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

 «.آلِهِ 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 ذُرِّیَّتَهُمْ

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

چهو  بحها اف فطهر  و اح هام فطهر  م بوصه  بهر  1«.اْلمُبْطِلُهو َ فَعَلَ بِما تُهْلِكُنافَ

گونه که شاید و باید نشده است و شاید اولين بار محور این دو آیه و آیا  فطر ، آ 

دههد کهه در ایهن بحها عميقه  وارد شهویم، اف ایهن است که پروردگار عالم توفيق می

 د، مش لی نيست. شوِهت اگر ت راری هم می

مررنا مرورا  عدّة علی ه ه اآلی  آی  ال ّرّی  الفطرة و ليست آی  ال ّر کما یقولو  »

و یغولو  و یقالو  و إنّما آی  ال ّرّی  تعنی الفطرة الّتهی فطهر ات تعهالی النّهای عليهها، 

 سهبحانه و تثبيت  لحجّ  ضدّ هؤالء الّ ین هم فی لجّ  اإلشراک بات أو اإللحاد فهی ات

 اْكتَفَهى مَها مِْنهُمْ صَنَعَ» لقد و»البّحيف  السّادس  و العشرو : « تعالی علی طول ال ط

لفهظ نيسهت، دو مرحلهه « بَلهى قالُوا»لفظ و « بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»صحبت « مِْنهُمْ صَنَعَ. »«بِهِ

ناخت ، مرحله عمقی و ذاتی است که در درو  ذا  انسا ، قضيه شاست: یک مرحله

حق را به وِود و توحيد قرار داده است و بعدًا هر گاه سؤال شود، چه سؤال فينا بين 
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خودش و خودش و چه با دیگرا  و چه یوم القيام  البد این ِواب عمقی و ذاتهی را 

 باید بدهد. 

 أَبِه  عَهنْ»کما فی أحادیا عدّة، راِهع الههام : « بِهِ اْكتَفَى مَا مِْنهُمْ صَنَعَ» لقد و»

تُ أَ» اللَّهِ قَوْلِ فِ  (ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبِ  عَنْ بَبِيرٍ نَتِهِمْ قَهالُوا« بِهرَبِّكُمْ لَسهْ  وَ نَعَهمْ قَهالَ بِأَْلسهِ

خواههد بگویهدآ آ  وقهت فبها  چهه می« نعهم»خيلی صهحبت کهرده اسهت،  1«بِقُلُوبِهِمْ

ندآ فبها  داشتندآ چه قبل اف خلقت، چه بعد اف خلقهت، در حهال خلقهت فبها  داشهت

توِيها ٌ عدّة توِيهه أنفسهنا إلهی المعنهی »نداشتند. پس این لسا ، لسا  حال است. 

تُ أَ» اللَّهِ قَوْلِ فِ »من ه ه الرّوای  القدسي  علی طوع اآلی  المبارک    قَهالُوا« بِهرَبِّكُمْ لَسهْ

« نَعَهمْ»ة، اإلحتمهال اووّل: هنا إحتماال  العهدّ« بِقُلُوبِهِمْ وَ نَعَمْ قَالَ»سؤال: « بِأَْلسِنَتِهِمْ

یعنی لفظوا بألسنتنهم قبل أ  ی لقوا فی عالم التّ ليه  أو بعهد مها خلقهوا فهی عهالم 

ه ا غلط. قبل ال لق  لم ی ن لههم  2«آخَرَ خَْلق  أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»التّ لي  فی بدای  ال لق  

لهم ت هن لههم « آخَهرَ خَْلقه  أَْنشَْأناهُ»کو  حتّی لم ی ن لهم لسا  و بعد ال لق  عندما 

 «.ألفاظ حتّی یلفظوا و لم ت ن لهم تلک العقول حتّی یعقلوا

 أَوْ طَوْعه  اْئتِيها لِْلهأَرْ ِ وَ لَهها فَقهالَ»پس این احتمال غلط است که با لفظ باشهد، 

لفهظ اسهتآ  4«يَكُهو ُفَ كُهنْ لَههُ نَقُولَ أَ ْ أَرَدْناهُ إِذا ءٍلِشَ ْ قَوْلُنا إِنَّما»لفظ استآ  3«كَرْه 

سؤال: قال نعم، یعنی بألسهن  الحهال، « بِأَْلسِنَتِهِمْ قَالُوا»اإلحتمال الثّانی: »لفظ نيست. 

بألسن  ال ّا ، بألسن  الفطرة، الّتی فطر ات تعالی النّای عليها و من الدّليل علهی هه ا 

لبه، إذا لم ی ن فی قلبه و ه ا ، إنّما یلفظ اإلنسا  بلسانه ما فی ق«بِقُلُوبِهِمْ وَ»التّوِيه 

ایهن قهول در صهورتی حجهت اسهت کهه اف قله  « بِأَْلسِنَتِهِمْ قَالُوا«. »لفظ ٌ بلسا  مناف 

« قَهالُوا»صادر شود. اگر در قل  و در عمق ذا  معرفت حق و توحيد حق نباشد، ایهن 

 ای نداردآ چه فایده

 وَ نَعَهمْ» ، بال يها  و أفضهل هه ا القهول: قوالً بالحهال، بهال و« بِأَْلسِنَتِهِمْ قَالُوا»و »

ایهن اسهت، آن هه « بِهِ اْكتَفَى مَا مِْنهُمْ صَنَعَ :قَالَ یَوْمَئِ ٍ كَانُوا ءٍشَ ْ أَيَّ وَ فَقُْلتُ بِقُلُوبِهِمْ

 فعل است، ت وین است، لفظ نيست. « مِْنهُمْ صَنَعَ»در آ  عالم ذرّیه بوده، 
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  اشاره به چيستآ« یَوْمَئِ ٍ» -

اصل خلق است، نه این ه قبهل اف «« بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»خَلَقَهُم قَالَ  یَوْمَئِ ٍ» -

 بألسهنتهم نعهم: لقولهه تفسهير هعلّه «بقلهوبهم و» أقول« بِهِ اْكتَفَى مَا مِْنهُمْ صَنَعَ»خلق. 

 «به كتفىا ما منهم صنع» و المقال ف  أحبائه ف  یبدو  يالّ الحال، لسا  یعن  حيا

و فهی « اللّهه بتوحيهد ذاتهها فه  تحكهم ت الّ الفطرة فيهم صنع حيا  الحجّ اكتفاء هو

الواقع إذا لم یضبّط ربّنا ذواتنا بهالح م الفطهری التّوحيهدی و کيه  یم هن أ  یحهت ّ 

من که در ِي  خود پول ندارم، اف من سؤال کردنهد پهول داری و مهن بهه درو  « بناآ

إذا لهم یبهنع ربّنها فهی »اال خرج کنآ باید پول داشهته باشهم. گویند حگفتم دارم، می

أعمق أعماق ذواتنا باسم الفطرة إذا لم یبنع حجّ ً قویّ ً تجعل کلّ عاذرةٍ خاطئ ٍ فهی 

لجّ  إذا لم یعمل ه  ا و کي  التّقاول و کي  التّسائل و کيه  الحجّه  یهوم الهدّنيا و 

 «. یوم اآلخرة

 أبه  عن مسكا  ابن عن عمير أب  ابن عن أبيه عن  القمّ تفسير ف »حدیاٌ آخر: 

« المعاینه  ليسهت لفظيه  1«نَعَمْ :قَالَ هَ َا كَا َ مُعَایَنَ ً قُْلتُ الميثاق آی  ف  )ع( اللّه عبد

گهویم و من شما را دیدم و شما من را دیدید، صحبت لفظ نيست. یک مرتبه لفهظ می

ِها عهين نبهوده، اذ  نبهوده، این« مّ ببيرتکما رأیته بأمّ عينک أو بأ»ندیدم، اما دیدم. 

ال « اْلمَعْرِفَه ُ فَثَبَتَتِ نَعَمْ :قَالَ هَ َا كَا َ مُعَایَنَ ً قُْلتُ»ببير  بوده، ببير  فطر  است. 

ثبتت المقال، المقال دو  معرف ٍ عميق ٍ فاضي  و ليست فائض ؛ إنّما المعرفه  الفائضه  

وا وَ اْلمَعْرِفَه ُ فَثَبَتَهتِ نَعَهمْ»لبيه ٍ ذاتيه ٍ ت وینيه  هی الّتی تنبوا و تنشهأ مهن معرفه ٍ ق  نَسهُ

اصهًً بهود  « نسوا موق  المعرف  ال موق  التّقهاول و التّسهائل« سَيَْ كُرُونَهُ وَ اْلمَوْقِ َ

 عهن العياشه  تفسهير فه  و»ای ندارد. لفظ و امثال آ  معنا ندارد، اگر هم باشد، فایده

 الی آخر. « فرارة

 تعنه  اوخه  علّ و عليهم، لوحدانيته  ًحجّ« بِهِ اْكتَفَى مَا مِْنهُمْ صَنَعَ» لقد و»متن: 

این صنع است، اخ ، « ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ» 2«البنع ذل 

، ثمّ صنع أخ ًا بمعنی قرض  وعمق أعماق ذا  اإلنسا  الفطرة»این اخ  دو بعد دارد، 

فی ه ه الفطرة عند ما خلق الفطرة الّتی هی أثافی الهرّو  صهنع مها ههو حجّه ٌ علهيهم 

، چهو  اصهل اخه ، «عهلّ»بگهویيم « البنع ذل  تعن  اوخ  علّ و«. »علی طول ال طّ
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کما أخ  ات تعالی رو  اإلنسا  من ِسمه که لک »چنينی. اخ  رو  است و اخ  این

وخه  قلّهت اسهت، کهوچ ی « ، أخ ٌ و أح ٌ ليس فهی وخه أخ  فطرة اإلنسا  من روحه

 النَّهایَ فَطَرَ الَّتِ  اللَّهِ فِْطرَ َ» هو و البنع ذل  تعن  اوخ  علّ و»است، اخ  حسابی 

 َِمِيهعِ عَلَى اْلحُجَّ ُ لِلَّهِ نَعَمْ»: لآلی  تفسيرًا( ع) البادق عن المروي یعنيه قد و «عَلَيْها

 . «یَدَهُ قَبَضَ وَ هَكَ َا اْلمِيثَاقَ أَخَ َ وْمَیَ أَخَ َهُمْ خَْلقِهِ

رو  باف و مهادّه رو  و کهو  رو  اسهت، « آخَرَ خَْلق  أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»رو  باف بود، این 

ثمّ ِعل علی کو  الرّو  کيا  الرّو ، للرّو  کو ٌ أوّل و »خداوند اف ِسم گرفته است. 

إنشاءً من البد ، ثم کيا  الهرّو : کهوّ  « آخَرَ خَْلق  ْأناهُأَْنشَ ثُمَّ»کيا ٌ ثانی، کو  الرّو : 

 .«یَدَهُ قَبَضَ وَ«. »کيا  الحجّ  القویّ « عَلَيْها النَّایَ فَطَرَ الَّت »الرّو  ب يا  الفطرة 

 

 ]سؤال[ -

خواهد نشا  بدهد که اخ  چگونه است. نهه ایهن اسهت کهه ایهن رو  را بله، می -

کردند، خير، خدا ید قدر  را قهبض کهرد، ایهن رو  را قهبض طور اف ِسم خلق همين

کرد و رو  را تحت فشار دوم قرار داد، اخ  اوّل اخه  رو  اف ِسهم اسهت، اخه  دوم 

 نعالبهّ  اوخه فاوخه  ههو »اخ  فطر  اف رو  است کهه اعمهق اعمهاق انسها  اسهت. 

 دو  مبميثهاقه فطریه  قبضهته فه  فههم»اخ  است، صنع است، حجت اسهت. «  الحجّ

تلفّت نيست و تفلّت نيست. تلفّت لفظ اسهت،  1«نفسه ظلم من إلّا تفلّت ال و عنه تلفّت

توانند به این طرف و آ  طرف نگاه کنند. اگر به این طرف و آ  طرف نگاه کردند نمی

« تفلّهت ال و»و ملحد شدند و یا مشرک، مقبّر هستند. اصل ذا  فطر  تلفّت نيست. 

ظرةً بئيس ً خبيث ً خهًف ذاتيه  الفطهرة و ال خروِه  عهن أح هام ال ن»فرار هم نيست. 

که تلفّت و « نفسه ظلم من إلّا تفلّتٍ ال و»لفظ است، لفظ فطر  « تلفّتٍ و د«. »الفطرة

 تفلّت عن تقبيرٍ هست، ولی عن قبورٍ نيست. 

دو اخه  « وخه  أيّ دو  أخه ٍ فه  أخ ًا أرواحهم، ی لق أخ  حيا «ذریتهم أخ »

اخ ٌ أوّل أخ  ال هو ، ت هوین الهرّو  مهن الجسهم و أخه ٌ ثهانی « أخ ٍ ف  أخ ًا» است:

ت وین الفطرة من الرّو ، ثًث ت وینا : ت وین الجسم، ت هوین الهرّو  مهن الجسهم و 

 غير ال اتي ، الوحيدة  الحجّ ه  ه ه و«. »ت وین الفطرة من الرّو ، أعمق أعماق الرّو 

 غيهر»ت، اوالً یگانه است، ثاني  بسهيار مح هم اسهت سست نيس« حال  أیّ على الوهيدة

                                                           

 .27. همان، ص 1



5 

 

قبل اوخ ، بعد اوخ ، قبل العلم، بعد العلم، بعد الشّرع ، قبهل « حال  أیّ على الوهيدة

الشّرع ، فی کلّ مراحل حيوی  اإلنسا  ه ه الحجّ  القوی  البّارم  الثاب  موِودًا فهی 

 «. أعمق أعماق اإلنسا 

ما یک ع ر انفسی داریم و یک ع ر آفاقی. « اآلفاق و نفساو ف  عاذرةٍ  أیّ تقطع»

عه ر « غهافِلينَ هه ا عَهنْ كُنَّها إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»الع ر فی اونفس »ع ر انفسی: 

کهه آ  ههم « قَبْهلُ مِهنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»ع رًا آفاقي : »انفسی، یک مرتبه نه. 

 كُنَّها وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»کنيم. چهار بعد است که بعد بحا میسه، 

 الغفل  اوولى من و»نه، این هم نيست. « اْلمُبْطِلُو َ فَعَلَ بِما فَتُهْلِكُنا أَ بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّیَّ ً

مقادیری بحها  «غافِلِينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا يامَ ِاْلقِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ» :فسللنّ الفطری  اتي ال ّ

 شود. آ  شده، ولي ن تطبيق  مطال  دیگری گفته می

 ته كيرا  عن فتغافًً عقلي ، غفل ً ف  صاحبها تع ر العاذرة الفطری  الغفل  حيا»

إذا کانهت ذا  اإلنسها  و فطهرة »شود. اگر غفلت ذاتهی بهود، سه غفلت می« الرساال 

رع  اإللهيه  ال تنفهع، إنّمها اإلن سا  غافل ً خلقي  عن أ ّ هناک ربّ  فالعقهل غافهلٌ و الشهّ

العقل م کّرٌ للفطرة و الشّرع  اإللهي  م کّرٌ للعقل و الفطرة، إذا لم ی ن حجّ ٌ فی ذا  

« اإلنسا ، فی فطرة اإلنسا  فً العقل ی فی و ال الشّرع  اإللهيه ، مهاذا یتبنّهی العقهلآ

رع  اإللهيه  ته کرةٌ »ندارد، اصلی ندارد. معنایی  و ماذا تتبنی الشّرع  اإللهي ، إنّما الشهّ

در این مثلا، ههر سهه ضهلع متطهابع بها ی هدیگر و بهه «. للعقل و العقل ت کرةٌ للفطرة

 دنبال ی دیگر هستند. 

 مع ور غير فباحبها الفطری  اليقظ  اأمّ و اإللهي ، الرساال  ت كيرا  عن فتغافًً»

عاقل نباشد، حيوا  باشد، حتی حيوا  ههم در بُعهد حيوانيهت معه ور « یعقل لم إ  و

 مهمها»کنيم. نيست که بحا آ  را مفبّل در سوره انعهام داشهتيم و حهاال اشهاره مهی

هنا حج ٌ ثهًث: الحجّه  الفطریه ، ثهمّ الحجّه  «. الفطرة حكم قدر عليه  الحجّ كانت

  أیّ  کا  عنده حجّ ٌ فطری  و مسئولٌ أمهام الحجّه  العقلي ، ثمّ الحجّ  الشّرعي ، اإلنسا

عقل هم ندارد، شرع هم ندارد. احيان  عقهل دارد، « الفطری  قدر قدرة للحجّ  الفطری 

و علی حهدّ »رود. این باالتر می« حجّ ٌ فطری  تتبنّاها الحجّ  العقليه»شود، حجتين می

دریافهت  1«عقهولهم قهدر علهى القيامه  یوم دالعبا ات یداقّ مافإنّقول اإلمام الباقر )ع( 

عقًً فطری ، عقًً عقلي ، عقًً شرعي  و فی کلّ مرحل ٍ من العقل مرات  عهدّة و »ها آ 
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ها درِا  است، عقول درِا  است، تلقّی شهرایع ههم درِها  فطر « درِا  عدّة

  1«.اإلنسا  دیت وّ لم فما»الی آخر. « اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»است. 

 

 ]سؤال[  -

 علنی نيست.  -

 یعنی تعقّل است.  -

عقول است، چو  عقول مرات  دارد. خود عقول مرات  دارد، مرات  در دو بعهد  -

 است، یک مرات  تسلسلی، یک مرات  عرضی. 

 رساند. می« عقولهم»هما   -

 نه دیگر، عقل یک عقل که نيست.  -

 ها. تعقّل آ  یعنی هما  تعقّل دیگر، به اندافه -

  بحجّه ذاتهه أعمهاق فه  اإلنسها  دیته وّ لهم فمها»به هر کدام تعقّلی داده است.  -

ههل یبه ّ أ ّ ربّنها »کنهدآ خداونهد بهه چهه چيه ی احتجهاج می« المعبهوم  التوحيد

سههبحانه و تعههالی أو غيههره، یحههت ّ علههی إنسهها  بحجّهه ٍ غيههر معبههوم آ ال، بالحجّهه  

بم عن ال طأ و تَعبم عن ال طأ، فلوال الحجّه  الفطریه  المعبوم ، بالحجّ  الّ ی تُع

عقل به تنههایی کهافی « ما کا  ت تعالی حجّ ٌ علينا و الحجّ  الفطری  حجّ ً معبوم 

نيست، باید فطر  باشد. فطر  نباشد و عقل باشد، این کافی نيست. باید یک حجت 

 ای باشد، حجت معبومه اولی، حجت معبومه اخری. معبومه

 ليسهت العقهول و المعبوم  التوحيد  بحجّ ذاته أعماق ف  اإلنسا  دیت وّ لم افم»

دومههی شههرعت الهههی. « اإللهيهه  رع الشههّ  و أخطههاء دو  عاصههم  بههأحر  ال و معبههوم 

 إلّها تقبهل ال اإللهي  رع الشّ»حجت معبومه اولی فطر  است، حجت معبومه ثانيه: 

 هه ا عَهنْ كُنَّها إِنَّها»: إذًا  الحجّ له و ع ،رالشّ ترك ف  مع ور فاإلنسا  معبوم ،  ٍبحجّ

اگر در ذا  انسا  حجت توحيد نباشهد، شهریعت را نگرفتهه اسهت. شهما چهه  «غافِلِينَ

سندی دارید که شریعت را باید گرفتآ اف درو  ذا  باید یک تبلوری حاصل شود تها 

 فه  یكته  لهم إذ نهاربّ اللّهه أ ّ عهن غافلين»شریعت را بگيرد، اما حجيت ذاتی ندارد. 

کلم  ال يا ، ال کلمه  ال هو ، کلمه  ال هو  کلمه  ت هوین رو  « وحيدالتّ كلم  ذواتنا

اإلنسا  من ِسم اإلنسا  و کلم  ال يا ، کيها  الفطهرة اإلنسهاني ، الفطهرة التّهی ههی 
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مقام رو  انسا  به فطر  او است، اگر ایهن فطهر  را بگيرنهد، «. کيا  الرّو  اإلنسانی

   انسانی ن واهد بود، رو  حيوانی است. این دیگر رو

 عقل که خودش حجت است.  -

 «.ربي التّ عامل اني الثّ من و»کند. به تنهایی نه، خطا می -

 

 ]سؤال[ -

کند. خيلی اف عقً هستند کهه البتهه فطهر  دارنهد، ولهی فطر  نباشد، خطا می -

 کنند.خطا می

 خود فطر  هم تجليا  دارد. -

العقل حتّی فهی ال لّيها  ی طهأ » ن چو  عقل هم خطا دارد متوِه هستم، ول -

 «أحيان ، حتّی فی ال لّيا !

 

 ]سؤال[ -

ای ندارد، چو  عقول کند، اگر فطر  نباشد، فایدهاین فطر  است که کمک می -

مراتهه  دارد، درِهها  دارد، اخطههاء دارد، صههواب دارد. شههما عقههل را کههه بهها فطههر  

ولی اگر ِدا کنيد، اصًً فطرتی در کار نباشد، عقهل  شود،کنيد، چنين میم لوط می

 ای ن واهد بود. حجت معبومه

 حُجَّهه ً وَ ظَههاهِرَةً حُجَّهه ً حُجَّتَههيْنِ النَّههایِ عَلَههى»فرمایههد: _ در حههدیثی اسههت کههه می

 1«بَاطِنَ ً

عقولی که بر مبنای فطر  است، عقول به « بَاطِنَ ً حُجَّ ً»روی این حساب است،  -

« عقهلٌ فطهریو و عقهلٌ فهوق العقهل الفطهری»نيست. چو  دو نوع عقل داریم:  تنهایی

تر است یا دریافت عقل مقابهل عقل به معنی دریافت است. آیا دریافت فطر  معبوم

 فطر آ 

 در فطر  فعليت معرفت است.  -

 دریافت فعلی معبوم است، در عقل چهآ  -

اما در اثر یک تف ر عقلهی، اف  در عقل مم ن است معرفت بالفعل نداشته باشد، -

 یک اثر به مؤثر.
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 بر مبنای فطر . بحا خواهيم کرد.  -

  دانم بر مبنای فطر  است. می -

 شود. بدو  آ  نمی -

شهود، ههر ِها عقهل هسهت، فطهر  ههم عقل و فطر  که اف ی هدیگر ِهدا نمی -

 هست. 

 نباشد. خير، هر ِا فطر  است، عقل هستآ مم ن است فطر  باشد و عقل  -

 

 ]سؤال[ -

کنيم. استدالال  عقلی دو محهور دارد: یهک محهور خهود عقهل این را بحا می -

است که معبوم نيست، یک محور اصلی دارد که فطر  است، اسهتدالال  عقلهی بهر 

 هه ا عَهنْ كُنَّها إِنَّها اْلقِيامَه ِ یَهوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»گ اریم. مبنای فطر . این بحا را کنار می

کلم  رشيق  نقدّمها، بالنّسب  ل لّ أمرٍ یدّعی، براهين أو برها ، برها  غالط أو « غافِلينَ

قهد یهدّعی أمهرٌ: إمّها لهيس لهه برهها  أو لهه برهها  »این پله اول است. « برها  صحي 

خليط، برها  غالط أو له برها  واحدٌ أو له براهين و ل ن وِهود ربّنها و توحيهد ربّنها 

برها ٌ واحدٌ و ال براهين، بل کلّ عالم اإلم ا  برهها ، نحهن سبحانه و تعالی ليس له 

غریقو  فی البراهين الّتهی تهدلّ ثبوته  و اثباته ، داخهًً و خارِه  علهی وِهود ربّنها و 

توحيده، فال و  بأصله ما اصر ، ال و  بأصله و أصله ما اصهر  لبهراهين وِهود ات، 

مهن در بهرو ، مهن در فطهر  عقهل:  مهن در درو ،« بل کلّ ال و  براهين وِهود ات

درو ، من در علم، من در حس، من در تمام ابعاد ترقّيا  انسا ، هر قدر بهاالتر بهرود، 

تر تر و قویتر و قویشود، بل ه برها  قویشود و نه برها  ضعي  مینه برها  کم می

 رسد. شود و به باالترین مراحل برها  میمی

  اثنتا  کعاذرةٍ فی حقل اإللحاد أو اإلشهراک بهات تعهالی هنا مرحلتا« تَقُولُوا أَ ْ»

فی کلم ٍ واحدةٍ ن را  توحيد ات، مرحلتا  اثنتا  تقطعا  و تدخً  فی لجّ ٍ عميقه ٍ 

یعنهی عهن أ  « تَقُولُهوا أَ ْ»عميق ٍ عميق ٍ و حجّ  الفطرة، یقول ربّنا سهبحانه و تعهالی: 

لتّوحيدآ لماذا أدغم و لحّم فی أعمق أعماق ذواتنا تقولوا، لماذا فطرنا ربّنا علی فطرة ا

 أَ ْ»اوّلهی بها دومهی تفهاو  دارد. « أمهرا  اثنها « تَقُولُوا أَ ْ تَقُولُوا أَ ْ»ح م التّوحيد، 

و الغفله  غفلتها : غفله ٌ قاصهرة و غفله ٌ « غهافِلينَ هه ا عَهنْ كُنَّها إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا

قبور است، به یاد ندارم، ام ها  ههم « اصرة ليست محجوِ  عليهامقبّرة، الغفل  الق

رة إنّمها ههی المحجهوج عليهها، الغفله  »نداشت به یهاد داشهته باشهم.  و الغفله  المقبهّ
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المقبّرة بالنّسب  لإلنسا  ليست إلّا فيما أدغم و لحّم و رکّه  و ضهبّط ربّنها سهبحانه و 

دارد، قبًً هم عر  شد که انسا  اف خود این غفلت ن« تعالی فی فطرنا معرف  التّوحيد

خود خود، چه رسد به خود باخود خهود! انسها  اف خهود کند، ولو خود بیغفلت نمی

 کند، اف خود اضافی، اف خود فیادی.خود غفلت نمیبی

 ِا علم بسيط داشته باشد، اما علم مرکّ  ندارد. مم ن است در این -

 خواهيم. ما علم بسيط نمی -

 شود. علم دارد، اما علم به این علم ندارد، اف این ِهت غافل می -

 علم به این علم ندارد، قبور است یا تقبيرآ  -

 شود. باالخره حاصل می -

یعلم أ ّ له ربّ  و ال یعلم أنّه یعلم، و ال یعلهم »خير، باالخره نيست. تقبير است.  -

رٌآ ِههلٌ  ر، لمهاذاآ انهدغم فهی ذواتنهاأنّه یعلم ِهلٌ قاصهر   أو ِههلٌ مقبهّ مها « مقبهّ

دانيمآ مها کههه چي ههای فائههد و دانيم، چگونههه عمهق ذا  را نمههیعهوار  ذا  را مهی

کنيم، اصهلِ اصهل ای که برای خود ما نيست و به خود چسباندیم، فراموش نمیاضافه

ِوهر ذا  را فراموش کنيمآ هيچ وقت ام ا  ندارد. این فراموشهی مراحلهی دارد کهه 

 کنيم. می بحا

سهه مرحلهه اسهت « غفل ً عن مهاذاآ« غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»

غفل ً و ّ ات فطرنا علی فطرة »، «فطرنا»این که نيست. « غفل ً و ّ ات تعالی ما فطرنا»

نبيهه و سهرفن  کهه مهورد تاین هم غلط است. آ « التّوحيد و نحن قاصرو  فی الغفل 

غفل  التّغافهل تقبهيری  أ ّ ربّنها سهبحانه و تعهالی ضهبّط فهی »است، غفلت آخر است. 

مها خهود را « أعمق أعماق ذواتنا فطرة التّوحيد و نحن تغافلنا، تناسينا، تقبيرًا أصهيًً

هها و اثيهر چهه و چهه قهرار دادیهم ولهی بهه ها و اثير هویاثير شهوا  و اثير حيوانيت

 إِْذ وَ»یعنهی عهن أ  تقولهوا « تَقُولُهوا أَ ْ»  آ  تقبير و ایجاب آ  تقبهير. تقبير، سل

این اخ  حجهت اسهت، چهرا مها ایهن حجهت را در « لماذاآ« مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ

 نَّهاكُ إِنَّها اْلقِيامَه ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»دوتا است. « تَقُولُوا أَ ْ»ها قرار دادیمآ عمق ذا  انسا 

ثمّ این حجت ذاتيهه؛ مها دو حجهت ذاتهی داریهم، حجهت ذاتهی « ]...[ غافِلينَ ه ا عَنْ

فطر ، حجت ذاتی عقل، دليل فطری، دليل عقلی. حتهی اگهر عقهل را اف مها بگيرنهد، 

 عقلی کنيم، دليل فطرتی هست. دليل فطری وِود دارد. حتی اگر بی

 بَنه  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ»البعد اووّل »ارد: ِا سه بعد وِود ددر این« تَقُولُوا أَ ْ»این 

ایههن مرحلههه اولههی. « آدم، موحّههدین، مشههرکين، ملحههدین، کههلّ بنههی آدمکههلّ بنههی« آدَمَ
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کهلّ ملحهدین و « غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»المرحل  الثّاني  أضيق »

سواء  الملحدو  و المشرکو  الّ ین هم کانوا مهن ذرار »شود کلّ مشرکين را شامل می

این « المشرکين أو من ذرار الموحّدین أو من ذرار ال ليط بين الموحّدین و المشرکين

اوسع است. مرحله اولی همه را شامل شد، مرحله ثانيه فقهط مشهرکين و ملحهدین اف 

 ای باشند. هر ذرّیه

دو  و المشههرکو  الّهه ین هههم مههن ذرار المرحلهه  الثّالثهه  الملحهه»مرحلههه ثالثههه: 

 عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»آیه این سه مرحله را دارد. مرحله اولی: « المشرکين

کل نيست، چهه کسهانیآ مشهرکين و ملحهدین، موحّهدین نهه، اول کلّيهت « غافِلينَ ه ا

اضهيق اسهت، مرحلهه سهوم اضهيق اف  کلّيت داشت، مرحلهه دوم« رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ»داشت، 

شهودآ این شامل چه کسهانی می« قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»دوم است، چراآ 

ها موحّهد بودنهد کهه ها مشرک بودند، شامل کسانی که پدرا  آ کسانی که پدرا  آ 

 بِمها فَتُهْلِكُنها أَ بَعْهدِهِمْ مِهنْ ذُرِّیَّه ً كُنَّها وَ لُقَبْ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»شود. نمی

 ]...[«.و ل ن هنا حجّتهم فی لجّ  و ليس حجّتهم « اْلمُبْطِلُو َ فَعَلَ

این دسته سوم، مشرکينی که آبائی مشرک داشتند، در چه صهور  در بعهد برونهی 

عه رٌ داخلهی و عه رٌ الع ر هما ع را : عه رٌ دخًنهی و عه رٌ برّانهی، »مع ور هستندآ 

هها توحيهد موِهود اسهت، عه ر  ههای آع ر داخلهی کهه ندارنهد، در فطر « خارِیو

و انجرفنا إلهی اإلشهراک انحرفنا عن التّوحيد  إنّما و ع رٌ خارِیو: أنّنا»داخلی ندارند. 

سها  حجّه ٌ هنا أِوب ٌ عهدّة: الجهواب اووّل: إذا کها  لإلن« قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما»

حُرِّمَ »این یک مسئله فرعيه است، انسانی که خودش دليل دارد، تو « ذاتي  کي  یقلّدآ

إذا أنت تعرف لغ  العربي  و ربّنا »کنیآ بينی و تقليد میرا در قرآ  می« اْلمُؤْمِنينَ عَلَى

 1«مُهؤْمِنينَاْل عَلَهى ذلِ َ حُرِّمَ»یقول فی کتابه المجيد الّ ی هو حجّ ٌ علی ال لّ، یقول: 

ثمّ تقلّد المرِع الفًنی و تن   ب اني ٍ غير تائ ، حجّتک فی لجّ ، ونّهک علهی حجّه ٍ 

ایهن در « بيّن ٍ دامغ ٍ قویّ ٍ، مدمغ ٍ قوی ٍ أ ّ ات تعالی حرّم النّ ا  ال ّانيها  غيهر تائبها 

 فرع است. 

  یهأتی تقليهد، فی الفروع اوح اميه»در اصل: اوالً در اصول معارف تقليد نيست، 

یأتی اِتهاد، یأتی احتياط و یأتی و یأتی ب لک و ل ن فی اوصول المعرفي  ال تقليهد 

 مِهنْ آدَمَ بَنه  مِهنْ رَبُّه َ أَخَه َ»ایهن اوالً، ثانيه  وقتهی «. إطًق  إنّما تقليده تقليد باطل

                                                           

 .3. نور، آیه 1
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سها  بایهد در عمهق ذا  ایهن حجهت موِهود اسهت، یهک مرتبهه ان« ذُرِّیَّهتَهُمْ ظُهُورِهِمْ

اِتهاد ب ند، باید به دنبال اِتهاد برود و مجتهد شود، یک مرتبه خير، برود و نهرود، 

هست، این ح م فطر  انسا  بر توحيد را خداوند در ذا  انسا  ِعهل کهرده اسهت، 

نيافی به مدرسه رفتن نيست، نيافی به دری خواند  نيست، نيافی به فلسفه خواند  

، نيافی به عرفا  نيست. ایهن اِتههاد فهوق االِتههادا  نيست، نيافی به منطق نيست

است، ما سه مرحله اِتهاد داریم: یک مرحله اِتهاد است که ب واهيد یها ن واهيهد، 

شهنوم و ههر ها را میکنم، مرحله سوم، حرفیک مرحله اِتهاد را خودم تحبيل می

 کنم. این مراحل اِتهاد است. کدام بهتر است قبول می

ِتهاد و الحجّ  ال ّاتي  بالنّسب  لوِود ات تعالی و توحيد ات فهی رأی اإل»ِا این

ال ّاویهه ، ال ّوایهها الههثًّث بالنّسههب  للحجّهه  الرّبانيّهه  هنهها رأی ال ّاویهه  و قاعههدة المثّلهها 

به رفتن و گوش کهرد  و کتهاب خوانهد  و « بالنّسب  لإلِتهاد عبارةٌ عن ح م الفطرة

ها نيافی نيست. خود این مطله  وِهود د  و امثال ایندری خواند  و در فيضيه بو

اوّالً، ثاني  و »یعنی چهآ « قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»دارد و موِود است. پس 

ثالث ، أوّالً: هل المشرکو  کلّهم آباءهم مشرکو آ ال، قسمٍ من آبهاءهم مشهرکو ، قسهمٍ 

اء هر مشرکی، مشرک بودندآ اگر بنا است اف آباء تبيعت مگر همه آب« ليس هم مشرکين

إذا صحّت التبعي  عن اآلباء تقليدًا فی حقل التّوحيد و الشّرک إذا »کند که غلط است. 

 این اول. « ص ، لو ص  و ليس آباء المشرکين برمتهم مشرکين

 ه باشد.ها فندگی کردگوید آباء بًفبل یا آبائی که در ِوّ آ این آبائی که می -

 خواهد، هر چه صدق آباء کند. بًفبل نمی -

 ها فندگی کرده باشد و در او اثر گ اشته باشند. نه، آبائی که در ِوّ آ  -

کند، مم ن است در ِو نباشند، بگویند این همه علماء اشتباه باف هم فرقی نمی -

 گوییآ این هم آباء علم است دیگر. کردند، تو راست می

 رد شرک. نه، در مو -

آبهائی کهه « أمهسّ»متوِه هستم، این عامل تربيت است. آبهائی کهه اآل  هسهتند  -

هستند، اگهر کسهی فنهده باشهد، پرست دانيم مشرک بودند، چو  نوع  مردهرفتند و می

روند. پس آباء فنده و تر فیر بار او میروند، اگر مرده باشد، بي چندا  فیر بار او نمی

بيت هستند، چهه غایه  باشهند و چهه حاضهر باشهند، عامهل تربيهت آباء مرده، عامل تر

 هستند. 

 اگر پدر بًفبل هم موحّد باشد، چطورآ -
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این ِواب اول است. پدر بًفبل موحّد است، ولی اِداد مشرک هستند، فیاد  -

رَكَ إِنَّمها تَقُولُهوا أَوْ»ها هم آباء هستند. مها چنهد ِهواب داریهم. هم هستند. باف آ   أَشهْ

نحن و لهم نشهرک به وا  إراداتنها و »؛ یعنی ما مشرک نشدیم. «إِنَّما»، «قَبْلُ مِنْ باؤُناآ

إتّبعناهم، إلتحقنا « بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّیَّ ً كُنَّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما» بغيتنا و ميولنا، ال،

این هم یهک حجهت « صغار بهم و  ن و  صغار و آباءنا آباء قدام  کبار و نحن ذرّی ٌ

الجواب اووّل: ليس کلّ مشرکٍ کلّ آبائه بمشرکين، أوّالً: »است. این چند ِواب دارد، 

بعههض اآلبههاء موحّههدو  و بعههض اآلبههاء مشههرکين، إذا أردتههم التّقليههد لمههاذا لههم تقلّههدوا 

 هًم الموحّدین و قلّدتم المشرکين، لماذاآ قدّمتم المشرکين الموحّدین، ثاني : ننقل ال

إلههی آبههاءکم أنههتم ال رّیهه  أشههرکتم و ّ آبههاءکم کههانوا مشههرکين، لمههاذا آبههاءکم کههانوا 

توانند حجت بياورندآ این آباء برای چه مشرکين بودنهدآ بهه ها میهمه آ « مشرکينآ

 گرددآ به آدم و فرفندا  او که همه موحّد بودند. چه برمی

 شرک ب رگ شدیم و بار آمدیم. خواهند بگویند ما اف کوچ ی در ِوّها میاین -

دهم. این مرحله آخهر اسهت خواهم ِواب بدهم، یک به یک ِواب میاآل  می -

« قَبْهلُ مِهنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما»فالجواب اووّل ماذا، الجواب الثّانی: »کنيم. که عر  می

ذا کهانوا، حتّی إذا کانوا کلّ آباءکم القدامی و الحضور و الحاضرین مشهرکين، حتّهی إ

ننقل ال ًم إلی آباءکم لماذا هؤالء اآلباء أشرکواآ و ّ آباءهم لم ی ن ل لّ المشرکين 

ایهن حجهت در « طوالً و عرض  کلّ  لم ی ن لهم آباء إلّا موحّدو ، آدم و ولده اووّلهو 

 رود. ِا اف بين میاین

 شود. ها نمیشود، عليه اینحجت عليه آباء می -

گویيم اگر آباء سند هستند، خود آباء سند ندارند. وقتی شود، میمی عليه هر دو -

کنی، دو کهار غلهط انجهام دادی، او دهد، تو که اف او تقليد میاین مرِع غلط فتوا می

یک کار غلط انجام داده است. او یک کار غلهط انجهام داده کهه بهه یهک سهند غلطهی 

توانسهتم مهن تقليهد کهردم، اوالً میاستناد کرده، مهن دو کهار غلهط انجهام دادم. چهراآ 

اِتهاد کنم، چرا اف او تقليد کردمآ پس آباء دو کار غلط انجهام دادنهد و ایهن حجهت، 

حجت برای فرفندا  که نيست، حجت برای کلّ مشرکين اسهت، ول هن حهال یهک بهه 

 شود.یک حساب می

 هن کهلّ آبهاء ِميهع المشهرکين، ثانيه : لهم ی« قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»

اول بنا بهر توحيهد اسهت. آدم، حهوّا، « مشرکين، بل کلّ آباء ِميع المشرکين موحّدین

ولو قتل قابيل هابيل و ل ن لم ی هن »قابيل، هابيل، تمام این طبقه اول موحّد بودند، 
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آلباء، لماذا مشرک ، کا  موحّدًا، ثالا: حتّی إذا کا  کلّ آباءکم مشرکين و أنتم اتّبعتم ا

اتّبعتمآ إنّما یجوف اتّباع فی ما ال سبيل إلی اإلِتهاد و أنتم فی أعمهق أعمهاق ذوات هم 

ایهن «. أح ام الفطرة التّوحيدی  موِودة و فی ه ا المراحل الثًّث أنهتم محجوِهو 

یک م تبری اف باب فطر  که باید مقادیری عر  کنهيم، بعهد مرحلهه بعهدی را کهه 

 کنيم. بت میمرحله عقل است، صح

چهه در اصهل،  1«وحيهدالتّ على المفطورة الفطرة ال فلو ربي ،التّ عامل اني الثّ من و»

چه در فرع، من بد تربيت شدم، تو که بد تربيت شدی، بد کردی، مقبّر هستی، چرا بر 

خًف ذا  خود تربيت را پ یرفتیآ موِودی که در ذا  موحّد است، چرا قشهری بهر 

لماذا قشّر  قشر التّوحيد »ه استآ او مقبّر است، قاصر نيست. خًف ذا  خود گرفت

 فلهو ربي ،التّ عامل اني الثّ من و«. »ال ّاتی و تقشّر  بقشر الشّرک و ه ا خًف ذاتيتک

 فه  عائشه  ذاتي ٍ  ٍحجّ عن خاوی  باللّه، یشرك فلمن وحيدالتّ على المفطورة الفطرة ال

 إشهراكه فه  عه رًا لهه إ ّ شرك ، مجتمع أيّ أم باء،اآل بين شركي  تربي  ف  الشرك، ِوّ

 «. إذا لم ی نّه حجّ  ذاتي « باللّه

و من البراهين الواقعی إبراهيم، إبراهيم کا  فی ِوّ الشّرک، الّ ی کا  یربّيه عمّهه »

« أو ِدّة أمّي  اسمه آفر کا  یبنع اووثا  و ل ن أصب  أوّل موحّدٍ علی وِهه اور 

هم ذات  قبور اسهت، « ال ارِ  الواقع و ات ال ّ لقبوره باللّه إشراكه ف  ع رًا له إ ّ»

هم خارِ ، هم در ذا  دليل توحيد ندارم، هم در خارج، تقليد کردم، چه کهار کهنمآ 

« اآلفاقيه  و اونفسهي  اوعه ار یقطهع ال و»چو  دليل داخلی ندارم کهه داخهل باشهد. 

 ینالدّ ه  و فطری ٌ ذاتي ٌ حج  إلّا« »قَبْلُ مِنْ آباؤُنا رَكَأَْش إِنَّما»انفسيه: درونی، آفاقی: 

 الَّتِه  اللَّههِ فِْطهرَ َ حَنِيفه  لِلدِّینِ وَِْهَ َ فَأَقِمْ»: إليها وِوهنا بإقام  أمرنا حيا حنيف 

 «یَعْلَمُهو َ ال النَّهایِ ْكثَرَأَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِ َ اللَّهِ لِ َْلقِ تَبْدِیلَ ال عَلَيْها النَّایَ فَطَرَ

 «.تبدیل ال و لها تبدّل ال كسبت، بما نفسٍ كلّ على قائم ٌ م ٌقيّ  ٌحجّ

، تبهدیل: در درو  «قَبْهلُ مِهنْ آباؤُنها أَْشرَكَ إِنَّما»تبدّل و تبدیل تفاو  دارد. تبدّل: 

این « قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ»ذا  را عو  کنم، اگر هم در درو  ذا  را عو  ن ردم، 

ِنو  ع ر اسهت، ولهی عه ر کلّهی نيسهت، « الجنو  إلّا ع ر كلّ قاطع ٌ»را عو  کند. 

حتی مجنو  هم فطر  دارد. ع ر است، البته ع ر برای ت هالي  رسهمی اسهت، بهرای 

 فهالفطرة تقبهير دو  قبهورٍ من ذا اأمّ»ت لي  در اصل دارا بود  فطر  ع ر نيست. 

                                                           

 .27 ص ،12 ج بالقرآن، القرآن تفسیر فی الفرقان .1
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الفطهرة »حجهت کاملهه « إليهها فيستند العقل یساندها لم ما ل ًكام  ًحجّ ليست بنفسها

و له لک پروردگهار عهالم ت ليه  « حجّ ٌ و ليست کامل  إلّا إذا سهاندتها حجّه  العقهل

فطر  نيست، ِنو  مانع است، چي های دیگهری ههم  کار کند مگر عاقل را، فقطنمی

 مانع است. 

 و كوسهائط العقهول تتبنهى اإللهيه  ع رالشهّ  ثهمّ إليها فيستند العقل یساندها لم ما»

  ٌحجّه اإلنسهان  العقهل أ ّ صهحي ٌ .اإللهي  البالغ   الحجّ تتم هنال  و كأصول الفطر

 یعقهل ال  يالّ لكن و رع ،الشّ أمام عاذرةٍ كلّ حاسم ٌ رع ،الشّ لتكالي  راسم ٌ رسمي ٌ

 كتكليه  یكن لم مامه تميي ه قدر یكلّ »یعنی کاإلنسا  العاقل « العاقل اإلنسا  كما

همهه کسهانی کهه دارای « الوفهاق الج اء لتطبيق تحشر هاكلّ الدواب كانت فإذا العاقل،

کند. حتی دواب شعورٌ ما هستند، م ل  هستند، فطر  هم نباشد، شعورٌ ما م ل  می

 اْلكِتابِ فِ  فَرَّْطنا ما الُكُمْأَمْث أُمَمٌ إِلَّا بِجَناحَيْهِ یَطِيرُ طائِرٍ ال وَ اْلأَرْ ِ فِ  دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ»

و حشهر الهدّواب، قيهل ات »چه کسانیآ کهلّ دواب.  1«یُحْشَرُو َ رَبِّهِمْ إِلى ثُمَّ ءٍشَ ْ مِنْ

تعالی ليس إلّا للحساب و الج اء و ل ن الدّواب حس  عقلي  الدّابه ، اإلنسها  حسه  

فه  یرتقهی الحسهاب و الجه اء و عقلي  اإلنسا  و کلّ مرتق اإلنسا  فی العقلي  و المعر

 « الثّواب و العقاب

طور نشسته و انسا  روی یک االغی نشسته است، اال  برای راه رفتن است، همين

نشهيند، اگهر شود، آ  اال  روی آ  شه   میخندد، روف قيامت قضيه برع س میمی

سوار من  گوید چو  در دنيا به من ظلم کردی، در دنيا بنا بودبگوید چرا نشستیآ می

طور بنشينی. یا فیادی به او شهلّاق فده اسهت بشوی و من را راه ببری، نه این ه همين

فند. کاری به گيرد، لگد مییا به اال  لگد فده است، یوم القيامه این اال  او را گاف می

که بماند یا نماند بحثهی نيسهت، الّها بهه این هه ماند، در ایناین نداریم که این اال  می

الحيهوا  یعهرف الظّلهم »ضای عدل الهی این است که هر کس به اندافه تمي  خود، مقت

چرا فهرار « عن العدل و یعرف ربّه سبحانه و تعالی إذا حمارةٌ تَرکل تفلّ حتّی ال تُرکل

خهدا را « و تعرف هی أ ّ الرّکل  البدائيه  ظلهمٌ و ههو یفهلّ عهن ِه اء الظّلهم»کنیآ می

داند عدل چيست، حاال نباید نماف ب وانهد، نبایهد ت، میداند ظلم چيسشناسد، میمی

 ای دارد. ها نيست؛ چو  ت الي  مرات  دارد و مراحل م تلفهروفه بگيرد، این
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15 

 

و ل ن  1.«تميي ه قدر مسئوالً یكو  أ  قاصرًا أو مجنون  أو سفيه  اإلنسا  فبأحر »

ًمي  ليسهت إلّها للعاقهل أو المسئولي  ال بری فی حقل ال افّ  الت هالي  اإللهيه  اإلسه

 یهوم الحسهاب فه  العبهاد یهداقّ ات إ ّ» كمها و»چو  مراحهل م تلفهی دارد « للرّشيد

مگر اال  عقل نداردآ عقلِ انسا  را ندارد، اما به ههر حهال  «عقولهم قدر على القيام 

ایهن رفتيم، فاده داود که مهیفهمد کجا برود. ما امامعقل دارد، یک دریافتی دارد، می

ها ِمع بود، اگهر انسها  اف لبهه درّه بهرود، رفتند، ولی حوای آ می ها اف لبه درّهاال 

گه ارد، سهقوط ههم مم ن است بيفتهد، ولهی ایهن اال  سهم خهود را روی لبهه درّه می

کند و هيچ سابقه نهدارد کهه یهک اال  سهقوط کنهد، آدم سهقوط کهرده، ولهی اال  نمی

 يي  دارد و درک دارد. کند؛ چو  مقداری تمسقوط نمی

تمهام ادلّهه و بهراهين  2«آفاقيه  لهانفبّ كما أنفسي  «اْلآیا ِ نُفَبِّلُ كَ لِ َ وَ» ذل »

ها را بيدار کند، اما مها بيهدار درونی و برونی را خداوند قرار داده برای این ه ما نادا 

نرِهع إلهی أنّنها  3«راِِعُو َ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا»إلی ما بُدِؤوا  «یَرِِْعُو َ لَعَلَّهُمْ» شویم.نمی

«. کنّا ت، ابتدأنا بما خلقنا ات سبحانه و تعالی و نعرف و نعبد ربّنا کما فطر فی ذواتنا

 جهاوبالتّ ههو ذله  .خطهوة لكهأوّ اإلنسهاني  تتبنهى حيا الفطرة بآیا  بادئين إليها»

 متشابه »آیه ذرّیه « اني الثّ كانت فإذا»ه این دو آی« ی رّال ّ و الفطرة آیت  بين المفهوم

هر کدام یک تشابهی دارند و یک اح هامی دارنهد. « رهاتفسّ بنسبتها المشرق  فاوولى

 ظههورٍ أو لبهراح  الم الفه  بنكه ّ و لهها المًئمه  وایها الرّ تفسهير فيها قنبدّ و»

 «.لاووّ العهد هو ذل  و قبولٍّ ال و ردٍّ دو  قائله إلى المشكوك نردّ و فيهما، مستقرٍّ

 

نَها لِمَها عَظِهيمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُهرْإِیمَا ِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

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

 «. ُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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