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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

 فَطَررَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ« »الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

در  1«.یَعْلَمُرونَ ال النَّراسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ

چنين جمالت این آیه مبارکه مقردار  بحرک کرردیم و مقرادیر دی رر  مفردات و هم

مرا یواجِره بره »وجره کره « حَنيفرًا لِلردِّینِ وَجْهَركَ فَأَقِمْ»کنيم. مانده است که بحک می

ا  اسرت  چرون انسران دارا  دو اسرت  دارا  وجروه مختلفره« اإلنسان و ما یواجَه به

وجه است؛ یک وجه ظاهر   حواس ظراهر  انسران و اعءراا ظراهر  انسران و یرک 

و قءري  اإلنسراني  اإلنسران فری کمرا  »وجه باطنی که ادراکات باطنيه انسان اسرت. 

ها و در معرکه شيطنت«. ي  أیّام التّکليف أن یواجه بکلّه کلّ المواجهاتالحياة اإلنسان

ها  افکار و عقاید و حتی حواس  ما بایرد در سرير الری اک یرک واد و توشره راهزنی

 بسيار قو  داشته باشيم  تا در مسير خود دچار انحراف نشویم.

اقامه کند  اگر اقامه وجره بررا  « ًاحَنيف لِلدِّینِ»  انسان باید وجه را «وَجْهَكَ فَأَقِمْ»

 وُجُروهَكُمْ فَوَلُّروا كُْنرتُمْ مرا حَيْرکُ وَ»یک امر مادّ  است  البته مراد وجه مرادّ  اسرت. 

المسجد الحرام و شطر مسجد الحرام مکران  محسروس  مرادّ  فتولير  الوجره » 2«شَْطرَهُ

ر اسرت  مقرادیم بردن این ظراه« شطر المسجد الحرام عبارةٌ عن تولي  الوجه الظّاهر 

خواند  باید تمام مقادیم بدن متوجه به انسان است. و لذا در حالی که انسان نماو می

شطر المسجد الحرام باشد. گاهی اوقات متوجه  إليه یک امر معنو  است  اگرر انسران 
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ها  بخواهد وجهی او وجود انسانی خود را بره امرر معنرو  توجره بدهرد  بایرد وجره

 ات معنو  را به آن توجه دهد. معنو  و ادراک

این صورت را هر چه بره آن طررف « توجّه إلی هذه الفکرة اتّجه إلی هذه المعرف »

ا  نردارد. صرورت و بردن را  چرون صرورت و بردن ومينره تفکّرر کرردن و کنيد  فایده

و هنرا یقرو  ربنّرا سربحانه و »ادراک نيست  بلکه وجه عقل است و وجه فکرر اسرت. 

الدّین حنيفًا ليس ظاهریًّا صرفًا و ال باطنيًّا معنویًّا « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ قِمْفَأَ»تعالی: 

صرفًا  بل هنالک أثرافی و أصرو  الردّین هری المعرارف الباطنير   العقيردة و العلرم و 

این مرحله اولی دین است که عمق دین و اصل دین عبارت «. التّخلّق و ما علی ذلک

رفتی است و مرحله ظاهر  دین عبرارت او ایرن اسرت کره انسران او امور داخلی و مع

 ظاهر اعما  خود را مطابق عقيده توحيد و معرفت توحيد  قرار بدهد.

یعنی فأقم وجوهرک کلّهرا  الوجروه « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»إذًا فقوله تعالی: »

و اإلدراکير  و مرن ثَرمّ الوجروه  الباطني  للّدین حنيفًا من النّاحي  المعرفير  و الباطنير 

الظّاهری  وجه الحس  وجه الذّوق  وجه الکذا  الوجوه الخمس  الظّاهری  اتّجاهرًا إلری 

ما یک مسموعات و «. األمور المحسوس  الملموس  المبصرة المسموع  و ما علی ذلک

ا هرم هرشرامل این« الدِّینِ حَنيفًا»مبصرات و ملموسات و مذوقاتی در عالم داریم که 

شود  پرس وجره حرس  یعنری وجره ها هم میشامل این« الدِّینِ حَنيفًا»شود. چون می

دهيم. و کنيم و او مسموعات باطله اعراض مریسمع را به مسموعات حقّه متوجه می

 وَجْهَركَ فَرأَقِمْ»چنين وجه بصر را و وجه لمس را و وجه ذوق را  چشيدن را. پس هم

 «. حَنيفًا لِلدِّینِ

مراحلی دارد  چنانکه دیروو عرض کردیم حنف مقابل جنرف اسرت  « حنيفًا»این 

خواهد باشد  باطرل هر باطلی می« الحنف ميل و اإلعراض عن الباطل بصورة طليق »

درونرری  باطررل برونرری  حنررف عبررارت اسررت او اعررراض و رو  گردانرردن او هررر چرره 

« هنا حَنفاتٌ أربع أو حنافاتٌ أربع« حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»خواهد باطل باشد. می

أنتَ « وَجْهَكَ فَأَقِمْ»فقط حا  دین نيست  بلکه حا  صاحب اقامه است. « حَنيفًا»این 

وقتی انسان خود را مجرّد او باطل کرد و اتّجاه إلی الحق داشت  «. حا  کونک حنيفًا

  امرا اگرر انسران اتّجراه إلری «لِلردِّینِ وَجْهَركَ أَقِرمْ»در حالی که اتّجاه إلی الحق دارد  

جِد »کنرد. کرار را درسرت نمی« لِلدِّینِ وَجْهَكَ أَقِمْ»الباطل دارد  این  سَ لَمَسرْ  عَلَر  أُسرِّ
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پس باید اوّ  درون را درست کرد  اوّ  عينک  1«فيهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ یَوْمٍ أَوَّ ِ مِنْ التَّْقوى

بين کرد  بعرد آنهره را انسران بایرد ببينرد  نرا صاف کرد  اوّ  چشم را تيزبين و روش

 ببيند. 

نره هرر « حَنيفرًا لِلردِّینِحَنيفًا   وَجْهَكَنِکَ حَنيفًا  إِقامُتَکَ حنيفًا    کَوْحَنيفًا فَأَقِمْ»

دین الشّيطان و دین الرّحمن  ألنّ الدّین عبارة عن الطّاع  و »دینی  ما دو دین داریم: 

يطاناإلنسان بين طاعتين اثنتين الردِّینِ »طاعر  الشريّطان «   طاع  الرّحمن و طاع  الشرّ

نيست  چون حنف اعراض عن الباطل است و اگر انسان طاعرت شريطان کنرد  « حَنيفًا

در مرحلره « حنيفرًا»  این «حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»این اقبا  إلی الباطل است. پس 

مره وجره بررا  دینری اسرت کره ایرن دیرن رابعه که حا  برا  دین است  یعنی این اقا

معرض عن الباطل است و دین معرض عن الباطل  آن طاعتی است کره باطرل نيسرت  

آن طاعتی است که مخلوط بين حقّ و باطرل نيسرت. بلکره طاعرت خالصره ک اسرت  

 طاعت خالصه ک  توحيد اک  معرف  اک  والی  اک  ال إله إلّا اک است. روایاتی در این

 کند. باب داریم که مصادیقی را ذکر می

بارها بحک « الدّین»در مورد خود « الدِّینِ حَنيفًا»این « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»

یوم الطّاع  است  دین دو « الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ»شده است که دین به معنا  طاعت است  

زاا الطّاع   خير  دین فقط به معنری معنا ندارد که یک معنا طاعت باشد و یک معنا ج

 طاعت است. منتها این طاعت دارا  دو مرحله است. 

 معنا  جزاا به تنهایی هم آمده است  یعنی معنا کردند.  -

کنيم دیرن کنيم. عررض مریدانم معنا کردند  چرون قبرو  نرداریم  بحرک مریمی -

ت ثنو ّ المعنی الطّاعر  و الدّین وحدو ّ المعنی الطّاع  و ليس»دارا  یک معنا است. 

 «. الجزاا علی الطّاع 

 یوم الدّین یعنی یوم الجزاا؟ -

قبو  نداریم  ترجمه کردند  ولی قبو  نداریم. این دین که بره معنرا  طاعر  اک  -

المرحل  األولی لطاعر  اک تعرالی مرحلر  تکليرف لتحقيرق »ا  است. است  دو مرحله

علم به طاع  اک الوم است  بعد عقيده به « عقيدیًّا عمليًّا الطّاع   تحقيق الطّاع  علميًّا

فالمکلّف فی الدّرج  األولی من الدّین یوم التّکليف »طاع  اک  بعد عمل به طاع  اک. 

 «. فی مثلکٍ من هندس  التّکليف  علمًا ثمّ عقيدةً ثمّ تطبيقًا و عمالً
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 شود؟ چه می «الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ»با این قاعده معنا   -

کنم. پس بنابراین مرحله اولی این است  مرحله اولری دیرن عبرارت او عرض می -

و المرحل  الثّاني  مرن الطّاعر  »گانه اصلی که دارد. طاعت است  طاعت به مراحل سه

 كُلُّ تَجِدُ یَوْمَ»بروو الطّاع  بجزائها و الجزاا نفس الطّاع  کما نستفيذ من اآلیات العدّة 

 بَعيردًا أَمَدًا بَيْنَهُ وَ بَيْنَها أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سُواٍ مِنْ عَمِلَْت ما وَ مُحْءَرًا خَيْرٍ مِنْ عَمِلَْت ما نَْفسٍ

جزائری کره « الجزاا نفس الطّاع  بملکوتهرا 1«بِاْلعِبادِ رَؤُف  اللَّهُ وَ نَْفسَهُ اللَّهُ یُحَذِّرُكُمُ وَ

که ثواب است  برا  خوش آمدن خدا نيسرت دهد  چه جزاا موافق طاعت خداوند می

دهد  برا  انتقام و حا  او آن به هم خوردن نيست  بلکه ایرن یا جزاا عصيان که می

ْفنا هرذا مِرنْ غَْفلَر ٍ فري كُْنرتَ لَقَردْ»یک ظهور حقيقت و ظهور واقع است.   عَْنركَ فَكَشرَ

داد  سخت بود  اعت خير انجام میوقتی در عالم دنيا ط 2«حَدید  اْليَوْمَ فَبَصَرُكَ غِطااَكَ

گرسن ی داشت  غربت داشت  اما اگر با دید واقعی به این طاعت کره ایرن وحمرات و 

بينرد خيلری راحرت اسرت. چرون ملکروت ایرن طاعرت مشقّات را دارد  ن اه کنرد  می

 رضوان اک است  جنّ  اک است  جزاا اک است. 

 مالِركِ»کنيم. شتيم  فقط اشاره مریچون این بحک را در انعکاس اعما  مفصل دا

یعنی یروم الطّاعر  و لکرن یروم الطّاعر  بررووًا لحقيقتهرا  فالطّاعر  و جرزاا « الدِّینِ یَوْمِ

خود طاعت یک مرحله ظاهر  بالفعرل عرالم تکليرف دارد و یرک « الطّاع  مثل بعض

ت  خورد  این دارو تلر  اسرت  شرور اسرمرحله واقعی دارد. مثل مریءی که دارو می

گزنده است  وننده است  این ظاهر است  ولی باطن آن سالم کردن مزاج او است. پس 

این دارو دو بعد  است؛ یک بعد ظاهر  است و یک بعد باطنی  بعد باطنی او نترای  

 فَرأَقِمْ»بنراا  علری ذلرک »بعد ظاهر  است و بعد ظاهر  او مقدّمات بعد باطنی است. 

عالم تکليرف بررا  « للطّاع  المکلّف « حَنيفًا لِلدِّینِ»هنا تکليف « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ

 فَرأَقِمْ»طاعت  عالم دنيا است  بعد الموت که تکليفی در کار نيست  بعد الموت که ما 

 فَرأَقِمْ»نداریم  بعد الموت چره عرالم برروا باشرد و چره عرالم قيامرت باشرد  « وَجْهَكَ

کليف نيست  بلکه عالم ظهور حقيقت تکليف است  جا عالم تمعنا ندارد  آن« وَجْهَكَ

 چه خير باشد که خير است  چه شر باشد که شر است. 
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کره « لِلردِّینِ»یعنی وجه را توجه بده بررا  دیرن  « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»پس 

این سفر او داخل به خارج است و بهترین سفرها همين اسرت  بهتررین سريرها  الری 

ر  است که نياومند به این طرف و آن طرف گشتن نيست  نياومند به دانسرتن اک  سي

ألنّ حجّر  اک تعرالی حجّر ٌ بالغر ٌ تحلّرق علری کرلّ »لغت نيست  خيلری سراده اسرت. 

المکلّفين عرف اللّغ  أو مرا عررف  عررف الرتکلّم أو مرا عررف  کرانوا عرالمين أو کرانوا 

کتاب فطرت هيچ چيز جز داشرتن فطررت خواهند باشند  مطالعه هر چه می« جاهلين

نيست. انسان هر کتابی را بخواهد مطالعره کنرد  لغرت آن را  ادب آن را  وضرع آن را 

کمرا یروم القيامر  »باید خوانده باشد و بداند تا بفهمد. اما کتاب فطرت چنين نيست. 

 إِنسانٍ كُلَّ وَ»ی سورة األسراا: ف 1«حَسيبًا عَلَيْكَ اْليَوْمَ بِنَْفسِكَ كَف  كِتابَكَ اْقرَْأ»الکبر  

ایرن « كِتابَركَ اْقررَْأ*  مَْنشُورًا یَْلقاهُ كِتابًا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ لَهُ نُْخرِجُ وَ عُنُقِهِ في طائِرَهُ أَْلزَمْناهُ

ها    کتاب خود اعما  است. خود اعما  یعنی دیدنی«كِتابَكَ اْقرَْأ»خواهد  سواد نمی

 کنم. شنود. مثا  عرض میها  آن را میيدنیبيند و شنآن را می

قرااة الکتاب التّکوین اإلنسرانی لهرا « حَسيبًا عَلَيْكَ اْليَوْمَ بِنَْفسِكَ كَف  كِتابَكَ اْقرَْأ»

در « مرحلتان اثنتان: مرحل  الدّین الطّاع  یوم الدّنيا و مرحل  الدّین الجزاا یوم اآلخرة

ین کتاب هستيم. کتابی که در عالم تکليرف مرأمور هر دو صورت ما مأمور به قرائت ا

توانيم هستيم آن را قرائت کنيم  کتاب فطرت است. با قرائت کتاب فطرت است که می

و هنا کتابان اثنان ربّانيان کتاب التّکروین و »کتاب وحی را قرائت کنيم و قبو  کنيم. 

دّم ٌ علری کتراب التّشرریع  کتاب التّشریع و لکن قرائ  کتاب التّکوین  کتاب الفطرة متق

ا  پس این یک مقدمره«. ما لم تقرأ کتاب تکوین الفطرة لم تقبل کتاب تکوین الشّرع 

المقدمره اسرت  مرا یرک مقدمره داریرم و یرک است و ایرن مقدمره او واجبرات آن ذ 

المقدمه شریعت اک است بر محور توحيد اک  والیر  اک  معرفر  المقدمه  یک ذ ذ 

روایاتی در این باب داریم. و مقدمه آن  این است که انسان او خود شروع کند  اک و 

ها  دی ر و عوالم دی رر نه اینکه وجه را متوجه به کتاب« حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»

 کند. 

ماواتِ فِي ذا ما اْنظُرُوا قُلِ»  ال قَروْمٍ نْعَر النُّرذُرُ وَ اْلآیراتُ تُْغنِري مرا وَ اْلرأَرْضِ وَ السرَّ

ما به این دستور داریم  ما دستور داریم که او خود برون رویم و به آسرمان  2«یُؤْمِنُونَ
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نظر کنيم  ولکن این مرحله دوم مطالعه است. مرا دو ها ها و ومين و ومينیو آسمانی

مرحله مطالعه داریم: مرحله اولی مطالعه عبارت او این اسرت کره مرا کتراب درون و 

ن را در بعد اوّ  و در اعمق اعماق تکوین انسانی که فطرت است  مطالعره کتاب تکوی

مطالعره تر باشرد  ایرن پي کنيم و به هر مقدار مطالعه ما نسبت به کتاب فطرت قرو 

 بسيار قو  برا  مطالعه کتاب شریعت خواهد بود که شریع  اک را قبو  کنيم. 

جرا اسرت او ناحيه ادبی سه جهرت در این« اللَّهِ تَفِْطرَ حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»

« الدِّینِ حَنيفًا»نفرمود  پس قطعًا « اللَّهِ ةِفِْطرَ»تواند مراد باشد  که هر سه جهت هم می

فقط فطرة اک نيست  محور دین حنيف عبارت او شریع  اک اسرت. شرریع  اک اسرت  

ت که محرور اصرلی و اوّلری و نهرایی وحی اک است  کتاب اک است  رساالت اک اس

« اللَّرهِ فِْطرَتَ» ها هستند. البته مقدمه الوم دارد  مقدمه آن چيست؟این« الدِّینِ حَنيفًا»

نِی أَعْ»جا سه احتما  وجود دارد: در این« الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»نفرمود. « اللَّهِ ةِفِْطرَ»و لذا 

را « اللَّرهِ فِْطررَتَنِری أَعْ»سه معنا است. « اللَّهِ فِْطرَتَزِمُ   أَْلاللَّهِ فِْطرَتَ  أَخُصُّ اللَّهِ فِْطرَتَ

 فَرأَقِمْ»شرود. همران فطررة اک می« اللَّرهِ فِْطررَتَنِری أَعْ»شود قبرو  کررد  چرون که نمی

یعنی دین همان است  اعنی هم که همان است  پرس « اللَّهِ ةِحَنيفًا فِْطرَ لِلدِّینِ وَجْهَكَ

 شود این را قبو  کرد. م ر اینکه چنين ب ویيم.نمی

 شود این وجه فطرت اک باشد؟ نمی «وَجْهَكَ فَأَقِمْ» -

وجه که فطرت اک نيست  وجه باید به فطرت اک اقامه شود  وجه باید به دیرن  -

 اقامه شود. یک وجه داریم و یک متوجه اليه. 

 ]سؤا [ -

 گویيم این درست نيست دی ر. می -

 شود. طور که شما فرمودید  همان معنی میاین -

جا سه احتما  وجود دارد: یک احتما  باطل است  احتما  عرض کردم در این -

 ةِحَنيفًا فِْطررَ لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»باطل همان احتمالی است که معنی فطرةِ اک باشد  

باشد  این غلط است. چون دین منحصر به فطررة « الدِّینِ»بد  او « اللَّهِ ةِفِْطرَ»که « اللَّهِ

المقدمه اصلی و منتهری اليره دیرن عبرارت او اک نيست  بلکه محور اصلی دین و ذ 

غلرط اسرت  م رر بره ایرن وجره کره « اللَّرهِ فِْطررَتَنِی أَعْ»شرع  اک است. پس بنابراین 

إلری  مااالردّ و األشرالاب المليئر أعنی بالفعل فی هذه السفرة الطویل  الشاقّ  »ب ویيم: 

به این معنا درست « اک تعالی فی سيرک إلی اک بالفعل أعنی من الدّین الحنيف فطرة

أعنی فطررت اک یعنری أعنری مرن الردّین »  نه اینکه اعنی تمامًا  «أعنی بالفعل»است. 
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فطررت اک را « دیرن حنيفرًا»این غلط اسرت. مرن اآلن او ایرن « حنيفًا ککل فطرت اک

اقامره وجره نکنرد و « عَلَيْهرا النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»قصد دارم  چون تا انسان به 

 رسد  به این معنا درست است. توجه نکند  به آن دین اصلی که طاع  اک است  نمی

أخصّ فطرت اک ألنّها »خوب است  « فِْطرَتَ اللَّهِأَخُصُّ »احتما  دوم آن است که 

« أکرم العلماا أخصّ فالنرًا»گویيم: کند  میفرق می« ال  ألنّها کمقدّم  ضروریّ أخص؟ 

 لِلردِّینِ وَجْهَركَ فَرأَقِمْ»جا چنين نيسرت  تر است  ولی در ایناین به عنوان احترام بي 

أخصّ فطرت اک  ال أخصّ فطرت اک ألنّ »منسوب به اخصّ است  « اللَّهِ حَنيفًا فِْطرَتَ

الک إلری اک و إلری فطرت اک  أقو  الدّین  ال  ألنّها مقدّم ٌ ضروری ٌ لزام بالنّسرب  للسرّ

 حَنيفرًا لِلردِّینِ وَجْهَركَ فَرأَقِمْ»به این معنا درست است. معنی سوم این است که « دینه

الردِّینِ حَنيفرًا عبرارةٌ »چه باشرد؟ « دین حنيفًا»که « ألزم فطرت اک»یعنی « اللَّهِ فِْطرَتَ

الشّرع  الرّبّاني  و لکن إذا ترید أن تقيم وجهک للشّرع  الرّبّانير  فعليرک أن تسرافر  عن

مثرل ایرن «. فال بدّ لک من وادٍ و راحل   وادک و راحلتک فطرت اک  ألزم فطررت اک

است که ب ویيم باید به مکّه رفت  اما باید وسريله واد و راحلره را فرراهم آورد. واد و 

مکّه هم واد و راحله نيست  امرا ایرن واد و راحلره بررا  رفرتن بره  راحله مکّه نيست 

تواند به مکّره بررود. معنری سروم مکّه الوم است  چون بِال واد و بال راحله انسان نمی

 شود. طور میاین

دین حنيفًا چيست؟ معلروم نيسرت. مصرداق اجلری و « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»

جا نشستيم و تمام بارت او شریع  اک است  ولکن همين؟ ما اینع« دین حنيفًا»اعال  

تروانيم وجوه باطنی و ظاهر  خود را به شریع  اک توجه بدهيم  چ ونه؟ چ ونره می

وحی را قبو  کنيم؟ این وحی چه ارتباطی با ما دارد؟ اگر وحی ارتباطی برا مرا دارد  

ألرزم »الوم دارد ترا اقامره وجره کنريم. بسم اک  اگر وحی ارتباطی با ما ندارد  مقدمه 

را « عَلَيْهرا النَّراسَ فَطَررَ الَّتري اللَّرهِ فِْطررَتَ»فطرت اک را محکم ب يرر  ایرن « فطرت اک

که شرع  اک است. اوّ  اقامه وجه به این « حَنيفًا لِلدِّینِ»محکم ب ير  برا  اقامه وجه 

اقامره وجره کررد   اجماليرات کرلّ دیرن او « اللَّرهِ فِْطرَتَ»بکن  وقتی به « اللَّهِ فِْطرَتَ»

آیرد  تمرام معرارف آید  نبوت درمیآید  معاد درمیآید  مبدأ درمیدرمی« اللَّهِ فِْطرَتَ»

 شود.استفاده می« اللَّهِ فِْطرَتَ»اصيل دینی او 

 این یعنی فطرت خداوند  خواسته خداوند؟ -

فطرتی است که در انسان ایجاد فرمروده اسرت. « اللَّهِ فِْطرَتَ»این را عرض کردم   -

اولری بحرو  اگر تکرار است  ما معذور هستيم  چون بحک بسريار مهرم اسرت. نقطره 
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معرفتی عبارت او بحک فطرت است  بنابراین اگر تکرار کنيم  ایراد  نردارد. انسران او 

اولری دارد کره است و او نظر روح یک نقطه نظر جسم یک نقطه اولی دارد که نطفه 

انسان دو ویربنا دارد  دو جرو « فلإلنسان ذرّان اثنان مبدأن أوّليان اثنان»فطرت است. 

 نُْطفَر ٍ مِرنْ»دارد  دو پایه دارد. ویربنا  وجود  جسمانی انسان عبارت او نطفه است 

ق و ویربنا  نفسانی و روحانی انسان عبارت او فطرت است  فطرت فو 1«فَقَدَّرَهُ خَلَقَهُ

العقل است و قبل العقل است. فطرت است  عقل است  صدر است  تردبّر اسرت  قلرب 

است  فؤاد است  خفی است  اخفاا است. ویربنا  تمام مراحل تکاملی روحی انسران 

ما هنوو در فطررت بحرک نکرردیم. ایرن «. النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»عبارت است او 

رض کردم. مطلبی کره دیرروو عررض کرردم و سرؤا  کرردم  اشاره را برا  این جهت ع

 «.اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال النَّاسَ عَلَيْها فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»

 ؟ «اللَّهِ فَأَقِمْ فِْطرَتَ»شود ب ویيم جا میاین -

 «. وَجْهَكَ فَأَقِمْ» -

 ف خود فطرت اقامه کن.   ب ویيم به طر«اللَّهِ فِْطرَتَ»دانم  نسبت به می -

خود فطرت مُقام است  ما باید خود را به طرف فطرت اقامه کنريم و لرذا همران  -

لمرا ذا »جرا آمرده اسرت؟ اواّلً چررا در این« اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال»بحک فعلی این است. 

 موصروف ٌ فطررت اک« اللَّرهِ لِخَْلرقِ تَبْردیلَال »یصف ربّنا سربحانه و تعرالی الفطررة اک 

 تَبْدیلَ ال»  ثالثًا: «عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي»  ثانيًا: «اللَّهِ فِْطرَتَ»بمواصفاتٍ عدّة هنا أواّلً 

 النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ»درست است که «. یَعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ»  رابعًا: «اللَّهِ لِخَْلقِ

خرورد. امرا چهرار هرا هرم میخرورد  بره قبلینمی« اللَّرهِ فِْطررَتَ»بره فقط « یَعْلَمُونَ ال

یعنری « اللَّرهِ فِْطررَتَ»ذکر شده است. خصوصريت اولری « اللَّهِ فِْطرَتَ»خصوصيت برا  

اک تعالی خلق خلق ً خاصّ  متميّزةً أولی بدیع ً ال سابق  لها کأصلٍ و أثافیٍّ إلنساني  »

 کند. است. پس فرق می« لَّهِال فِْطرَتَ»این « اإلنسان

این یکی او امتياوات خاصّه انسران اسرت کره یرک چنرين « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي»

خلقت ممتاو  را خداوند ویربنا و پایه و جرو وجود  انسران  در بعرد انسرانيت قررار 

است: یکی اینکره جا است  دو سؤا  سؤا  این« اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال»داده است. سوم: 

کنيم بره دیرن ؟ برا  اینکه اگر مرا اقامره وجره مری«اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال»چرا فرمودند: 

توانرد آن را تبردیل حنيفًا که قابل تبدیل است  شيطان و یا انسان و یرا هرر کسری می
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کند  پس فایده اقامه وجه چيست؟ اگر ما مأموریت داریم به کتابی مراجعره کنريم کره 

بل نس  است  قابل اتالف است و قابل او بين رفتن است  پس این اقامه وجه اقامه قا

 معصومه نيست. 

« عَلَيْهرا النَّراسَ فَطَررَ اللَّرهِ الَّتري فِْطررَتَ حَنيفرًا لِلردِّینِ»ربّنا یأمرنا النقيم وجوهنرا »

هرا و تمرام والو  و هزاهرز و ضرالالت و گمراهی« عاصم ً معصوم ً تزیرل أنّ الهزاهرز

انحرافات را او ما دور کند  اگر خودش مبتال به انحراف باشد چه؟ مثل منطق بشر   

تنراقض دارد  پرس فایرده آن  66خرودش « یصون الفکرر عرن الخطرأ»منطق بشر  که 

چيست؟ بحک آن را در آیه ذر خرواهيم داشرت. اگرر فکرر بشرر   نظرر بشرر   فتروا  

سف ً  عرفانًا بأ ٍّ کران إذا کران بشرریًا غيرر منطقًا  فل»بشر   آنهه مربوط به بشر است 

فرمایرد در آید  اینکه خداوند میجا یک سؤا  پي  میدر این«. معصومٍ فليس عاصمًا

کشرد و مقابل این همه انحرافرات و ضرالالتی کره او درون و بررون انسران شرعله می

یل به فؤاد متفئد خواهد نور معرفت را تبدیل به نار کند و فؤاد متفئد به نور را تبدمی

ا  کره به نار کند. و انسان انسانی را انسان حيوانی کند  اسفل سافلين کند. راه چاره

جرا بره اشرتباه خرورد و در هيچجا به مشکلی برنمیصد درصد چاره است  و در هيچ

 خورد  فطرت اک است. برنمی

  اهواا را کندگویيم فطرت قابل تبدیل است  چطور شيطان عقو  را عوض میمی

کنرد  مقاصرد را عروض کنرد  اهرداف را عروض میکنرد  علروم را عروض میعوض می

هرا کرافی نيسرتند. هرا کرافی نيسرتند  حسکند. بنابراین عقو  کافی نيسرتند  تعقّلمی

معصومی در وجود انسان وجود ندارد  تا اینکه انسران در سرفر إلری اک او درون کره 

« اللَّرهِ لِخَْلرقِ تَبْدیلَ ال»فر عاصم و سفر معصوم باشد. خواهد سفر کند  این سفر  سمی

خلق  خلق موجودات بوجهٍ عام  1«اْلأَمْرُ وَ اْلخَْلقُ لَهُ أاَل»هنا أمر اک و هنالک خلق اک 

شرریع  اک »شرود  تشرریع اسرت. است  امر فرمانی است که بر این موجرودات وارد می

الفطرة اإلنساني  ليسرت مرن شرریع  اک مرن تکروین ليست من خلق اک  من أمر اک و 

جا دو کتاب وجرود دارد  یرک کتراب تکروین اسرت و یرک کتراب تشرریع در این«. اک

ه اولياا عبارت او تکوین فطرت در انسران است  کتاب تکوین در نطفه اولی و در نطف

وم و کتاب تشریع شریع  اک است  شریعت دسرت نخرورده کره معصر که معصوم است.
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است. این دو معصوم که با هرم التقراا کردنرد و برا هرم همراهن ی کردنرد و همراهری 

 دهد. ها نجات میها و گمراهیراههکردند  انسان را او بی

يطان هردّد بنری نروع »سرؤا : «. اللَّرهِ لِخَْلرقِ تَبْدیلَ ال»جا دارد: این أ لرم یکرن الشرّ

پس شيطان تهدیرد کررده اسرت کره مرن خلرق  1«اللَّهِ خَْلقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ لَآمُرَنَّهُمْ وَ»اإلنسان 

دهم. یکی او برادران دیروو اشاره فرمودند که بين تغيير و تبدیل فرق خدا را تغيير می

خواهد ب وید یعنی خلق اک  این نمی« اللَّهِ خَْلقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ»طور هم هست. است  همين

تواند این کار را بکند. گذارد  خير  هيچ کس نمیدارد و خلق دی ر  میخلق را برمی

المادّة األوّليّ  و الثّاني  و الثّالث  و إلی غير مخلوقر  »آنهه را خداوند خلق کرده است  

اک تعالی ال یمکن ألحد أن یزیل خلق  اک عن بکرتها ثمّ یخلق خلقًا ثانير   محراالن 

جهت ایجابی خلقت در اختصاص هم جهت سلبی آن و هم جهت ایجابی آن. « اثنان

حق است و جهت سلبی خلق هم در اختصاص حق است. البته تغييررات امکران دارد 

هل من »کند  اما اصل اینکه خداوند خلق می -راجع به تغييرات بحک خواهيم کرد-

 «خالقٍ غير اک؟

 فَتَكُونُ فيها فَتَْنفُ ُ بِإِْذني الطَّيْرِ كَهَيْئَ ِ الطِّينِ مِنَ تَْخلُقُ إِْذ وَ»اگر راجع به مسيح هم 

خالق خدا است  عيسی خالق نيست. اگرر نسربت خرالق بره عيسری داده  2«بِإِْذني طَيْرًا

خالقي  المسيح )ع( مجرّدةٌ عن الخالقي  »شود  باید او خالقيت ربّانيه تجرید شود. می

 «.بِإِْذني«. »الرّبّاني 

 ارد راجع به بندگان گفته شود.چون خلق صفت فعل است  هيچ اشکالی ند -

خيررر  بعءرری افعررا  اسررت کرره در اختصرراص خرردا اسررت  خالقيررت  مرردبّریت   -

طور کره ذات خردا  ذات اختصاصری ها در اختصاص خدا است. همرانمشرّعيت  این

 است  صفات خاصّه خدا و افعا  خاصّه خدا هم اختصاصی است  اعطایی نيست. 

 ]سؤا [ -

شما بتوانيد یک نفر  را بياورید کره جسرمی را خلرق آن هم اختصاصی است.  -

کند  یعنی ال من شیا ایجاد کند  امکان ندارد. جسمی را به جسم دی ر تغيير بدهرد  

يْ كُرلَّ أَعْطر  الَّرذ »این امکان دارد. این تغيير است  خلق نيست. خلق چيسرت؟   اٍشرَ
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در « هَدى ثُمَّ»است که تکوین است و  مرحله اولی« خَْلقَهُ»این است.  1«هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ

 بعد  تشریع است  هدایت و راهنمایی است. 

 پس عيسی هم خلق نکرد.  -

 «.تَْخلُقُ بِإِْذني»نه   -

 یعنی ماهيت آن پرنده او خدا بود.  -

اسرت و « بِرإِْذني»شکی نيست  یعنی این پرنده  تبدیل شدن این خراک بره لحرم  -

سرراوها بهتررر او عيسرری اسررت. و الّررا مجسّمه« بِررإِْذني»دميررده شرردن روح در ایررن لحررم 

 تَْخلُرقُ إِْذ وَ»که کار  ندارد. توانند خاک را بردارند و شبيه به مجسّمه بساوند  اینمی

فقط اذن اسرت. اذن هرم « بِإِْذني طَيْرًا فَتَكُونُ فيها فَتَْنفُ ُ بِإِْذني الطَّيْرِ كَهَيْئَ ِ الطِّينِ مِنَ

« بِرإِْذني»نيست که من به عيسی اذن دادم که این کرار را انجرام دهرد  خيرر  اذنِ داده 

کنيرد  ایرن دارید و شبيه جسم طير درست میهمان آن. همان آن که این گل را برمی

است که « بِإِْذني»جسم طير درست کردن که گوشت باشد  این تبدیل خاک به گوشت 

تواند آنًا این کار را بکند. البتره برا یتکوین خاک به گوشت است و هيچ غير اللّهی نم

خورد  ولکن آنرًا کند  گوسفند علف را میفاصله ممکن است  او خاک علف رشد می

 با او بين بردن وسایل عادیه و فواصل این کار را بکند.

 پس کار مهمی نکرده است.  -

الهری کار مهم او این است که خداوند به این عمل ربّانی نشران داد کره ایشران  -

است  خود عيسی کار مهمّی انجام نداده است. کرار مهرم خرود عيسری  عيسری شردن 

کلّ اآلیات الرّبّاني  الّتری ترد ّ »است و آن وحماتی که دارد و الّا تمام معجزات انبياا  

علی رساالت المرسلين و عصم  المعصومين کلّهرا مرن أفعرا  اک تعرالی و إنّمرا هنرا 

قَّ وَ السَّاعَ ُ اْقتَرَبَتِ»)ص( إلی القمر  مقارن  بين إشارة محمّدٍ و لکرن مرن  2«اْلقَمَررُ اْنشرَ

شقّ القمر؟ ربّنا  ربّنا شقّ القمر بإرادته و لکن إرادته قریب ٌ  ممتزج ٌ أو قریبر ٌ برأحر   

هرا محمّرد شرود  بردون اراده خردا و الّا اگر محمّرد  ميليون« قریب ٌ باإلشارة المحمّدی 

طرور شود. تمام معجرزات انبيراا همينشود  م س هم نصف نمیشپ  هم نصف نمی

است  اصالً معنا  معجزه همين است. لفظ معجزه هم غلط است  آیره درسرت اسرت  
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یرا آیرات دی رر  چررا  1«مُوسر  أُوتِيَ ما مِْثلَ أُوتِيَ ال لَوْ قالُوا»تعبير صحيح آیت است. 

 و او این قبيل.  2«اْلأُول  الصُّحُفِ فِي ما بَيِّنَ ُ تَْأتِهِمْ لَمْ وَ أَ»آیات نياورد؟ 

چيسرت؟ « اللَّهِ خَْلقَ»  «اللَّهِ خَْلقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ»تغيير امکان دارد. « اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال»

 فَرأَقِمْ»همين فطرت است  آن خلق اللّهی کره محرور دیرن اسرت و محرور « اللَّهِ خَْلقَ»

است  فطرت است  عقل نيست  صدر نيست  قلرب نيسرت  لربّ « ًاحَنيف لِلدِّینِ وَجْهَكَ

نيست  مراحل دی ر درونی نيست  دست نيست  چشم نيست  پا نيست  ومين نيسرت  

هرا نيسرت  تغييررات شريميایی و تغييررات آسمان نيست. ایرن ومرين را گرود کررد  این

« اللَّرهِ فِْطرَتَ» فيزیکی نيست. آنهه به عنوان حجّت بالغه الهيه محور است  عبارت او

 را ب يرد  حجّت بالغه الهيه را گرفته است. « اللَّهِ فِْطرَتَ»است. اگر شيطان این 

 ال»نيسرت  تبردیل چيسرت؟ « یُبَدِلُّنَ« »یُغَيِّرُنَّ»  «اللَّهِ خَْلقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ لَآمُرَنَّهُمْ وَ»و لذا 

این فطرت را بردارند  چيز دی رر  جرا  آن  تبدیل این است: یعنی« اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ

ب ذارند. بردارند یعنی چه؟ یعنی این حالتی که در اعمق اعماق روح انسانی است که 

هريچ وقرت انحرراف در  3«بَلر  قالُوا»افتد  هميشه حجّت است  هيچ وقت او بلی نمی

رد  سراختمان تواند پيدا کند. این عمق را بردارد  این ریشره را بررداعقيده توحيد نمی

شود. اگر این ریشه و این پایه را برداشرت  سراختمان بره طرور کلّری خرراب خراب می

توانرد ایرن کرار را شود و حجّت بالغه الهيه در کار نخواهرد برود. شريطان کره نمیمی

ا    با چه کسانی؟ با همه نه. کار شيطان سه مرحله«اللَّه خَْلقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ»بکند  شيطان 

کند  مؤمنی است که بعءی اوقات ایمان  بعءری اوقرات مرحله اولی فاسق می است:

 بود  هميشه فاسق بود. « یُغَيِّرُنَّ»نيست  اگر « یُغَيِّرُنَّ»فسق  این 

کند  کافر که کرد  این کافر مادامی که در حالت کفر متوسط مرحله ثانی: کافر می

کشيده اسرت. چرون رو  فطررت ا  است  وضع او این است که رو  فطرت یک پرده

 وَ یُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ اْلفِْطرَةِ عَلَ  یُولَدُ مَوْلُودٍ كُلُّقَا َ رَسُو ُ اللَّهِ )ص(: »پرده کشيده است. 

 اْلفِْطررَةِ عَلَر  یُولَردُ مَوْلُرودٍ كُلُّ»حدیک متواتر بين فریقين است.  4«یُمَجِّسَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ

این سه انحراف توحيد  که یا تجسيم است یرا « یُمَجِّسَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ
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 عَلَر  یُولَردُ مَوْلُرودٍ كُرلُّ»آیرد و الّرا تثنيه است یا تثليرک اسرت  ایرن او جرا  دی رر می

 النَّراسَ فَطَررَ الَّتري اللَّرهِ فِْطررَتَ»همان تعبيرر  کره قررآن دارد  « اْلفِْطرَةِ عَلَ «. »اْلفِْطرَةِ

فطرت اصل است و این اصل انسانيت انسان که فطررت اسرت  «. اْلفِْطرَةِ عَلَ »  «عَلَيْها

ا  رو  مرحله اولی این است کره اوّ  پررده« یُغَيِّرُنَّ»  «یُغَيِّرُنَّ»رفتنی نيست. بله او بين

شود  خدا  ی انره شود  خدا  ی انه  دوتا میکشد. خدا  مجرّد  جسم میفطرت می

 «. یُمَجِّسَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُهَوِّدَانِهِ»شود. تا میسه

نيست. تغيير دوم حالت « یُغَيِّرُنَّ»این مرحله اولی و تغيير اوّ  است  ولی این هنوو 

کند. اوّ  او ایمران کنرار رفرت  تغييرر دوم حالرت عنراد عناد نسبت به ایمان ایجاد می

کند. عناد نسبت بره ایمران پررده دوم اسرت. ولری هنروو هرم مان ایجاد مینسبت به ای

حالت برگشت وجود دارد  ممکن است عنراد تبردیل شرود و محرب شرود. پررده سروم: 

وقتی این را انرداخت  1«غِشاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَل  وَ سَمْعِهِمْ عَل  وَ قُلُوبِهِمْ عَل  اللَّهُ خَتَمَ»

 2«خالِردُونَ فيهرا هُمْ النَّارِ أَْصحابُ فَأُولئِكَ خَطيئَتُهُ بِهِ أَحاطَْت وَ يِّئَ ًسَ كَسَبَ مَنْ بَل »

وقتی مرحله پرده سوم را انداخت  پرده سوم آخرین پرده است. غيرر ممکرن اسرت کره 

«. فَلَيُغَيِّررُنَّ لَرآمُرَنَّهُمْ»جرا اسرت  این« فَلَيُغَيِّررُنَّ»این انسان برگردد و موحّرد گرردد. ایرن 

آمریت مؤکّرد شريطان نسربت بره کسرانی اسرت کره صرد « آمُرَنَّهُمْ»دیروو عرض کردم: 

کنرد  بره شرما التمراس درصد سمعًا و طاعتًا نسبت به او هستند. به بقيره التمراس می

وَ »کند نمراو شرب نخوانيرد  ممکرن اسرت بخوانيرد و ممکرن اسرت نخوانيرد. ولری می

توانرد قدر این والیت او و آمریت او قرو  اسرت کره میدر جایی است که آن« لَآمُرَنَّهُمْ

 «. لَآمُرَنَّهُمْوَ »ب وید: 

نيسرت  فطررت « لِيُبَردِلُّنَ»تغيير یافت  ولری « اللَّهِ خَْلقَ»حتمًا « فَلَيُغَيِّرُنَّ لَآمُرَنَّهُمْوَ »

غير فطرت نشده است  فطرت همان فطرت است  ولی سه حجراب بسريار شردید رو  

است  ولی فطررت هنروو سرر جرا  خرود اسرت « اللَّهُ خَتَمَ»حجاب آخر  فطرت کشيد 

 هُرمْ إِذا اْلبَررِّ إِلَر  نَجَّراهُمْ فَلَمَّرا الردِّینَ لَرهُ مُْخلِصرينَ اللَّرهَ دَعَروُا اْلفُْلكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا»

ولکرن بررا  « قُلُروبِهِمْ عَلر  اللَّرهُ خَرتَمَ»تواند  چرون او به اختيار خود نمی 3«یُْشرِكُونَ

اینکه خداوند نشان بدهد باو حجّت بالغه توحيدیره در درون ذات ترو بره نرام فطررت 
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شده است  براو ایرن حجّرت را « اللَّهِ لَيُغَيِّرُنَّ خَْلقَ»توانی  چون وجود دارد  ولو تو نمی

دهد توانند به حجّت برسند  نشان میبرا  کسانی هم که او حجّت دور هستند و نمی

إذًا تقطّعت األسباب کلّها داخلير ً و خارجير ً و حرار اإلنسران تحيّرر تمامرًا »تی که وق

 «.یعرف و یشعر أنّ قلبه متعلّق  بنقط ٍ رشيق ٍ عميق ٍ ثابت  و هی اک تعالی

 شود؟در مرحله سوم هم چنين می -

 بله  اتوماتيکی است  اختيار  نيست. احيانًا ایمان اختيار  است  احيانًا ایمران -

ا  ندارد  یعنی انسان بره اختيرار خرود کرار  اتوماتيکی است  ایمان اتوماتيکی فایده

نکرد که به فطرت توجه کند و ایمان بياورد  وليکن او را به دریرا انداختنرد  در دریرا 

تمام وسایل کنار رفت  یرک مرتبره گفرت: اکا ترا بره سراحل رفرت  برگشرت و همران 

تثبيتًا للحجّ  الرّبّاني  »د. این برا  اثبات حجّت است. وضعی که قبالً داشت  ادامه دار

وااٌ»حتّی علی هؤالا الّرذین   ال»پرس  1«یُؤْمِنُرونَ ال تُْنرذِرْهُمْ لَرمْ أَمْ أَْنرذَرْتَهُمْ أَ عَلَريْهِمْ سرَ

 این اصالً قابل تبدیل نيست.« اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ

 ؟«هُاللَّ خَتَمَ»گوید: پس چرا نسبت به خدا می -

 عَلر  اللَّرهُ خَرتَمَ»  «فی آیات عردّة یَْفسُقُونَ كانُوا بِما اللَّهُ خَتَمَ»این جواب دارد.  -

قُونَ كرانُوا بِما« »أَبْصارِهِمْ عَل  وَ سَمْعِهِمْ عَل  وَ قُلُوبِهِمْ یعنری ایرن فسرق کررد  « یَْفسرُ

 مَنْ بَل »فت  پس فسق ویاد شد  خدا جلو  فسق را ن رفت  وقتی جلو  فسق را ن ر

تمام قلب را گرفت  وقتی تمام قلب را گرفرت  پرس « خَطيئَتُهُ بِهِ أَحاطَْت وَ سَيِّئَ ً كَسَبَ

توانرد ایرن مهرر را به قلب مهر خورد. وقتی به این قلب مهر خورد  دی ر چه کسی می

 بردارد و او بين ببرد؟ 

فرمایيد  یکی کتاب تکروین کنم کتاب فطرت را در دو بُعد مطالعه بمن استدعا می

و یکری هرم کتراب تردوین و مقرادیر  کره در سروره روم یادداشرت کرردیم  مالحظرره 

 ذلِركَ اللَّرهِ لِخَْلرقِ تَبْردیلَ ال»بفرمایيد. بحک بعد  ما راجع به این خواهد بود که این 

شراااک راجرع بره   بعرد انچه مراحلی دارد« یَعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ

 احکام فطرت بحک خواهيم کرد. 

عَظِريمِ وَ وَفِّقنَرا لِمَرا آنِ اْلقُررْإِیمَانِ وَ مَعَرارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْلَامُ عَلَيْوَ السَّ»
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