  هوع  بهگر  می وع  جنين میزیاع میوجوعی جسمانی انسان آن است. بعد 

 نطسه زیربنای جسم است و نطسه زیربنای روحانی انسان فطرس است.

پس انسان عارای عو ذر است  عو نقطه اولهی اسهت. ایهن انسهان کهه عارای عو مرحلهه 

وجوعی اسهت کهه یه  مرحلهه جسهمانی اسهت و یه  مرحلهه روحهانی  عو زیربنها عارعت 

 رَةٍفِْطه مِهنْ»جسم  و زیربنهای روحهانی انسهان  4«خَلَقَهُ نُْطسَةٍ مِنْ»انسان  زیربنای جسمانی

فع ً عر تساصيل بحر نيستيم  فعه ً ارتبهاط و «. عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَسَ»  «خَلَقَهُ

ی  وع عقل با هد و فطهرس ههم با هد  عر بُعهد اول زیربنهاتناسب این سه مرحله. پس می

گيهرع عقل فطرس است و عر بُعد ثانی  زیربنای عقل  ریعت است  با عسهتی از فطهرس می

کند و بر محور تعقّل فطریاس و  هرعياس را بها ههم و با عست عیگر از  ریعت و تعقّل می

عهد که حالت  رعيت انسان و متهدیسن بهوعن انسهان کند و یکسان انجام میهماهنگ می

 را تیکيل بدهد. 
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الیّرائع تختل  و ليسهت هناله   هرعة اهلل  هرعة واحهدة إنّمها الهدسین عیهن  » ریعت  

واحد  و لکن الیّرائع تختل   حتّی الیّریعة األخيهرة المحمسدیهة ( ص صهحيد  عائمهةٌ إلهی 

ایهن « یوم القيامة و لکن قبلها کانت  رعة التّوراة و اإلنجيل و  هرعة نهوحٍ و إبهراهيم (سص

خت ف بر حسهب مصهالحی اسهت کهه عر ههر عوری از اعوار اخت ف تناقض نيست  این ا

 هوع  عر  هریعت تبهدسل اسهت   ریعت است. پس عر عقل تبدسل استت تبدیل به جنون می

منتها تبدسل عقل به جنون  تبدسل خير به  ر اسهت  امها تبهدسل  هریعت موسهی بهه عيسهی و 

 هوع  ولهی عر فطهرس یعيسی به محمسد  تبدسل خير به خيرتر است  احکام احيانًا عهو  م

إط قًا بصورةٍ طليقهةٍ و إنّمها أحکهام  لتتبدس ال السطرة»  «اللَّهِ لِخَْلبِ تَبْدیلَ ال»تبدسلی نيست. 

السطرة محلّقةٌ علی أحکام العقل و هی أثاثيةٌ ألحکام الیّرعة القدسيسة اإللهيسة فی کلّ عورٍ 

فَطَهرَ بصهي ٍ مختلسهة ننظهر نظهرة  –ف ط ر-من األعوار الیّرعة. هنا آیهاسٌ عیهرون تحمهل 

 «.  األولی إلی هذه اآلیاس برمستها و جمعيتها حتّی نلتقی فی ما نعنيه حول آیة السطرة

ماواسِ فَطَهرَ لِلَّهذ  وَجْهِهيَ وَجَّهْهتُ إِنِّي» بها « فَطَهرَ»اوالً از نظهر لغهوی  1«اْلهاَرْ َ وَ السهَّ

ر ههو اإلنیهقا   السطهر ههو الیهبس و لکهن السطر هو الیهبس و اإلنسطها»تساوس عارع. « خَلَبَ»

الیبس األوسل  هنا  قّاسٌ عدسة فی خ ئب اهلل تعالی  الیبس األوسل  قًّا من العدم إلهی الوجهوع 

 «.  السطر هو الیبس»این مراحل  ب است. « و من الوجوع إلی سائر الوجوع

  طور؟ « الیبس من العدم» -

م. عدم که  يگی نيست  ال مهن  هیء اسهت. آن به تعبير فلسسی است  ما قبول نداری -

اعم « خلقه» نين نيست. « خلقه»  «فطره ابتدأه»خوع فطر  « السطر هو الیبس و هو االبتداء»

نظهر بهه حالهت اولهی « فطهره أوسالً«. »خلقه أوسالً  خلقه ثانيًا  خلقه ثاللًا  أخيرًا  کهذا»است  

ن اسهت  فطهرس اسهت. حالهت اولهی عارع  حالت اولی روح انسان که انسانيت اصلی انسا

السطر هو الیبس و ههو »عقل نيست  حالت اولی قلب نيست  حالت اولی روح نيست برمسته. 

لهيس إنیهاء ال »انیاء این اسهت. « اإلبتداء و هو اإلنیاء  انیاء یعنی ال مليل له من ذی قبل

ح اإلنسهان مهن من  یء و ال من ال  یء  إنیاء مهن  هیء البهدن  ألنس اهلل تعهالی أنیها رو

اختراع یعنی سابقه نهدارع. ایهن معهانی تقریبهًا متقهارب « بدنه  خ فًا للس سسة و اإلختراع

هستند  فطر که به معنی اختراع اسهت و انیهاء اسهت و ابتهداء اسهت و  هب اسهت  ایهن عر 

 طور است.وعع صيغه معمولی این
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ن خلقهة اهلل تختله  السطهرة و لکن فطرة  خلقة  لهيَةٍ  فطرة اهلل ملل خلقة اهلل و لکه»

ةٌ مهن السطهر  فطهر اهلل سهبحانه و تعهالی بهدن  اهلل  فطرة اهلل یعنی فطر  خا ٌّ  هيَهةٌ خاصهّ

اإلنسان من النّطسة  فطر اهلل نطسته من طينٍ الزبٍ  فطر اهلل روح اإلنسان من بدن اإلنسهان 

سهت  آغهاز وجهوعی ابتهدا اها فطرس نيستند. و این« و لکن ليس هذا و ذل  و ذل  فطرة

ةٌ مهن »انسان است  عر بُعد جسم  عر بُعد روح  اما فطرس نيست.  السطهرة ههی هيَهةٌ خاصهّ

الیبس  هيَةٌ خاصّةٌ منقطعة النّظير  ال نظير لها إط قًا بصورةٍ عامة فی کلّ خلبٍ مهن خلهب 

 «.  اهلل تعالی

خداونهد  فرمایند روح مجهرسع اسهت و بهدن جسهمانی اسهت وبر خ ف ف سسه که می

روح مجرسع عر بدن انسان ایجاع کرع. از کهل آیهاس خلقهت انسهان « رُوحي مِنْ فيهِ نَسَْختُ»

فقط جسم است؟ آیا روح احهب اسهت کهه « کُم» 1«تُرابٍ مِنْ خَلَْقناكُمْ»کنيم که استساعه می

 نُْطسَهةٍ مِهنْ ْنسهانَاْلِِ خَلَْقنَها إِنَّها»  «تُهرابٍ مِهنْ خَلَْقنهاكُمْ»گستهه  هوع یها جسهم؟ « کُم»به آن 

تر به روح انسان یا به جسم انسهان؟ بگویيهد بهه ههر عو  ولهی   انسانيت انسان بي «أَمْیاوٍ

این مراحهل را ذکهر « لَهُ  ال  هذا البدن أَْنیَْاناما »  «آخَرَ خَْلقًا أَْنیَْاناهُ ثُمَّ»تر است. روح مهم

 ثُهمَّ»گویهد  جها  بعهد میتها این 2«لَحْمًا ْلعِظامَا فَكَسَوْنَا»کند. نطسه  علقه  م غه  عظام  می

بدسلناه ملهل أنیهانا الحطهب رمهاعًا  یعنهی أنیهانا رمهاعًا فهی »یعنی « لَهُ أَْنیَْانا»  نه «أَْنیَْاناهُ

الحطب؟ بل بدسلنا الحطب رمهاعًا  إمسها أن تبهدسل حطهب کلّهه رمهاعًا أو بعهضٌ أو خ صهةٌ و 

 «.  ک سةٌ و اختصار  من الحطب

  وع  این  ه ارتباطی به حرکت جوهری عارع؟ که تبدیل میاین -

 گویند  قبول نداریم. ما آن حرکت جوهری که آقایان می -

  وع. همين تبدیل حرکت جوهری می -

 جوهری جسم بله.  -

 گویند از ماعسه به مجرسع. ها میای عیگر  آنای به ماعسهماعسه -

ناقض عارع   هون مجهرسع ال مهاعسه اسهت  مهاعسه ال مجهرسع ماعسه به مجرسع محال است  ت -

 «.الیّیء ال تحوسل إلی نقي ه  إنّما تحوسل إلی مليله»است  این تناقض است. 

  وع؟ مگر این  یء موجوع تبدیل به معدوم نمی -

 نيست  خوع این بدن را خلب آخر کرع.« لَهُ أَْنیَْانا»  «أَْنیَْاناهُ ثُمَّ»تبدیل نيست.  -
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 خلب آخر غير از آن خلب است.  -

ْاناهُ ثُهمَّ»متوجه هستم  غير این جسم  نه غير اصل جسم  عو نوع اسهت  گستنهد   -  أَْنیهَ

یعنی جسهم را برعا هتيم و کلّهًا مجهرسع کهرعیم  ایهن عرو  اسهت. بع هًا مجهرسع « آخَرَ خَْلقًا

و نمونهه  سهمایهن جو  هيره  کرعیم  یعنی قسهمت کمهی را مجهرسع کهرعیم یها نهه  خ صهه

ال یمکهن جعهل »ای از این جسم را برعا تيم  این را مجرسع کرعیم  این محال است. خاصّه

تباین صهد عرصهد « الماعسة مجرسعًا و ال جعل المجرسع ماعسةً ألنس بين التّجرسع و الماعسیة تناقض

 است. 

 بين وجوع و عدم تناقض است.  -

ها تباین کلّی اسهت  وجوع هستند  بين آنبين تجرسع و ماعسیت هم تناقض است  عو م -

توانند با هم با ند  یعنی هر  ه مجهرسع عارع  مهاعسه نهدارع  ههر  هه مهاعسه نهدارع  عیگر نمی

 هوع  ایهن عو عیگهر بها ههم خواهيهد بگذاریهد. تنهاقض میمجرسع ندارع   ما هر اسمی می

 و نعم است  مجهرسع یعنهی   وند. مجرسع یعنی مجرسع عن الماعسه  خوع ماعسه  پس الجمع نمی

این مجرسع اسهت. پهس بهين مجهرسع و مهاعسه « ليس فيه  یءٌ من الماعسة و الطاقة و کذا و کذا»

 صد عرصد تباین است  هر اسمی که بگذارید. 

کهه مهاعسی بهوع و « آخَهرَ خَْلقهًا»عو نوع است  ی  « آخَرَ خَْلقًا»  «آخَرَ خَْلقًا أَْنیَْاناهُ ثُمَّ»

پرکن بوع و لکن بدن بوع  پيدا بوع  میت« آخَرَ خَْلقًا»این محال است. یکی نه  مجرسع  د  

ما از خوع این بدن نيرویی را بيرون آورعیهم کهه ایهن اسهم ایهن نيهرو روح اسهت و نهامرئی 

 است. 

 باالخره اگر آن را خلب کرعند و ماعسی است  خلب آخر نيست.  -

لب آخر نيست؟ خلب آخر عو نوع است  ی  اگر  ما آب را تبدیل به بخار کرعید  خ -

 هوع گسهت  اگهر مجهرسع عا هته خلب آخر که صد عرصد با هم تساوس عارند  آن را که نمی

جها عهرب و تقسهيم هم مجرسع خلب آخر است  هم جسم. امها عر این -غير از خدا-با يم 

ثمس أنیهانا »ی  مقدار زیاعی گل عاریم  این گل را  کنيم  آیا این جسم بدن  ملل اینکهمی

خواههد ما گل را عطهر کهرعیم. نمی« أنیانا الورعة عطرًا»معنای این  يست؟ « الورعة عطرًا

بگوید ما گل را از ماعسیت برون برعیم و مجهرسع  هد  نهه  خ صهه گهل را از آن تساصهيل و 

يه آن  يست؟ بقيهه آن بهویی نهدارع  تیکي س و از آن بعد زیاع آن گرفتيم و  د عطر  بق

 بقيه آن زباله است.

 خلقت آخر است؟ « خَْلقًا»گویيد    طور می«خَْلقًا»گوید  می -
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عو خلب عاریم. خلقت آخر عو نوع است  ی  خلقت آخهر اسهت کهه خلقهت مهاعسی  -

 مجرسع  د که این محال است. 

 ]سؤال[ -

دیل مجهرسع بهه مهاعسه و تبهدیل مهاعسه بهه توانيد بگویيد محال است؟ یعنی تبه ما نمی -

 مجرسع.

 به حرکت جوهری کاری ندارم.  -

 تواند با د  حرکت مباین صد عرصد.حرکت جوهری حرکت به نقيض نمی -

 تر است. این کامل -

  وع.  وع خالب. نمیکند و میبنابراین خلب حرکت می -

 محال است.  -

  را محال است؟  ون کامل است.  -

 اطر اینکه هر  ه با د  مخلو  است. به خ -

تواند مجرسع با د  برای اینکه خوع این ی  بحلهی بله  ولی مخلو   د  مخلو  نمی -

است که آیا اص ً مجرسعی غير از اهلل عاریهم یها نهه  مها فعه ً بها ایهن بحهر کهاری نهداریم. 

د معدوم بیوع گویيم تبدیل  یء به صد عرصد مباین خوع  تبدیل نيست  این  یء بایمی

و مباین ایجاع  وع. اگر بخواهد این جسهمانی تبهدیل بهه جسهمانی عیگهر بیهوع و  هکل 

عیگر  بسم اهلل  تبدیل به نيروی ماعسی  وع  بسم اهلل  اما جسمانی بخواهد تبدیل بهه صهد 

عرصد غير جسمانی  وع  این اعدام و ایجاع است  یعنی باید اول اعهدام  هوع و بهه جهای 

 نيست. « أَْنیَْاناهُ»جا ی ایجاع  وع. بنابراین تبدیل نيست  عر اینآن  يگ عیگر

 عر اصل وجوع که میترک هستند؟ -

آن هم بحر عیگری است  عر اصل وجوع میترک هستند  اصل وجوع عو فهرع عارع  -

 هوع   هوع و آن تبهدیل بهه ایهن نمیکه متباین صد عرصد اسهت  ایهن تبهدیل بهه آن نمی

 هوع  عو وجهوع  وع و وجوع خلهب ههم تبهدیل بهه اهلل نمیه خلب نمیوجوع اهلل تبدیل ب

ْاناهُ ثُهمَّ»ایهن «. هو خِلو  عن خلقه و خلقه خلهو  عنهه»صد عرصد مباین هستند.   خَْلقهًا أَْنیهَ

 ِِْنسهانَاْل خَلَْقنَها إِنَّها» 1 «تُرابٍ مِنْ خَلَْقناكُمْ»یا « آخَرَ خَْلقًا أَْنیَْاناهُ ثُمَّ»فهماند؟  ه می« آخَرَ

این انسان که مخلو  است من تراب است  من طهينٍ  مهن « خَلَبَ  خَلَبَ»  «أَمْیاوٍ نُْطسَةٍ مِنْ

تراب  من نطسةٍ  این نطسه که جسم است  انسان که از این نطسهه خلهب  هد  انسهان عارای 
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عو بُعد است  ی  بُعد جسمانی ظاهر و ی  بُعد روحی غير ظهاهر  اصهل انسهانيت انسهان 

طور کههه جسههم حاعههر انسههان از نطسههه خلههب  ههده اسههت  ح انسههان اسههت  پههس همههانرو

ْاناهُ ثُههمَّ»طههور همين   روح انسههان هههم از همههين جسههم اسههت  پههس روح «آخَههرَ خَْلقههًا أَْنیههَ

 جسمانی است  یعنی نيروی جسمانی است. 

و اإلنسان س لة السس الس من النّاحيهة الجسهمية »این روح که نيروی جسمانی است  

 1«طهينٍ مِهنْ سهُ لَةٍ مِنْ اْلِِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ وَ»من النّاحية الرسوحية  أمسا من ناحية الجسميسة  

گل خيلی خالص  گل کلي  نه  این گل خالص مبدأ وجوعی انسان است   ه انسان اول 

گهل  ای کهه عر خهاروها از مهاعسههای بعدی   ون تمام انسانکه آعم اول با د   ه انسان

 هوند. پهس ایهن مرحلهه سه الس  هها و غهذاها اسهت  عرسهت میاست و از گل تمام ميوه

س لةٌ أولی  س لة ثانية  س لة المنی  المنیس س لة من الدسم کما الدسم سه لة مهن الغهذاء »

کما الغذاء س لة من طين و س لة أولی عبارةٌ عن األر  بعد ذل  الغذاء  بعد ذل  الدسم  

المنههی  بعههد ذلهه  نطسههة و نطسههة المرحلههة الخامسههة مههن السههس الس  سهه لة  بعههد ذلهه 

 گيری  ده است. ها خ صهخ صه است  همه این« السس الس

 ثُهمَّ نُْطسَةٍ مِنْ ثُمَّ» وع انسان  کند و میو این س له بعدًا حالت تکامل و تبلور پيدا می

ْاناهُ»ایهن «. آخَرَ خَْلقًا أَْنیَْاناهُ ثُمَّ لَحْمًا اْلعِظامَ سَوْنَافَكَ»و کذا  2«مُْ غَةٍ مِنْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ  أَْنیهَ

س لة الرسوح  الرسوح سه لة السهس الس و لکهن روح اإلنسهان »س له روح است. « آخَرَ خَْلقًا

متّخذٌّ من جسم اإلنسان کما فی آیاسٍ عدسة و لکن روح اإلنسان هما مرحلتان اثنتهان القهلّ 

 الَّتهي اللَّههِ فِْطهرَسَ»یر المرحلة األسافل و المرحلة السوقانية  مرحلة األسافل اإلنسان  التّقد

 فَهاَقِمْ»ناس یعنهی  هه؟ بایهد بحهر کنهيم. « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ»گوید    می«عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ

فطرس ناس عر بُعهد روحهی اسهت « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَسَ حَنيسًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ

 فَطَهرَ»یا ناس عر بُعد جسمی است؟ عر بُعد روح است. این نهاس کهه عبهارس از روح اسهت 

فطرس که مربوط به جسم نيست  فطرس جسم نداریم. این نهاس کهه عبهارس « عَلَيْها النَّاسَ

ایهن زیربنها عارع  جهرز « لَيْههاعَ النَّهاسَ فَطَرَ»از انسانيت روحانی و معنوی انسان است  این 

فعقليهة اإلنسهان و صهدر اإلنسهان  قلهب »عارع  جرز و زیربنای آن عبارس از فطرس اسهت. 

 فَطَهرَ الَّتهي اللَّههِ فِْطهرَسَ»اإلنسان  فؤاع اإلنسان  تسکير اإلنسهان  تبهدیر اإلنسهان  کهلّ  هیء 

 «.عَلَيْها النَّاسَ
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 له اصهلی اسهت عبهارس از فطهرس انسهان بنابراین اولين نقطه وجوعی انسان کهه سه

آید کهه قلهب اسهت و فهؤاع آید  مرحله بعدی مراحل عیگر میاست  مرحله بعدی عقل می

کهرعیم  م حظهه کنيهد عر « فَطَهرَ»است و لبس است و غيره. بعد از اینکه ما مروری بر لغت 

عهر  کهنم کهه  گوید. عر آیاس همان اوسليت  انیاء  حالت خاصه. این را همآیاس  ه می

 اللَّههُ خَلَبَ مَا أَوَّلَ»  «الرُّوحُ اللَّهُ خَلَبَ مَا وَّلُأَ» 1 «اْلعَْقلُ اللَّهُ خَلَبَ مَا وَّلُأَ»فی روایاس کليرة »

 هُهوَ وَ»کند. این را عر سوره هوع م حظه بسرمایيهد  ها با هم فرقی نمیاین اولين«. 2«اْلمَاءُ

ل عر این 3«اْلمهاءِ عَلَهى عَرْ ُهُ كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ في اْلاَرْ َ وَ السَّماواسِ خَلَبَ الَّذ  جها مسصهّ

 بحر کرعیم. 

نسرموع؟  ون جان جانهان انسهانيت انسهان بهه « السطرة» را « اْلعَْقلُ اللَّهُ خَلَبَ مَا وَّلُأَ»

روح است و جان روح به عقل است  منتها عقل فعليت فطرس است. فطهرس اسهت کهه بهه 

آیهد. و روایهاس از حالهت آید  اگر فطرس نبا د  به عنبهال آن عقهل نمینبال آن عقل میع

فعلی انسان تعبير کرعه است  این اوسليهت الزم نيسهت اوسليهت زمهانی با هد  اوسليهت مقهامی 

است. اوسليت مقامی انسان عبارس از عقل انسان اسهت و لکهن عقهل زیربنها عارع  زیربنهای 

 طرس انسان است. عقل انسان عبارس از ف

بها ا هتقاقاس گونهاگون « فَطَهرَ»این آیاتی که بنا بوع نظر کنيم. بيست آیه است که لسظ 

ماواسِ فَطَرَ لِلَّذ  وَجْهِيَ وَجَّهْتُ إِنِّي»ها آمده است. عر آن و حالهة خلهب » 4«اْلهاَرْ َ وَ السهَّ

« اعسة األوسلية أ ليس هکذا؟السسماواس و األر  حالة األوسلية  بس السسماواس و األر  من الم

 أَ قُهْل»عیگهر. آیهاس  نين عر کنيم و هممنیب کرع. کما اینکه عر آیاس فصّلت استساعه می

تها آخهر کهه عخهان  هد و از عخهان ههم  5«یَهوْمَيْنِ فهي اْلهاَرْ َ خَلَهبَ بِالَّذ  لَتَْكسُرُونَ إِنَّكُمْ

ماواس و « اْلاَرْ َ وَ السَّماواسِ فَطَرَ»سماواس عرست  د.  ماواس و قطهع السهس یعنی  بس السهس

ماواس مهن الهدسخان و األر  مهن الگّبهد « فَطَهرَ»ایهن « األر  خلقًا من الماعسة األوسليةت السهس

 عنوان اوسليت و ابتداء بوع. 
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 قُهلِ»إعاعتنا أمر  محالٌ « یُعيدُنا مَنْ»جماعة من الکسّار یقولون   1«یُعيدُنا مَنْ فَسَيَقُولُونَ»

اول این را عرست کهرعه  « اإلنیاء أهم  اإلبتداء أهم أو مرحلة ثانية 2«مَرَّةٍ أَوَّلَ فَطَرَكُمْ  الَّذ

 الَّهذ  وَ اْلبَيِّنهاسِ مِنَ جاءَنا ما عَلى نُؤْثِرَكَ لَنْ قالُوا» 3«.عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ» ؟تر است یا بعدًامهم

 قالُوا»سحره فرعون  « نُؤْثِرَكَ لَنْ قالُوا»؟ حساب عارع. «خَلَقَنا الَّذ  وَ» را نسرموع   4 «فَطَرَنا

قسمًا بالّهذی فطرنها علهی فطهرة معرفهة « فَطَرَنا الَّذ  وَ اْلبَيِّناسِ مِنَ جاءَنا ما نُؤْثِرَكَ عَلى لَنْ

ََلُكُمْ ال قَهوْمِ یها»قسم بدون جهت نيست  قسم بالدسليل است. « اهلل  قسمًا بالدسليل  عَلَيْههِ أَسهْ

د و معرفهة الهرسب فه  أریهد يعلی فطرة التوسح يفطرن 5«فَطَرَني الَّذ  عَلَى إاِلَّ أَجْرِ َ إِنْ أَجْرًا

 «.  أجرًا إط قًا

«. تُرْجَعُهونَ إِلَيْههِ وَ»علی توحيد عبوعیتهه « فَطَرَني» 6«فَطَرَني الَّذ  أَعْبُدُ ال لِيَ ما وَ»یس  

هدایهة ثانيهة  « سَيَهْدینِ»هدایة األولی  « فَطَرَني» 7 «سَيَهْدینِ نَّهُفَِِ فَطَرَني الَّذ  إاِلَّ»زخرف  

 فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَسَ« »هنا هدایاسٌ ث ثٌ  الهدایة األولی هی النقطة المیرقة األولی فطرة

رع «. »عَلَيْههها النَّههاسَ  فَِِنَّهههُ»الهدایههة اللّانيههة هدایههة بالعقههل و الهدایههة اللّاللههة الهدایههة بالیههّ

 رَبُّ رَبُّكُهمْ بَهْل قهالَ«. »سوف یهدین بیرعته القدسيسة حتّی أتبلور و حتّی أکتمل« سَيَهْدینِ

تسطّهر انیهقا  اسهت  یه   9«یَتَسَطَّرْنَ السَّماواسُ تَكاعُ» 8 «فَطَرَهُنَّ الَّذ  اْلاَرْ ِ وَ السَّماواسِ

ماءُ إِذَا»یههقا  اسههت   ههب عاریههم و یهه  انیههقا . تسطّههر انیههقا  اسههت  انسطههار ان  السههَّ

 10«.اْنسَطَرَْس

عر این عو آیه خوب م حظه بسرمایيد  یکی آیه اعراف است  یکی آیه روم. ما عر آیهه 

صهسحه اسهت کهه عه صهسحه پهاورقی اسهت.  34صسحه بحر کرعیم و عر آیه ذر  30روم 

الصهحيسة  ها عارند رع کهرعیم.تناق ی که این 66منطب  کلی و منطب علمی بیری را با 
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 ال عَلَيْهها النَّهاسَ فَطَهرَ الَّتهي اللَّههِ فِْطهرَسَ حَنيسهًا لِلهدِّینِ وَجْهَهكَ فَاَقِمْ»مائة تسعة و اربعين  

 وَ اتَّقُهوهُ وَ إِلَيْههِ مُنيبهينَ*  یَعْلَمُهونَ ال النَّاسِ أَْكلَرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ اللَّهِ لِخَْلبِ تَبْدیلَ

 حِهْگبٍ كُهلُّ  ِيَعًا كانُوا وَ عینَهُمْ فَرَّقُوا الَّذینَ مِنَ*  اْلمُْیرِكينَ مِنَ تَكُونُوا ال وَ الصَّ ةَ واأَقيمُ

 وَ»ایهن از ملحقهاس فطهرس اسهت. «. رَبَّهُهمْ عَعَوْا عُرٌّ النَّاسَ مَسَّ إِذا وَ*  فَرِحُونَ لَدَیْهِمْ بِما

 بِهرَبِّهِمْ مِهْنهُمْ فَریهب  إِذا رَحْمَهةً مِْنههُ أَذاقَهُمْ إِذا ثُمَّ إِلَيْهِ مُنيبينَ هُمْرَبَّ عَعَوْا عُرٌّ النَّاسَ مَسَّ إِذا

 فهي لهها بمیهتقاس «رَطَهفَ» تاتي«. »تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ فَتَمَتَّعُوا آتَيْناهُمْ بِما لِيَْكسُرُوا*  یُْیرِكُونَ

یتيمة بمعنی خيسرة کمهان کهان » «.اليتيمة هذه يف إلّا «اللَّهِ فِْطرَسَ» أتت ما و العیرین آیاتها

این آیه منقطع النّظير اسهت  عر کهلّ قهرآن مها « رسول اهلل ( ص یتيمًا  یتيمًا منقطع النّظير

  نين تعبيری نداریم. 

 فهي هنها كمها السطهرةأحکام  من الكلير نجد مهما النظير اليتيمة المنقطعة هذه في إلّا»

 لهها فحبس لذلك. »33تا آیه « القرآن سائر في أ باهها و ثمس»وم. سوره ر 33آیه  1«اآلیة هذه

مستقل  بر خ ف کلّ تساسيری که ما میاهده کهرعیم  عر آیهه فطهرس « فذّ ببحرٍ تنسرع نأ

آقایان بحلی ندارند و اگر عر آیهه ذر بحهر عارنهد  آن ذری اسهت کهه قابهل قبهول نيسهت. 

 السطهرة حهول البحوث ةكافّ حولها تحوم فصل  قول و فذّ ببحرٍ تنسرع نأ لها فحبس لذلك»

 القهرآن  بهه یصهدع برههانٍ كهاقو  البهراهين مسهارح فهي تظهر حير أحكامها  و گاتهاميس و

ههيچ حجتهی  حجهت فطهرس نيسهت  « سهوسالنّ هرعس تملهك ال و القلهوب له تق  ال حير

ء را تر است  حجت حس  حجت علم  کسّهار تمهام انبيهاحجت عقل  کسی که عقل او قوی

و لکهن « و کان حجستهم فهی لجسهة»به خيال خوع رع کرعند  رع نید  و لکن حجت آورعند 

 هرعس تملهك ال و القلهوب له تق  ال حير»عر مقابل فطرس همه الل و گنگ خواهند بوع. 

لذل  تری أنس اآلیاس البيسناس القرآنية و سائر کتاباس الوحی تتبنی السطهر النّهاس « »سوسالنّ

 «.تبنی العقول  العقول اآلخذة المتبلورة بِحکام السطرةو بعد ذل  ت

 ةكافّه مسثَ من و العقول و السكر تتبناها تيالّ البالغة ةالحجس تلك سوسالنّ هرعس تملك الو »

 لوالهها و»حقهول خمسهه رسهاالس و حقهول فرعيهه. « الحقهول كهلّ فهي اإللهية ساالسالرس

 األنسسية اآلیاس أعمب هاألنّ و برهنتها نع البراهين تساقطت و بكرتها عن الحجج لسقطت

زیربنای تمام آیاس حجج عقليه  آیاس حجج حسيه و « آیاتها سائر تتبناها حير عرقها أ و

علميههه  آیههاس حجههج برهانيههه و رسههوليه و رسههاليه  فطههرس اسههت  یعنههی عر بههاطن خههوع 

 فهالسطرة»ار کنهد. وار انکهوار و ابولههبتواند به آنچه حب است نه بگوید  ولو ابوجهلنمی
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انسان سه بُعد عارع  فطرس  عقل   هریعت  1«بدرجاتها اإلنسانية مللر من الگاویة رأس هي

تر اسهت  عقههل او و ههر کهدام عرجهاس عارنهد. فطهرس خهاتم النّبيهين از فطهرس مها نهورانی

امهها ایههن مللههر بههرای انسههانيت اسههت. « بههدرجاتها» نههين.  نههين و  ههریعت او نيههگ همهم

 و تتبناهها العاقلهة الگاویهة ثهمس  بهدرجاتها اإلنسهانية مللهر مهن الگاویهة رأس ههي فالسطرة»

عقل خطا عارع  اما با توجه به طرف راسهت و  ه   تکامهل « أساسها و هاأسس على تتكامل

 گيرع. گيرع و طرف راست از  ریعت میکند  طرف    از فطرس میپيدا می

 حهين كهان ًاأیسه اإلنسهان السهابغة الكاملة صبغتها هي اإللهية رعةالیّ  اللةاللّو من ثَمس »

« حال ةأیس على السطرة ليسقد ليس للعقل المتبنّية الیرعة یسقد الحال بطبيعة و العقل یسقد

قصورًا  تقصيرًا یها ههر  هه « عنها ی لّ و رعةالیّ یسقد قد العاقل أنس حال»ولو نوزاع با د 

عقهل اخهت ف عارع  « أصهحابها فهي تختله  ال و  تتخلّه ال ذاتيهةٌ ةٌحجسه فهالسطرة» با د

ها با هم اخت ف عارند. حتی احيانهًا احکام و عقول مختل  است  ف سسه  منطقيين  این

کننهد  امها عر فطریهاس اخهت ف هرگهگ ممکهن عر بدیهياس عق ء با هم اخهت ف پيهدا می

 نيست. 

ع و تسهتنبطها و تسهتبطنها العقهل ثمس» روع عاخهل  عر مهی« تسهتبطنها»  «مهدلولها توسهس

بعههد االسههتبطان  اسههتنباط اسههت  اسههتنباط « تسههتنبطها و»عهههد. عرون فطههرس و حکههم می

ع و»عبارس است از آب صاف را بيرون کیيدن از جهایی کهه عر عرون زمهين اسهت.   توسهس

 ون مدلول فطرس  مدلول اجمالی است و فطرس  این حجهت معصهومه ربانيهه « مدلولها

است  ابهام نيسهت. حالهت اجمهال اسهت  عر قهدم اول عقهل و عر است  اما حالت اجمال 

 و تسهتبطنها العقل ثمس»کند. قدم عوم و آخر  ریعة اهلل است که تساصيل فطرس را بيان می

 لهدیهما مجهولهة تساصيل إلى تر دهما اإللهية رعةالیّ مسثّ من و مدلولها توسسع و تستنبطها

بسيط یعنی برای همهه هسهت  « بسيطة اجماليةٌ ةٌحجس فالسطرة تسصي ً و جملةً لهماتكمس و

رو ن هم هست  محتاو به فلسسه خواندن  عرفان خواندن  عرس خوانهدن و حتهی عاقهل 

 بوعن هم نيست. بسيط است  ملل آب که عر عسترس همه است. 

گيهرع و از بينابين اسهت  از ایهن طهرف از فطهرس می« وسيطةٌ متوسطةٌ ةٌحجس العقل و»

احاطه عر عقهل و احاطهه عر « محيطةٌ موسسعةٌ ةٌحجس رعالیّ و»گيرع.  رع می طرف عیگر از

 أعلهى إلهى بهمها تصهل»فطرس عارع  منتهها زیربنها اول فطهرس اسهت و بعهدًا عقهل اسهت. 

 فِْطهرَسَ»ههایی عر آیهه جا بحراین« صساس ربعأ و نسبتين ذاس «اللَّهِ فِْطرَسَ» هنا معاليهما
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 فِْطهرَسَ»  «عَلَيْهها النَّهاسَ فَطَهرَ الَّتهي اللَّهِ فِْطرَسَ حَنيسًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ مْفَاَقِ» ده است. « اللَّهِ

کرعنهد خهدا از روح خهوع که بع ی گمهان می« رُوحي مِنْ فيهِ نَسَْختُ» يست؟ ملل « اللَّهِ

 اللَّههِ سَفِْطهرَ»روی  هه حسهابی اسهت؟ « اللَّهِ فِْطرَسَ» جاعر بدن انسان قرار عاعه است. این

جهها فطههرس عارای  نههد خصوصههيت اسههت کههه آیههه ایههن این« عَلَيْههها النَّههاسَ فَطَههرَ الَّتههي

 خصوصياس را بحر کرعه و بيان کرعه است. 

تهر عر عمهب آیهه فطهرس عقّهت بسرمایيهد و تسسهير را ههم کهه کنم بي من اسهتدعا مهی

ه مرحهوم جای عیگری نیده و مها مرههون الطهکنيد. بحلی که هيچ م حظه می اف خاصهّ

آباعی (ر ص هستيم که حهدوع  ههارعه  پهانگعه استاع اعظم آیت اهلل  يخ محمدعلی  اه

سالگی من بوع  ما عاعس کرعه بوعیم بهه مجلهس معهارف اییهان عر مسهجد جهامع تههران 

عیهروز عهر  کهرعم کهه تهر بحهر کرعنهد. برویم و بحر فطرس را حدوع ی  سال یها بي 

ان بسيار به جا است  از اییان هم نقل کهرعیم  امها همهه مطلهب قبول عارم فرماییاس ایی

کنيم  ایهن نيامهده اسهت. آقهای را قبول نداریم. و لکن عر تسسيرهای عیگر که مراجعهه مهی

آباعی ی  کتابی نو تند به نام االنسان و السطرة  سه بحهر اسهت  االنسهان و السطهرة   اه

این را کتاب عارم  عربی است  ولی عربی میهکلی االیمان و الرسجعة و القرآن و العترة. من 

نيست. و این مطالب عر آن کتاب به آن صورتی که اییان بيهان فرموعنهد  آمهده اسهت. مها 

کنيم  ما اصل مطالبی که عر ابعاع مسصهله ذکهر کنيم و هم نمیهم به آن کتاب استناع می

ر محهور آیهاس مقدسهاس کنيم  اما تبلوراتی کهه مخصوصهًا به ده است  از اییان نقل می

 قرآن و روایاس است  عر  خواهيم کرع.

 «.  عَظِيمِآنِ اْلقُرِِْیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْ »

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
 


