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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»

 1«.یَعْلَمُرونَ ال النَّراسِ أَْكثَررَ لكِرنَّ وَ اْلقَريِّمُ الردِّینُ ذلِركَ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ

حبّ کمال  اولاین حکم سوم بعد از حکم اول و دوم که حکم «. حکمٌ ثالث للفطرة»

دوم ه و مرحلرو کامل مطلق بود که از وجود انسان و عالم محدود انسان بيرون برود 

سوم ه وحدت این محبوب بود در هر سه وجه؛ وجه فطرت و عقل و شریعت. و مرحل

إلی هنا ثبت المبدأ و المعاد و أحکرام  »حبّ حيات النهایی یا حيات بعد الموت بود. 

ثالث فطریة، ثمّ بين المبدأ و المعاد لمّا عرفنا ربّنا بوجوهٍ الثّالثة فی الکمرال المطلرق 

و أنّه یحيينا بعد الموت فلمراذا یحيينرا بعرد المروتّ أواّلع  بعرًا للور ا  و  و أنّه واحد

الحساب. حکمٌ رابع للفطرة أنّ اإلنسان فطریّرًا یحربّ الکامرل الحاارر المرنعم العرالم 

 «.المقتدر

حرب ابعرادد دارد. وقتری کره انسران کامرل ه هفت مرحله است، این هفرت مرحلر

ق را به تمام صرفات کمرال معتقرد اسرت، او را مطلق را دوست دارد و این کامل مطل

دانرد و دانرد و او را مقتردر میدانرد و او را مرنعم میدانرد و او را عرالم میحاار می

جهات دیگر که هفت مرحله است و بحث خواهيم کرد. بين المبردأ و المعراد از کورا 

قرًا رقيقرًا عميقرًا فری لمّا نحبّ ربّنا بوجوهٍ الثّالثرة حبّرًا  ليقرًا رفي»شودّ استفاده می

رعة الرّبّانيرة و نحربّ أن نعرر  کير   أعماق فطرنا و عقولنا حسب التّفاصيل فری الشرّ
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شکی نيست که وقتی ما خود را مخلوق آن خرالق بر رد دانسرتيم، «. نعبده و نحترمه

فهميم که ما نيازمنرد بره غناد او را در بعدد و فقر خود را در بعد دیگر فهميدیم، می

 قيم هستيم.صراط مست

خلقرت، کرافی نيسرت. در ه ما براد رسيدن به مقاصد عاليره هدایت فطریه و عقلي

ابعاد گوناگونی ما باید بدانيم چگونه او را در حضور او بپرستيم. این چگونگی یا بره 

شود. وحری وحی به ما است یا وحی به عباداهلل مخصوص است، به ما که وحی نمی

عقرل هسرت کره خطرا دارد، وحری حرم و علرم  فطرت هست که اجمال دارد، وحی

ونرد بره مرا بشرود یرا ی از  رر  خداطا دارد. پم بنابراین باید یر  وحرهست که خ

هاد عقل و حرم و علرم را و اجمرال فطررت را از برين صالع که نقصانمنفصالع یا مت

 ببرد و ما را تفصيالع در صراط مستقيم قرار بدهد. و این بين المبدأ و المعاد است. 

 المحبروب احتررام وجروب للفطررة رابرع حكمٌ»لصّحيفة مائة و الثالثة و سبعين: ا

این عدد سبع حسراب «. سبعة مراحل 1«المنتقم المنعم العالم المقتدر الحاار الكامل

أنّ السّماوات سربع و اررارين سربع و »دارد، هم در بعد سلبی و هم در بعد ایوابی. 

يطنات سربع و أبرواب الطّوا  للبيت سبع و أیّام ارسبوع  سبع و یعراکم ذلر  أنّ الشرّ

الباب الثّامن الوحيم سبع فال بدّ من سبعياتٍ إثباتية و سبعياتٍ سلبية حتّی نصل إلی 

 «.من أبواب الونّة

 ]سؤال[ -

 الكامرل المحبروب احتررام وجروب للفطررة رابع حكمٌ و»شيطنات سبعٌ، نبحث.  -

 السربع هرهه كرلّ و»هرا فطررد اسرت اینه هم« المنتقم المنعم العالم المقتدر الحاار

ایرن دو « یرارى و یشا  كما یحترم أن بدّ ال و القمم رعلى ارالقهّ الواحد للّه موجودةٌ

او هسرت و کمرال مطلرق  اینکرهعد است یا سه بعد استّ یا با اعتررا  و اعتقراد بره بُ

تفراوت است و حاار است و عالم است و مقتدر اسرت و منرتقم اسرت و غيرره، یرا بی

باشيم، اصالع براد او احترام قائل نباشيم، این خال  فطرت است. ما نسبت بره کسری 

باشد، یا اگر هم نباشد، حاار باشد، ما احترام حاار را الزم  بيشترکه قدرت او از ما 

شرویم، خيراالع. اگر عکم پدر ما در اتاق باشرد، در برابرر او برهنره نمی حتیدانيم. می

تفاوت باشيم. اگر باتفاوت باشريم کره بایرد او را کنار برود که ما بی اولعد پم این بُ

یا من عندد کما أحب أعبده کمرا أحرب ليسرت عبرادةع  ليقرة و ليسرت »احترام کنيم. 
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عبادةع رفيقة و ليست عبادةع مرغوبة رنّ القصد من العبرادة لريم رنّ اهلل تعرالی یحربّ 

ن نحتاج بالعبادة، نحن نحتراج أن نعبرد ربّنرا العبادة بنفسه احتاج للعبادة بنفسه و نح

ایرن « کما یحب حتّی یکملّنا و أمّا أن نعبده کما نحب حتّی یکملّنا، ال، حتّری یخملّنرا

 غلط است.

اگر از آن راهی که من دوست دارم و به آن صورتی کره مرن عالقره دارم، خردا را 

د.  اعرت او، بایردها، عبادت کنم، عبادت که به نفع او نيسرت، بایرد بره نفرع مرن باشر

نبایدها، شایدها، نشایدها که به نفع من باشد. اگر بر  بق ميرل خرود مرن باشرد، پرم 

کردم، از اشرتباهات و قصرورها و این کرّ علی ما فرّ شد. من از خطاهاد خود فرار می

کردم. پم اگر  بق ميل خود او را عبرادت کرنم، هاد خود فرار میتقصيرها و نقصان

 و یشرا  كمرا یحتررم أن بدّ ال و»ت نکنم، بهتر است. این عبادت خود است. اصالع عباد

 ال إذ و بوحيره، إلّرا یعبرد و یحترم كي  في رااه و مشية معرفة لىإ سبيل ال و یراى

مرا وحری کررده برود کره ه معلوم نيست چه کسی است، اگر به هم 1«أجمع إلينا یوحي

 عبراده مرن الحينالصرّ  بعر  إلرى فليوح أجمع إلينا یوحي ال إذ و»اختالفی نداشتيم. 

الّهین أخلصهم ربّنا، أخلصوا أنفسهم إنسانيًا ثمّ أخلصهم ربّنا سبحانه و « المخلصين

و هرهه »تعالی ليوحی إليهم، حتّی یبيّن لنا کي  یرید اهلل سربحانه و تعرالی أن نعبرده 

 «.هی النبوّة العامّة

کنرد و قرل هرم بره ایرن کمر  میعد سوم: بين المبردأ و المعراد، فطررد اسرت. عبُ

 الردین صرولأ مرن الثالرث ارصرل»دهد، در شرع هم که بيان شرده اسرت. تفصيل می

 قضية و هایة،النّ لغير محبوبًا فليكن هایة،النّ لغير الكامل هو تعالى هفألنّ القيم الحني 

 هنّرإف نراررً حااررً كران إذا فكير  غيبه في ىحتّ الحب قدر المحبوب احترام الحبّ

 المطلرق الكمرال قضية هنّإف  ّشي كلّ على قدیرً كان إذا كي  و المطلق العلم قضية

 كران إذا ثرمّ مرن و 2«اللَّرهِ فَمِرنَ نِعْمَةٍ مِنْ بِكُمْ ما وَ» ّمنعمًا كان إذا كي  و! العلم كما

جرا بيران کرردیم و ایرن این موارد سبعه اسرت کره در این 3«.خليقته بين بعدله منتقمًا

 بيشرترطاق خود ما است و توبيخ خود ما است در بعد معرفرت فطررد و تفصريل استن

 کنيم. معرفت عقلی و تفصيل باالتر، معرفت دینی است. ی  به ی  حساب می
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 مطلررق تحرربّ»، «المطلقررة المعرفررة تحرربّ كمررا المعرفررة مطلررق تحرربّ الفطرررة ثررمّ»

المعرفرة المطلقرة عبرارةٌ « المطلقرة المعرفة تحبّ كما»هر مقدار که توانست « المعرفة

 هو و المطلق معرفة و»عن اهلل تعالی رنّه مطلق و لکن نحن نحبّ أن نعرفه کما نقدر 

ال اسرتکماالع « لإلنسران اسرتكماالع المطلرق لرهلك العبودیرة ثرمّ من و شأنه، تعالى اللّه

، عبودیرت، معرفرت« اإلنسان سائر و لكيانه تعدیالع العدالة ثمّ»للرّحمن و ال احتاج إلينا 

معدلت، این سه بعد از ابعاد حبّی اسرت کره نسربت بره کمرال مطلرق النهرایی حاارر 

مقتدر منعم منتقم و سایر مراتب سبع داریم، معرفت، بعد از آن: عبودیرت، بعرد از آن: 

 معدلت. 

در سرير انسران اسرت  اولاین قدم « توحيده و اللّه معرفة إلى یوهبه المعرفة حبّ»

 حربّ و توحيرده و اللّره معرفرة إلرى یوهبره المعرفرة حربّ»سير إلی اهلل  کلًّا و ال سيّما

اگر حيات حساب نباشد، خدا عادل نيست، « الحساب حياة من بدّ ال هأنّ تعرّفه المعدلة

 عردل فيره ليظهرر المروت بعرد الحساب حياة منال بدّ »دیروز بحث کردیم.  اینکهکما 

امتحران « االختيرار االختبرار كلي التّ یوم هارنّ يادنالّ یوم تمامًا یظهر لم إذ تعالى اللّه

 حربّ و»است و اختيرار اسرت، در بعرد المروت نره امتحران اسرت و نره اختيرار اسرت. 

 ارصرول فههه .الوحي اإلّ له سبيل ال و هربّ یعبد كي  عن فتيشالتّ إلى تدفعه العبودیة

آن حوبی که « لمةالظّ حوب عنها أزیلت إذا الفطرة في مندغمةٌ هاكلّ المعرفية الثالثة

برونی و درونی توجّه کردیم، به وجره فطررت توجّره ه با وجوه عشره، ما به وجوه عشر

کردیم و وجه فطرت بدون ستار و بدون نقاب و بدون حواب، خرود را بره مرا نشران 

 داد. 

قربالع ایرن « كاملةٍ عشرةٍ في حنيفًا إليها و لها بوجوهه اإلنسان واهالتّ استفرغت و»

 ال النَّراسِ أَْكثَررَ لكِرنَّ وَ اْلقَريِّمُ الردِّینُ ذلِركَ» وشره را عرر  کرردیم و بحرث کرردیم. ع

آیرا شر  « منره لألكمرل العبودیرة و لحردٍّ عالتخضرّ  یحربّ و إلّا انسانٍ من ما «یَعْلَمُونَ

داریم که اگر شما کسی را اکمل از خود بدانيد، ولو به شما کمکری هرم نکنرد،  بعرًا، 

اد براد ، ولو هيچ فایدهمند هستيد که در مقابل او خضوع کنيدوجدانًا عالقه فطرتًا و

اد دارد. کمال را در شما ندارد، ولو ارر هم ندارد. نه براد شما ارر دارد و نه فایده

هر چي د بدانيد، اگر کمال را در ثروت بدانيد، مقابل ثروتمند، در علم، مقابرل عرالم، 

ر جمال، مقابرل جميرل. شرما کمرال را در هرر چير  بدانيرد، در قدرت، مقابل قادر، د

اشتباه کنيد یا اشتباه نکنيد، در برون خود نسبت به آن موجودد که واجد ایرن کمرال 
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بعًا براد او احترام قائرل مند هستيد و از شما اکمل است،  است که شما به آن عالقه

 هستيد.

لرع إذا سرألنا ربّنرا هرل لرم أکرن فی الهرول المطّ»جا ما مورد سؤال هستيم. در این

کامالع و أکمرل منر  و مرن عالمر  ال بردّ نقرول: بلری، ال شر ّ، کنّرا نعرفره بالکمرال 

المطلق فطریًا، بالوحدة فطریرًا، بالعدالرة، بالکرها و بالکرها فطریرًا، إذا حاسربنا ربّنرا و 

نعرم.  تسائلنا فی الهول المطّلع هل کنت أکمل من  و من عالم ّ ال نقردر نقرول ال،

فلماذا احترمت غيرد و اخترمتنیّ احترمه و اخترمتنی، لماذا قردّمت المفضرول علری 

 یحربّ و إلّرا انسران مرن مرا«. »الفاال و حبّ الکمال و ارکمرل منردغمٌ فری فطرتر 

 مررن أو أفضررل و اللّره مررن أكمرل یوررد فهررل منره، لألكمررل العبودیرة و لحرردٍّ عالتخضرّ 

ر  « بره یشرركه وأ دونره فيعبده محتده في»خدا باشد، ه به انداز 1«یساميه لمرا ذا الشرّ

أنحم من اإللحادّ الشّر  أنحم من اإللحاد، أنحم مرن النّاحيرة المعرفيرة و لرهل  

ربّنا سبحانه و تعالی یندّد بالشّر  و اإلشرا  و المشررکين فری القررآن کثيررً و ینردّد 

ثانيًا: رنّ المشرکين أنحم مرن  باإللحاد قليالع، أواّلع رنّ الملحدین أقلّ من المشرکين،

 بع قضيه مشخّص است. یر  مرتبره قبرول نداریرد شخصری عرالم اسرت، « الملحدین

ولکن شراگرد او را برر او  ،کارد با او ندارید. ی  مرتبه قبول دارید اعلم العلما  است

أَْلتَهُمْ لَررنِنْ وَ»داریررد. ایررن تفضرريل مفضررول بررر فااررل اسررت. مقرردّم می  خَلَررقَ مَررنْ سررَ

پرم مشرکل  2«یُؤْفَكُرونَ فَرأَنَّى اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اْلقَمَرَ وَ الشَّمْمَ سَخَّرَ وَ اْلأَرْ َ وَ السَّماواتِ

کنيدّ او خالق السّماوات و االر  است، شما مخلوق او شما چيستّ به کوا فرار می

او ندارد،  جان را که شما جان دارید و او جان ندارد، شما علم دارید ورا، مخلوق بی

 3«.تَْنحِتُونَ ما تَعْبُدُونَ أَ»خود شما درست کردید. 

 بعرًا « یةرّالهّ آیة عنها ثتتحدّ كما آدم یة بنيذرّ على المأخوذ الميثاق هو ذلك»

رین و اکثرر ه ما بحث خواهيم کرد، آی فانه اکثرر مفسرّ ذر بحث مسرتقل دارد کره متأسرّ

 هرو ذلرك»رسيدند،  ور دیگرد فرمودنرد. علماد اسالم که به این آیه و به این بحث 

ميثاق المعرفة، ميثاق العبودیرة، ميثراق اإلحتررام « آدم بني یةذرّ على المأخوذ الميثاق

تُ أَ» المعرفة لمكان وحالرّ یةذرّ هي و یة،رّالهّ آیة عنها ثتتحدّ كما»  قرالُوا بِررَبِّكُمْ لَسرْ
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این « ارعماق أصالبها هي و اررواح رهور إلّا عنيت ال «ذُرِّیَّتَهُمْ رُهُورِهِمْ مِنْ»  1«بَلى

 ذرّیه بحث شود. ه فقط اشاره است، باید در آی

« عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ» 2«حارروا تتبناها تيالّ الفطریة ارصول هي و»

 وسرملل فكمرا»اصرلی. ه بدن انسان که مخلوق شده است بر مبناد آن نطف اینکهکما 

 الصرلب رهرر وحللرّ كهلك الوسم اصل هي تيالّ الورثومية طفةالنّ هو و لبالصّ رهر

 و انسران ريّ الناروّ البعردان همرا و الرروح، صرلأ هري تريالّ الورثومية الفطرة هو و

 حربّ مرن منهرا تالسرّ  جتتردرّ حيرث الفطررة، رحكرام السبع رجاتالدّ تفاصيل إليكم

گانه به صورت منتظم کره اگرر این مراتب هفت«. سبق. له حدّ ال هيالّ المطلق الكمال

ما واقعًا ااافه بر گوش راهرد، گوش هوش و معرفتی را باز کنريم، بایرد از خوالرت 

 آب شویم! 

 و توحيرده و الخالق معرفة او ه على و المطلق الكمال حبّ عن ثناتحدّ نأ سبق»

 علرى احترامره تفرر  انهرائياللّ المطلق ذلك حبّ ثمّاروّل:  3ّ«اْلحُبُّ إِلَّا الدِّینُ هَلِ»

 سربةبالنّ الفطریرة الحقرائق مرن هو كان ًاأیّ الكامل احترام و اخترام، يّأ دون حال ةأیّ

 أو منعمرًا ،جراهالع و عالمرًا ،عراج ً و مقتردرً ،غائبرًا و حااررً كمرال، يّأب كامل  ريّ

م شررایط. فقرط ایرن کامرل حاارر در تما« منتقم غير أو تحترمه لم نإ منتقمًا ،مًامتنعّ

 فري جوابرك فمرا»است، این کامل که حاار است و از من اکمل است یا کامل است. 

 فكير  الكرون، سرائر مرن أكمرل و كرامالع أكرن ألرم: ربرك یسألك حين لعالمطّ الهول

در خيلری از « كامرل  كرلّ احترمرت»هر چنرد « خالقهمّ اخترمت و كامل  كلّ احترمت

د، کمال را در مال، در جمال و در غيره دیدد، آن کمراالت خيرالی موارد اشتباه کرد

ها ها و کاملولکن خالق این محترم ،را که به حقيقت هم نرسيده است، احترام کردد

 را نه. 

محبروب را « ارخرر  تّالسرّ  فقردت نأ ىحتّر فطرريٌّ المحبوب احترام ثمّالثّانی: »

کور است، هر چه هسرت او را دوسرت دوست دارد، گدا است، پولدار است، کر است، 

 أكرن ألرم: تسرأل حرين جوابرك فمرا»دارد، فقط دوست دارد، احتررام قائرل هسرتی. 

 و ارخرر  أكمرل تّللسرّ  واجردً»ولرو آن سرت نبرود « ارخر  تّللسّ واجدً محبوبك،
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ی  مرتبه است خردا « اخترمتني و محبوب  كلّ احترمت فكي  الكون، سائر من أحر 

هراد نره، این امراکند، این نحم اسرت، کند، این مخلوقين را احترام مییرا احترام نم

کند. بر خال  امر او، بر خال  دعوت او، بر کند و او را اخترام میدیگر را احترام می

و نره بره حسراب مصرلحت او، عمرل  آنچه را که  بق مصلحت ما اسرته خال  هم

 ر حقيقت. کند. هم اخترام او است و هم اخترام خود او دمی
 نإ ىحتّر عرادالع كان إذا فطريٌّ المقتدر احترام ثمّ الثّالث: محبوبّ كلّ فوق ناأ و»

: تسرأل حين جوابك فما»ی  چي  دیگر، فقط این مقتدر است. « ارخر  تّالسّ فقدت

 و سرواي مقتردر  كرلّ احترمرت فكير  الكرون سرائر من أفضل و عدالع مقتدرً أكن الم

چرون هرر « ارخرر  تّالسرّ  فقردت إذا ىحتّر فطريٌّ العالم احترام مّثالرّابع:  اخترمتنيّ

 فكير  الكرونّ سرائر مرن اعلرم و عالمرًا أكن الم: تسأل حين جوابك فما»است.  تاده

اصل وجرود « فطريٌّ المنعم احترام ثمّالخامم:  اخترمتنيّ و سواي عالم  كلّ احترمت

اصرل وجرود مرا نعمرت  1«هَرد  ثُرمَّ خَْلقَرهُ  ٍيْشَ كُلَّ أَعْطى الَّهي رَبُّنَا»ما نعمت است، 

کره مرا را راهنمرایی و دانيم ما فقير إلی اهلل هستيم، نعمت اسرت، اینکه میاست، این

 هدایت تکوینی و تشریعی کرده است، نعمت است. 

توانم شکر ترو را انورام دهرم؛ چرون هرر کند: خدایا، من نمیموسی )ع( عر  می

را انوام دهم، این توفيقی است که تو به من دادد و مرن بایرد برر اد که شکر تو دفعه

نهایرت شرکر کرنم. مرن محردود هسرتم، مرن این شکر هم تو را شکر کنم، پم باید بی

حسراب نبرود، هایی که رسول اهلل )ص( و معصومين داشتند، بیعاج  هستم. این ناله

کره پيغمبرر ت. ایندر حدّ معرفت است، به حساب تقصير نبود، بره حسراب قصرور اسر

بره چره معنرا « أَسْتَْغفِرُ» 2«مَرَّةع سَبْعِينَ یَوْم  كُلِّ فِي اللَّهَ لَأَسْتَْغفِرُ إِنِّي»فرماید: ب رگوار می

استّ اصالع گناه نيست، قصور است. هر چه من محمّرد و محمّرد و محمّرد باشرم، در 

قدر نراالن هسرتند، صير اینها بدون تقنهایت، باز من در برابر رب کارد نکردم. آنبی

کننرد مرا مرهنب هسرتيم. مرا کره سرراپا تقصرير قدر تعبير میقدر گریان هستند، ایناین

 کنيم و از خدا  لبکار هستيم. کلفتی میهستيم گردن

: تسرأل حرين جوابرك فما ارخر  الستّ فقدت إذا ىحتّ فطريٌّ المنعم احترام ثمّ»

 و عليرك مرنعم  كرلّ احترمرت فكي  عليك نعمينالم كلّ علي و عليك منعمًا أكن الم
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ابع:»شرود. هرا تکررار میاین 1«اخترمتنري و إلرى المنتقم احترام ثمّ اخترمتنيّ  ثرمّ السرّ

« عدوّ ، إذا حضر، هرل تتعررّد عمامره»شخصی دشمن انسان است. « الحاار احترام

ر خود را س اینکهدهیّ مثل کارهایی که بر خال  عر  است، در مقابل او انوام می

ولکرن در مقابرل  ،رود زمين بگهارد و پاهاد خود را باال بگيرد. این دشمنی نيست

کسی که حاار است، ولو دشمن است، انسان کارهاد خرال  ادب و خرال  احتررام 

خيررالی آن کرره اشرراره کررردم، اگررر  حترریدهرردّ ایررن حقيقرری اسررت، حااررر انوررام می

ها برهنره شود، در مقابل این عکمیهایی در اتاق است، انسان دچار خياالت معکم

 أَْقررَبُ نَحْرنُ«. »فکي  نخترم ربّنا و هو حاار، أحضرر منّرا»شود. شود، عارد نمینمی

  2«اْلوَریدِ حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ

 تر که من از ود دورماین عوب  تر از من به من استیار ن دی 

نعمتی هم بر ما ندارنرد،  ما نسبت به کسانی که حاار هستند و از ما خبر ندارند،

ها حاار هستند، نسبت به آن اینکه لبی هم از ما ندارند، فقط حاار هستند، صر  

نسربت بره خردا کره از مرا بره مرا  امراکنيم. احترام قائل هستيم و آداب را مراعات می

حاارتر هستند، از روح من به من، از منِ من به من، از عقل من به من، از فکر من به 

تر که من از ود دورم. از یکی از تر است، این عوبز همه چي  من به من ن دی من، ا

شرود گنراه کرردّ راجع به گناه سؤال کردند. گفت: مگرر می -که فوت کرد-ب رگواران 

کي  نتمکّن نحرن »شود گناه کرد. این عصمت نيست، ولی در مرز عصمت است. نمی

ي  نعصی ربّنا و هو حاارٌ عالمٌ قادرٌ مرنعمٌ أن نعصی ربّنا و  اعته لصالحنا، ثانيًا: ک

 «.و هو أعر  بنا منّا و أقرب إلينا منّا و أحضر منّا رنفسنا

گاه خردا از او غایرب هيچ« معصومٌ بالمعرفة»معصوم به این حساب معصوم است، 

براد قلب است، براد زبان  تهکرخدا که  تهکرنيست و لها قرآن شری  رود ذکر خدا، 

ةع لَرهُ فَرإِنَّ ذِْكرري عَرنْ أَعْررَ َ مَرنْ»که نيست،  ْنكًا مَعيشرَ  تَْطمَرنِنُّ اللَّرهِ بِرهِْكرِ أاَل» 3،«ارَ

 هُوَ*  أَصيالع وَ بُْكرَةع سَبِّحُوهُ وَ*  كَثيرً ذِْكرً اللَّهَ اْذكُرُوا آمَنُوا الَّهینَ أَیُّهَا یا» 4،«اْلقُلُوبُ
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اسرت، انسران از  ترهکر ور کره انسران بره خرود مانالی آخر. هم 1«عَلَيْكُمْ یُصَلِّي الَّهي

هل أغفرل أنرا عرن نفسری و حتّری عرن نفسرياتی و شريطناتی و »کند. خود غفلت نمی

حيوناتی و إنّياتیّ ال، فکي  أغفل عمّن هو أقرب إلیّ منّی، أکمرل منّری، أقررب منّری، 

 صرفر از و رصرف او مقابرل در مرن و اسرت نهایرتهمه چي  او بی« أنعم منّی، أقدر منّی

  حاار. احترام هستم. کمتر

 صورةٌ كان إذا ىحتّ و لك ًعدوّ كان إذا ىحتّ فطريٌّ كان ً ًاأیّ الحاار احترام ثمّ»

 اماخيال شما را به احترام وادار کرد،  2«الخيال عالم حضوره یتواوز ال تمثال، أو منه

 نَحْرنُ وَ» العلم حضور حاارً معك أكن ألم: تسأل حين جوابك فما»حکم فطرد نه. 

 اعْبُردْ»  لنفسرك أنرت حضرورك مرن أكثرر عندك حاارً «اْلوَرِیدِ حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ أَْقرَبُ

 اولکره بعرد « كَأَنَّكَ»، این «تَرَاهُ كَأَنَّكَ«. »3«یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ كَرَبُّ

 تَررَاهُ كَأَنَّركَ كَرَبُّر اعْبُردْ»آورد. آورد، احترام مییآن راهر است، خود رؤیت خضوع م

تر از ایرن روایت دیگرد داریرم، آن روایرت بسريار عميرق«. یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ

رؤیرت چيسرتّ  4.«فيره و معره و بعرده و قبلره اهلل رأیرت قد و اإلّ شينًا رأیت ما»است. 

صرد نيست، رؤیت ادار  حسی و ادرا  عقلی و ادرا  رؤیت معرفتی است، رؤیت ب

 بصيرتی هم نيست، رؤیت معرفتی است.  حتی

رَ مَرنْ وَ بَصَّرَْتهُ بِهَا أَبْصَرَ مَنْ»، «اإلّ شينًا رأیت ما» رَ» 5«أَعْمَْترهُ إِلَيْهَرا أَبْصرَ « بِهَرا أَبْصرَ

 مرا»  برونی. خودم هستم، شی  هستم، شی  درونی و شی اول« شينًا رأیت ما»است. 

اگر این اشريا  عرالم کره فقيرر « بالقيّومية و الخالقية قبله اهلل رأیت قد و اإلّ شينًا رأیت

اد هستند، مفتقرٌ اليه و غنی در کار نباشد، شينی در کار نخواهد بود. مثال: اگر سرایه

ه وجود دارد، صاحب سایه باید باشد. اگر صاحب سایه نباشد، سایه چيستّ این سای

بالقيّومية و الخالقية  قبله اهلل رأیت قد و اإلّ شينًا رأیت ما»مثال است.  البتهاست.  فرع

 6«كُْنتُمْ ما أَیْنَ مَعَكُمْ هُوَ وَ»؛ «و بعده باربدیة و ارزلية و حالة الو ا  یوم الو ا  و معه
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رد و معيرت برراد« معية العلم، معية القردرة، ال معيرة المکران، ال معيرة ال ّمران»معيت، 

ایرن معيرت « معه و هو معکم»ها نيست. برابرد و حلول در ما و ما حلول در او و این

ال هرو فيره و ال هرم »که معيت خالقيت است و معيت علم است و معيت قردرت اسرت 

ليم فی جبّتی »، این است که: «أنا هو و هو أنا»گفت: که بای ید بسطامی میاین«. فيه

 «. إلّا اهلل

فيره »ما ی  آیت داریم، ی  نماینده داریم، ی  نمونره. « فی آیةع» چطورّ« و فيه»

بره « فری»چيسرتّ « فری« »مِثالع أو فيه مَثَالعّ فيه مَثَالع، نحن نرد فی ههه البنایة البنّرا 

مرا »حساب آیت است و الّا بنّا نه آجر دارد، نه گچ دارد، نه خشت دارد، نه گرل دارد. 

أرکانٌ أربعرة، أحکرامٌ و أرکرانٌ «  قبله و بعده و معه و فيهرأیت شينًا إلّا و قد رأیت اهلل

 «. أربعة من هندسة المعرفة الرّبّانية

 منتقمرًا منعمًا عالمًا مقتدرً محبوبًا كامالع أكن الم ربك، یسألك حين جوابك ما»

 فكي  بعة،السّ جمع لو و غيري من هایةالنّ لغير ذلك كلّ في أفضل و عندك، حاارً و

 1«للّره العبرادة إخرالص هو اللّه عباد من المخلصين جواب نّّ إترمتنيخا و هماحترمت

 نّإ»به جاد دیگرر توجّره دارم  اما« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»، لفظ، «نَعْبُدُ إِیَّاكَ»جواب لفظی نيست، 

در قررآن دارد « درجراتهم على للّه العبادة إخالص هو اللّه عباد من المخلصين جواب

هرا خرود آن «دَرَجراتٌ هُرمْ» 3،«رَبِّهِرمْ عِْنردَ دَرَجراتٌ لَهُمْ» 2،«اللَّهِ عِْندَ اتٌدَرَج هُمْ»که: 

 جواب ثمّ»سنوند. ها را میاین« دَرَجاتٌ لَهُمْ»ها مي ان هستند. درجه هستند، خود آن

 غفلتنرا فري اكنّر مهمرا غرافلين، كنرا نراأنّ: صرغيرة أو كبيررة فري قصرروا فيما المؤمنين

 مرا كبرائر تركوا لمن مقبوالع اعتهارً 4«أَمْرِنا في إِسْرافَنا وَ ذُنُوبَنا لَنا اْغفِرْ بَّنَارَ» :رینمقصّ

يِّناتِكُمْ عَرْنكُمْ نُكَفِّررْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ تَوْتَنِبُوا إِنْ»: عنه ینهون  مُردْخَلعا نُردْخِْلكُمْ وَ سرَ

 «.5«كَرِیمًا
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نا رَلَمْنا رَبَّنا قاال» زوجه و آدم قاله ما نينالمؤم من المهنبين مقال من و»  وَ أَْنفُسرَ

 بعًا این استغفار آدم از گنراه برود،  2«1«اْلخاسِرِینَ مِنَ لَنَكُونَنَّ تَرْحَمْنا وَ لَنا تَْغفِرْ لَمْ إِنْ

رین می او تررر  اولرری کردنررد، ه فرماینررد کرره آدم و زوجرربررر خررال  آنچرره کررلّ مفسررّ

د بدهنرد. چرون گراهی اوقرات انسران در خرارج چي هرایی یراد خواهند به خدا یرامی

تواند حقيقرت را ببينرد؛ چرون آنچره شرنيده، گيرد، بعد نمیگيرد، در خارج یاد میمی

 دهد. شخص ب رگوار و علماد ب رگوار زیادد فرمودند، دیگر به او موال فکر نمی

آبادد شررکت اهسال داشتم و در درس مرحوم آیت اهلل شر چهاردهمن به یاد دارم 

کردم، ی  مو در صورت نداشتم و ایشران محاسرن سرفيد داشرتند و اعلرم علمراد می

کرردم کره حرّیرت یت میاعلم فی االر ، آن وقرت جرد -خمينیبه قول آقاد -زمان 

هاد ایشان را قبول نکنم، ولی باز امکان نداشت. و لرها مرا داشته باشم که تمام حر 

هرا برر خرال  یم که ایشران ندارنرد و خيلری بحثدر بحث فطرت مباحث زیادد دار

هرا و هاد ایشان است، چراّ چون آزاد شدیم. اگر انسان خود را از قرال و قيلصحبت

ها حواب تواند بفهمد، اینآزاد نکند، نمیها ها و از ب رگان و از آیت اهللاز شخصيت

ولکرن ب رگری  ،هستند. ب رگی ب رگان در جاد خرود، ب رگری ب رگران در جراد خرود

 ب رگان نباید حواب شود، باید نورانيت ایواد کند. 

فرمودند: شاگردان شيخ  وسری مقلّرده هسرتند، حردود مرحوم آقاد بروجردد می

أل  تلميه للشيخ الطوسی کانوا مقلّدً، کانوا موتهدین مقلّردین، »ه ار شاگرد داشت. 

ه اجتهادد استّ این اجتهاد این چ« ما کانوا یور ون أن یفتوا خال  الشّيخ الطّوسی

کرردیم، نيست. ما هم به یاد داریم در زمان آقاد بروجردد در درس ایشان شرکت می

کرردیم بگرویيم، ما بر خال  ایشان هم حر  داشتيم، وليکن باز هم ج أت نمی البته

کره مرا چشرم  اولخواهيم از این قيد و بندها بيرون بيرایيم، از کردیم. میاحتياط می

کنيم، باید دو بعرد داشرته باشريم: ا به رود کتاب اهلل و سنّت رسول اهلل باز میخود ر

مقامات و عنراوین  و هاو شخصيت مسائلی  بعد سير کردن عميق و دقيق، بعد دوم 

 گيرند، این باید به  ور کلّی کنار رود.و استادان و ب رگوارانی که جلود انسان را می
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آقایان از خارج به دست آوردند که انبيرا  کره گنراه  1«غَو فَ رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ»آدم 

که کنند؛ بنابراین آدم خال  اولی انوام داده است. اینکنند، چون انبيا  گناه نمینمی

اسرت یرا بعرد از  نبروتکنند، چه زمرانی اسرتّ قبرل از گویيد انبيا  گناه نمیشما می

کننرد یرا گنراه کره انبيرا  گنراه نمیبروده اسرت؛ وانگهری این نبروتّ این قبرل از نبوت

ها و آقاد آیرت کنند، باید از قرآن استفاده کرد، قرآن منشور والیة اهلل است. پيرزنمی

ها نيستند، اشتباه کردند اگر برر مه مولسی و امثال اینعالاالسالم و آقاد حوةاهلل و 

، فکر ما باز باشد، خال  کتاب اهلل حر  زدند. ما باید باز باشيم، بصيرت ما باز باشد

 «.اْلمُسْتَقيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا»مستقيم نگاه کنيم. 

کند و حواس ما را پررت این موانع و مشکالتی که در راه است و ما را منحر  می

کند، باید کنار بگهاریم. و لها یکی از کارهایی که بعد از چهرارده قررن گهشرتن از می

هرایی يته موانع را کنار بگهاریم. این حواست ک عمر اسالم ما باید انوام دهيم، این

ها را باید کنار زد، از اینه ها و همو ارورتها که درست کردند، اجماعات و شهرت

 عَصرى وَ»باید با فطرت صحيح و عقل کامل و فکر صحيح، قدم صا  بررداریم.  اول

 قبل النّبوة. عصی« فَغَو  رَبَّهُ آدَمُ

و قائل المأمون الرّشيد، ما تقول یا ابن رسرول اهلل، یرا ابرن قيل لإلمام الرّاا )ع( »

و نحررن نعتقررد أنّ ارنبيررا  « فَغَررو  رَبَّررهُ آدَمُ عَصررى وَ»عررمّ فيمررا یقررول اهلل تعررالی: 

 رَبُّرهُ اجْتَبراهُ ثُمَّ*  فَغَو  رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ»معصومون، قال )ع( جواب  فی نفم اآلیة 

اإلجتبا  و الهدایة عبارتان عرن النّبروّة و الرّسرالة و العصريان کران « د هَ وَ عَلَيْهِ فَتابَ

بيين خير. چون مراتب انبيرا  تفراوت النبه آدم بله، نسبت به خاتم نسبت« قبل الرّسالة

گراه گنراه بعضی انبيا  هسرتند کره هيچ 2«بَعْ   عَلى بَعْضَهُمْ فَضَّْلنا الرُّسُلُ تِْلكَ»دارد، 

جا آدم و حوّا، آقایان جدّیت دارند که آن اماصًا اولوالع م من الرّسل. نداشتند، مخصو

یقول العلّامة الطّبا بائی و من معره و ممّرن هرو أصرغر منره »عالم تکلي  نبوده است. 

بطول التاریخ اإلسالمی أو مثله یقولون: لما نهی ربّنا سبحانه و تعالی آدم و زوجه ال 

الم التّکلي  و ما کان مکلّفين فما عصياّ نقول إذا مرا تأکال من ههه الشّورة ما کان ع

جهت حر  زده استّ پم عالم تکلي  بی« تَْقرَبا ال»کان مکلّفين فکي  کلّفهم ربّهم 

 بوده است. 
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يطان کلّر  مرع المالئکرة، » فکي  کلّ  الشّيطان إذا لم یکرن عرالم التّکلير ، الشرّ

ب رگروار، ایرن چره حرفری عالمره  جهت  رد شده اسرتّبی« شيطان لم یسود و  ُرِد

بسرريار خرروب صررحبت کرررده، ولرری برراز گيررر کرررده،  عالمررهزنيرردّ اسررت کرره شررما می

آید. ما باید کارد جا گير کرده و بيرون نمیهایی که زدند و گفتند و گفتند، اینحر 

قرآنيره ه هایی کره برر خرال  اصرول ثابترکنيم که گير نکند و بيرون بياید، تمام حر 

جا برزخ نبوده و قيامت نبوده، بلکه عرالم دنيرا بروده اسرت.  آناوالعون کنيم. است، بير

عالم دنيا بوده و عالم دنيرا چره در سرماوات باشرد، چره در ار  باشرد، تمامرًا عرالم 

تکلي  است. خداوند به مالئکه امرر کررد، در ارمن شريطان، مالئکره سروده کردنرد، 

گویدّ اگر عالم جهت میخدا بی 1«أَمَرْتُكَ إِْذ وُدَتَسْ أاَلَّ مَنَعَكَ ما»شيطان سوده نکرد. 

وُدَ أاَلَّ مَنَعَركَ مرا»گوید: تکلي  نيست، پم چرا خدا به شيطان می ّ و «أَمَرْتُركَ إِْذ تَسرْ

 رَبَّرهُ آدَمُ عَصرى» رتبه در قرآن با هفت عبارت مختلر  ذکرر کرردهّچرا آدم را هفت م

 ،گناه ب رگری نبروده اسرت البتهعدد است، ناه آدم هفت بُگ«. شَقی، رَلَمَ، رَلَّ»، «فَغَو 

 ولکن گناه بوده است. 

 مأ منسروخ، كتراب  اهرل مأ منرافقين الكرافرین، مطلرق مرن لغيرهمرا جرواب ال ثمّ»

 منهرا یفلرت ال أجمعرين، اسالنّر تشرمل الفطریرة ارحكرام حيث ملحدین، مأ مشركين

 احترمنرا حينمرا اخترمنراه، اعمّر ربنرا یسرتووبنا حين المطّلع هول من ویلنا فيا .فالت

 فَرأَقِمْ» صرغارٌ صرغارٌ بحضررته فهرم حضرورً كرانوا إذا و غيّرب، هرم و خلقه من سواه

 رعةالشرّ  لمعرفرة مشررّعةٌ هانّإف «عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِْطرَتَ حَنِيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ

 احًاشرّ إلّا الشرائع ههه ما و»معصومه است. فطرت شریعت اولی  2«تصدیقها و اإللهية

 فاستغفلت، حووت حيث الفطرة في لما ذكریات القرآن یعتبرها قد و الفطرة، رحكام

 «. ذكریات القرآن فآیات

یکی از اسما  قرآن ذکر است. به یاد بياورد، چه چير د را بره یراد بيراوردّ حکرم 

م فطررت را بره یراد آورد، خرداد فطرت را به یاد بياورد، وقتی حکرم فطررت و احکرا

آیرد. وقتری بره یراد واحد و معاد و معرفت، پم عبودیت، پم احکام، همه بره یراد می

آمد، دیگر الزم نيست به دنبال آن بروند و بگویند ایرن واجرب اسرت یرا حررام اسرت. 

برود، بدود، پاد او زخم شود، به زمين بيفتد، سر او بشکند، بره دنبرال ایرن بررود کره 
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رفت تا از امام صادق مسنله سرؤال خدا چيست. شخصی از بصره تا مدینه می احکام

ها نبوده است. پم وقتی بره عمرق کند، در آن زمان هم هواپيما و ماشين و امثال این

ر دادند، دیگر نباید به دنبال ما بيایند، ما بایرد ن ما که عمق فطرت است، به ما تهکدی

 به دنبال آن برویم. 

 الفطررة فري المحووبرة المعرفرة بأصرل تروحي رعةالشّ كتاب في اللّه ذكر فآیات» 

مرن را یراد « نسريان بعرد إلّرا ذكرر ال و 1«تَْكفُرُونِ ال وَ لِي اْشكُرُوا وَ أَْذكُرْكُمْ فَاْذكُرُونِي»

 كرائن  عرن إلّرا نسريان ال كمرا»کنيد، من را از یاد بردید. اگر این در فطررت مرا نبرود... 

 اللّره أنّ المعرفرة بأصرل تروحي شرينًا یرك لم و بخلقه اإلنسان ذكر آیات و كما سابق 

يْنًا یَركُ لَرمْ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَْقناهُ أَنَّا اْلإِْنسانُ یَْهكُرُ ال وَ أَ»: خالقه مگرر وقتری مرن را « 2«شرَ

یعنی اآلن حرواس ترو جمرع باشرد. « یَْهكُرُ ال وَ أَ»خلق کردند، من حضور داشتمّ خير 

 ور که حال خودکفرا نيسرت و رود فهمد همينکند، میود را جمع میاگر حواس خ

 پاد خود بند نيست، وقتی هم آفریده شد، دیگرد او را آفریده است.

 المتغافررل المنسرري باعترافرره ترروحي السررابغة اللّرره بررنعم اإلنسرران ذكررر آیررات و»

 اْلرأَرْ ِ فِري تَعْثَروْا ال وَ اللَّرهِ آال َ افَراْذكُرُو» 3،«عَلَريْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اْذكُرُوا وَ» :المتواهل

 ال و ذكر ، إلّا ليست ،فروعًا و أصوالع ،تفصيالع و جملةع اإللهية رعةالشّ و ثمّ 4«مُْفسِدِینَ

 و 6«الرهِّْكر  نَفَعَرتِ إِنْ فَرهَكِّرْ» 5،«وَعِيردِ یَخرا ُ مَرنْ بِراْلقُرْآنِ فَرهَكِّرْ»: رًمهكّ إلّا سولالرّ

سيطره نيست، اجبارد نيست، « 7«بِمُصَيْطِر  عَلَيْهِمْ لَسْتَ * مُهَكِّرٌ أَْنتَ إِنَّما هَكِّرْفَ» :أخيرً

کننرد، گروش کننرد و فکرر را براز میگوش و چشم خود را ببند نيست. عقل را باز می

 رعةالشرّ  فلرتكن مغفول، سابغٌ سابقٌ اصلٌ بماله إلّا تهكير ال و»عقل را باز کن و بشنو. 

 اْلآیاتِ مِنَ عَلَيْكَ نَْتلُوهُ ذلِكَ» ذكرً رعةالشّ كتاب ىیسمّ لهلك مغفولةع الفطرة في كائنةع

مرن أسرما  القررآن »اسم قرآن ذکر اسرت، قررآن چهرل اسرم دارد.  1«8«اْلحَكِيمِ الهِّْكرِ وَ

                                                           

 .152. بقره، آیه 1

 .67. مریم، آیه 2

 .231. بقره، آیه 3

 .7. اعراف، آیه 4

 .45. ق، آیه 5

 .9اعلی، آیه  6

 .22و  21. غاشیه، آیات 7

 .58. آل عمران، آیه 8



15 

 

الهّکر، من أسما  القرآن الحکم، قرآن حکم اهلل، حکرمٌ فری کرلّ أبعراد الحکرم فکير  

 لَررهُ إِنَّررا وَ الررهِّْكرَ نَ َّْلنَررا نَحْررنُ إِنَّررا»«. و یقررال أنّ القرررآن لرريم کترراب ارحکررامیقررال ثررمّ 

تَقِيمَ أَنْ مِرْنكُمْ شرا َ لِمَرنْ * لِْلعرالَمِينَ ذِْكرٌ إِلَّا هُوَ إِنْ» 2،«لَحافِظُونَ  ذِْكررٌ هرها وَ» 3،«یَسرْ

 5«بِاْلغَيْبِ الرَّحْمنَ خَشِيَ وَ الهِّْكرَ اتَّبَعَ مَنِ تُْنهِرُ إِنَّما» 4،«مُْنكِرُونَ لَهُ فَأَْنتُمْ أَ أَْن َْلناهُ مُبارَكٌ

 إاِلَّ مُحْردَثٍ رَبِّهِرمْ مِرنْ ذِْكرر  مِرنْ یَرْأتِيهِمْ مرا»همره « ذكرر سرماويٍّ كتراب  كرلّ و كهلك

 الَّرهینَ أَْلبابِاْل أُولِي یا اللَّهَ فَاتَّقُوا»: كرالهّ ذلك یحمل ذكرٌ رسوله نّأ و كما 6«اسْتَمَعُوهُ

 قُرْآنٌ وَ ذِْكرٌ إِلَّا هُوَ إِنْ» 7«اللَّهِ آیاتِ عَلَيْكُمْ یَْتلُوا رَسُوالع*  ذِْكرً إِلَيْكُمْ اللَّهُ أَْن َلَ قَدْ آمَنُوا

  8.«مُبِينٌ

 كترراب قرررا ة لنررا تتسرهل لكرري حنفررا  إليهررا الوجره بإقامررة الفطرررة كترراب فلنقرر »

ه کتراب شرریعت، مطالعره پيش مطالعه است، پيش مطالعرکنيم. راه را باز می 9«رعةالشّ

 ففري .العشررة بنروده فري بحنر ٍ الفطرة كتاب نقر »کتاب فطرت بر مبناد عقل است. 

 إلرى فيهرا إخرالدٍ دون الحرم إصرالح المفررو  الخمسة، بوجوهه الحم وجه إقامة

 محبروب  أمرام سرهحوا استعمال في نهأ السبع بفطریاته فليعر  الهو ، باعاتّ و ارر 

 ةأیّر علرى صرالحه فري رًمتحضرّ  حراذرً فليكن ،حاار  منتقم  منعم  عالم  مقتدر  كامل 

 احكامهرا، فري الفطررة مراجعة من بدّ ال حنيفًا ینالدّ لىإ العقل وجه اقامة في و حال 

 علرى انفسريةع و آفاقيرةع اللّه آیات إلى لينظر و له،تعقّ في یقصّر أو یقصر أو یخطأ كيال

 العالقرة العالئرق قطرع مرن بدّ ال حنيفًا ینالدّ لىإ القلب وجه اقامة في و .الفطرة غرار

 وجرروه صرولأ هرري الرثالث هررهه و المعرفرة، نرور فيرره تتولرى لكرري نيویرةالدّ الحالقرة

 و حاالتره هرهه و بعرده، الفرؤاد و بّاللّر و قبلره درالصرّ  بين قلب القلب حيث اإلنسان،
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 كالهمرا و رعةالشرّ  كتراب و الفطرة كتاب بين عميقًا عریقًا ربطًا نر  بهلك و .درجاته

 «. (الكون لناموس فقًاوَ)أو  الكون لناموس فقًاوِ اللّه صنع من

 الكيرران فرري»سسررت نيسررت  1«وهيرردة غيررر فطرررةٌ الوحيرردة بوبيررةبالرّ فرراالعترا »

و اغرالد از  غاليه انسرانه کينون« الغالية الكينونة ههه في تعالى اللّه أودعها االنساني،

 ینحرفرون لمرن تحرهیرات، و لهرا، تهكيرات اإلّ ليست إذً ساالتفالرّ»او، فطرت انسان. 

 و ترهكيرات إلرى یحتراجون إذً فهرم« »فری شرفا جرر ٍ إلری النّرار« »ینورفرون و عنها

 تفطرر برين معقرود ميثراق إذً وحيردفالتّ» 3«مُْنرهِرٌ أَْنتَ» 2،«مُهَكِّرٌ أَْنتَ إِنَّما« »تحهیرات

 و الميثراق ذلرك نقر  فري لهم ةحوّ فال ارولى، كينونتهم منه اسالنّ خالق و ناسالّ

ایرن لطر  خردا اسرت کره « حتّی»، «منهرین و مبشرین سلالرّ إليهم یبعث لم لو ىحتّ

ت در حورت تکميرل شرود و الّرا حوررسل و مبشّرین و منهرین را فرستاده است کره 

فطرت، بعد در عقل، بعرد در شررعت. ت اولی در اصل حواصل فطرت موجود است، 

 ت هستيم. حوما م وّج به سه 

« تحورب حرين تنحرر  قد إذ فطرهم إلى یكلهم ألّا اقتضت تعالى رحمته لكن و»

پم ی  تفاوت عقل و فطرت « تحوب لم إذا ىحتّ تنور  إذ عقولهم إلى ال و» بعًا 

نی باشررد و بينررد، اگررر عقررل خيلرری هررم نرروراایررن اسررت، اگررر آن محورروب شررود، نمی

 هرهه و فطررة أصرلها فري معصرومة فلتلك»محووب هم نشود، باز هم کوتاهی دارد. 

 «.4«إِلَيْهِ مُنِيبِينَ» .معصومة ليست

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

 «. اَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْوَ جَنِّبْ اَاهُتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «. إنتقالةٌ أخرد إلی مرحلة ثانية فی حقل الفطرة إلی آیة الهّریة»
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