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

 
يْطَا ِ مِهنَ بِاللَّههِ أَعُوذُ»  ظُهُهورِهِمْ مِهنْ آدَمَ بَنه  مِهنْ رَبُّه َ أَخَه َ إِْذ وَ« »الهرَِِّيمِ الشهَّ

 اْلقِيامَه ِ یَهوْمَ تَقُولُوا أَ ْ شَهِدْنا بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ رِّیَّتَهُمْذُ

 أَ بَعْهدِهِمْ مِهنْ ذُرِّیَّ ً كُنَّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ*  غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا

فهی هه ا اةیه  المبارله  لفأيهی أدبيهی ل ویهی و له ل  » 1«.اْلمُبْطِلُهو َ فَعَلَ بِما هْلِكُنافَتُ

معنویی إماراتٌ قاطع ٌ ال حِوَل عنها علی أ ّ عالم ال ّرّ عهالم  باطهلٌ خرافهیإن إنّمها عهالم  

إلهی  مراِع ٌ ثالثه »در این چند روز بحث لردیم و تتمّه بحث را امروز داریم. «. ذرّی 

 «.بعد ذل  ننتقل إلی نصّ التفسيره ا اةی  المبارل  و 

اخ  فعل استن فعل امر تکوینی استن تکوین لفأی « آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»

أخه ت عبایه  زیهدٍ ال تعنهی أنّنهی قلهت آخه  »هم نيستن بلکهه تکهوین عملهی اسهتن 

باشد و چه لفظ نباشد. پس اخ   لفظ نيستن اخ  خود گرفتن استن چه لفظ« عبایت 

ِا ی  امر تکوینی استن مأخوذ باید موِود باشدن آنچه را له پروردگار عهالم در این

 إِْذ وَ»در مثلّث زما  یا هر طور دیگری اخ  لردا استن این مأخوذ باید موِود باشد. 
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ل ل  المهأخوذ لما أ ّ اةخ  هو ربّنا سبحانه و تعالی فی موقفٍ تکوینی « رَبُّ َ أَخَ َ

 این را قبالً مفصّل عرض لردیم.« ال بدّ أ  یکو  لائنی حين األخ  ال أ  یکوّ  لألخ 

لنيمن اضهافه بهر نکته ِدیدی لهه امهروز عهرض مهی« آدَمَ بَن  رَبُّ َ مِنْ أَخَ َ إِْذ وَ»

لنهد  در صهورتی لهه آدم صهد  میآنچه قبالً عرض لردیم. در چه صورتی لفظ بنهی

هها در اصهالب های آ آدم موِود نيستندن بلکهه نطفههموِود باشند. اگر بنیآدم بنی

لفأ  بنی آدم للفأ  آدم صریح ٌ علی أ ّ بنهی آدم »آدم نيستندن ها بنیآباء استن این

بيّن استن این « ال بدّ أ  یکونوا موِودین لبنی آدمن حتّی یؤخ  ذرّیتهم من ظهورهم

لما أ ّ آدم ال بدّ أ  یکهو  موِهود  « آدَمَ بَن  رَبُّ َ مِنْ  َأَخَ إِْذ وَ»دیگر تأویل نيست. 

آیا ممکن است قبل از اینکه آدم خلق شودن به خها  بگهویيم آدمن ایهن « من ذی قبل

لنند. ایهن خهالی لهه بعهد  از آ  درخهت هلهو و خالی است له از آ  آدم درست می

ست  سهيب اسهت  بعهد  اگهر آید و هنوز خا  استن این گالبی اگالبی و سيب درمی

ب ر لاشتيدن گالبی و سيب خواهد شد. صد  لفظ آدم بر خا  نيستن حتی بر نطفهه 

 نيست. 

ال بدّ أ  یکو  المهأخوذ موِهود  حهين األخه  لمها « آدَمَ بَن  رَبُّ َ مِنْ أَخَ َ إِْذ وَ»

ن ذی قبهلن ثهمّ اةخ  تکوینيی هو اهلل تعالی ربّنا ل ل  ال بدّ أ  یکو  آدم موِود  مه

بنی آدم موِودو  من ذی قبلن یعنی قبل أخه  ربّنها سهبحانه و تعهالی مهن ظههورهم 

گوینهد عهالم ذر یعنهی قبهل از خلقهت آدم و لهه میپس عالم ذر چيست  این« ذرّیتهم

آدم هستند  ها بنیها مانند مورچه بودندن اینآدمن ی  عالمی بودا است له انسا بنی

هایی بودند و روح هم داشتند و خود دن فرض لنيد مانند مورچهفرض لنيد اگر هم بو

آدم هسهتند. بهر آدمن بنیِا نه آدمن آدم است و نه بنیآدم و خود فرزندا  آدمن در این

 ها ی  حاالت قبلی در خا  یا هر چه.فرض این

رّن و ه ا هی الخطوة األولی البيّن  الصّارح  الصّارخ  الّتی تزیّف خراف  عالم اله ّ»

آدمن ظهور بنهی« ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  رَبُّ َ مِنْ أَخَ َ إِْذ وَ»ذر نمله است. « عالم النّمل 

ِا چند امهر تکهوینی داریهمن تکهوینی در این« آدَمَ بَن  رَبُّ َ مِنْ أَخَ َ إِْذ وَ»ال ظهر آدم 

به ترتيب توِّه لنيدن  های غير قولی راغير قولی و دو امر تکوینی قولی داریم. تکوینی

ال بدّ أ  « ظُهُورِهِمْ مِنْ»ال بدّ أ  یکونوا لائنينن « آدَمَ بَن  رَبُّ َ مِنْ»تکوین « أَخَ َ إِْذ وَ»

ال بهدّ أ  تکهو  « ذُرِّیَّهتَهُمْ» یکو  ظهورا موِود ن ههم موِهودو ن ظههورهم موِهود .

ذرّیّ  األرواح استن نهه ذرّیه  األِسهادن « تَهُمْذُرِّیَّ»منتها « موِود  حتّی تأخ « ذُرِّیَّتَهُمْ»

 چنانکه تفصيالً قبالً عرض لردیم. 
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 وَ ذُرِّیَّهتَهُمْ ظُهُهورِهِمْ مِهنْ آدَمَ بَنه  مِهنْ رَبُّه َ أَخَه َ إِْذ وَ»ها امور تکوینی است. این

« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»باز هم امر تکوینی استن در سه بعد تکوینی است. « أَْشهَدَهُمْ

ليس هنال  لفظٌ یقهال أ ّ ربّنها قهالش أشههدلم علهی »این اشهادن اشهاد لفأی نيست. 

هَدَهُمْوَ »تکهوین اسهت. « أَْشهَدَهُمْوَ »ها نيست. این« أنفسکم فأشهدوا علی...  عَلهى أَشهْ

تُ أَ»این مراحل للّی مراحل تکوینی اسهت. « أَْنفُسِهِمْ اط آ  چيسهت  ن ارتبه«بِهرَبِّكُمْ لَسهْ

 وَ ذُرِّیَّهتَهُمْ ظُهُهورِهِمْ مِهنْ آدَمَ بَنه  مِهنْ رَبُّه َ أَخَ َ»لماذا »چرا خدا این لارها را لرد  

اگهر بخواهنهد از لسهی ]...[« أ ل ل  القهول  القهول ال یحهت ّ « أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ

عمق ذات اون آ  محور اقرار  اقرار بگيرندن این اقرار گرفتن احتياج به این ندارد له در

موِود باشد. ممکن است به زور اقرار بگيرندن ممکن است دروغ بگویدن مکمن اسهت 

 ها اقرار است. مراعات لندن ممکن است خجالت بکشد. همه این

إنّما اإلقرار الصّالح هو الّ ی یتبنّی الحقيق  ال ّاتي  الکائن  »لدام اقرار فایدا دارد  

اقرار به این صورت درسهت اسهت. اگهر انسها  بها زبها  « ود اإلنسا المندغم  فی وِ

اقرار لند آنچهه در قلهب اون در عقهل اون در واقه  او وِهود حتمهی نهداردن ایهن اقهرار 

هَدَهُمْ وَ»ای است  نيست. پس این اقرار در چه زمينه هِمْ عَلهى أَشهْ تُ أَ أَْنفُسهِ  بِهرَبِّكُمْ لَسهْ

لفظ باشد  مگر خهدا محتهاج بهه لفهظ « لَسْتُ أَ»لزومی دارد این چه « شَهِدْنا بَلى قالُوا

إ ّ واقه  األخه  »است  مگر قضيه اقرارن قضيه لفأی است  ایهن قضهيه واقعهی اسهت. 

لننهدن آنچه بهه آ  اقهرار می« یحقّق واق  المقرّ به« ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ»

له در قلب انسا  و در فطرت انسا  موِهود اسهتن توحيد رب است. این توحيد رب 

ها اقرار لنند له اگر اقرار خدا باید سؤال لند تا بفهمد  یا باید سؤال لند تا اینکه این

 لند. لردندن احتجاج لندن اگر هم اقرار نکنندن احتجاج می

مکهن إ ّ اهلل تعالی یحت ّ علی الواق  الموِود سواءً أقررت به أم ما أقهررت بههن م»

أ  یکو  واق  الوِود موِود  و أنت تنکهرن یمکهن أ  ال یکهو  موِهود  و أنهت تقهرن 

ههها این« یمکههن أ  یکههو  الواقهه  موِههود  و تقههرن لههيس الواقهه  موِههود  و أنههت ال تقههر

 مِههنْ آدَمَ بَنهه  مِههنْ رَبُّهه َ أَخَهه َ إِْذ وَ»مراحلههی اسههتن چنههد مرحلههه اسههت. مههراد از ایههن 

ها بيا  این واقعيت است لهه ایهن تمام این« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ یَّتَهُمْذُرِّ ظُهُورِهِمْ

تکوین شدا است و این عرض شدا است و این اشهاد شدا است. و لهلّ مطلهب راِه  

ال بدّ أ  یکو  بنو آدم موِودین حين عمل ربّنا سبحانه و تعالی هک ا »به این است. 

آدم از ایهن آدم خلهق ؛ چو  بنهی«دین قبل أ  یولد من آدمو بنو آدم لم یکونوا موِو

آدم قبل از خلق آدم بودند  بچّه قبل از شدند. قبل از اینکه آدم خلق شودن چطور بنی
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خواهند بگویند. ولهی گویندن هر ِا میهایی له چنين میپدر  چطور امکا  دارد  آ 

قبل از اینکه پدر وِهود پيهدا  فرزند قبل از پدرن در حالی له پدر هنوز موِود نيستن

هَدَهُمْ وَ»پس بنابراین این «. ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»لند   أَشهْ

ليس سهؤاالً بلفأه  القهول « بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»له باز از امور تکوینی استن « أَْنفُسِهِمْ عَلى

 ّ السّؤال بلفأ  القول و اإلِاب  بلفأ  القول ال حجّ  فيهها إلّها إیحاءً إلی بنی آدمن أل

أ  یکو  السّؤال عن عمق ال ّات تکوینی و اإلِاب  قضي  عمق ال ّات تکوینهی فاألصهل 

 «. هو عمق ال ّات فطریّی

دو « غافِلينَ ه ا نْعَ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»ن در ادامه آ ش «شَهِدْنا بَلى قالُوا»

ع ر استن در بعد انکار توحيد الحاد  یا اشرالی دو ع ر است له با این ِریا  این دو 

قهد یکهو  اإلنسها  »ع ر از بين رفته است. ی  عه ر اِتههادی و یه  عه ر تقليهدی. 

مکلّف بأمرٍ أصلیٍّ أو فرعیٍّ مع ور  ألنّه لم یقهدر علهی اإلِتههاد حتّهی یحصهل علهی 

لم یقدر علی التّقليد حتّی یحصل علی الحق. لم یقدر علی اإلِتههاد و إنّمها الحق و 

پس امر انسا ن تکليفی له انسا  داردن چه در بعد اصلی و چه « قلّد باطالً أو لم یقلّد

در بعد فرعین یا درو  ذاتی استن خود باید بفهمهدن خودپها باشهد و خهودفهم باشهدن 

یا اگر دليل درونی نداردن از بهرو  لمه  بگيهردن اِتهاد از روی دليل درونی باشد و 

لنهد و ِها ههر دو را رد میاز آ  لسی له صالحيت داردن تقليد لند. خداونهد در این

 گوید باطل است.می

ليسهت لههم  1«سُْلطانی بِهِ یُنَزِّْل لَمْ ما»الّ ین هم یلحدو  باهلل تعالی أو یشرلو  به »

ثّاني ن القول األولهی قوله  اإلِتههاد و قهول الثّانيه  قوله  ال القول  األولی و ال القول  ال

تُأَ »اگر هم « غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»التّقليد. قول  اإلِتهاد   لَسهْ

بودا استن ما غافل هستيمن اصالً به یهاد نهداریمن بهه ههي  « بَلى قالُوا»بودا و « بِرَبِّكُمْ

  چنين چيزی را به یاد نداریم. این غفلت از چيست  غفلت از آنچه خداونهد در عنوا

درو  فطرت انسا  و در درو  ذات انسا  ميخکوب است و ادغهام لهردا اسهت. مگهر 

إذا أمکن لإلنسا  أ  ینسی نفسه علی طول »ممکن است انسا  خود را فراموش لند  

لهه « أنها»امکا  دارد  تا چه رسهد بهه آ  « الخطّ  یمکن أ  یقول أنا غافلٌ عن أنّی أنا

است. انّيت انسا  در ِسمن انّيهت انسها  در روحن انّيهت انسها  در عقهل و « أنا»عمق 

ها ها احيانی قابل فراموشی استن وليکن نوعی در زندگی انسا  این انّيتفکرن این انّيت
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در این شهکی « نهاإلنسا  حاضر  عند نفسه أحضر من للّ حاضرٍ بعيدٍ ع»حاضر است. 

 وِود نداردن حاضر است. 

تواند این حضور را مبتال به فراموشی صددرصهد لنهدن مهن صددرصهد انسا  نمی

فراموش لردم له خودم هستم  خود خهودتر از خهود عبهارت از فطهرت انسها  اسهتن 

وقتی خود عقل فراموش شود یا تبدیل به ِنهو  گهرددن خهود تکليهف نباشهدن انسها  

ر این خودها در بوته فراموشی قرار بگيرد و منسی گرددن خهود اصهلی خواب باشدن اگ

لنهدن حهس لهار ِایی لهه عقهل لهار نمیشود. و ل ا آ له فطرت استن فراموش نمی

افتهد. افتدن قهوای برونهی از لهار میلندن قوای درونی از لار میلندن فکر لار نمینمی

 هُهمْ إِذا اْلبَهرِّ إِلَهى نَجَّهاهُمْ فَلَمَّها الهدِّینَ لَههُ مُْخلِصهينَ اللَّههَ دَعَهوُا اْلفُْل ِ فِ  رَكِبُوا فَإِذا»

رودن خهود گهاا از بهين نمهیاین خود هميشه بيدار است. خهود فطهرت هي  1«یُْشرِكُو َ

 «. غفل ٌ قصوریّ  ليست و لکن غفل ٌ تقصيری ٌ و»شود فطرت م فولٌ عنه می

 

لهيس ألیّ إنسها ٍ أ  « غهافِلينَ هه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا قِيامَ ِاْل یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»پس بُعد اولش 

یقولش إنّا لنّا عن ه ا الحکم الفطریّ ال ّاتی المندغم فی ال ّات من  خُلِق اإلنسا  لا  

غافالًن ال یمکنن اإلنسا  حاضر ن نفسه حاضرةٌ عند نفسه و ال سيّما أنفس نفسهه و ههو 

ایهن بعهد اِتههاد. اگهر لسهی بگویهدش مها در « نّاس عليهاالفطرةن الّتی فطر اهلل تعالی ال

درو  دليلی نداشتيم بر اینکه خدا وِود دارد. خيهرن دليهل داشهتيد. در درو  فطهرت 

 این ی .« غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»دليل قوی است. 

ی علی أ ّ اهلل تعهالی موِهود  وحيهد  م  وِود البرها  القطعیّ ال ّاتی الفطر»دومش 

إذا أمکهن لإلنسها  أ  »این ی  بحث در بهاب تقليهد اسهت. « هل یجوز ل  أ  تقلّد 

شهما مجتههد « یجتهد و أمکن من للّ ممکنٍ یجتهدن هل یجوز بأ  یقلّد و لو صهالحی

ن لنيد  این تقليد شما باطل است. بدترین مجتههدهستيدن از آقای گلپایگانی تقليد می

لننهد. لسهی لهه خهود لنيهد و نوعهی مجتههدین تقليهد میمجتهدی است له تقليد می

قدرت علی االِتهاد دارد و اِتهاد صالح و اِتهاد صحيح است و موازین او درست 

 استن حتی نباید تقليد صحيح لندن چه رسد به تقليد غلط. 

مشهرلين بگوینهد مها « بَعْهدِهِمْ مِهنْ ذُرِّیَّ ً اكُنَّ وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»

های مان اِداد ما مشر  شدندن تقليد لردیم. آباء مان بزرگا  مان زعمای مان سرسلسله

                                                           

 .65. عکبوت، آیه 1
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ها ها در مقابل آ  بزرگا  چه هستيم  مها بچّهه طلبههما بچّه« بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّیَّ ً كُنَّا وَ»

ابهل بزرگها  چهه هسهتيم  روی ذرّیهه بهود  و در مقابل علماء چه هسهتيم  مها در مق

ها اول هستند و مها آخهرن مها از ها بزرگ هستند و ما لوچ ن آ لوچ  بود  له آ 

رَكَ»الن « قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»ها تقليد لردیم. آ  « قَبْهلُ مِهنْ آباؤُنها أَشهْ

آباء شما دو « ا قلّدتم آباءلم فی التّوحيد غلطیعنی قلّدتم آباءهم فی اإلشرا  حتّی إذ

آباء المشرلين بهين موحهدّین و مشهرلينن إذا ههؤالء المشهرلو  قلّهدوا »دسته هستندن 

غلهط اسهتن « آباءهم الموحّدین و صار موحدّینن ه ا التّقليد غلط ولو عمهل صهحيح

ایهن غلهط شهوم. لنم و موحّهد میگوید من از ِدّ خود ابهراهيم تقليهد مهیمشر  می

 استن چو  مطلب تقليدی نيست.

پلهه « فالتّقليد بنوعيه باطل بالنّسب  لألمر الّ ی ل  أ  تجتهد و علي  أ  تجتههد»

اول آ  له آباء موحّد بودندن ما از آباء موحّد تقليد لردیمن ایهن غلهط اسهت. پلهه دوم 

 بِمها فَتُهْلِكُنا أَ بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّیَّ ً كُنَّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»تر استن غلط

یقول ربّناش نعمن نهلککم بما فعل المبطلو ن ألنّکم ترلتم حکم الفطرة « اْلمُبْطِلُو َ فَعَلَ

آیهات «. توحيدیی و قلّدتم تقليد  معوِّی منجرفی منحرفی آباءلم األوّلين من دو  دليهل

ن تقليد لورلورانه غلطن مخصوصی در بيراهی. اگر شهما در قرآ  در این بعد زیاد است

راا صحيح هم تقليد لورلورانه بکنيدن غلط استن تا چه رسد به در راا باطل. این به 

 است.  1«بَعْضٍ فَوْ َ بَعْضُها ظُلُماتٌ»مراتب بدتر است و 

إمّها ألنّنها مها فلم تبق أیّ  حجّ  إطالقی لهؤالء المحلدین أو المشرلين أنّنا أشهرلنا »

ایهن غلهط « استطعنا أ  نجتهد و أ  نبرهن بما فی فطرنا و بما فی ذواتنا أ ّ اهلل واحد 

لمهاذا قلّهدتم المشهرلين مهن »است. دومش حال له شما این قدرت اِتهادی را داریدن 

« مَآدَ بَنه  مِهنْ رَبُّه َ أَخَه َ إِْذ وَ»سهؤالش «. ذی قبل و ه ا ع ر  ال یع رن ع ر  غيهر عهاذر

حهال أ ّ آیه  »این را قبالً مطهرح لهردیم. « لماذا من بنی آدم  لم یقل من آدم و بنيه 

آدم و بنيه من  أولد إلی یوم القيامه  « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ»الفطرة تقولش 

ات العدّةن اإلِاب  األولیش إِاب«. آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»الکبرین لماذا هنا یقولش 

یعنهی اثنتهين و مها فهو .  2«اْثنَتَهيْنِ فَهوْ َ نِسهاءً كُهنَّ فَإِ ْ»فی اللّ   العربي  إذا قال ربّناش 

 «. یعنی من آدم و بنيه. ه ا أواّلً« آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»ل ل  هناش 

                                                           

 .40. نور، آیه 1

 .11. نساء، آیه 2
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« عَلَيْهها النَّهاسَ فَطَهرَ الَّته  اللَّهِ فِْطرَتَ»ش ثانيی اةی  الثّاني  للفطرةن آی  الفطرة تقول»

 مِهنْ رَبُّه َ أَخَه َ إِْذ وَ»النّاس بعمومه دالٌّ علی آدم و ذرّیته معین فالمقصود هنا له ل  

بهه ثالهث توِّهه لنيهدن « یعنی من آدم و بنيه. ه ا ثاني ن الثّالثه « ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن 

 أَ ْ»شهود  شودن در مقابل چه لسی میاین احتجاِی له می چو  قبالً مطرح نکردم.

المخاطبو  هنا لما المخاطبو  من ذی قبهل  « تَقُولُوا أَ ْ»چه لسانی هستند  « تَقُولُوا

آدم مشهر ن آدم ملحهدن بنهیآدم موحّهدن بنهیشهود. بنهیآدم همه را شامل میبنی« ال

خها  « تَقُولُهوا أَ ْ»ود. مخاطب این شانبياءن معصومينن مؤمنينن لفارن شامل همه می

شد؛ چو  قضيه فطرت دو بعد داردن یه  بعهد ایجهابی دارد و یه  بعهد سهلبی دارد. 

البعد اإلیجابی لقضي  الفطرة اإلتّجهاا إلهی اهلل لمها الموحّهدو  مهن النّبيّهين و سهائر »

ج ایهن بعهد ایجهابی اسهتن ایهن را لهه احتجها« المعصومين و المؤمنين و ما إلی ذل 

 لنند. نمی

 مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ*  غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»آیا 

ها لهه موحّهد هسهتند. بهه متوِّه انبياء هم هست  مؤمنين و موحّدین  خيرن این« قَبْلُ

گوینهدن بهه لسهی لهه نمهاز نمی گویند چرا نمهاز نخوانهدی لسی له نماز خواندان می

گویندش چرا نماز نخواندی. لسانی له موحّد هستند و راا صهحيح حهق را نخواندا می

 اند...دابر مبنای فطرت طی لر

یعنی قبل از اینکه ی  نفر مهؤمن باشهدن در فطهرت اون از اول مان  استن  ایجاد -

بياید له در آینهدا چنهين خلق او این در فطرت او نهادا شدا له ی  مانعی به وِود 

 گویند. گویندن بعضی میشوند و نمینگویدن بعضی مؤمن می

آورد  چهه لسهی خواهد بگوید ع ر نياورید. چه لسی عه ر مهیمی« تَقُولُوا أَ ْ» -

خواهد در یوم القيام  ع ر بياورد  لسی له مشر  بودان لسهی لهه موحّهد بهودان می

 آورد. ع ر نمی

 آورند. شوند و ع ر نمیاتمام حجت بعضی مؤمن میباالخرا بعد از  -

استن چه لسی در یهوم القيامه  « اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»متوِّه هستمن ولی این  -

لنند  این شخصِ منحرف آورد و چه لسی است له در مقابل او احتجاج میع ر می

 آورد. استن لسی له موحّد است ع ر نمی

 ز قيامت چنين نگویيد. گوید در رومی -

 چه لسی چنين نگوید  -

 گوید. همهن به همه می -



8 

 

زندن لافر و مشر  و ملحد است خيرن چو  یوم القيام  مؤمن چنين حرفی نمی -

 آورد. آوردن مؤمن چه ع ری میله ع ر می

 ها نهادا شدا است. این فطرت از اول در آ  -

وِود داردن فطرت یه  بُعهد ایجهابی دارد  ِا دو بُعداین بُعد اول است. در این -

له این بُعد ایجابی هم در موحّد اسهتن ههم در مشهر  و ملحهد اسهتن امها ایهن بُعهد 

ای را موحّد نکهردا اسهت. عهدّا را لهه موحّهد ای را موحّد لردا استن عدّاایجابی عدّا

استدالل است. ولکن احتجاج است و « تَقُولُوا أَ ْ»نداردن چو  « تَقُولُوا أَ ْ»لردا استن 

 عَهنْ كُنَّها إِنَّها اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»دارند. « تَقُولُوا أَ ْ»ها ای له مشر  هستندن آ عدّا

هها مربهوط اسهتن ایهن بهه مشهرلين و ملحهدین و امثهال آ « تَقُولُهوا أَوْ*  غافِلينَ ه ا

طول عمر تکليهف موحّهد بودنهدن  گویند. موحّدین له درنمی« تَقُولُوا أَ ْ»موحّدین له 

چه ع ری بياورند  ع ر بياورند له چرا ما موحّد شدیم  باید موحّد بشوند؛ مقتضهای 

 فطرت است. 

بناءً علی ذل  القضي  الفطرة التّوحيدة لها ناحيتا  اثنتا ن ناحي ٌ إیجابي ٌ بالنّسب  »

ملحدین و المشرلينن النّاحي  للمؤمنين و الموحّدین و ناحي ٌ سلبي ٌ إعت ار  بالنّسب  لل

 فَهأَقِمْ»در باب فطرت ناحيه دوم مطرح نبهودن « الثّاني  هی المقصود هنان أ ليس هک ا 

ایهن اتّجهاا بهه توحيهد اسهتن « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيفی لِلدِّینِ وَِْهَ َ

لندن مها ایهن لهار را اول را طی می ناحيه ایجابی استن لاری به سلب ندارد. این پله

لردیم له چنينن به اینکه چه لسی قبول لرد و چه لسی قبول نکهردن لهاری نهداریم. 

 ذلِ َ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيفی لِلدِّینِ وَِْهَ َ فَأَقِمْ»

ِا بحث ِا بحث چيست  در ایناما در این« یَعْلَمُو َ ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ

آدم باید بنهی« اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»استن چو  « اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»این است له 

 نيست. « تَقُولُوا أَ ْ»باشدن چو  آدم له ِزء 

 تَقُولُوا أَ ْ»سلين ليس فی خضم هؤالء الّ ین یعت رو  آدم األوّل )ع( لا  من المر»

آدم آمهدا اسهت و آدم ِا بنیپس بنابراین در این«. غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ

تر تر اسهت و پهایيننيامدان این ی  حساب است. سؤالش آدم له از انبياء دیگر لوچه 

خواهد بقيه به حساب آمدند  ِوابش خداوند می استن چطور آدم به حساب نيامد و

خواهد تقسيم لند. موسی چنينن عيسی چنينن فرعو  چنهينن ی  ِا بحث لندن نمی

و إذ  مهن المبهرّزات لهه ا »شهود خهارج لهردن فهرد اول اسهت. وليکن آ  لسی لهه می

آدم األوّل التعبير الخا  إذا لم یُعنی من بنی آدمن آدم و بنهوان نقهولش أل ّ آدم نفسهه 
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ليس داخالً فی خضم اإلحتجاج یوم القيام  الکبرین البقي  بهين صهنفينش صهنف  فهی 

خضم اإلحتجهاج أ  تقهولن صهنف  ليسهوا فهی حقهل اإلحتجهاج لهم یه لر اهلل تعهالی 

ایم و مقداری ماندا له ما در بحث لتابی مقداری بحث لردا«. بالنّسب  لهم إحتجاِی

 داریم. تتمّه بحثی است له در خارج 

 

 پس طبق حرف شما اخ  از فطرت اخ  شدا است.  -

بلهن فطرت عرض شدان این فطرت لهه عهرض شهدان تکهوین اسهتن یعنهی همها   -

آورد. الصّحيف  التّاسه  لاری له خداوند در فطرت لردان آ  لار را به لفظ قول درمی

 إذ  فههو طری نالف التوحيدی  بحصيلته اإلنسا  خلق أصيل  عن حكای ٌ «أخ » و»عشرش 

 ال النَّهاسِ أَْكثَهرَ لكِهنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِ َ» و عليها اللّه فطرا ت الّ الفطرة بحكم مأخوذٌ

 تطارد ه  و روای   تقول كما آدم ظهر من مأخوذةٌ «ذُرِّیَّتَهُمْ» أ ّ بعد ترى و 1«یَعْلَمُو َ

  «تههیّذرّ -ظهرا من -آدم من» دو  «ذُرِّیَّتَهُمْ -ظُهُورِهِمْ مِنْ -آدَمَ بَنِ  مِنْ»ش اةی  نصّ

 أَخَ َ إِْذ وَ»با آدم لاری نداردن « المعرك  ه ا ف  ءٌش  ظهرا من مأخوذ  نفسه آدم فما

 روایتی هم نقل لردیم له ِواب دادیم. «. ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ

 

این را رد لردیم له فقط ولدا  2«اصل مف دو  لو األوّ ولدا هم «آدم بن » ترى ثمّ»

  «تَقُولُهوا أَ ْ»األوّلو  احتجاج است  ولدا األوّلو  له همه موحّد بودندن این موحّدین 

 ولهدا ههم «آدم بنه » تهرى ثهمّ»آدم. برای همين ولدا األوّلو  غلط استن پس للّ بنی

 علهى أشههدوا فقهط فههم القيامه ن یوم إلى ولدهم هم تهمیّذرّ و مفاصل  دو  لو األوّ

 األخهرى تّالسهّ  آیاتها ف  «آدم بن » یأت لم و آبائهم  دو  المسائل  ه ا ف  أنفسهم

 األوّلهو  بنهوا یكهن لم و»این ِواب دوم استش « آدم  یّذرّ من أِمعين اسللنّ إلّا لهم

 ولکن قابيل له مشر  نبود. « هابيل قابيل قتل مهما منهم واحد  ال و مشركين

 

 گرفته شدا است.  ها آ  ذرّیه اوّلين این باشد له از ظهر آ آ  اوّلينِ -

 نهن خود بنوا.  -
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آ  « أشهد»ن «تَقُولُوا أَ ْ»گویندش ن آ  ذرّیه می«ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ» -

 ذرّیه. 

 ها فقط  این بنوا األوّلو  آباء هستند. و چرا از آ  -

 ]سؤال[ -

آباء چه لسانی هستند  آباء آ  ولد اوّلو  هستندن ولد اوّلو  موحّد « تَقُولُوا أَ ْ» -

إذا لا  المقصود مهن بنهی آدم »غلط است. « آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما»بودند. در این صورت 

رَكَ إِنَّمها»بنوا األوّلو  الموحّدو  فاألخ  من ظهورهم من ذرّیتهم لماذا أ  تقولوا   أَشهْ

 ها موحّد بودند. همه آ «   ولدا األوّلو  لانوا موحّدو ن للّهم«آباؤُنا» من«. آباؤُنا

 آدم فرزندا  بنی -

 گيرد  ولد اوّلو  را به طریق اولی نمی« آباؤُنا»مگر  -

 شوند. ها للّی آباء و ولد میآ  -

بعضی ولد هستندن بعضی آباء هستندن ولی لسانی له آباء هستند و ولد نيستندن  -

شود  چگونه لسانی لهه نسهبتی ولهد هسهتندن نسهبتی آبهاء هسهتندن ها را شامل نمیاین

شودن امکا  شودن ولی لسانی له فقط آباء هستند و ولد نيستندن شامل نمیشامل می

 لهم و»ها اضافات استن چند ِهت دارد له این بنهو آدم لهل هسهتند. دارد  البته این

  الحجّه تصح ىحتّ هابيل قابيل قتل مهما منهم دواح ال و مشركين األوّلو  بنوا یكن

 بعضههم هنها «آدم بنه » إ  أم «قَبْهلُ مِهنْ آباؤُنها أَْشرَكَ إِنَّما» المسائل  و اإلشهاد ال لو

ای از بنو آدمن موحّد و ابنو آدم اولين نيستن عدّ 1«مشركين  من فيهم بمن منهم األعمّ

 مشر . 

 

 ندیهدالتّ خطهاب هه  «تَقُولُهوا أَ ْ» و! منفيه  هنا ه  قرین  إلى بحاِ ٍ بعيضالتّ و»

این احتجاج بهر همهه مشهرلين « ال ِماع  الخصو  من المشرلين« المشركين  بعامّ

 دو  هایه نالنّ حتهى البدای  من  اإلنسان  اریخالتّ طول األبناء كما اةباء فيشمل»است. 

 تصهحّ لو  ٌحجّ هافإنّ یننةخر بآباء ليسوا بأوالدٍ اةباء خصو  ال و! األبناء خصو 

 و مشركو  منهم كما مشركو ن منهم أبناء و دو موحّ اةباء من و ثمّ. المشركين  لعامّ

 ههم و إلّا أبناء من ما و! دموحّ من د موحّ أو مشرك  من مشرك  أم دو نموحّ منهم أبناء

ی « إیهالد عهن عقهمٍ ف  هم قليلين إلّا ةخرین آباء  صّیخهت لهيس و»یه  دسهته خاصهّ
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این اختصاصهی نيسهتن تمهام مشهرلينن ههر لسهی « ةخرین بآباء ليسوا بأوالدٍ ركالشّ

 ههمكلّ ههم «آدم بنه »ف إذ  .المشركين  لعامّ تصحّ لو  ٌحجّ فإنّها»خواهد باشد. می

 ثهمّ .استثناء دونما القيام  یوم إلى تهیّذرّ من یولد من آخر ىحتّ آدم ولّدا من أوّل من 

بعد له ولهدی نهداردن « بعد  ولدهم أهم  «ظُهُورِهِمْ مِنْ» المأخوذو  «تهمیّذرّ» هم من

آدم این ذرّیهه اخه  شهدن پهس اوالدی نيسهت و اِهدادی نيسهت. پهس ایهن از همه بنی

 «. ذرّیّتهمن هم أنفسهمن ليس ذرّیّتهم أوالدهم»

 آبهاءهم  ههم أم الخهطّ طهول علهى آدم یه رّل ّ اسهت راقی! «آدم بن » شملتهم قد و»

اگر آباء بگویيم طبق قول مجم  البيا  له ذرّیه آباء استن این در سورا « األمر فك ل 

آدم یعنهی شهودن بنهیطور استن بهرای اینکهه شهامل همهه مییس است. این هم همين

 اةباء أ ّ إلى إضاف  األمر فك ل »همهن فقط روی ی  احتمال آدم خارج ماندا است. 

. قبهل ذي مهن إليهها المشهار المحهاظير سهائر إلى و»ست. ل تی هم غلط ا«  یّب رّ ليسوا

یعنی ههم حهال « ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ» 1«أنفسهم هم همإنّ

 إلى لهم إضاف ٌ أنفسهم هم همإنّ«. »لونهم ذرّیّ  و ذرّی  األرواح و ليست ذرّی  األِساد

 اْلفُْله ِ فِه  ذُرِّیَّهتَهُمْ حَمَْلنها أَنَّها لَهُمْ آیَ ٌ وَ»ش المشحو  الفل  ف  تهمیّذرّ كما أنفسهم

  3.«اْلجارِیَ ِ فِ  حَمَْلناكُمْ اْلماءُ طَ َى لَمَّا إِنَّا»ش الحاق  آی  رتهافسّ قد و 2«اْلمَْشحُو ِ

 لُم حال الخطاب ليس إلّا الموِودو  زمن النّبیّ ) ( و هم بأنفسهم لم یکونوا»

 أنفسههم ههم تهمیّفه رّ«. »فی فل  نوحن إنّما حال لهونهم ذرّیه ً فهی أصهالب آبهاءهم

 وَ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ» أخ  «آدَمَ بَنِ  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ» أعلم اللّه و فقد ی ذرّ حالكونهم

 بنهو ههم مهأخوذو فال «أَْنفُسِهِمْ عَلى» )یعنی أنفسهم( تهمیّذرّ آدم بن ش أوال «أَْشهَدَهُمْ

 كمها ال»هان ی  نفر استثناء نداردن مگر آدم اول روی احتمالی. همه آ  4«بأسرهم آدم

 ههو و كيهانهم مهن األصهيل األصهل إلهى إیحاءً «ظهورهم من» ماإنّ و خلقهمن بعد هم

ولهد نيسهتندن خودشها  هسهتند. اصهل « ذُرِّیَّتَهُمْ« »ولدهم من الفصيل دو  ن«تهمیّذرّ»

آدم باشندن آ  وقتهی لهه باید بنی« بأهورهم كائنين األخ  ذل  ف  يكونوال و»اصيل 
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« ذُرِّیَّهتَهُمْ ظُهُهورِهِمْ»آدم باشند تا از له عرض لردیم باید بنیخداوند اخ  لردان چنا 

 گرفته بشود. 

 و»لما یقولو  و ی ولو  عالم اله ّرن عهالم النمّله  « كونهم قبل كو  ف  إذ  فليس»

« خلقههم  بعهد ههم كمها أِسادهم و بأرواحهم أنفسهم من هم «تهمیّذرّ من» إذ  ترى

یعنی خودشا  با ارواح و اِسهاد. اخه  « ذرّیّتهم»چنين است  این احتمال اول است. 

لندن فکرها ها معنا نداردن عقول خطا میاِساد معنا نداردن اخ  ارواح هم دو  فطرت

 فههم كهونهمن قبهل لهم كو   هو ماإنّ و نفسهمأل  ًیّذرّ هك ا هم ليسوا و»لند. خطا می

 القهول یصحّ فال األخير  كونهم قبل لهم أوّل كو   أم»این غلط است « أنفسهم آباء إذ 

 ء الشهّ  متقهدّ الحهال ن كونهم قبل الحال  كونهم یتطلب حيث «ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ»

 این هم نيست. « نفسه على

ی  نفر به یاد دارد له این این سؤال لفأی « ساءلالتّ ذل  ری ك  يالّ ه ا من ثمّ»

و ِواب لفأی صورت گرفته است تا احتجاج غلط باشد  احتجاج خدا صحيح باشهد 

 و سهاءلالتّ ذله  یه كر  يالّه ه ا من ثمّ»و حجت و ع ر او باشد له این غلط باشد  

 عَهنْ كُنَّها إِنَّها» إذ   الحجّه فلههم المشركين  أو أدناهم عن فضالً المؤمنين أفضل ىحتّ

تمام مشرلين حجت دارندن همهه مشهرلين یهوم القيامه ن اگهر عهالم ذری  «غافِلِينَ ه ا

گویند ما غافل بودیمن اگر ههم بودا و عالم مورچه بودا له هي  لس به یاد نداردن می

 ا هته   و ه»توانستيم بدانيم. دانيم و اصالً نمیدانيمن ی  نفر از ما نمیبودا ما نمی

فی عضد الفصاح  القرآني  و فت   بحرم  اإلسالم قرآنيی أنّکم لنتم مکلّفهين متسهائل 

 «. عنکم قبل لونکم

آدم هسهتندن آبهاء چهه هها بنهیهمهه آ « «آدم بن » كلّ هم و آباء من لهم ىأنّ ثمّ»

 التههأریخ  ولالطّهه فهه  األبنههاء و اةبههاء كههل یعههمّ حيههث اسههتثناء دونمهها»لسههی اسههت  

 مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ» المسائل  ال لو منهم للمشركين إذ   حجّ فال سان ناإلن

هها مشهرلين هسهتند و در صورتی است له خود آ  «قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما. »«قَبْلُ

 تههرى أو». اسههت« لُلُّهِههمْ مِههنْ آدَمَ بَنهه  مِههنْ»ِهها آبههاء مشههرلين داشههتندن ولکههن در این

 دو  بأبهدانهم ههم« تهمیّهذرّ» تهرى أو»افتد. ِا دارد در راا مستقيم میاین« «تهمیّذرّ»

 و اة   ههم كمها أم نطفهأ»ایهن ههم غلهط اسهت. « هم أنفسهم بأبدانهم»یعنی « أرواح

 أنفسها على تشهد ىحتّ تعقل ال أرواحٍ دو  طفالنّ و أبدانهم كلّ ه  ليست «تهمیّذرّ»

 األربه ش اةیه  كلمات ف   المربّ «هم» و تقدیریی أو حقيق ً! إلهها وحدة نع تتساءل أم
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ها دليل «هُم»این « العقلي  الحياة دليل «أَْنفُسِهِمْ عَلى -أَْشهَدَهُمْ -ذُرِّیَّتَهُمْ - هُورِهِمْظُ»

 است بر اینکه مرِ  ِسد نيستن نطفه نيستن بد  نيست در هر حالی از حاالت. 

 اإلنسهان  الجسم إلى العاقل ضمير یرِ  ال و حين اك هناك العقلي  الحياة دليل»

 مه  «طفالنّ»ش األبدا   یّذرّ ه  أم یكو  سوف أم كا  أو فيه الكائن بروحه اعتبار  اإلّ

 ههم و األصهول اةبهاء هه  بهل  ًیّذرّ المجموع  ه ا ىتسمّ ال و تشهد  و تعقل أرواح

 ذله  عهن ههمكلّ «آدم بنه » و ثهمّ»لهل اسهت.  «آدَمَ ن بَ مِنْ»ِا و این« الفروع ی رّال ّ

ش  الحجّه فلههم إذ »ای در عالم ذر است. اگر مسائله 1«غافلو  المسائل  تل  و اإلشهاد

چه « تكن لم أم واقع  مسائل ٌ ه ا كانت لو ما بين فار ٍ دو  «غافِلِينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا»

هها غافهل هسهتند. پهس فایهدا ایهن عهالم ذر اینای بود و چهه نبهودن عالم ذر و مورچه

 چيست  عالم ذری له هي  لس آ  را به یاد ندارد. 

  أیّه علهى  بحجّه ليسهت لمها تثبتهی ف ٍمكلّ عاقل ٍ بأرواحٍ األبدا   یّذرّ أخ ت فهل»

هها این« المشهركين عن فضالً المؤمنين أفضل ىحتّ آدم بن  من أحد  ی كرا الو  حال

ْأنااُ ثُهمَّ» اإلنشهاء آی  و ثمّ»دیم. را قبالً عرض لر  كأضهرابها آیهات و 2«آخَهرَ خَْلقهی أَْنشهَ

 3«اْلأَِْسَادِ قَبْلَ اْلأَرْوَاحَ اللَّهُ خَلَقَ«. »الحائط ضرب األِساد قبل األرواح بخلق تضرب

 و آیهات أخهری تهدلّ بصهورةٍ صهریح ٍ علهی« آخَرَ خَْلقی أَْنشَْأنااُ ثُمَّ»غلطن بقوله تعالی 

ای له عالم ذر قبل پس این ذرّیه«. خلق األرواح بعد األِسادن ال األرواح قبل األِساد

آدم اسهتن ایهن وِهود قبهل الوِهود اسهت و حيهات قبهل ها و بنهیماز خلق آدم و آد

 الحيات است و غلط است. 

 مِهنْ مَآدَ بَنه  مِهنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»این درست است  4«فطرهم ه  «تهمیّذرّ» إ ّ أم»

یعنهی أخه هم و ههم ذرّیه ن ذرّیه  األرواحن أل ّ فطهرة روح اإلنسها  « ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ

زیربنا و رأس الزّاویه در روح انسا  اسهتن « ذرّی ٌ من روحهن أثافیّ روحهن أصل روحه

لما أ ّ رأس الزّاوی  و أثافی ِسم اإلنسا  عبهارةٌ عهن نطفتهه التّهی لبهرت و صهارت »

 النَّاسَ فَطَرَ الَّت »ین ل ل  أثافی روح اإلنسا  بعقله و فکرا و ل ا عبارةٌ عن فطرة إنسان

                                                           

 .22. همان، ص 1

 .14. مؤمنون، آیه 2

 .11 باب، 357، ص 47 ج، األنوار بحار. 3

 .22 ص ،12 ج بالقرآن، القرآن ریتفس یف الفرقان. 4



14 

 

آوریمن به ما به زور درنمی« األرواح یاتذرّ هافإنّ فطرهم ه  «یتهمذرّ» إ  أم«. »عَلَيْها

 فهميم. لنيمن وليکن به زور میزور یعنی تحميل نمی

 هست  هر ِا ذرّیه روح استن ذرّیه ِسم هم -

 لند. بعضی اوقات ذرّیه ِسم استن بعضی اوقات ذرّیه روح استن فر  می -

  1«.اْلجارِیَ ِ فِ  حَمَْلناكُمْ» -

ِا ِسم استن روح نيست. اصالً روح نبودا استن ولکهن ِسهم بهودا اسهت. آ  -

ِسم در حال ذرن در حال نطفه بودان ولی روح له قبالً خلق نشدا است. ولی اصهل 

 «یهتهمذرّ» إ  أم»رّیه استن قبالً در لمر آدم بودا است. هر ِا طبق دليهل. ِسم له ذ

 كه ل  أصهولهان و األِسام یاتذرّ ه  طفالنّ فكما األرواح یاتذرّ هافإنّ فطرهم ه 

 كيا  ماإنّ و«. »عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ« »أصولها و األرواح یاتذرّ ه  الفطر

 مهن األوّل األصهيل فه  «عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِ » بفطرته وحالرّ كيا  و روحهب اإلنسا 

 الفهرعن بعهد و یه رّال ّ طفه النّ األصل بعد فللجسم نالج ریين األصيلين اإلنسا  بعدي

 سهائر الفهرع بعهد و یه نرّال ّ الفطهرة األصهل بعهد وحللرّ و عليهان ع المتفرّ األِزاء سائر

 «. هناك و هنا «مهُ» یعنيها أ  بالفطرة فأحرى عليهان ع المتفرّ الروح

تر استن اگر للّ بد  انسا ن این «هُم»استن فطرت انسا  « هُم»للّ روح انسا  له 

 علهى یشهدوا لم فما»تر است. بد  انسا  استن اصل بد  انسا  له نطفه استن اصل

بُعد اصل له فطرت اسهت. روح بر نفس خودش گواا گرفته شدن در « فيعرفوها أنفسهم

اول معرف  النّفس استن بعد « فطرتها بحكم فيعترفوا أنفسهم على یشهدوا أ  یصحّ ال»

هَدَهُمْأَ»اعتراف به اینکه من شناختم لهه  هِمْ عَلهى شهْ هَدَهُمْأَ»ن یه  «أَْنفُسهِ هِمْ شهْ « أَْنفُسهِ

هَدَهُمْأَ»است له شهادت تلقّی استن یه   هِمْ عَلهى شهْ اسهت لهه شههادت القهاء  «أَْنفُسهِ

 استن شهادةٌ اإللقاء یوم الدّنيا للّ تکليف استن چو  شهادت تلقّی بودا است. 

 فيعترفهوا أنفسههم علهى یشهدوا أ  یصح ال فيعرفوها أنفسهم على یشهدوا لم فما»

شههادة « فطرتهها بحكهم فيعترفهوا»شههادت تلقّهی اسهتن « فيعرفوهها»ن «فطرتهها بحكم

 ليعرف بفطرته نفسه اإلنسا  فليعرف 2«رَبَّهُ عَرَفَ فَقَدْ نَْفسَهُ عَرَفَ مَنْ»ف»االلقاء است. 

 یعه ر فهال الكهو  مطلق من اإلنسا  یعرفه ما أقرب فسالنّ معرف  فإ ّ ربّه غرارها على

 و «تَقُولُهوا أَوْ * غهافِلِينَ هه ا عَهنْ كُنَّها إِنَّها اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ» نفسه ِهله ف  أحد 
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این سؤال تقدیری است نه واقعین یعنی هر وقهت ایهن « تقدیريإ كمبربّ لست أش السؤال

های انسا  بریدا شدا ِایی له تمام تعلّقات و بند و وابستگیسؤال پيش بيایدن در آ 

ِها اگهر له ههي  چيهز نمانهدا اسهتن در آ « اْلفُْل ِ فِ  رَكِبُوا فَإِذا»ِایی له استن آ 

گویهد خهدا اسهتن ولهو بهه زبها  نگویهدن در قلهب چه لسی است  می لسی سؤال لند

 متعلّق به این نقطه است.

روایهات « أِهابوا سهألهم إذا مها فهيهم ِعهل أ  تقهدیريإ كمبربّ لست أش السؤال و»

روایات من الطّبق  الثّاني  الموافق لنصّ اةی  المبارل  »گوید. دسته دوم هم چينن می

 و نفس إ ؤالالسّ ذل  و«. »وی دالل ً و ألثر عِدّةً و عُدّةً توافق الرّوای الّتی ألثر دالل ًن أق

 بهين و بينهه فههو ؤالالسهّ  ذله  عهن حيح الصّ اإلِاب  ف  اإلنسا  تعنت فلو خارِ إ

اگهر در بهاب احتجههاجن در بهاب عمهلن در بهاب اسهتدالل منکههر « «بلهى» یجيهب نفسهه

رود و تمام وسائلن در ها از بين میبابِایی له همه های خدا استن وليکن آ وعدا

 شود. لند و روشن میدر ذات او درخشش پيدا می« بلی»ِا آ 

 

 بسهببٍ قلبهه قیتعلّه یهراا إذ األلبهاب دونهه حهارت و األسباب تقطعت إذا سيما ال»

 أَخَ َ إِْذ»پس ی  زما  نيست. این « بَلى قالُوا» العزیز شأنه تعالى اللّه هو و خف  واحدٍ

ها استن در آ  موقعی لهه فطهرت های خلقت انسا ی  زما  نيستن للّ زما « بُّ َرَ

تُ أَ»و همچنهين تواند مورد سؤال و ِواب قهرار بگيهرد. تواند بيدار شود و میمی  لَسهْ

چنينن دنبالهه ایهن هم« بَلى قالُوا»رسد. هر لس در زمانی له به این حالت می« بِرَبِّكُمْ

« فكریّهی ثم نفطریی شهود  «شَهِدْنا بَلى قالُوا» العزیز شأنه تعالى للّها هو و»حالت است. 

 كهلّ فطهرة اللّهه أخه  فقهد»اول شهود فطری استن بعد فکری و عقلی و سایر مراحهل 

 قبهل عليهها اسالنّه فطهر ت الّ الفطرة تؤخ  كيف و المسائل   و اإلشهاد هناك و إنسا ٍ

 األرواح خلقهت قهد و الهروحن أعمها  أعمهق هه  الفطهرة و ِسهمٍ و بروحٍ اسالنّ خلق

هها مطهالبی اسهت لهه این 1««مهن» ترى و اإلنشاء آی  تقوله كما األِساد بعد بأعماقها

 بعد  باید عرض لنيم. 

 

 فقهد»ما عهرض لهردیمش  24ِا است له موافق آیه استن در صفحه روایاتی در این

المجلّهد  الثقلهين نهور فه  كمها وایاتر فيهن و فطرهم أعلم اللّه و ه ا «تهمیّذرّ» تعن 
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 الكهاف  أصهول نالرّاب ن صحيف  مائ  و أرب  و ثمانينن الحدیث الثّالث و الخمسو ش ع

ادامه آ  « اللَّهِ فِْطرَتَ َِلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَْلتُهُش قَالَ (ع) اللّه عبد أب  إلى باسنادا

 اللَّههُ فَطَرَهُمُ اْلإِسْلَامُ هِ َ قَالَ اْلفِْطرَةُ تِْل َ مَا» «.ذرّیّتهم فطرهم»در متن است است له 

پهس ایهن « اْلكَهافِرُ وَ اْلمُهؤْمِنُ فِيههِ وَ بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ قَالَ التَّوْحِيدِ عَلَى مِيثَاقَهُمْ أَخَ َ حِينَ

 اخ ن اخ  فطری است. اخ  لسانی و اخ  سمعی در سؤال و ِواب نيست. 

عَأِهيمِ وَ وَفِّْقنَها لِمَها آ ِ اْلقُهرْإِیمَا ِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْ اْشاللَّهُمَّ»

 «. ضَااُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَااُ وَ َِنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


