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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
در مبارزه ميان شهوات درونی و برونی بر ضد حق و عقليات درونی و برونیی در
راه حق ،در این مبارزه شریعت حق یک نقش بسيار مهمی دارد که هميشه غلبه را به
حق میدهید و بالیر را مولیوب میکنید .حیق امايیازادی دارد کیه روا حسیاب ایین
امايازات هميشه غالب است و هيچگاه مولوب نيسیت ،گرهیه هیاهرم زمیين ب یورد و
حرف حق را گوش ندهند .یکی اینکه حق ،حق است و هيچگاه بالر نمیشود و دوم
اینکه نداا حق در عميقدرین اعماق درون انسانها به نام فطرت به ییک دعبيیر و بیه
نام ذر به دعبير دیگر ،ادغام شده است .و آییه فطیرت هنیين میگویید «فَیََِِمْ وَجْهَی َ
لِلدِّینِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» 1،ایین «فِطْیرَتَ اللَّیهِ الَّایي فَطَیرَ النَّیاسَ
عَلَيْها» که بحث آن دفاصير گوناگون ماسلسله ماردّبیهاا دارد ،ایین فطیرت قلیق ا
است و در این آیه «ال دَبْدیرَ لِ َ ْلقِ اللَّهِ» دارد.
ما دو ب ش از بحث فطرت را امروز مورد نظر ِیرار مییدهيم ،ب یش او مراحیر
دهگانه یا ههاردهگانه یا قطوات و پلههاا دهگانه و یا ههاردهگانهاا که ما باید این
ِدمها را برداریم دا از شر شيطانها و شيطنتهاا درونی و برونی نجات پيیدا کنیيم.
زیرا قداوند که میداند ما مکلفان هه اباالئادی داریم ،در درون با شيالين درونی و
در برون با شيالين برونی ،این همه اباالئیادی کیه هیر فیرد فیردا از افیراد مکلفیان و
م صوصًا انسانها دارند ،عالج آن دنها به نيروا فردا نيست .بلکه نيازمند به دوجيه
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شرعی ربانی اوالً و به دوفيق ربانی ثانيًا هسايم .پروردگارا ،عالج هيسیت میا کیه در
درون دشییمنان و مییوانعی بییين قییود و دییو داریییم ،و در بییرون کییه شییيطانباران و
هوسباران و حيوانباران است ،ما هه عالجی داریم براا اینکه راه دو را گم نکنيم و
ِدمهایی شایان و بایساه و شایساه در راه دو برداریم.
اینجا مالحظه میفرمایيد در آیه فطرت ِبالً بحث هه بوده ،از آییه  27مالحظیه
بفرمایيد« .وَ هُوَ الَّذي یَبْدَؤُا الْ َ ْلقَ ثُمَّ یُعيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَیهُ الْمَثَیرُ الْیََعْل فِیي
السَّماواتِ وَ الََْرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَكيمُ» 1این آیات براا دوجّه دادن مکلفان به سوا
حق سبحانه و دعالی است که اصر قلقت و همه هيز قلقت بیا او اسیت .بعید مثیا
میزند «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَالً مِنْ أَنْفُسِكُمْ» 2از قود ما حجّت و دلير میگيرد بیراا اینکیه
اشاباهادی که ما در پرسايدن غير قدا مباالا به آن اشاباهات هسیايم ،از بیين بیرود.
این مشرکان معاقد هسیاند کیه قداونید قیالق السیّ ماوات و ا رضیين اسیت« .وَ لَیِِنْ
السیماواتِ وَ الْیََرْضَ وَ َسی َّرَ الشیَّ مْ َ وَ اْلقَمَیرَ لَيَقُیولُنَّ اللَّیهُ فَیََنَّ
سیَ ََلْاَهُمْ مَینْ قَلَیقَ َّ
یُؤْفَكُونَ» 3اگر شما ِبو دارید که قدا و یا قداا اصر در حدّاِر ،قالق سیماوات و
ارض است ،هرا به غير او میگرایيد و هرا غير او را میپرسايد
بعد مثا میزند «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَالً مِنْ أَنْفُسِكُمْ» دور نمییرویم ،نمیگیویيم دليیر
در فالنجا و فالن زمان است ،از قود شما .پروردگیار عیالم از قیود شیما مثلیی زده
اسییت« ،هَ یرْ لَكُ یمْ مِ ینْ مییا مَلَكَ یتْ أَیْمییانُكُمْ مِ ینْ ُش یرَءا َ فییي مییا رَزَِْنییاءُمْ» اگییر شییما
مملوکهایی دارید و قداوند اموالی به اش اص شما داده است ،آیا مملوکهاا شما
در اموا شما شریک هساند این را بحث میکند .الباه مثا را در جایی میزنید کیه
ِابر دردید نيست و الّا شما با کسانی همسان هسايد و همردیف هسايد ،قداونید بیه
شما مالی داده است ،آیا همردیف شما بدون هيچ علّای میدواند در این ما بیا شیما
شریک باشد قير .این هم امکان داشت ،ولی مثا را در جایی زده اسیت کیه مطلیب
بسيار روشن و بيّن باشد.
«ضَرَبَ لَكُمْ مَثَالً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَرْ لَكُمْ مِنْ میا مَلَكَیتْ أَیْمیانُكُمْ مِینْ شیُ رَءا َ فیي میا
رَزَِْناءُمْ» شما مملوکهایی دارید ،مملوک هر هیه میقواهید باشید ،مملیوک انسیان
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باشد ،حيوان باشد ،باالقره مملوک شما است ،در هر بعدا از ابعاد .آیا اگیر قداونید
روزاهایی به شما مالکها داد ،مملوکهاا شما کیه قیود آنهیا مملوکهیاا شیما
هساند ،میدوانند با شما در مالکيت اموالی که در اقاصاص شما است ،شرکت داشاه
باشند امکان ندارد« .فَََنْاُمْ فيهِ سَوا ٌ دَ افُونَهُمْ ءَ يفَاِكُمْ أَنْفُسَكُمْ» همانگونه که شما
از قوددان باک دارید و حواس شما جمع است کیه ایین امیوا شیما درسیت مصیرف
شود و از بين نرود ،شما از مملوکهاا قود هم بارسيد ،کَنّ ایین مملوکهیاا شیما
در اموا شما شریک هساند« .ءَذلِ َ نُفَصِّرُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ».
مثا به کجا میقورد قداوند مالک علی االلالق کیر عابیدین و معبیودین مین
دون ا است ،این ها ایین را ِبیو دارنید .قیود مشیرکين بیر ایین اعایراف دارنید کیه
آلههاا است ،مناها اله اصر قالق السّماوات و ا رض است ،این قیالق السیّ ماوات و
ا رض مالک شما انسانها و مالک اوثان و لواغيت و هیر هیه شیما بترسیايد ،اسیت.
همانگونه که شما مملوکهاا قدا هسیايد ،معبودهیاا شیما هیم مملوکهیاا قیدا
هساند ،آییا میشیود ایین مملوکهیاا قداونید هیم کیه معبودهیاا شیما هسیاند ،در
معبودیت شیما بیا قیدا یکسیان باشیند همیانلور کیه شیما قیدا را میپرسیايد ،ایین
معبودها و اوثان را نيز میپرسايد .این صحيح است این هرگز ِابر ِبو نيست .ایین
حجّت «بَرِ ادَّبَعَ الَّذینَ هَلَمُوا أَهْوا َهُمْ بِوَيْرِ عِ ْلمٍ فَمَنْ یَهْدي مَنْ أَضَرَّ اللَّهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ
ناصِرینَ»« 1و إذا کانت المعرکة هکذا معرکةً بين الحقّ و البالیر و بیين أهیر الحیقّ و
أهر البالر فما هو العالج الحاصر العالج الّذا یزییر کافّیة العیرِالت الدّقالنيیة و
ال ارجية بين الّذین یریدون أن یَمر ا و بين ا سبحانه و دعالی الّذا هیو الحید
ا صور».
«فَََِِمْ» ،این «فَََِِمْ» قطاب به هه کسی است قطابات ِیرآن ،قطابهیاا مفیرده
ِرآن لبعًا در درجه اولی به رسیو ا صص اسیت« ،فَیََِِمْ ییا رسیو الهیدا» کسیی
گمان کند پيومبر اِامه وجه نداشیاه« ،لِلیدِّینِ حَنيفیًا فِطْیرَتَ اللَّیهِ» نداشیاه البایه کیه
داشاه ،همانلور که در سوره محمّد میفرمایید «فَیاعْلَمْ أَنَّیهُ ال إِلیهَ إِالَّ اللَّیهُ وَ اسیْ اَوْفِرْ
لِذَنْبِ َ» 2صحيح ،أنّ رسو الهدا صص یعلم أعلم من کرّ العالِمين و العیالَمين أن ال
إِلهَ إِالَّ اللَّهُ و لکن «فَاعْلَمْ» لي

أمرم بحصو العلم ،بر أمرٌ باسیامراریة العلیم و العلیم
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باوحيد ا سبحانه و دعالی ،معرفةً با دعالی ال نهاییة لیه «وَ ُِیرْ رَبِّ زِدْنیي عِلْمیًا»

1

یعنی معرفةً بک ،معرفةً باوحيدک ،معرفةً بصفادک ،معرفةً بسائر اإللهيات و الرّبّانيات»
پ

نمیشود به این اشکا کرد که این رسیو گرامیی کیه او العابیدین اسیت و او

العارفين است ،هرا میفرماید «فَََِِمْ»
«فَََِِمْ وجهیک ییا رسیو الهیدا کرسیو ٍ مین النّاحيیة الرّسیولية ثیمّ مین النّاحيیة
الرّسالية البالغية أِم وجه السّائر المکلّفين یقيمون وجوههم للّدین حنيفًا» که امر بیه
رسییو ا صص دو بُعییدا اسییت بُعیید او قودسییازا و بُعیید دوم دیگرانسییازا.
همانلور که در سوره مزمّر دارد« .بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»« ،یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّرُ * ُِیمِ
ِصیفَهُ أَوِ انْقُی ْ مِنْیهُ َِلیيالً» 2الیی آقیر« .إِنَّ لَی َ فِیي النَّهیارِ سیَ بْحًا
اللَّيْرَ إِالَّ َِليالً * ن ْ
لَویالً»« 3سبحًا فی ال ضیمّات الملاطمیات مین المجامعیات ال ليقیة بالشیّ يطنات و
الحيونات و الهوسات» دریا است .دریاا بسيار وسيع و عميقی اسیت کیه «دجید فيهیا
غرًِا کثير» در زمانی که رسو ا صص دشریف آوردنید ،کیرّ عیالم دکليیف غیرق در
دریاهییاا جهالتهییا و شییيطنتها و قودقواهیهییا و قودبينیهییا و قودراهیهییا و
همينها بودند .رسو باید او قود را درست کند« ،یا أَیُّهَیا الْمُزَّمِّیرُ * ُِیمِ اللَّيْیرَ إِالَّ
َِليالً * نِصْفَهُ أَوِ انْقُ ْ مِنْهُ َِليالً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَدِّرِ الْقُرْآنَ دَرْديالً» شب قودسیازا
و روز دیگران را نجات دادن .شما باید او قود شنا یاد بگيرید ،بعد به دریا بروید و
کسانی را که در حا غرق شدن هساند ،نجات دهيد.
اینجا هم همينلیور اسیت «فَیََِِمْ وَجْهَی َ لِلیدِّینِ حَنيفیًا»« .فَیََِِمْ وَجْهَی َ» هنیا
قطییواتع عشییر فییی هییذه اایییة المبارکییة و قطییواتع أربییع فییی اایییة ا ّ دییی دليهییا و
المجموع أربعة عشر قطوة ،حسب العدید أربعة عشر معصیومين صع و ليسیت صیُ دفة
إنّما أمرٌ ِاصد نّ الطّهارة القمّة قاصةع بَربعة عشر معصیومين صع و ال بیدّ لسنسیان
أن یحصر عن الطهارة القمّة فی إِامة وجهها کذا»« .فَََِِمْ» اِامیه« ،وَجْهَی َ» ثیانی،
«لِلدِّینِ» ثالث« ،حَنيفًا» رابع« ،فِطْرَتَ اللَّهِ» قام « ،الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» سیادس
«ال دَبْدیرَ لِ َ ْلقِ اللَّهِ» سابع« ،ذلِ َ الدِّینُ» ثامن« ،الْقَيِّمُ» داسع« ،وَ لكِنَّ أَ ْءثَرَ النَّاسِ ال
یَعْلَمُونَ» عاشر« .مُنيبينَ إِلَيْهِ» حادا عشر« ،وَ ادَّقُوهُ» ثیانی عشیر« ،وَ أَِيمُیوا الصیَّ الةَ»
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ثالث عشر «وَ ال دَكُونُوا مِنَ اْلمُشْرِءينَ» آقر آن سلب است« ،أوّله ایجاب و آقره سلبٌ
[ ]...بالنّسبة لکلمة الاّوحيید ال إال إلّیا ا و لکین ال إلیه فیی الکلمیة ا صیيلة الکلمیة
الاّوحيد ماقدّم علی إلّا ا ایجاب و لکن هنا اإلیجاب ماقّدم علی السّلب لمیا ذا نّ
اإلیجاب لمن ایجاب للمؤمنون با  ،لما یقو ربّنا سبحانه و دعالی «ال إِلهَ إِالَّ اللَّیهُ»
إنّما یواجه کافّة المکلّفين من الملحدین و المشیرکين و المسیلمين ،ضیعفا  ،أِوییا و
غيرهم .فطبيعة الحا أنّ السّلب مقدّمٌ علی اإلیجابِ .ا هنا «فَََِِمْ» مین فیَِم أیّهیا
المؤمن و ال سيّما رسو المؤمنين رسو الهدا صص «فَََِِمْ وَجْهَ َ» .پ

اینجا کیه

ایجابها بر سلب اقير مقدّم است ،روا این حساب است که آن نفی کلّی ِیبالً شیده
دا مؤمن شده است و حیا آنکیه میؤمن اسیت ،بایید ایجیاب و ایجیاب ،نهایایًا نايجیه
ایجاب این است که سلب به کلّی نداشاه باشد« .وَ ال دَكُونُوا مِنَ اْلمُشْرِءينَ».
 دین حنيف یعنی هه بعد بحث میکنيم .بحث این آیه بسيار مهم است ،این اسیت کیه میا میدام واردجزئيات میشویم ،نمیقواهيم وِت دلف کنيم ،میقواهيم آنچیه در کایاب نوشیايم،
یک دبلورا پيدا کند و بهار باوانيم بفهميم.
 [سؤا ] بله ،همين را میقواهيم بحث کنيم« .فَََِِمْ»« .أوّالً «فَََِِمْ» ،لما ذا «فَیََِِمْ» وجیهاإلنسان موجود ،الوجوه الظاهرة و الوجوه البالنیة و الوجیه میا یواجِیه اإلنسیان بیه و
یواجَه» که انسان ادّجاه پيدا میکنید .هیه وجیه هیاهر اسیت ،بیا محسوسیات ،حیواس
هاهره انسان ،حواس پنجگانه .با معقوالت؛ حیواس و ادراکیات هندگانیه داقلیی کیه
عقر است ،صدر است ،فکر استِ ،لب اسیت ،فیؤاد اسیت و مراحیر م الیف .مراحیر
گوناگون ادراکات درونی وجه درونی است که انسان با مُدرکات غير محسوسه مواجه
میشود و ادراکات برونی که سمع اسیت ،بصیر اسیت ،لمی

اسیت و غيیره ،انسیان بیا

مواجه شدنها است که دریافتهاا صحيحی یا دریافتهاا غلطی را میکند.
اینکه کرّ زندگی انسان مواجهه اسیت« .اإلنسیان کننسیان کیرّ حيادیه مواجهیات،
مواجهات دقالنية» درونی« ،مواجهات برّانية» مواجهات بيرونیی .در ایین مواجهیات
اقذ و عطا است؛ میدهد و میگيرد .درست بدهد و درست بگيرد .در ایین مواجهیات
«فَََِِمْ وَجْهَ َ» ،این وجه هست ،وجوه هاهره و وجیوه بالنیه هسیت .اگیر ایین وجیوه
هاهره و وجوه بالنه را به حا قود بگذارید ،مواجهه غلط قواهد بیود .مثیر نمیاز،
الصیالةَ» صییالة ،صییالة اسییت ،نمییازا کییه میین میقییوانم و نمییازا کییه اميییر
«أَِيمُییوا َّ
5

المؤمنين میقواند ،هر دو صالة است ،احيانًا ممکن است مثالً رکوع من زیاددر لو
بکشد .اما «أَِيمُوا الصَّالةَ» این نماز زمينقورده فاییدهاا نیدارد ،بایید نمیاز را بیه پیا
دارید ،بلند کنيد .فقههاا فقیه اکبیر و فقیه اصیور را بیا هیم دیوأم کنيید و نمیازا کیه
شایساه محضر مقام ربوبيت است ،به جیاا آوریید .پی

«ال یَیَْدُونَ الصیَّ الةَ إِالَّ وَ هُیمْ

ءُسال »« 1،سُکَارا» ،اديان الصّالة است .اديان الصّالة نمیقواهد ،بلکیه اِیام الصیّ الة
میقواهد .در اینجا «فَََِِمْ» پ

اِامه الزم است .قوابيدن و هرت زدن که قدا دیین

قود را درست میکند نه ،قدا که اصالً دین نیدارد ،قیدا مایدیّن نيسیت ،قیدا میدیّن
است ،قدا دین براا میا درسیت کیرده اسیت و الّیا قیدا نیه نمیاز میقوانید ،نیه روزه
میگيرد ،نه قم

میدهد ،نه زکات میدهد ،نه جهیاد میکنید .قیدا کیه اصیالً دیین

ندارد ،از بیدینهاا درجه او است ،اصالً مکلف نيست.
«فَََِِمْ وَجْهَ َ» دین باید اِامه شود .بعد بایید راجیع بیه وجیه بحیث کنیيم« ،فَیََِِمْ
وَجْهَ َ» وجه هيست وجه همين صورت است این صورت را به لرف دین بکنیيم
دین یک مطلب معنوا است ،یک مطلب درونی است ،ییک مطلیب حقيقیی و واِعیی
است ،یک مطلبی است که ادراک با ح ّ هاهر در بعدهاا بعدا میشود .هاهر دین
با هاهر وجه ادراک میشیود ،بیا هیاهر وجیه بیه هیاهر کعبیه دوجّیه مییکنيم و نمیاز
میقوانيم ،اما اگر نيّت نداشاه باشيم ،نماز بالر است .پ

این اِامه وجه للیدّین دو

بعد دارد؛ بعد داقلی ،بعد بالنی و بعد هاهرا.
«فسِامة الوجه للدّین أیًّا کان فيه نبحث حولیه .فسِامیة الوجیه للیدّین و ال إلیی
الدّین ،للدّین» این هم حساب دارد« .إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدي لِلَّاي»« 2،إلی الّایی» نيسیت.
این «لِلَّاي» با «إلی الّای» حساب دارد« .إلی الّای» یعنی بين ِرآن و این هدایت فاصله
است ،اما قير ،اصالً اصر هدایت ِرآن است« .إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدي لِلَّاي» غير از ِرآن
هيزا در کار نيست ،قود ِرآن هدایت است .پ

«إِنَّ هیذَا الْقُیرْآنَ یَهْیدي لِلَّایي» .الم

براا مالزمه است .قودش هدایت است ،نه اینکه «یَهْدي إلی الّای» .این ِرآن هیدایت
میکند به هيز دیگرا که در قارج است ،یعنی یک هدایای در قارج است که نه قدا
است و نه ِرآنِ ،رآن به آن هدایت میکند .قير ،اینجا هم همينلور است.
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«فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ» دین از ما دور نيست .اوالً اگر دور بود« ،إلی الدّینِ» ،دین در
اعمق اعماق ذات ما است ،دیین داراا دو بعید اسیت ،ییک دیین درونیی و ییک دیین
برونی .دین درونی «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» است و دین برونیی شیریعة ا
است .مادامی که ما اِامه وجه به دین درونی نکردهایم ،نمیدوانيم اِامه وجه به دین
برونی بکنيم ،مادامی که عقر درونی را درست نکردهایم ،نمیدیوانيم عقیر برونیی را
که شریعت است ،دریافت کنيم .مادامی که شیيطان داقلیی را رام نکیردهایم ،شیيطان
قارجی رام نمیشود« .أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُ َ الَّاِي بَيْنَ جَنْبَيْ َ» 1دشمندرین دشمنان ما
در درون ما است و دوستدرین دوساان ما هم در درون ما است .اگر این دوسیتدرین
دوساان قود ما که عقر ما است ،که فطرت ما است ،که معرفت ما اسیت ،اگیر ایین را
دقویت کنيم ،در بيرون هم موفّق قواهيم بود و به عک

اگر نف

که اعیدا عیدوّ میا

است ،دقویت کنيم ،در بيرون هم شيطان دقویت شده و به حسیاب کلّیی میا رسیيدگی
قواهد شد.
«فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ» ،این «لِلدِّینِ» هنید بحیث دارد .البایه هنیوز بایید روا وجیه
بحث کنيم ،اما این یک سير اجمالی است که میکنيم« .فَََِِمْ وَجْهَ َ» الوجوه الظّاهرة
و الوجوه البالنة و الوجوه البالنة داقیدّم ،نّ الّیدین مین الوجیوه البالنیة» هیه دیین
فطرت که یک امر بالنی است و هه دین قارجی که دین ا است ،ییک امیر بیالنی
است ،یک امر معرفای است ،امر معنوا اسیت ،امیر لفظیی نيسیت ،امیر صیورا ِشیرا
نيست .اِامه وجه «فَََِِمْ وَجْهَی َ لِلیدِّینِ حَنيفیًا»« .حَنيفیًا» لیه جهیاتع أربیع «حَنيفیًا»
«فَََِِمْ حَنيفًا»« ،وَجْهَ َ حَنيفًا»« ،لِلدِّینِ حَنيفًا» .همه «حَنيفًا»« .هنالیک حنیفٌ و هنیا
جنفٌ ماقابالن ،الحنف هو اإلعراض عن البالر و الجنف هیو اإلعیراض عین الحیق».
«فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ حَنيفًا» یمکن أن دقيم وجهک للدّین الصّالح و لکین جنفیًا مثیر
الهؤال الّذین یسا دمون القرآن ضدّ القرآن ،یسا دمون الصّالة ضدّ الصّالة ،ا ضدّ
ا  ،القرآن ضدّ القرآن ،المسجد ضدّ المسیجد» .ایین جنیف اسیت ،ایین «أِیام وجهیه
للدّین و لکن جنيفًا ،ال حنيفیًا» ایین معیرض عین البالیر نيسیت ،معیرض از آنچیه بیر
قالف دین است ،نيست ،بلکه از حیق معیرض اسیت ،از آنچیه موافیق بیا دیین اسیت،
معرض است .این جریان را بددر میکند؛ یعنی ایین دیین حیق کیه بیراا حیق اسیت و
انسان را به سوا حق دعوت میکند ،این دین را وسيله ال دینی ِیرار دادن و حیق را
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وسيله بالر ِرار دادن است که «وَ الَّذینَ ادَّ َذُوا مَسْجِدم ضِرارم وَ ءُفْیرم وَ دَفْریقیًا بَیيْنَ
الْمُؤْمِنينَ» 1الی آقر.
«فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ» الّدین ،مگر ما دو دین نداریم دین درونی فطرت که بحیث
آن در اینجا است و دین برونی کیه شیارف فطیرت اسیت و کوداهیهیا و اجما هیاا
فطرت را برلرف میکند و احکام دعبّدیه ربانيه را که فطرت عاجز است ،مقرّر میکند
و این دین فطرت زیربنا است و پایه او و قطیوه اولیی اسیت ،بیراا امکیان دریافیت
دین اصلی که دیین قیدا اسیت .اینجیا میراد از دیین هيسیت «فَیََِِمْ وَجْهَی َ لِلیدِّینِ
حَنيفًا» هر المراد فقط الفطرة إذا کان الدّین حنيفًا هو الفطرة فقیط و لیي

الشیّ رعة

ا دینًا » حصر میکند« .فَََِِمْ وَجْهَ َ ِ-الدِّینِ»« ،العالم هو» یعنی بقيه عالم نيساند،
اگر هم باشند ،با او نسبای ندارند« .فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ ،الدّین» جن

دین است ،اصر

دین است ،غير از آن بیدینی است و مراد از این دین صالح است« .و لیي

المقصیود

دین الطّالح ،الدّین الصّالح ،الدّین دقرّبًا إلی ا سبحانه و دعالی».
این سیؤا اسیت« ،فَیََِِمْ وَجْهَی َ لِلیدِّینِ حَنيفیًا»« .الجیواب أنّ ا دعیالی یقیو
«فِطْرَتَ اللَّهِ» لم یقر «فِطْرَةِ اللَّهِ» إذا کان المقصود من الدّین حنيفًا فقط فطرة لکیان
یقو أدبيًّا «فِطْرَةِ اللَّهِ الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» فطرة ا صیفت دیین میشیود« .و لکین
ِا «فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ» .این زیر و زبرها حساب دارد .دیروز یکی
از برادران دشریف آوردند ،از ایشان سؤا کیردم در سیوره بقیره دارد «وَ إِنْ ءیانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةع» 2،هرا «ذُو عُسْرَةٍ» اسیت روا حسیاب اسیت .هیرا نفرمیوده «ذا عُسیْ رَةٍ»
«کانَ» دامّه است ،میقواهد بگوید در باب ربا نيست که اگر کسیی بیدهکار شید []...
در همهجا ،اصالً اصر وجود «ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةع» حسیاب دارد .ایین زییر و زبرهیا ،ایین
دامّه بودن و ناِ

بودنها حساب دارد .اینجا هم همينلیور اسیت« .فَیََِِمْ وَجْهَی َ

لِلدِّینِ حَنيفًا».
این «فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ حَنيفًا» دین فطرت را به عنوان مقدّمه و دیین شیریعت را
به عنوان ذا المقدّمه شامر است« .فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ حَنيفًا» مین میقیواهم وجیه
قود را به «الدِّینِ حَنِيفًا» دوجّه بدهم ،اما از کجا شیروع کینم از هیه شیروع کینم از
کاابها ،از ملّاها از قود بيرون بروم سفر از قود بيرون کنم ییا نیه ،از قیود شیروع
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کنم باید از قود شروع کنم« .فِطْرَتَ اللَّهِ» أعنی «فِطْرَتَ اللَّهِ» ،أقی ّ «فِطْیرَتَ اللَّیهِ»،
أعنی «فِطْرَتَ اللَّهِ» ال أعنی أنّ الدّین کلّه «فِطْرَتَ اللَّهِ» ،ال ،أثافی الیدّین ،بداییة الیدّین،
منطلق الدّین» ِدم او این است .شما که میقواهيد به فالنجا سفر کنيد ،بایید او
به فالنجا برسيد و و بعد به فالنجا ،نمیدوانيد لفره بروید و بیدون گذشیان از ایین
راه ،به مقصد قود برسيد.
«فَََِِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ حَنيفًا» ما هو الیدّین حنيفیًا «فِطْیرَتَ اللَّیهِ الَّایي فَطَیرَ النَّیاسَ
عَلَيْها» .در این «فِطْرَتَ اللَّهِ» قصوصيادی ذکر شده است .الباه این ییک سیير اجمیالی
است و بعد سير دفصيلی را قواهيم داشت« .فَََِِمْ وَجْهَی َ لِلیدِّینِ حَنيفیًا فِطْیرَتَ اللَّیهِ
الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهیا» هیرا فرمیود «فِطْیرَتَ اللَّیهِ» مگیر همیه م لوِیات از آنِ قیدا
نيست کرّ م لوِات« ،هذا قَ ْلقُ اللَّهِ فَََرُوني ما ذا قَلَقَ الَّذینَ مِنْ دُونِهِ» 1،هرا فرمود
«فِطْرَتَ اللَّهِ» یا در روف انسان «نَفَ ْتُ فيهِ مِنْ رُوحي» 2قدا روف حيوان را هم قلیق
کرده است ،قدا روف مالئکه را هم قلق کرده اسیت ،روف مورهیه را هیم قیدا قلیق
کیرده اسیت ،هیرا «نَفَ ْیتُ فيیهِ مِینْ رُوحیي» اینجیا جیاا گمراهیی گمراهیان اسییت،
میگوید قیدا از روف قیود جیدا کیرد و در آدم ِیرار داد ،پی

آدم ،آدم-قیدا اسیت،

قدا-آدم است .اینهنين نيست ،این اماياز و اقاصاص اسیت؛ یعنیی ییک روحیی در
ميان کرّ ارواحیی کیه قداونید قلیق کیرده اسیت ،امايیاز دارد .ایین در بیاالدرین ِلّیه
روحانيات است ،همهنين «فِطْرَتَ اللَّهِ» نه یعنی قدا فطرت دارد که کسی بياید شیعر
بگوید
فطرت دو فطرت پاک قداست

پاک از هر گونه عيب و قطاست

از هه رو قود را از او پوشاندهاا

اینهنين کردن از انسانی قطاست

اینها یعنی هه مثر آن کسی که میگوید «قَلَیقَ اللَّیهُ آدَمَ عَلَی صیُ ورَدِهِ»« 3،ا
دعالی قلق آدم شبهه فاإلنسیان شیبه ا » همیه آن حرفهیایی اسیت کیه یهوداهیا
زدند ،این مسلمانهاا محقّق هم میزنند که قداوند از روف قود درون این آدم ِرار
داد ،پ

آدم در یک بعد لجن است ،هه دکار شریعای بگوید ،هه مطهّرا بگوید ،هیه
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دیگران بگویند ،هر که بگوید درست نيست .یک بعد آدم لجن است کیه جسیم اسیت،
یک بعد او از روف قدا است .همين دَویالت و همين مطالب.
«فِطْرَتَ اللَّهِ» قدا که فطرت را به قود نسبت میدهد ،مگر هر هه به قیدا نسیبت
داده میشود ،از قدا است قلق ا  ،پ

قدا به دنيا آورده ،بيت ا  ،عبد ا  ،عیالم

ا  ،هر هه که مضافٌ اليه قدا است ،از ذات قدا است اصالً بين مضاف و مضیافٌ
اليه پنج احاما وجود دارد ،یکی از احاما ها این است که مضافٌ اليه عين مضاف
باشد« .نَفْسِي عَلَ زَفَرَادِهَا» 1الباه کم پيدا میشود .مضافٌ اليه یا کرّ مضاف اسیت ییا
بعض مضاف است یا م لوق مضاف است یا مولیود مضیاف اسیت .مضیافٌ اليیههاا
قدا که غير قداها باشند که «فِطْرَتَ اللَّهِ» است ،که قلق ا است ،که عالم است ،که
سماوات است ،که ارض است ،که جین اسیت ،ایین مضیاف اليیهها ،م لوقهیاا قیدا
هساند ،م لوقهاا قدا که ذات قدا نيساند ،قدا که «لَمْ یَلِیدْ وَ لَیمْ یُولَیدْ» قیدا کیه
والد نيست ،نه مولود است و نه والد.
«و لکن «فِطْرَتَ اللَّهِ»« ،فِطْرَتَ اللَّهِ» نسبةع قاصیّ ةع إلیی ا سیبحانه و دعیالی ،فطیرة
یعنی ابادا ٌ قیاص ،قلقیةع بهيِیةٍ قاصیّ ةٍ هیی أقی ّ ال یواص بیين قلیق ا ککیر»
مالئکه این فطرت را به این ِدرت ندارند ،دا هه رسد موجودات دیگر .همانگونه که
انسان در باالدرین ِلّه قلقای است و در باالدرین ِلّه وجودا است ،همهنیين فطیرت
انسان که اعمق اعماق درونی و روحیانی انسیان اسیت ،ایین در احسین دقیویم اسیت،
هنانکه نطفه انسان اینلور است« .لَقَدْ قَلَقْنَا اْلنِنْسیانَ فیي أَحْسیَ نِ دَقْیویمٍ» 2اإلنسیان
بجزئين ،الجیز الجسیمانی ذرّ الجسیم نطفیة ،و الجیز الرّوحیانی ذرّ الیروف الفطیرة،
النطفة و الفطرة» نطفه زیربناا وجود جسمانی انسان است و فطیرت زیربنیاا وجیود
روحانی انسان است .سایر جهات روحی انسان ،ساقامان و سازمانی بر مبناا فطرت
است ،همانلور که سایر سازمانهاا جسمانی انسان روبنایی است بیر محیور نطفیه.
«مِنْ نُطْفَةٍ قَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ».

3

«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّایي فَطَیرَ النَّیاسَ عَلَيْهیا»« ،فطرهیا علیی النّیاس» نيسیت« ،فطرهیا میع
النّاس» نيست« ،فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» است .ناس روبنا است ،فطرت زیربنا است ،هه هيز
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ناس روف ناس ،آن جز نامرئی نیاس ،نیه جیز مرئیی ،جیز مرئیی انسیان کیه فطیرت
نيست ،جز مرئی انسان آن نطفه است کیه ممکین اسیت بیا ميکروسیکو ها ببيننید و
بعدم که بزرگ میشود ،با هشم غير مسلّح ببينند .ولکن فطیرت انسیان ،عقیر انسیان،
ِلب انسان ،بوجهٍ عام روف انسان جیز نیامرئی انسیان اسیت ،جیز نیامرئی انسیان در
اینجا این مراد است که «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّاي فَطَرَ النَّاسَ» «یعنی قلق النّاس بهيِةٍ قاصّةٍ
ماميّزةٍ منقطعة النظير عليها»« .عَلَيْها» یعنی آن فطرت زیربنا است انسان روبنا است،
هه هيز انسان روبنا است روف او ،صحبت از جسم نيست .هون «فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهیا»
النّاس من النّاحية الرّوحية اإلنسانية ال من النّاحية الجسمانية .النّاحية الجسمانية من
اإلنسان ،جسد اإلنسان ،ال مناسبة بينهیا و بیين الفطیرة الّایی هیی النّاحيیة الرّوحيیة».
جسم انسان زیربنا و روبناهیا دارد کیه نطفیه و سیایر جهیات جسیمانی اسیت .و روف
انسان زیربنا دارد و روبناها که زیربنا عبارت از فطرت است و روبناها عبارت از سایر
جهات روف است .و قداوند مجموع روف را از جسم آفریده است ،این را بارها عرض
کردم که با صیرف نظیر از کیرّ آنچیه دیگیران فرمودهانید ،قداونید انسیان را از دیراب
آفریده ،روف و جسم انسان از دیراب اسیت ،جسیم را از دیراب و روف را از ایین سیالله
دراب که جسم است ،آفریده است و امکیان نیدارد اگیر روف مجیرّد اسیت ،مجیرّد از ال
مجرّد قلق شود و نه ال مجرّد از مجرّد قلق شود .مباین از مباین قلق نمیشود .ایین
محااج به دفصير نيست و در نوشاهها آمده است و ِبالً هم مفصّر عرض کردیم.
«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» یعنی قلق النّاس حين قلق النّاس من النّاحية
النّفسية و من النّاحية الرّوحية علی الفطرة ،فللنّاحيیة الرّوحيیة اإلنسیانية أبعیادٌ عیدّة،
أبعدٌ ا بعاد و أغزر ا بعاد و أعمق ا بعیاد و أِیوا ا بعیاد عبیارةع عین البعید الفطرییة
لسنسان» عقر انسان میرود ،اما فطرت نمیرود ،صدر انسانِ ،لیب انسیان ،هیر هيیز
انسان .و لذا در اینجا فطرت را اینگونه دعریف میکند .مکرّر عرض میکنيم که ایین
سير او است که ما در آیه داریم ،بعد مباحثی داریم.
«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال دَبْدیرَ لِ َ ْلقِ اللَّهِ» روا این فکر کنيد ،هگونه
«ال دَبْدیرَ لِ َ ْلقِ اللَّهِ» «ال دَبْدیرَ لِ َ ْلقِ اللَّهِ» هيست کسانی که عمر جرّاحیی انجیام
میدهند ،قداوند این انسان را به صورت نه مذکّر و نه مؤنّث آفرییده اسیت ،جراحیی
میکنند و مذکّر میشوند ،جراحی میکنند و مؤنث میشوند .اینجا دبدیر براا قلق
ا شد .این یک سؤا  .سؤا دوم در سوره مبارکه نسا شيطان یک دهدییدا کیرده،
این را در دفسير داریم و هاهرم به این صیوردی کیه عیرض مییکنم ،نيسیت .در سیوره
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مبارکه نسا  ،دهدیدهایی کیه شیيطان کیرده ،آییه « 118لَعَنَیهُ اللَّیهُ وَ ِیا َ لَََدَّ ِیذَنَّ مِینْ
عِبادِكَ نَصيبًا مَفْرُوضًا» ،ال نصيبًا واجبًا ،ال نصيبًا راجحًا ،ال نصیيبًا مزعزعیًا» مزعیزع،
گاه عابد رب است ،گاه عابد شيطان ،نه« ،نَصيبًا مَفْرُوضًا» فرض ِطع اسیت ،یعنیی بیه
لور کلّی از قدا فاصله میگيرد ،همه کارهاا او شيطانی اسیت ،افکیار او ،اِیوا او،
اعما او ،دمام صد درصد شيطانی است .اینها در حقيقت عابد شيطان هساند« .مِنْ
عِبادِكَ» این ها عدّه زیادا نيساند ،عدّه کمی قواهند بود یا اینکیه بیه ییک معنیا عیدّه
زیادا ،نصيب مفروض است.
«لَعَنَهُ اللَّهُ وَ ِا َ لَََدَّ ِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصيبًا مَفْرُوضًا» اینها هه کسانی هسیاند «وَ
لََُضِلَّنَّهُمْ» 1این دساه را گرفت ،جاده قداپرسای و معرفة ا را ِطع کرد ،بين آنهیا و
قدا را کالً ِطع کرد به ایین اکافیا نمیکنید« .وَ لََُضیِ لَّنَّهُمْ» دَکيیدٌ أوّ ع« ،وَ لَیَُمَنِّيَنَّهُمْ»
دَکيدٌ ثانی «وَ لَآمُرَنَّهُمْ» دَکيدٌ ثالیث «فَلَيُبَیاِّكُنَّ آذانَ الََْنْعیامِ وَ لَیآمُرَنَّهُمْ» کیه امیر جیدا
است .همه اینها مقدّمه بود« .وَ لََُضِلَّنَّهُمْ وَ لََُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَیاِّكُنَّ آذانَ الََْنْعیامِ
وَ لَآمُرَنَّهُمْ» شيطان به هه کسی میدواند امیر کنید شیيطان میداقر م الفیهاا دارد،
شيطان نمیدواند به ابراهيم و موسی و عيسی امیر کنید ،اصیالً نمیدوانید جلیو بیرود.
شيطان میدواند به کسانی کیه فقیه میقواننید ،امیر کنید امیر نيسیت ،او فقیط فرییب
میدهد و وسوسه میکند و میگوید نه ،هنیين اسیت و هنیان اسیت .بیه صیورت امیر
نيست ،آمریت نسبت به کسی است که عبد شيطان باشد ،ایین غیالم زرقریید شیيطان
باشد« ،نَصيبًا مَفْرُوضًا» باشد ،اصالً راه او به لور کلّیی از رحمیان بیه سیوا شیيطان
جدا شده باشد.
اینجا یک دحت امر است« ،دحت اإلمرة و دحت ا مر الشیّ يطانين و اامیران» پی
اینجا فاسق داقر نيست ،کافر معمولی هم داقر نيست ،کافر معمولی هیم اینگونیه
نيست که صد درصد حرف شيطان را گوش کند ،هه کافرا داقر اسیت کیافرا کیه
دحت امر است و آن هم امر شیدید ،بعید از اینکیه «نَصیيبًا مَ ْفرُوضیًا» شیده ،دحیت امیر
بسيار بسيار اکيد است .کجا است «قَیاَمَ اللَّیهُ عَلی ُِلُیوبِهِمْ وَ عَلی سیَ مْعِهِمْ وَ عَلی
أَبْصارِهِمْ غِشاوَةع» 2اینجا است .شيطان بر سر کسانی که «نَصيبًا مَفْرُوضًا» او شیدهاند،
آنهنان بالیی میآورد که اصالً از او جدا کرد ،برونی جدا کیرد ،فکیرا جیدا کیرد،
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عقلی جدا کرد ،فطرا هم جدا میکند .آنِدر غبار و کثافت روا این فطرت میریزد
که اصالً احکام فطرت در او عوض شده اسیت« .وَ لَیآمُرَنَّهُمْ فَلَيُوَيِّیرُنَّ» ایین بیاز دَکيید
است ،امر شيطان دَکيد است« ،فَلَيُوَيِّرُنَّ قَ ْلقَ اللَّهِ» این هیم دَکيید اسیت« ،قَلْیقَ اللَّیهِ»
هيست «قلق ا الفطرة»« ،وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُوَيِّرُنَّ قَ ْلقَ اللَّهِ» یعنی «فَلَيُوَيِّرُنَّ فطرة» روا
این فکر کنيد« .إذا کان «ال دَبْدیرَ لِ َ ْلقِ اللَّهِ» فی آیة الفطرة و المقصود من قلیق ا
الفطرة ،إذا ال دبدیر لفِطْرَةِ اللَّهِ الَّاي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ،فکيف یبدّ الشیّ يطان و یقیو
«وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُوَيِّرُنَّ قَ ْلقَ اللَّهِ» أ لي

هنالک دناِض ».

 دويير غير از دبدیر است. فرق آن هيست دبدیر آن است که ماهيت را کلًّا عوض کند ،ولی شيطان اصر ماهيت را عوضنمیکند ،هدف و مسير را عوض میکند.
 میدانم ،ولکن وِای «قَاَمَ اللَّهُ عَل ُِلُوبِهِمْ وَ عَل سَمْعِهِمْ» شد ،هطور اینجااگر هم ب واهد بفهمد ،نمیفهمد .اگر ب واهد بفهمید ،شیما در راه هسیايد ،ولیی بیاز
فکر کنيد.
 روا آن پرده میکشند. پرده ِابر زوا است یا نه اگر این پرده ِابر زوا نيست ،پبين رفت ،اگر ِابر زوا است ،پ

حکیم فطیرت از

این «لَيُوَيِّرُنَّ» نيست ،هون «لَيُوَيِّرُنَّ» یعنی بیه لیور

اکيد این دويير بر فطرت که قلق ا است ،ایجاد میکند.
«اللَّهُمَّ اشْرَفْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْنِیمَانِ وَ مَعَیارِفِ الْقُیرْآنِ الْعَظِیيمِ وَ وَفِّقنَیا لِمَیا
دُحِبُّهُ وَ دَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا دُحِبُّهُ وَ لَا دَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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