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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَررَ
النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدیلَ لِخَ ْلقِ اللَّهِ ذلِركَ الردِّینُ الْقَريِّمُ وَ لكِرنَّ أَكْثَررَ النَّراسِ ال یَعْلَمُرونَ».
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اضافه بر آنچه قبالً راجع به آیه فطرت گفتهایم و نوشتهایم ،نکات دیگری هرم داریرم
که این نکات با آنچه از نظر ادبی و معنوی قبالً عرض کردیم ،جمرع میشرود .از نظرر
معنوی :آیا دین الفطرة اهم است یا دین اهلل که دین الشّریعة است؟ طبعًا دین الشّریعة
است که طاعة اهلل است ،که تشریع اهلل اسرت و اصرل و ذیالمقدمره همران اسرت ،آن
اصل است و مقدم است و دین الفطرة مقدمه است و نه مقدّم .بررای هردایت مکلفران
دین الفطرة به تنهایی کافی نيست و حتی دین العقل هم که با دین الفطرة بره طریرق
صحيح ممزوج گردد ،باز هم کافی نيست و مراحل دیگر عمقی روحی انسان که عقل
و صدر و لبّ و قلب و فؤاد باشد ،منهای شریعة اهلل برای تکامرل انسران ،آنگونره کره
مرضیّ خدا است ،کافی نيست .تمام اینها راه است ،تمام کليرد اسرت و تمرام وسريله
اسررت .آنکرره ذیالمقدمرره اسررت و تمررام اینهررا مقدمرره هسررتند برررای وصررو برره آن
ذیالمقدمه و درک و دریافت آن ذیالمقدمره ،عبرارت از دیرن اهلل اسرت کره «الردِّینِ
حَنيفًا» همان است .این از نظر معنوی.
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و اما از نظر ادبی« :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» اینجا ما مأموریت داریم که وجره
خود را اقامه کنيم «لِلدِّینِ حَنيفًا» .مراد از وجه چيست؟ در اینجا وجوه و احتماالتی
برای وجه وجود دارد ،یک احتمرا همران اسرت کره گفترهایم و نوشرتهایم و مفصرّ الً
عرض شده است که «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّرهِ الَّتري فَطَررَ النَّراسَ عَلَيْهرا»
مراد از دین حنيف فطرت اهلل باشد« .فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلردِّینِ حَنيفرًا» انسران توجهرات و
ادراکات خود را به سوی دین حنيف اقامه کنرد و ایرن دیرن حنيرف عبرارت باشرد از
«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» .و طبعًا تقدیر هم گررفتيم ،بررای ایرن وجره ادبری
تقدیر گرفتيم ،که «فِطْرَتَ اللَّهِ» منسوب به اخصّ است یا أعنی یا الزم ،اما وجره دیگرر
که به نظرر مرن اوجره اسرت و برا وجره او جمرع میشرود ،ایرن اسرت کره مرا تقردیر
نمیگيریم و از نظر بعد معنوی هم اقوی است« ،فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفرًا»« ،فِطْررَتَ
اللَّهِ» همان وجه است« ،وَجْهَكَ»« ،فِطْرَتَ اللَّرهِ» اعنری نمیخواهرد ،الرزم نمیخواهرد،
اخصّ نمیخواهد ،أقم هم نمیخواهد.
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» میدانيم دین حنيفًا چيست ،در قررآن شرریف دوازده
مرتبه حنيف ذکر شده است و مراد دین اهلل اسرت ،توحيرد اهلل اسرت ،بره طریرق واسرع
شریعة اهلل است .در قرآن شریف حتی در یرک جرا «الردِّینِ حَنيفرًا» بره عنروان فطررت
تفسير و معنی نشده است .در اینجا «فَأَقِمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِ حَنيفرًا» آن وجره چيسرت؟
فطرت اهلل ،این وجه فطرت اهلل است .این «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» را «أَقِرمْ
لِلدِّینِ حَنيفًا»؛ چون برای دیدن حقایق و دریافت حقایق وسائلی برای انسانها است
و اگر خداوند میخواهد وسائل و مقدماتی را برای انسان تبيين کند کره انسران بررای
رسيدن به آن ذیالمقدمه به ایرن وسرائل توسرّ ل کنرد ،بایرد اوصرل الوسرائل و اقروی
الوسائل را در نظر بگيرد .وسائل دیدن دین اهلل ،وسرائل اقامره توجهرات بررای اینکره
انسان دین اهلل را دریافرت کنرد ،توحيرد اهلل را ،رسرالة اهلل را ،معراد اهلل را ،کره جمعرًا
شریعة اهلل را که اعمّ از اصو دینيه و فروع دینيه است.
بهترین وجهی که انسان باید آن را اقامه کند و برا آن وجره و برا آن دیرد و برا آن
ادراک ،دین حنيف را دریافت کند ،عبارت از وجه فطرت اسرت .اوجره الوجروه وجره
فطرت است .وجه عقل احيانًا خطا میکند ،وجه حس به طریرق اولری خطرا میکنرد.
اگر وجه عقل خطا میکند ،پس وجه صدر هم که مرحله بعدی اسرت ،خطرا میکنرد،
وجه قلب هم همچنين ،وجه لبّ هم همچنين ،وجه فؤاد هم همچنرين .اگرر زیربنرای
توجهات انسان برای دریافت حقایق فقط عقل باشد ،عقل خطاکار است ،علم باشرد،
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همچنين ،حس باشد ،همچنين .عقل و علرم و حرس کره بره صردر منتقرل میشرود و
خالصه و نمونه آنها است ،همچنين و مراحل بعدی هم که عبرارت از قلرب باشرد و
فؤاد باشد و حتی سرّ خفی اخفاء باشد .مراحل گوناگون و مختلفه و متدرّجه روحری
و معرفتی و ادراکی انسان ،اگر از محور عقل سرچشمه بگيرد ،اینها خطاکار است .و
خداونرد کره برره مرا امرر میکنررد بررای دریافررت صرحيح دیرن حنيررف «فَرأَقِمْ وَجْهَركَ»
همانطور که دین حنيف باید معصوم باشد ،با آن چشمی هم که انسان باید به امر به
امر خداوند ،دین حنيف را ببيند ،این چشم باید اشتباه نکند که معصرومی ،معصرومی
را بياید ،نه خطاکاری ،معصومی را بياید .همانطور که ذیالمقدمه معصوم است ،کره
«الدِّینِ حَنيفًا» است ،همانطور هم مقدمه که باید به وسيله دیرد و ادراک آن مقدمره
و تفتيش و جستجوی آن مقدمه انسان دین حنيف اهلل را بيابد ،باید معصوم باشد.
در ميان وجوه درونی انسان اوجه وجوه ،آن وجهی که «ال تَبْدیلَ لِخَ ْلقِ اللَّرهِ» ،آن
وجهی که قيّم اسرت ،آن وجهری کره معصروم اسرت ،آن وجهری کره خطاکرار نيسرت،
عبارت از وجه فطرت انسان است .این مطلب را قبالً عرض نکرده بودم و لکن اکنرون
عرض میکنم .این قویتر از آنچه را است که نوشتهایم و گفتهایم .اما در اینجا بررای
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» سره وجره اسرت؛ یرک وجره کره در تفسرير نوشرتهایم کره
تفصيالً هم عرض کرردهایم و مراجعره میفرمایيرد .یکری اینکره «فَرأَقِمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِ
حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ» این «فِطْرَتَ اللَّهِ» همان دین حنيف است .وجه دوم اینکه «فِطْررَتَ
اللَّهِ» همان وجه است« ،فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» یعنی «أَقِمْ فِطْرَتَ اللَّهِ» ،چون اگرر
«فِطْرَتَ اللَّهِ» اقامه نشود ،غبارها و کدورتها و پردهها روی آن را میگيرد ،همانطور
ْسروفٌ بِطَروْعِ
ْسروفٌ بِطَروْعِ اْلهَروَى» 1همچنررين «إِنَرارَةُ الْفِطْررَةُ مَك ُ
کرره «إِنَرارَةُ الْعَقْرلُ مَك ُ
الْهَوَى» .شهوتها و عقلهای وارونه و تفکّررات غلرط و حسهرای غلرط و غيرره نرور
فطرت را میگيرد ،بنابراین این فطرت «فطرةٌ قاعدة» کما اینکه عقل چنين است.
کسانی که عقل دارند ،پس مکلف هستند ،امرا خطرا میکننرد ،چررا؟ چرون «أَ فَرال
تَعْقِلُونَ» 2عقل را به کار نمیبندند ،عقل هست ،اما عقل را اقامه نمیکنند .ایرن عقرل
زمين خورده است ،تمام شهوات و هوسات و حيوانيتهرا و خيا هرا و اهرداف غلرط
محدود انسانی روی این عقل را گرفته است ،این بره طرور کلّری زمرين خرورده اسرت.
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همانطور که گروه اکثری مردمان مکلف چنين هستند که روح را حمّا قرار دادهانرد
و بدن سوار روح است .گمان میکنند انسان یعنی همين بدن ،غلط اسرت ،بلکره بردن
باید حمّا روح باشد ،روح است که محمو است ،روح است که بر عرش معرفت قدم
میگذارد و روح است که با او خدا شناخته میشود و بدن در حاشيه است.
همچنين کسان بسيار زیادی هستند که از فطرت غفلت کردهاند ،این فطرت قاعده
است ،زمينخورده است و از آن اغماض شده است .این فطررت قابرل ایرن نيسرت کره
انسان با آن کاری انجام دهد .عقلی هم که به کار بسته نشود ،نمیتواند دریافت کند،
باید عقل را به کار ببندند« .أَ فَال تَعْقِلُونَ»« ،أَ فَرال یَعْقِلُرونَ» 1نمیگویرد عقرل نداریرد،
میگوید :چرا عقل را به کار نمیبندید؟ منتها به کار بردن عقل به طرور اقامرة العقرل
است ،موانع عقل را بيرون نهادن ،به عقل تبلور دادن ،درخشش عقل را زیادتر کردن،
تا انسان بتواند به وسيله عقلی که در اصل درخشان است ،با درخشرش تبلوریافتره و
بيشتر حقایق را بهتر بنگرد و درک کند و دریافت کند.
بنابراین معنای دومری کره مرا مقردم مریداریم ،ایرن اسرت« :فَرأَقِمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِ
حَنيفًا» وجه کدام است؟ «فِطْرَتَ اللَّهِ» ،آن عينکی را کره بهتررین دیردار برا آن عينرک
است و غلط نمیبيند و در دید آن هرگز اشتباهی نيست و آنچه واقعيت دارد در نظره
اجماليه خود میبيند ،شما با این نظره اجماليه فطریه خود که فطرت را اقامه کردید،
دین را بنگرید .آن وقت است که دین این مجمل را مفصّل میکنرد و ایرن مختصرر را
تفصيل میدهد و لذا تمام احکام شرعيه ،احکام فطریه است ،به چره معنرا؟ آیرا تمرام
احکام شرعيه ،تمام احکام فرعيه است ،به این معنا است کره اگرر مرا فطررت را اقامره
کنيم و به کار بيندازیم و با آن درست بنگریم ،احتياج به شریعة اهلل نداریم؟ البته کره
داریم ،این وسيله است ،این زیربنا است .آنچه شرریعت میفرمایرد ،برر خرالف فطررت
نيست .در حقيقت کتاب تدوین که کتاب معصوم است و کتاب شریعت است ،با کتاب
تکوین توافق دارد که عبارت از وجه فطرت است.
 [ ]...و این وجه مختصّ به این نيست ،بر کلّ وجوهات اقامه شده است. این وجه سومی است که عرض میکنم .در ميان وجوهی که انسران دارد ،کرداموجه اليق است که برای دریافت صحيحتر به دین حنيفًا توجه داده شود؟ وجه فطرت
است .قبو است ،اقوی است .این وجه سرومی اسرت کره عررض مریکنم ،وجره سروم:
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«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» ،این «وَجْهَكَ» تمام توجهات است ،آیاتی راجع بره وجره
خواهيم خواند .تمام ادراکات ،تمام توجهات ،تمام تنبّهاتی که انسران از نظرر انسرانی
دارد و میتواند داشته باشد و تبلور دهد ،تمام آنها را «لِلردِّینِ حَنيفرًا» و لکرن کردام
اهم است؟ «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» زیربنرا را جلرو بينردازیم .ایرن زیربنرای
کلّ وجوه انسانی انسان که عبرارت اسرت از «فِطْررَتَ اللَّرهِ الَّتري فَطَررَ النَّراسَ عَلَيْهرا ال
تَبْدیلَ لِخَ ْلقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَيِّمُ» ،عقل اینها را ندارد ،حس ندارد ،علم ندارد.
 [سؤا ] متوجه هستم و لکن اختصاص به معنای انحصرار اسرت؟ ایرن وجره دوم اسرت.اختصاص به معنی این است که این بهترین وجه است؟ این معنی سوم است ،پرس در
اینجا این سه معنا وجود دارد .این سه احتما راجع به وجه وجود دارد؛ امرا آنکره
در بين این سه وجه راجع به وجه میشود قبو کرد ،این است که از مسرلّمات اسرت
که دین شریعة اهلل اصل است و ما باید توجهات خود را بررای بره دسرت آوردن دیرن
شریعة اهلل اقامه کنيم و کدام وجه اوجه است و زودتر و بهتر و معصرومتر و پراکتر و
نورانیتر و بدون خطا انسان را به شریعة اهلل میرساند؟ عبارت است از «فِطْررَتَ اللَّرهِ
الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها».
و لکن این فطرت با تبلورات ،عقل باید از فطرت بگيرد ،منتقل بره صردر کنرد ،برا
علم ،با حس ،با صدر ،با قلب ،با لبّ ،با فؤاد .عقرل اسرت کره مراحرل بعردی را دارد،
عقل است که وقتی قوی شود ،لبّ میشود ،لربّ اسرت کره بره مرحلره صردر میرسرد،
صدر است که به مرحله قلب میرسد و قلب است کره بره مرحلره فرؤاد میرسرد .ایرن
مراحل کماليه عقل است و مراحل کماليه عقل انسان را در دریافرت از وجره فطررت
قویتر میکند و بالنّتيجه در دریافت از «الدِّینِ حَنيفًا» انسران را قرویتر میکنرد .پرس
سالک إلی اهلل در سلوک إلی اهلل همانگونره کره الهيرات و توحيرد اهلل و عبرادة اهلل و
شریعة اهلل معصوم هستند ،اگر بخواهد راه معصومی را طی کنرد ،همران دیرن فطررت
است و شریعت فطرت است و وجه فطرت است کره خداونرد مقررّر فرمروده اسرت .بره
آیاتی که هم وجه است ،هم دین است و هم حنيفًا است ،مراجعه میکنيم.
 اگر وجه فطرت اهلل مراد باشد ،ظاهر فطرت نمیرساند؟ نه« ،فَرأَقِمْ وَجْهَركَ»« ،وَجْهَركَ» چيسرت؟ برد «فِطْررَتَ اللَّرهِ» ،یعنری خرود وجره«فِطْرَتَ اللَّهِ» است.
 وجه ظاهر یک شیء است.5

 «الوجه ما یواجه به و ما یواجه اإلنسران بره» آن مواجهره صرحيحی کره از نظرردیدن و دریافت کردن انسان نسبت به حقایق دارد ،چيست؟ فطرت است.
 ظاهر فطرت است یا خود فطرت است؟ خود فطرت اسرت ،ظراهر و براطن نردارد ،خرود فطررت براطن اسرت .براطنترینباطنهای جهت روحی انسان عبارت از فطرت است.
 فرمودید این فطرت بد کل از بعض است. خير ،بد کل از کرل اسرت ،ظراهر ادبری کره ایرن اسرت« .فَرأَقِمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِحَنيفًا»« ،وَجْهَكَ» چيست؟ «فِطْرَتَ اللَّهِ» گفتيم این سه معنا و این سره وجره را حتمرًا
قبو میکنيم ،ولی محور کدام است؟ محور در آن معنایی که از نظرر ادبری و از نظرر
معنوی در اینجا مناسبتر است ،کدام است؟ البته هر سه را قبو میکنيم ،چون کالم
خدا ذو وجوه است «فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ اْلوُجُروهِ» 1اگرر قررار اسرت احسرن وجروه را
یکی بگيریم ،میگویيم «فِطْرَتَ اللَّهِ» وجه است و لکن احسن وجوه جمع برين وجروه
حسنه است ،جمع بين این وجوه سهگانه حسنه است که «فِطْرَتَ اللَّهِ»« ،أَعنِری فِطْررَتَ
اللَّهِ»« ،فِطْرَتَ اللَّهِ» خرود «وَجْهَركَ» اسرت و بعرد برمیگرردیم و میگرویيم« :وَجْهَركَ»
یعنی کلّ توجهات انسانی و لکن در ميان کلّ توجهرات انسرانی ،آنکره اینجرا مرورد
نظر است و خطوه اولی و محور او است ،عبارت از فطرت اسرت و ظراهر ادبری هرم
این را تأیيد میکند« .فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» ،خود این «وَجْهَكَ» چيست؟ «فِطْرَتَ
اللَّهِ».
«فِطْرَتَ اللَّهِ» است که خداوند این وجه وجيه عميق عریق انيق انسرانی را کره نيّرر
است و روشن است و خطاپذیر نيست ،این را مایه قرار داده و زیرپایه قرار داده است،
منتها به کمک عقل ،به کمک حس ،به کمک علم .اگر ما محور را علرم قررار بردهيم،
علم ما محدود اسرت ،خطرا مریکنيم .عقرل مرا همچنرين ،فکرر مرا همچنرين ،لربّ مرا
همچنين ،حسّ ما همچنين ،همه چيز مرا همچنرين .امرا اگرر مرا بخرواهيم در سرفر از
درون به برون ،از سفر از درون خود به برون حقایق واقعيهای که مقصود است ،سرير
کنيم ،آن نقطه اولی و قدم او عبارت است از «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» برا
این مناسباتی که خداوند فرموده است« .فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَررَ النَّراسَ عَلَيْهرا ال تَبْردیلَ
لِخَ ْلقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَ ْكثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ».
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و اما وجههایی که ما در قرآن شریف داریرم .در قررآن شرریف وجره  75مرتبره برا
صيغ گوناگون ذکر شده است 95 ،مرتبه دین ،دوازده مرتبه حنيف .در هيچجا مرراد از
دین ،فطرت نيست ،مگر ضمنًا و در هيچجا مراد از حنيف ،دیرن فطررت نيسرت ،مگرر
ضمنًا .این وجه که در قرآن ذکر شده ،یک معنای وجره ،بوجرهٍ عرام عبرارت از توجره
است ،توجه و تنبّه و دریافت و ادراک .آیات وجه را به طرور اجمرا توجره مریکنيم.
شرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْرهُ اللَّرهِ»« 1،وَجْرهُ اللَّرهِ» یعنری چره؟
مثالً« :وَ لِلَّهِ اْلمَ ْ
صورت خدا؟ خدا که صورت نردارد ،بردن نردارد ،منظرور توجره خردا اسرت .اینطرور
نيست که اگر شما به طرف قبله نماز بخوانيد ،خردا در آنجرا اسرت و میفهمرد ،ایرن
طرف نه ،آن طرف نه.
البته این آیه مربوط به مرحله دوم صالة است ،مرحله اولی صرالة ایرن اسرت کره
«فَوَ ِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» 2نه چون خدا آنجا است ،چون مرؤمنين بایرد در
اتّجاه ظاهری وحدت داشرته باشرند ،چنانکره در براطن .امرا اگرر چنانچره مرا قبلره را
ندانستيم و نتوانستيم دریافت کنيم ،به هر طرف خواستيد نماز بخوانيد ،چهرار طررف
را قبو نداریم ،سه طرف را هم قبو نداریم ،دو طرف را هم قبو نرداریم .چرون «وَ
شرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْرهُ اللَّرهِ» توجره خردا در همرهجا هسرت ،نره
لِلَّهِ اْلمَ ْ
اینکه خدا در همهجا هست ،خدا که جا ندارد .ولی توجره خردا ،علرم محريط حرق و
قيّوميت محيطی حق ،بر تمام زمانها و مکانها و زمانیها و مکانیها مسيطر است و
محيط است .پس اینجا «وَجْهُ اللَّهِ» چيست؟ توجه است ،نه «فَثَمَّ ذَاتُ اللَّرهِ» ،ذات اهلل
در هيچجا نيست ،فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ ذَاتُ اللَّهِ» غلط است ،توجه حق است .توجه علمی
حق است و توجه قيّومی حق است.
«وَ ما تُنْفِقُونَ إِالَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ» 3یعنی چه؟ شما انفاق نمیکنيد مگر برای یرافتن
وجه خدا ،ذات خدا؟ یافتنی نيست ،توجه خدا که هميشه هست .انسان بد انفاق کند،
خوب انفاق کند ،انفاق نکند ،خدا همه را میداند .پرس «وَجْرهِ اللَّرهِ» در اینجرا وجره
خاص است ،اینجا رحمة اهلل اسرت ،مرضراة اهلل اسرت .آن تروجهی کره بره دنبرا آن
رحمت است ،نه آن توجهی که به دنبرا آن زحمرت اسرت .خداونرد نسربت بره گنراه

 .1بقره ،آیه .115
 .2همان ،آیه .144
 .3همان ،آیه .272
7

توجه دارد ،اما به دنبا آن زحمت و عذاب است .به کار خوب توجه دارد ،اما دنبرا
این توجه رحمت و ثواب اهلل است ،پس در اینجا معنی ثواب میدهد.
«وَ الَّذینَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ» 1همين معنایی است کره عررض
کردم ،نه اصل توجه« .ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذینَ یُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ» باز همين معنای سوم است.
نه توجه خدا و نه ذات خدا .اراده دارند که خردا توجره خيرر کنرد برر ایرن عملری کره
ُضرعِفُونَ»
انسان انجام میدهد« .وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ اْلم ْ

2

باز اینچنين است ،باز هم توجه است ،منتها توجه رحمت است« .كُلُّ مَنْ عَلَيْهرا فرانٍ
* وَ یَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَال ِ وَ اْلإِكْرامِ» 3وجهه رب ،نفرمود« :وَ یَبْقى ذَاتُ رَبِّركَ»،
آنکه در اصل باقی است ،ذات رب اسرت ،ذات رب بردون کرم و کاسرت .و آنکره در
فرع باقی اسرت ،آنکره اتّجراه ربروبی دارد ،انسرانی کره در زنردگی تکليرف اتّجاهرات
درونی و برونی و فردی و اجتماعی او ربوبی است ،فقط برای خدا است و برای هوی
نيست ،حتی برای عقل نيست ،فقط برای خدا است ،او «یَبْقى» ،هنگامی هم که مررده
است «یَبْقى».
اما کسانی که در عالم تکليف «یَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُرمْ عَرنِ الْرخخِرَةِ
هُمْ غافِلُونَ» 4از اآلن مردهاند« .وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ» 5علماء باهلل مرراد اسرت،
علماء باهلل که زندگی آنها وجه اهلل است و وجهه ربانيت دارد ،علماء ربانی هسرتند،
اینها حصون االسرالم هسرتند ،وقتری هسرتند برا گفترههای خرود و وقتری رفتنرد ،برا
نوشتههای خود ،این ها بقاء دارند .پس آنچه بقاء دارد ،ایرن اسرت و لرذا اهرل جهرنم
بقاء ندارند ،اینها عرذاب خرود را میبيننرد ترا نهایترًا نرار و اهرل نرار هرر دو از برين
میروند .بقاء برای «وَجْهُ رَبِّكَ» است ،کسانی که اهل بهشت هستند ،بقاء دارند؛ برای
اینکه «عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ».
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«إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ» 1این را خمسه طيّبه فرمودند« .إِنَّما نُطْعِمُكُرمْ لِوَجْرهِ اللَّرهِ
ال نُریدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُورًا» .نه جزاء میخواهيم و نه تشکر کنيد ،اگر بر سر ما هم
بزنيد ،ما برای خدا این کار را کردیم« .إِنَّما نُطْعِمُكُرمْ لِوَجْرهِ اللَّرهِ» همران معنرای سروم
است ،توجهی که توجه رضایت است و توجه رحمت است« .وَ ما لِأَحَدٍ عِ ْندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
تُجْزى * إِالَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى» 2.البته وجه در جرایی کره توجره مکلرف بره یرک
مکانی است ،مراد وجه ظاهر است ،مثل «قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السرَّ ماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّركَ
قِبْلَةً تَرْضاها»« 3،وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَ ِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسرْ جِدِ الْحَررامِ» 4.ولکرن اگرر
متوجهٌ إليه یک مجموعهای از ظاهری و باطنی است یا فقط براطنی اسرت ،در اینجرا
وجره فقررط ظرراهری نخواهررد بررود« .وَ أَنْ أَقِرمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِ حَنيفررًا وَ ال تَكُررونَنَّ مِرنَ
اْلمُشْرِكينَ» 5.وجه در این «أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ» فطرت است ،این وجه فطرت را باید اقامه
کرد ،از زمينخوردگی و از ابتالئاتی که در درون و برون دارد ،فطررت را رهرا کررد و
آزاد کرد و با این فطرت به دین حنيفًا توجه کرد که دین حنيفرًا عبرارت از طاعرة اهلل
است بر محور معرفت توحيد اهلل.
آیه دیگر« :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَيِّمِ» 6در سوره روم دو آیه داریم ،یکی آیه فطرت
که بحث میکنيم ،یکی هم در اینجرا« .فَرأَقِمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِ الْقَريِّمِ»« ،الردِّینِ القَريِّمِ»
همان شریعة اهلل است و وجهی که باید به آن توجه کند ،عبارت از فطرت است« .بَلى
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ»« 7،أَسرْ لَمَ» ایرن وجره بایرد اسرالم
شود ،اقامه شرود .اقامره برا اسرالم فررق دارد؛ اقامره یعنری ایرن وجره فطررت –و سرایر
وجوهی که بر مبنای فطرت است -از زمينخوردگی نجات پيدا کند و برا دیرد بسريار
شدید و بسيار عميق و بیشائبه و بیستره و پرده ،به دین حنيف نگران گردد .بعد چه
میشود؟ بعد «أَسْلَمَ» آن وقت تسرليم کامرل میشرود .وقتری اعمرق اعمراق انسران کره
فطرت انسان است ،دین حنيف را دید و دین حنيف را دریافت ،بره مقردار دیرد خرود
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دریافت و به مقدار دریافت خود ،آن وقت در برابر دین حق و طاعت حرق سربحانه و
تعالی تسليم میشود.
«بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ»« ،أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ» فقط «أَسْلَمَ» نيست ،سه
مرحله است ،مرحله اولی« :أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» ،مرحلره ثانيره« :أَسرْ لَمَ وَجْهَرهُ»،
مرحله ثالثه« :وَ هُوَ مُحْسِنٌ» .اینکه وجه خود را تسليم هلل کرده است ،به تمام وجرود
محسن است ،به تمام وجود نسبت به دیگرران نتيجرهبخش اسرت و در ایرن راه ربرانی
دیگران را نيز با طریق صرحيح بره راه آوردن اسرت« .وَ مَرنْ أَحْسرَ نُ دینرًا مِمَّرنْ أَسرْ لَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ» 1باالترین دین همين است« ،مَنْ أَحْسَنُ دینرًا مِمَّرنْ أَسرْ لَمَ» در
اینجا اسالم باالتر از ایمان است.
ما یک اسالم داریم که قبل از ایمان است ،یک اسالم داریم که بعد االیمان است.
اسالم قبل االیمان عبارت از اسالم لفظ است« .قالَرتِ الْرأَعْرابُ آمَنَّرا قُرلْ لَرمْ تُؤْمِنُروا وَ
لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ في قُلُوبِكُمْ» 2ایرن اسرالم قبرل از ایمران اسرت.
وقتی اسالم از لفظ به قلب رسيد ،به مرحله درون رسيد ،ایمان است با مراتب دیگری
و لکن وقتی قلب انسان پر از ایمان شد ،آن وقت تسليم محض است .انسانی که پر از
ایمان است ،چنين نيست ،بعضی وقتها إن قلت دارد ،قلرت دارد ،فسرق دارد .و لکرن
وقتی پر از ایمان شد و لذا راجع به ابراهيم دارد« :فَلَمَّا أَسْلَما» 3یعنی مسرلمان نشرده
بودند؟ «فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبينِ * وَ نادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراهيمُ * قَدْ صَدَّ ْقتَ الرُّؤْیرا» ایرن
باالترین تسليم است که انسان باالتر از جان خود را که جان اسماعيل است ،با دسرت
خود کارد را میگيرد و تيز میکند و میخواهد ببرد و لکن «الْخَلِيلُ یَ ْأمُرُنِي وَ الْجَلِيلُ
ینْهَانِي».

4

و همچنين« :وَ ال تَطْرُدِ الَّذینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَرداةِ وَ الْعَشرِ يِّ یُریردُونَ وَجْهَرهُ»« 5،وَ
اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِاْلغَداةِ وَ الْعَشِيِّ یُریردُونَ وَجْهَرهُ»« 6،ال إِلرهَ إِالَّ هُروَ
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كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِالَّ وَجْهَهُ»« 1،وَجْهَهُ ،تَوَجَّهَهُ ،رَحمَتَهُ» نه فقرط «ذَاتَرهُ» ذات کره معلروم
است« .وَ مَنْ یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَردِ اسْتَمْسرَ كَ بِرالْعُرْوَةِ الْروُثْقى» 2.مرا
چون از خدا دور هستيم و نمیتوانيم به خدا برسيم که «دخرو شریءٍ فری شریءٍ» یرا
«اتّصا شیءٍ بشیءٍ» ،فاصله داریم ،فاصله ممکن از واجب ،فاصله مخلروق از خرالق.
پس عروه و وثقی الزم داریم ،یرک چنر آویز بسريار بسريار محکرم کره پارهشردنی و
گسستنی نيست ،که معصوم است ،همانطور که خداوند در باالترین قلّه عصمت است
به طور مطلق ،ما هم به طور معصوم به خدا توجه کنيم ،چگونه؟ «وَ مَنْ یُسْلِمْ وَجْهَرهُ
إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اْلوُثْقى» اسالم الوجه برا احسران کره سره
مرحلهای است و سه قدم به سوی اهلل برداشتن است ،قدم او اقامة الوجه است ،قردم
دوم اسالم الوجه است ،قدم سوم« :وَ هُوَ مُحْسرِ نٌ» و ایرن هرر سره در یرک بعرد ادغرام
میشود« :فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِرالْعُرْوَةِ الْروُثْقى» ،ایرن بهتررین وسريله بسريار وثيرق و بسريار
اطمينانبخش است که هرگز گسستنی نخواهد بود.
باز هم به آیات مراجعه بفرمایيد ،ما آن مقداری که الزم و شایسرته برود ،اسرتفاده
کردیم« .فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» .دین؛ در قرآن شریف دین در  92مورد ذکرر شرده
است و در تمام این  92مورد ،مراد از دین طاعة اهلل است ،منتها طاعة اهلل با مقردمات
و مؤخّرات آن ،چون طاعة اهلل نمیشود الّا به معرفة اهلل .اگر معرفة اهلل در کار نباشرد،
طاعة اهلل که معنا ندارد و اینکه گفته میشود دین یعنی طاعرت ،روی همرين حسراب
است که غایت قصوی معرفرت طاعرت اسرت ،مقصرود از معرفرت طاعرت اسرت« .وَ مرا
خَلَ ْقتُ الْجِنَّ وَ اْلإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُونِ»« 3أی لِيَعرِفُونِ» تفسرير نيسرت ،بلکره «أی لِيَعرِفُرونِ»
میخواهد مقدمه «یَعبُدُونِ» را بگوید که عبادت بدون معرفت امکران نردارد .بنرابراین
محور اصل عبارت از عبادة اهلل است و هر قدر معرفرة اهلل اوج بيشرتری بگيررد ،طبعرًا
عبادة اهلل بيشتر خواهد شد .دین عبارت از خود طاعت است یا خرود طاعرت کره یروم
التّکليف است یا جزاء طاعت که یوم اليقامة است.
 [سؤا ] -یعنی یوم الطّاعة بظهورها« ،مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ».
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 آن روز که همه از خدا اطاعت میکنند. آن روز که وقت طاعرت نيسرت .البتره وقرت طاعرت تکليفری نيسرت ،ولری وقرتطاعت اتوماتيکی است ،اما «یَوْمِ الدِّینِ» که وقت طاعت است ،دو بعرد دارد :یرک بعرد
طاعت غير تکليفی -همانگونه که اشاره کردید -طاعت غيرر تکليفری یعنری آنجرایی
که تمام موانع برطرف شده ،انسان تمامًا مطيع هلل است .دوم :جزاء ،منتها جزاء نتيجرة
الطّاعة است ،منتها دو نتيجة الطّاعة است؛ یک نتيجة الطّاعة در یوم الردّنيا اسرت کره
نتيجه طاعت تکليفی است .یک نتيجة الطّاعة در یوم اآلخرة است ،آنجا دیگرر جرای
نتيجه نيست ،آنجا جای نتيجه گرفتن از اعمالی است که در یوم الدّنيا بوده است.
راجع به دین« ،یا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّینَ فَال تَمُوتُنَّ إِالَّ وَ أَنْرتُمْ مُسرْ لِمُونَ»

1

اصرطَفى» نيسرت ،فطررت بررای همره اسرت،
کدام دین اسرت؟ فطررت اسرت؟ فطررت « ْ
«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» برای همره اسرت ،ابوجهرل هرم دارد ،منتهرا آن را
ضایع کرده است .پس این «الدِّینَ» عبارت است از همران طاعرة اهلل بره معرفرة اهلل« .وَ
قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ یَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ» 2،آیه دیگر« :وَ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّرهُ لِلَّرهِ»

3

مراد همان شرعة اهلل و طاعة اهلل است و الّا این «الدّین» کره عبرارت از فطررت باشرد،
فطرت را خدا خلق کرده و این انحرافاتی پيدا میکند.
«ال إِكْراهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ اْلغَيِّ» 4کدام دین؟ یعنی خود فطرت؟ فطررت
که هست« ،ال إِكْراهَ» یعنی چه؟ فطرت که هست .آنکه هستِ تشریعی است که شرریعة
اهلل است ،در آن «ال إِكْراهَ» ،چرا؟ چون «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ اْلغَيِّ»« .إِنَّ الدِّینَ عِنْردَ اللَّرهِ
اْلإِسْالمُ» 5اصل دین تسليم در برابر رب است ،با آن مراتبی که قربالً عررض کرردیم« .أَ
فَغَيْرَ دینِ اللَّهِ یَبْغُونَ» 6انسان که میگردد تا دینی را پيدا کند ،آیا میگردد آنچه را در
درون دارد ،پيدا کند؟ آنکه هست ،فطرت هست ،این راحله است ،ایرن وسريله اسرت.
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آنچه انسان با این راحله رحلت میکند و میگردد که پيدا کند ،عبرارت از آن چيرزی
است که ندارد ،آنچه ندارد عبارت است از شریعة اهلل.
 به معنای سير در نفس هم هست. قبو است ،سير در نفس برای یافتن چيست؟ به دست آوردن خود فطرت. احسنت! ولی به دست آوردن خود فطرت برای چيست؟ بررای بره دسرت آوردندین اهلل است ،اصل آن است« .وَ یَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْررَ مُسرْ مَعٍ وَ راعِنرا
لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ» 1الی آخر« .وَ أَقيمُروا وُجُروهَكُمْ عِنْردَ كُرلِّ مَسرْ جِدٍ وَ ادْعُروهُ مُخْلِصرينَ لَرهُ
الدِّینَ» 2یعنی الطّاعة ،ایرن طاعرت را اخرالص دهيرد ،طاعرت را مشروب نکنيرد« .وَ إِنِ
اسْتَ ْنصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ» 3این مربوط به دین به صورت اشاره .اما راجرع
ُشررِكينَ» 4ایرن
به حنيف ،ما  12آیه داریم« .قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا وَ ما كانَ مِرنَ الْم ْ
«مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا» ،حنيف ملّت ابراهيم است ،ملّت ابرراهيم ،فطررت ابرراهيم اسرت؟
همه فطرت را دارند ،پس ملّت ابراهيم طریقه شرعيه ابراهيم اسرت کره خداونرد مقررّر
کرده است.
«ما كانَ إِبْراهيمُ یَهُودِیًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كرانَ حَنيفرًا مُسرْ لِمًا» 5ابرراهيم حنيرف
است ،حنيف است در دو بعد؛ اما در یک بعد همگانی است ،در یک بعد خير ،در بعد
همگانی حنيف ،فطرت حنيف است ،ال شرک و لکرن فطررت اوالً مقدمره اسرت ،ثانيرًا
فطرت بعد همگانی است ،اینجا ابراهيم است« :ما كانَ إِبْراهيمُ یَهُودِیًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ
لكِنْ كانَ حَنيفًا مُسْلِمًا»« .قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا» 6هم اتّباع حنيرف
باشد و هم ملّت حنيف است« .وَ مَنْ أَحْسَنُ دینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ
اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا»« 7،إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنيفًا»
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8

کدام وجه را؟ همان وجهی که فطرت است که اوجه وجروه اسرت« .قُرلْ إِنَّنري هَرداني
رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسرْ تَقيمٍ دینرًا قِيَمرًا مِلَّرةَ إِبْرراهيمَ حَنيفرًا»« 1،وَ أَنْ أَقِرمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِ
حَنيفًا» که این را خواندیم« .حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكينَ بِهِ»« 2،وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِيَعْبُردُوا اللَّرهَ
خلِصينَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ».
مُ ْ

3

پررس برره آیرره برمیگررردیم .بررا توجرره برره ایررن احتمررالی کرره امررروز دادم کرره محررور
احتماالت است و از نظر لفظی ،ادبی و معنوی مقدم است ،امرا مجموعره احتمراالت،
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا» در تمام ابعاد .بُعد او  :کل وجوه را «لِلردِّینِ حَنيفرًا» کره
فطرت است .دوم :وجه فطرت را «لِلدِّینِ حَنيفًا» که شریعة اهلل است .سوم :جمرع برين
هر دو .هم مقدمه را و هم ذیالمقدمه ،ما باید روی هرر دو اقامره وجره کنريم« .فَرأَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ» یعنی وجه که فطرت اهلل است ،این وجه کره فطررت
اهلل است ،باید اقامه شود .اما اقامه این وجه الوجروه کره فطررت اهلل اسرت ،براز اقامره
دیگری الزم دارد .اقامه دیگر این است که ما باید تمام وجوه را که وجه عقل است و
وجه صدر است و وجه حس است ،تمام این وجوه را متوجه وجه فطرت کنيم .وقتری
متوجه وجه فطرت کردیم ،بهتر فطرت را تبلور دادیم ،پس راحله مرا در سرير إلری اهلل
سبکخيزتر و قویتر میشود ،آن وقت با این فطرت «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنيفًا فِطْرَتَ
اللَّهِ» که اقامه فطرت است« .فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها».
[ ]...بازماندهانررد و حترری اگررر هررم دیررن را بنذیرنررد ،ایررن پررذیرفتن از برراب «قالَرتِ
الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا» مقصود این نيست ،مقصود دین متين
محکم عميق عریق اسرت کره برر محرور اقامرة الوجره کره وجره فطررت اسرت «لِلردِّینِ
حَنيفًا» .بحثهایی کره مرا در آینرده داریرم ایرن اسرت کره مرا بایرد چره چيزهرایی را
بشناسيم تا اقامه وجه فطرت به سوی فطرت ،بعد اقامره وجره فطررت بره سروی دیرن
باشد .مراحل هفتگانه است که «مَعْرِفَتِكَ نَفْسَكَ» 4آنهایی که میخواهند اقامه وجه
کنند ،خود را بشناسند ،اقامه را بشناسند ،وجه را بشناسند« ،فِطْرَتَ اللَّهِ» را بشناسرند،
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دین حنيف را بشناسند .این شناساییها مقدمه اقامه صحيح «وَجْهَكَ لِلردِّینِ حَنيفرًا»
است.
پس او معرفة النّفس است؛ من خود را بشناسم .اگر خود را با بدن اشرتباه کرردم،
شد« :یَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْخخِرَةِ هُمْ غرافِلُونَ» ،شرد« :مَرنْ أَبْصرَ رَ
بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ» 1خيلیها هستند کره حمّرا را برا محمرو اشرتباه
میگيرند ،اکثر مردم هستند که گمان میکنند روح حمّا است و بدن محمرو اسرت.
این روح باید تمام کارها را انجام دهد که این بدن ناز پيدا کند و لرذا بردن اسرت کره
نزد پزشک میرود ،نه روح ،نوعًا کسانی که نزد پزشک میروند ،بررای بردن میرونرد،
برای روح نمیروند .این بدن است که دچار درد میشود ،دنردان او ،گروش او ،چشرم
او ،معده او ،داخل او ،باطن او ،فورًا نزد دکتر میرود و هر چه دارد خرج میکند .امرا
اگر عقل او بيمار شود ،اگر اخالق او ،عقيرده او و معرفرت او بيمرار شرود ،اگرر اینهرا
خراب شود ،حس نمیکند ،این بیحسّی و بیادراکی عموميت دارد.
بنرابراین قرردم او و خطروه اولرری در ایررن سرير إلرری اهلل در «فَرأَقِمْ وَجْهَركَ لِلردِّینِ
حَنيفًا» عبارت از شناختن خود است ،این خود چيست؟ خود روح اسرت و نره جسرم.
بعدًا وقتی انسان خود را درست شرناخت ،خرود را دوسرت دارد .ممکرن اسرت انسران
خود را غلط بشناسد ،بدن است ،پس بدن را دوست را دارد ،پس بدویات را ،شرهوات
را ،حيوانيات و لذّات را دوست دارد ،این دوسرتی ،دوسرتی شريطانی اسرت .امرا «مَرنْ
عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَررَفَ رَبَّرهُ» 2اینجرا را میگویرد .اگرر خرود را بشناسرد ،پرس خرود را
دوست میدارد ،پس خود را و دوستی خود را در راه حق مصرف میکنرد و إلری غيرر
ذلک که بحثهای بعدی خواهد بود.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَرارِفِ الْقُررْآنِ الْعَظِريمِ وَ وَفِّقْنَرا لِمَرا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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