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

 «.الطَّاهِرِینَ

 

های بحث فطرت و به تعبير دیگر ذرّیهه هسهتيمم مطهالبی بهه تهصر تقبهي   هب   در تتمه

شهصد و مطالهب دیگهر ذشته در آن تکرار میهایی هم که بعضی از مطالب گهعرض شد و تتم

هایی بين آیه فطرت و آیه ذرّیهه ووهصد دارد  باید صحبت کنيم. چه تقاوتشصدم هم عرض می

ای عرض شهد کند و حکم و احکام آن رام چنانکه شمّهدر آیه ذرّیه خداوند فطرت را معرفی می

لکهه فطهرت را زیربنها و ووهه او  کند؛ بو اما در آیه فطرت منجّز نيست که فطرت را معنا می

مقرر کرده است. در حقيقت اگرچه فهم آیه ذرّیهه بسهيار ملهک  اسهت؛ « حَنيقًا لدِّینِا»تصوه به 

م اما  دم او  همان آیه ذرّیه است کهه «رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»چصن رسصلی و رسالتی استم به عنصان 

زیربنها شهناخت فطهرت نيسهتم بلکهه ما فطرت را بلناسيم. اما در آیه فطرت بحهث اصهلی و 

 «.  حَنيقًا لدِّینِا»بحث تصوه به ووه فطرت است به 

و اصصال  باید گقت اگر مقبدی و مطلبی مهم است و بسيار مهم استم بهرای دریافهت آن 

ی را در نرهر گرفهت  چهصن -مطلبم با اهمّيّت آن و وهات مقبصده حتميه آنم باید ووه خاصهی

ووه خاصیی را در نرهر گرفهت و آن ووهه را بها حالهت حنافهت و بها باید  -انسان ووصهی دارد

حالت د ت متصوه به آن مقبد کرد. اگر کسی از نرر بدن بيمار استم ووههی بایهد تصوهه بهه 

مزاج بيمار گرددم این ووه تبّی استم ووه فيزیکی و ووه شيميایی و ووه ساختمانی و ووهه 

ای ندارد. باید با ووه تبّهی بهه ایهن بيمهار ها فایدهدکتر ریاضيات و وبر و لگاریتم و سایر ووه

تر بایهد بها ووهه عميه تر و یا هر دو باشهدم نگریست و هر  در بيماری شدیدتر و یا بيمار مهم

 تبّی به این بيمار تصوه کرد.
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تر باشد و همچنين در نرر شما به عنصان باید و شایدم شهما اليه در وا ع مهمهر  در متصوهٌ

.  دم او  این است کهه ووههی تی کنيد  دم برای دریافت حنيف و صحيح آن مقبد باید دو

رام تصوهی را که برای دریافت آن مقبد مناسب استم آن ووه را در نرهر بگيریهدم و  هدم دوم 

این است که این ووه را حنيقًام با د تم حنيقًا تصوه به آن مقبد بکنيد. سه حنافت است: ایهن 

درست ببينهدم درسهت تصوهه کنهد. آن مقبهد ههم بایهد خهال  باشهد و  ووه باید حنيف باشدم

ای نداشته باشد و خصد شما ههم کهه صهاحب ایهن ووهه هسهتيد و بها ایهن ووهه بهه آن پيرایه

کنيدم شما ههم بایهد حنيهف باشهيد. زاد و راحلهه انسهان در سهقر بهه سهصی اليه تصوه میمتصوهٌ

سب و حنافت است که اعراض عن الباته  حقيقت و دریافت حقيقتم ووه مناسب و تصوه منا

است. این مقدمه در ک ی مقاصدی که به عنصان بایهد و یها بهه عنهصان شهاید بهه مراتبهها بهرای 

 ها استم تحقی  دارد. انسان

ما یک دین حنيف به عنصان تلریع داریم و یک دین حنيف به عنصان فطرت داریمم فطرت 

 فَهََ ِمْ»کهه تن ووهه فطهرتم امها مقدمهه اسهت. ایناليه است برای یافدین حنيف استم متصوهٌ

تهصر در آن احتما  دوم که در حقيقت او  اسهتم در کتهاب نيسهتم این« حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ

اسهت. احتمها  « ووهک« »فطرت اهلل»م «اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»عرض کردیم: 

 وَوْهَهكَ فَهََ ِمْ»های بين آیه فطرت و آیه ذرّیه است. از تقاوت  صی این است که این هم یکی

ایهن «. حَنيقهًا لِلهدِّینِ أَ ِهمْ»را « اللَّههِ فِْطهرَتَ«. »اللَّهِ فِْطرَتَ أَ ِمْ»یعنی « اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيقًا لِلدِّینِ

وه فطرت که فطرت اهلل اسهتم مقبد اع ی تصوه دادن و« حَنيقًا لِلدِّینِ أَ ِمْ»را « اللَّهِ فِْطرَتَ»

 برای دریافت ووه دین حنيف است. 

وا چند ووه داریم: ووه او م ووه عق  است و تدبر است و د ت است کهه پس ما در این

تصوه کند برای یافتن اووه الصوصه در ووصد انسان که با آن اووه الصوصه به شهریع  اهلل و دیهن 

« حَنيقهًا لِلهدِّینِ وَوْهَهكَ فَََ ِمْ»ت که در آیه فطرت دادیم. حنيقًا تصوه کند. این احتما  اوّلی اس

 فَهََ ِمْ»فطرت بصدم دین فطرت بصدم در احتما  او  که در کتاب نصشتيم. « الدّین حنيقًا»که این 

 اسَالنَّه فَطَهرَ الَّته  اللَّههِ فِْطرَتَ»عبارت از فطرت بصدم « الدّین حنيقًا»این « حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ

بهصدم « عَلَيْهها النَّهاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ»که این دین حنيف « أعنی فطرت اهلل»یعنی « عَلَيْها

بنابراین ووه چه بصد  ووه فطرت نبصدم ووه روح بصدم ووه عق  بصدم ووه لب بصدم ووه صهدر 

تن ووهه نهصرانی فطهرت بصدم ووه  لب بصدم ووه فؤاد بصد. این ووصه مختلقه را باید بهرای یهاف

 استخدام کنيم. 

 ]سؤا [ -
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کندم چصن همه ما عق  داریم. به سلسله مطلهب ها فرق میآیدم چنگبه چنگ عق  می -

ای که ما بحث کردیمم این در حقيقت یک عنهصان ختهامی درست تصوه کنيد. این بيست ولسه

ت نتيجهه اسهتم بها یهک گيری است و دریافهشصدم یک حاص و ختمی داردم نه اینکه تمام می

ارتباتات ودیدی و با نتيجه خاصیی. ما در آیه فطهرت دو احتمها  دادیهم و ههر دو احتمها  را 

« الهدّین حنيقهًا»است. « اللَّهِ فِْطرَتَ»غير از « وَوْهَكَ»م «أعنی فطرت اهلل« اللَّهِ فِْطرَتَ»دانيد. می

اسهتم پهس ووهه « الهدّین حنيقهًا» بيان این« فطرت اهلل»هر دو یکی است که « فطرت اهلل»و 

شصد که برای دریافت آن خله  معبهصم در ووهصد ووصه روحانی و معنصی و عق نی انسان می

انسانم برای دریافت ووه فطرتم به تمام ووصه تصوه کنيمم عق  رام علم رام فکر رام همه را بهه 

« عَلَيْهها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ ْطرَتَفِ»را که « الدّین حنيقًا»کار بيندازیم و به راه بيندازیم که این 

 را بيابند. که چه شصد  مقبد اعلی این است  خيرم این زیربنا استم  دم او  است. 

کندم در ایهن دو بعهد آیهه کندم کصن و کيان فطرت را بيان میدر آیه ذرّیه فطرت را معنا می

مراد از ووه « حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»که ذرّیه و آیه فطرت یکی هستندم اما در احتما  دوم 

« وَوْهَهكَ»همهان « اللَّههِ فِْطهرَتَ»م «اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيقًا لِلدِّینِ»وا ووه القطرة استم چرا  در این

م پهس «لَّههِال أَ ِهمْ فِْطهرَتَ»یعنهی « حَنيقهًا لِلهدِّینِ وَوْهَهكَ فَََ ِمْ»م «اللَّهِ أَ ِمْ فِْطرَتَ»استم یعنی 

است. به ایهن تصوهه کنيهدم مها یهک دیهن اومهالی « فطرت اهلل»وا غير از در این« الدّین حنيقًا»

داریم که در فطرت است و یک دین تقبيلی داریم که در شهریعت اسهتم فطهرت بها احکهام و 

ذاتيات آن نقش اومالی دین است و شریعت نقش تقبيلی دیهن اسهتم نقهاک یهک نقهش را 

ومالی رسم فرمصده است که فطرت است و یک نقشم نقهش تقبهيلی کهه بهر نقش تکصینی ا

 محصر فطرت استم فطرت بر محصر شریعت و شریعت بر محصر فطرت و هر دو دین هستند. 

تصوه بقرمایيد کهه « وَوْهَكَ»م به «حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»اما در احتما  دوم آیه فطرت 

احتمها  او  ایهن اسهت کهه « وَوْهَهكَ فَهََ ِمْ»ه فطرت هم هست  این کدام ووه است  آیا وو

 فَهََ ِمْ»ووصهی دیگر را متصوه به ووه فطرت کنيمم نه. احتما  دوم این است که از نرر ادبهی 

 فَََ ِمْ فِْطرَتَ»م پس «اللَّهِ فِْطرَتَ»که مقعص  استم چيست  « وَوْهَكَ»آن « حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ

کنيمم برای تاق استم برای خهصدک ما این استصانه را ا امه می« اللَّهِ فَََ ِمْ فِْطرَتَ»و تی  «.اللَّهِ

وها ههم پایهه کنيمم برای تاق استم پایه بهرای پایهه نيسهت. در ایننيست. اگر پایه را بلند می

یهن تقبهيلی ایهن د« حَنيقًا لِلدِّینِ أَ ِمْ»کنيمم برای چيست  برای اینکه ووه فطرت را بلند می

 است. 

پس این یک تقاوت است بين آیه فطرت و آیه ذرّیه. در آیه ذرّیه پله او  است کهه بهه مها 

 آدَمَ بَنه  مِهنْ رَبُّهكَ أَخَهذَ إِْذ وَ»شصد و در آیه فطرت پله دوم است. در آیه ذرّیهه: نلان داده می
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وا این« تَقُصلُصا أَنْ شَهِدْنا بَلى  الُصا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ هِمْأَْنقُسِ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُصرِهِمْ مِنْ

کنهد؛ چهصن کند. به عبارت دیگر ووه الصوصه انسان را بيهان میکصن و کيان فطرت را بيان می

نگهرد. تقبهي  ایهن مطلهب در کتهاب تهاریر القکهر و انسان به حقای  با ووهصه گصنهاگصنی می

های گصنهاگصنی بهه حقهای  ههم مقبهی  آمهده اسهت. انسهان بها ووههالحضاره استم در تقسير 

« الدّین حنيقهًا»که شریع  اهلل است که ال تبدی  استم اگر به « الدّین حنيقًا»نگردم اگر ما به می

با ووه عق  نرر کنيمم کافی نيستم عق  اشتباه هم داردم غله  داردم تکامه  داردم تضهاد دارد. 

را که معبصم استم با ووه عق  و نرر عق  که معبهصم نيسهتم بهه « ًاالدّین حنيق»تصانيم نمی

 این اکتقا کنيم و بيابيم.

گانههم اوال  تناسهب نهداردم حهس ارتبها  بها ههای پن اگر با ووه حس در نرر بگيریمم حس

که حقيقت ربانيه غير محسصسه و غيهر ملمصسهه اسهتم « الدّین حنيقًا»محسصس داردم ارتبا  با 

تر از ووه عق  استم ووهه حهس کندم خطای حس انسان بيّنلثًا ووه حس خطا میندارد و ثا

را « الدّین حنيقهًا»ما  -همين احتما  دوم است-« حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»کند. پس خطا می

اسهتم ایهن معبهصم را بایهد بها دیهد « اللَّههِ لِخَْله ِ تَبْدی َ ال»که شریعت مقبیله ربانيه است و 

معبصم بيابيمم دید عق  و ووه عق  معبصم نيست. ووه حس هم معبصم نيستم ووهه علهم 

هم معبهصم نيسهت. علهم روزم علهم تجریبهیم علهصم تجریبيهه در تکامه  و در تنها   اسهتم 

دههد و دهد. شخبهی نرهری میدهدم دیگری آن را تکام  میانيلتين نرری بسيار عالی می

 . کند و به عکسدیگری آن را نق  می

الهدّین »پس با ووه علم و با دید علم که این تکامه  دارد یها تنها   داردم نگریسهتن بهه 

خصاهيد به یک چيز سقيدی نرر کنيدم باید با آنچهه سهقيد را صحيح نيستم اگر شما می« حنيقًا

ههای بها تصانيد به چلم خهصد عينکشناسد و نباید خطا کندم نرر کنيدم نمیاز سياه و از زرد می

ههایی کهه گهاه سهقيد تصانيهد بها آن رنگهای گصناگصن بزنيد و سقيد را سقيد ببينيهد. نمیرنگ

کهه سهقيد اسهت و « الهدّین حنيقهًا»تهصر بيندم سقيد را سقيد ببينيد. همينبيند و گاه زرد میمی

تصانيد بها دین تقبيلی شریع  اهلل استم شما نمی« الدّین حنيقًا»نصرانی است و مُلرق است که 

تصانيهد و بها ووهه ه عق  که منهای فطرتم معبصم نيستم با ووه حس منهای فطرت نمیوو

ایهن ووهه « وَوْهَكَ أَ ِمْ»نرر کنيد. با چه  « الیدین حنيقًا»تصانيد به این علم منهای فطرت نمی

ووه عقه  نيسهتم ووهه علهم نيسهتم بلکهه  -در احتما  دوم-کدام است  ووه حس نيست 

کهه عقلهی کهه لهب  -نه تنازلی-ستم ووه عق  در مراتب تکاملی آن ووصه دیگر عق  هم ني

هها استم عقلی که صدر استم عقلی که  لب استم عقلی که فؤاد اسهتم نتيجهه عقه  بهه آن

 رسدم ممکن است این نتيجه غل  باشد. می
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رفهت و اگر عق  معبصم بصدم نتيجه  لری ح  به تصر معبصم باالتر و واالتر بهه لهب می

رفهتم امها آن خلهت او  صددرصهد نيسهتم رفت و به فؤاد میرفت و به  لب مییبه صدر م

چصن خلت او  صددرصد نيستم اگر کاخ هم ساختمان شصدم ممکن اسهت منحهرو و معهصج 

ایم و باشد و پس از اندی ویران گردد. بنهابراین در احتمها  دوم کهه محکهم روی آن ایسهتاده

را در تقسهير مقبهی  نصشهتيم و مهتن را اکنهصن عهرض  احتما  او  در حاشيه استم ما حاشهيه

کنيمم آن غير از آن چيزی اسهت آنچه به سصیِم ا امه می« حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»کنيم. می

اليهه عبهارت اليهه. متصوهٌبهه و متصوهٌاليهم متصوهٌکنيمم متصوه و متصوهٌکه به سصی آن ا امه می

 النَّهاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ»م «وَوْهَكَ»است که این « وَوْهَكَ»متصوه «. الدّین حنيقًا»است از 

 است. « عَلَيْها

تصانيم تصوه بهدهيم مگهر ووهه هيچ ووهی از ووصه را نمی« الدّین حنيقًا»ما برای تصوه به 

ا و ووهه فطهرت منههای آن زنگارهها و غبارهه«. حنيقهًا»فطرت رام چصن معبهصم اسهتم منتهها 

ها و بندها و تعلیقاتی که به این فطرت چسبيده و چههره نهصرانی فطهرت را کهدر  لرها و غل 

در « حنيقهًا»کنيم. در ووهه دیهن را عهرض مهی« حنيقهًا»در ووهه فطهرت. « حنيقهًا»کرده استم 

خصدک. در مثلیث هندسه این سلصک الی اهلل و سير الهی اهللم در سهه بعهد حنافهت الزم اسهتم 

کنيم. با ووهی که معبصم است و ووه فطهرت اسهتم بها وه معبصم به آن تصوه میچصن با و

اليهه؛ دینهی کهه شهما کنيمم خصد حنيف باشهيمم فطهرت حنيقهه باشهد. متصوهٌاین ووه تصوه می

خصاهيد در نرر بگيریدم این دین خال  باشدم نه دین مخلص م نه دینهی کهه ایهن و آن بهه می

ای م کردندم زیاد کردندم تضهيي  کردنهدم تصسهعه دادنهدم ایهن فایهدههایی افزودند و کآن پيرایه

 ندارد. 

اگر شما ووه فطرت را که معبصم استم به این دین سهنیتیم بهه ایهن فقهه سهنیتیم فلسهقه 

ای نداردم معبهصم را متصوهه بهه سنیتیم عرفان سنیتی تصوه کنيدم این ض   مبين است و فایده

م متصوه به معبصم استم این دو گناه استم یا معبصم متصوهه غير معبصم کردید. یا غير معبص

به معبصم است حنيقًام صصاب استم یا معبصم متصوه به غير معبصم است گناه اسهتم یها غيهر 

 حَنيقهًا لِلهدِّینِ وَوْهَهكَ فَهََ ِمْ»کهه صهصاب اسهت معبصم متصوه به معبصم استم گناه است. آن

 «.  أَ ِمْ»را « اللَّهِ فِْطرَتَ»معبصم استم این « للَّهِا فِْطرَتَ»م این «اللَّهِ فِْطرَتَ

خهصاهيم بهه سؤا : ما این ووه را که ووه الصوصه انسان است و تکصینًا معبهصم اسهتم می

دین حنيقًا ا امه کنيم که دین فطرت استم باید فطرت اهلل را بيابيم و فطهرت اهلل را بلناسهيم. 

تمامهًا « آدَمَ بَنه  مِهنْ رَبُّهكَ أَخَهذَ إِْذ وَ»ه ما شناسانده اسهت. خداوند در آیه ذرّیه فطرت اهلل را ب

گصید: ما در شهما کهه ذرّیه  اارواح اسهتم ایهن وا بحث ا امه ووه نيست. میفطرت است. این
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وها فطهرت اسهت. ایهن را درسهت وا به نهام ذرّیهه اسهتم آنفطرت را درست کردیم که در این

و تمام مطهالبی « شَهِدْنا بَلى  الُصا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»رت است از کردیم که عم  حجّت در این عبا

 کنيم. است. بعد بحث می« بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»که در احکام فطرت استم در این 

ما اووه الصوصه در بين ووه عق  و ووه حس و ووه علم و ووصه دیگر که دنباله عقه  و 

وه بدهيمم ولی بایهد ووهه فطهرت را بيهابيم. چگصنهه تکام  عق  استم به این ووه فطرت تص

بيابيم  باید بيابيمم یافتن دو گصنه است: یک یافتن است که در آیه ذرّیهه اسهتم معرّفهی کهرده 

اسهتم در « حَنيقهًا لِلهدِّینِ وَوْهَهكَ فَََ ِمْ»که این چيست. و یک یافتن است که در احتما  او  

احتما  او  این بصد که تمهام ووهصه و ادراکهات را حنيقهًا « فطرت اهلل»در آیه «. فطرت اهلل»آیه 

یابی اسهتم ایهن در کنيم که فطرت است. فطرت را بيابيم. او  فطرت« الدّین حنيقًا»متصوه به 

احتما  او  بصد. فطرت را بيابيمم با تعقی م با تقکیرم با ووهصه ظهاهرهم بها ووهصه باتنههم بها تمهام 

 إِلَيْهكَ مِْنكَ»داریمم « إِلَيْكَ مِْنكَ»رتم فطرت را بيابيم. ما در دعاها با پلتصانه فط« حنيقًا»ووصه 

م بها «مهن القطهرة إلهی القطهرة»وا هم کنيمم فق  تص هستی. ایناز تص به سصی تص فرار می 1«أَفِرُّ

استمداد از احکام بتیی و اصلی و معبصمه فطرت به سصی فطرت تصوه کردنم با ابهزار عقه  و 

درست تصوهه « الدّین حنيقًا»کنيم تا اینکه بتصانيم به ه. ما با این ووصه تصوه میحس و چه و چ

 کنيم. 

به حساب احتما  او  آیه فطرت عبارت از « الدّین حنيقًا»چيست  اگر « الدّین حنيقًا»و اما 

 یعنی سایر ووصه را تصوه بدهيم و فطهرت را« وَوْهَكَ فَََ ِمْ»دین اومالی باشد که فطرت استم 

دین تقبيلی استم دین تقبيلی « الدّین حنيقًا»بيابيم. اما در احتما  دوم خيرم در احتما  دوم 

کدام است  در شریعت  رآنم  رآن دین تقبيلی است. حدیث نيستم نررات نيستم اوماعهات 

یعنهی « دین حنيقهًا»کدام است  « دین حنيقًا»ها نيستم چصن ها نيستم ضرورتنيستم شهرت

از ترو خدا ناز  شده است و کم و زیاد نلده استم غله  بها آن مخلهص  نلهده  آن دینی که

ها استم نه در روایات اسهتم ها است و نه حتی در ضرورتاستم این نه در اوماعات و شهرت

ها است. نيستم چصن مخلص  است. بنابراین همه ما مخطئ هسهتيم. مها کهه حتی نه در سنیت

 لِلهدِّینِ»ر محصر ووه فطرتم ووه عق  را و حس را و علهم را کنيم و بووه فطرت را ا امه می

 «.  حَنيقًا

کنيم ووهه مهی ا امهه کنهيم  خيهرم ا امهه« حَنيقهًا لِلهدِّینِ»سؤا : آیا ما فق  ووه فطرت را 

با کمک ووه عق  بر محصر فطرت. با کمک « حَنيقًا لِلدِّینِ»م «إلی الدّین»نه « لِلدِّینِ»فطرت را 
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محصر فطرتم با کمک ووه علمم بر محصر فطهرتم اصه  ایهن آیهت اهلل العرمهی ووه حس بر 

استم ووه فطرت است. بعد این آیت اهلل البغری هم در اتراو آن هستندم بهر محهصر فتهصای 

آیت اهلل العرمی این تقبي ت را در این تصوه و سلصک الی اهلل با خهصد خصاهنهد داشهت. پهس 

و چند ووه است. یک ووه است؛ چصن در ووه الصوهصه فطهرت  یک ووه است« وَوْهَكَ فَََ ِمْ»

است و چند ووه است که آن ووصه دیگر که ووه حس است و ووه علم اسهت و ووهه عقه  

است و مراتب عق  استم تمام بر محصر ووه فطرت اسهتم بها ایهن مهَمصن معبهصم و بها ایهن 

 چيست  « الدّین حنيقًا»م «حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»اص  و زیربنا و مقتدای معبصمم 

کنيمم ولکن سلصک الی دین اهللم اینکه معبهصمانهم بهدون ما معبصمانه سلصک الی اهلل می

الدّین »م «الیدین حنيقًا»کنيمم باید غل م بدون اشتباه و از راه صحيح تکصینی سلصک الی اهلل می

که ما داریمم ایهن عقایهدی کهه مها  هاییباشد. یک دین مخلص  داریمم مث  همين دین« حنيقًا

داریمم عقاید اصلیم دین حنيفم مخلص  دارد. عقاید فرعیم احکام فرعیم احکهام اصهلیم تمهام 

چهصن برداشهت از اصه  نيسهتم « دیهن حنيقهًا»ها اس مياتی که اص   و فرعًا نزد ما استم این

 یين دارد. وحی صددرصد نيستم کم داردم زیاد داردم غل  داردم باال داردم پا

کنهد و دینی است که  رآن که صددرصد وحی استم به مها معرّفهی می« الدّین حنيقًا»پس 

 أَتيعُهصا»کند. اگر  رآن نقرمهصده بهصدم خهدا در  هرآن نقرمهصده بهصد کهه آنچه را  رآن معرّفی می

ریف آوردنهدم نداشتيم. مثا : اگر یک و ت ولهیّ امهر (صت تله« الرَّسُص َ أَتيعُصا» ما 1م«الرَّسُص َ

ایلان متاع استم ملخی  استم اگر معيّن نکننهد کهه اصهحاب االصیهه را ههم تبعيهت کنهيمم 

کنيم. اعلم علمای عهالم را کهه زیهر نقر استاندار و فرماندار را تبعيت نمی 313کنيم. تبعيت نمی

ایهد: فرمکنيم. پروردگهار عهالم میپرچم ولیّ امر باشدم اگهر حضهرت نقرماینهدم مها  بهص  نمهی

رسهالتی  «الرَّسُص َ أَتيعُصا« ]...[ »اللَّهَ أَتيعُصا»م «مِْنكُمْ اْلََمْرِ أُولِ  وَ الرَّسُص َ أَتيعُصا وَ اللَّهَ أَتيعُصا»

همچنهين. پهس ههم یکهی « مِهْنكُمْ اْلهََمْرِ أُولِ  وَ»استم استق لی نيستم بارها عرض کردیمم 

 است و هم چندتا است. 

هم یکهی اسهتم ههم دوتها « مِْنكُمْ اْلََمْرِ أُولِ  وَ الرَّسُص َ أَتيعُصا وَ اللَّهَ عُصاأَتي»کما اینکه در 

االمر هم من رسص  اهلل و مهن اهللم تا است. یکی است: اهلل و رسصال  من اهللم اولیاستم هم سه

 أَتيعُهصا وَ اللَّههَ أَتيعُهصا»بينهد عبهارت فهرق کهرده اسهت: دوتا است: اهلل و رسهص  اهلل و لهذا می

« الرَّسُهص َ أَتيعُهصا وَ اللَّههَ أَتيعُهصا»با رسص  یکی شده اسهت. « اْلََمْرِ أُولِ »این دوتام و « الرَّسُص َ

سهنیت رسهص  « الرَّسُهص َ أَتيعُهصا»کتاب اهلل استم « اللَّهَ أَتيعُصا»ندارد. « اْلََمْرِ أَتيعُصا أُولِ »دیگر 
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 إِلَهى فَرُدُّوهُ ءٍشَ ْ ف  تَنازَعْتُمْ فَإِنْ«. »مِْنكُمْ اْلََمْرِ أُولِ  وَ»ندم اهلل استم دیگر ائمّه سنیت ودا ندار

پس سصمی چه شد  فرامصک کرد  چهصن اهلل اصه  او  اسهت و رسهص  اصه  « الرَّسُص ِ وَ اللَّهِ

االمر در تبعيت رسص  است. هم یکی استم هم دوتا و االمر اصالت نداردم اولیدوم استم اولی

هم یک ووه استم ههم چنهد ووهه اسهت. « حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»وا هم تا. در اینسههم 

یک ووه است که ووه الصوصه است و اووه الصوصه است که ووه فطرت باشدم با ووه فطهرت 

 م کما اینکه در باب تصحيد و سایر ابصابم ما از وسائ  علهم«الدّین حنيقًا»تصوه کنيدم به چه  به 

و وسائ  حس و وسائ  عق  و وسائ  چهه و چههم نههم مسهتق  م بلکهه مها در محهصر فطهرت 

 کنيم. استقاده می

و لذا ما در باب اصالت این بحث را داریمم آیا اص  در دریافت حقيقت علم است  آیا اصه  

حس است  آیا مانند ف سقه اصال  العق  است یا اصهال  الهصحی اسهت  مها در تهاریر القکهر و 

لحضاره بحث کردیم. اصال  الصحی استم وحی صحيحم وحی حنيف. چصن وحی حنيهف بهرای ا

عق  محصر است و برای علم محصر است و برای حس محصر است و برای ک ی ادراکهات محهصر 

استم ک ی ادراکات محدود هستندم تکام  دارندم تنا   دارنهدم تضهاد دارنهدم دگرگهصنی دارنهدم 

ههم در خله  تکهصینی « اللَّههِ لِخَْله ِ تَبْدی َ ال»م این «اللَّهِ لِخَْل ِ بْدی َتَ ال»تبدی  دارندم ولکن 

م خله  «تَبْهدی َ ال»است و هم در خل  تلریعی است. خل  تکهصینی اسهت کهه فطهرت اسهت 

خصاهد و برای خصد مقرّر کرده است کهه در بعهد خدا نمی«. تَبْدی َ ال»تلریعی که شریعت است 

کنيمم آن مسئله دیگری ت  رآن را عصض کند. شرایع  ب  را بحث نمیتصاند شریعحکمت نمی

 است. 

ایهن دیهن « حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»این آیه در شریعت  رآن و در  رآن ناز  شده استم 

 پذیر نيسهتم ههم درم تبدی  ندارد. هم در بُعد او  آن فطرت تبدّ «اللَّهِ لِخَْل ِ تَبْدی َ ال»حنيقًا 

ناپذیر شریعت تصوهه ناپذیر فطرت به ووه تبدّ شما با ووه تبدّ  پذیر نيست. بعد شریعت تبدّ

کندم حس کهه اشهتباه کندم علم که وهالت میعقلی میپذیر عق  که بیکنيدم نه با ووه تبدّ 

بها ناپذیر فطهرتم کندم حرو این و آن که این و آن با هم اخت و دارند. خيرم با ووه تبدّ می

 لِلهدِّینِ وَوْهَهكَ فهََ ِمْ»هایی که عق  است و حس است و علم است و بر محصر فطرتم کمک

كُصنَ الَّهذینَ وَ»شصد که آن آیات دیگر هم صحبت تحمي  نيسهت. پس معلصم می« حَنيقًا  یُمَسهِّ

 م تمسّک نيست. تمسيک است 1«اْلمُْبلِحينَ أَوْرَ نُضيعُ ال إِنَّا البَّ ةَ أَ امُصا وَ بِاْلكِتابِ
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ما از هر نرری در خطرات و هقصات و اشهتباهات و تخلیقهات هسهتيمم چهه درونهی و چهه 

تصر بدون واسطه و بدون وسيله دارد خدا استم اما خدا همينبرونیم نيرویی که ما را نگه می

صارد دیگهریم در م 1«حَقَرَ   عَلَيْكُمْ یُرْسِ ُ»و بدون وحی و بدون ترتيب نگهبان ما نيست. البتیه 

ههای مها را مث  وان ما و غيرهم ولکن عقيده مام اخ ق مام معرفت مام سلصک مام نقهی و اثبات

خداوند هم از اشتباهات درون و هم از اشتباهات برون که هم در درون و ههم در انهسم پهر از 

م یعنی «یُمَسِّكُصنَ الَّذینَ وَ»این با چيست   2«وَْنبَيْكَ بَيْنَ الَّتِ  نَْقسُكَ عَدُوِّكَ أَعْدَى»ون استم 

های مسهلمانم در در بعد ثانی. ای انسان« یمسّکصن غيرهم»در بُعد او  و « یمسّکصن أنقسهم»

نگهبانی خصدهای خصد و در نگهبانی دیگران در بُعد دومم فق  وسيله کتهاب اسهتم کتهاب اهلل 

 همچنين آیات دیگر.  استم اگر هم سنیت رسص  اهلل استم بر محصر رسالت الهی است. و

اگر آیاتی هم در این زمينه نبصدم معلصم است که ثق  اکبر حیّ علی تص  الخ  که معبهصم 

م شما حنيف و ووهه «حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»است و کم و زیاد نداشتهم  رآن است. بنابراین 

آن ترو پرتهاب نلهدهم  نزدهم غبارنگرفتهم این ترو وشما که فطرت استم ووه حنيفم نقاب

وها درسهت آن و هت این«. حَنيقهًا لِلهدِّینِ»نگر صاوم پاکم بدون عينکم صحيح نرهرم درسهت

 «.  اللَّهِ لِخَْل ِ تَبْدی َ ال عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»شصد. می

ین ماندنی و دین مقيد و دین صددرصد ربانی این استم نه آن دینی د« اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ»

کنيدم در سهرداب کنيدم مدام تَمّ  میگيریدم مدام د ت میکه شما از این ترو و آن ترو می

کنيهدم آیيدم صدها  ص  نقه  میرویدم مدام پایين میگذارید. مدام باال میسينه روی حبير می

اید. این دین حنيف نيستم این ا ضات و اخت فات به دست نياوردهنهایتًا هيچ چيزی به وز تن

دین کثيف است. دین حنيفم دینی اسهت کهه ربّ العهالمين مقهرّر فرمهصده اسهت کهه ووهه آن 

 شریعت  رآن است. « الدّین حنيقًا»چيستم ا امه آن چيستم چگصنه است و 

دیمم تصحيدم اصه  ووهصد مطلب دیگر: این ووه فطرت احکامی داشت که ما  ب   بحث کر

اینکه فطرت را که ووه الصوهصه « حَنيقًا لِلدِّینِ وَوْهَكَ فَََ ِمْ»خدام رسالتم معادم عبادت و غيره. 

دهيم؛ چصن در ک ی ابعاد حکهم دهيمم در ک ی ابعاد تصوه میتصوه می« الدّین حنيقًا»ما استم به 

يد و رسالت و معاد حکم داردم پس چهرا در دارد. سؤا : اگر فطرت در ک ی ابعاد ووصد خدا و تصح

 وَ ذُرِّیَّهتَهُمْ ظُهُهصرِهِمْ مِهنْ آدَمَ بَنه  مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»آیه ذرّیه خداوند فق  اولی را فرمصد که 

« بِهرَبِّكُمْ سْهتُلَ أَ»م فقه  «رَبِّكُهمْ»م فقه  «شَهِدْنا بَلى  الُصا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَْنقُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ
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« رَبِّكُهمْ»هها نيسهت. وهصاب: در استم پس ووصد خدا و تصحيد اوم امها رسهالتم امها معهاد و این

آیهد  از تصحيهد. آید  از تصحيدم مگر معهاد از کجها میفهميم. مگر رسالت از کجا میمطلب را می

و دوتها نيسهتم نهه. آید  از تصحيد. تصحيد در چه بعدی  خهدا یکهی اسهت مگر احکام از کجا می

 «. رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»و لذا «. إلهکم»م نه «ربّکم»م «ربّکم الصحيد»

این تربيت ح  سبحانه و تعالی فق  در بعد مصحّد ساختن اسهت  خيهرم معتقهد بهه رسهالت 

ها ساختن است و نيز معتقد به معاد ساختن است و نيز معتقد به احکام ساختن استم همه این

صبيت است. مگر شئصن ربصبيت فق  خالقيت است  خالقيت که ربصبيهت در بُعهد او  از شئصن رب

 رَبُّنَها»تر است و هدو اولی و اعلی است. خداوند خل  کرد استم ابعاد بعدی به یک معنا مهم

زمهام آفهرینش هم آفرینش و هم  2«اْلََمْرُ وَ اْلخَْل ُ لَهُ» 1م«هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَ ْ كُ َّ أَعْطى الَّذي

 را به دست گرفتنم در هدایت تکصینی و تلریعی این به دست ربّ العالمين است. 

هها در درون ذات فطهرت و در و لذا تمام احکامی که ما از فطرت استقاده کردیمم تمهام این

 لَسْهتُ أَ»عم  ذات فطرت ادغام شده است و تلحيم شده استم به عنصان تکصین ربّ العالمين. 

های گصناگصن بهرای ربّ العهالمين کهه در این ربصبيت« بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»این «. إلهکم»نه « كُمْبِرَبِّ

داند خصد ربّ خصد نيستم ربّی برای خهصد دارد. دوم: عم  فطرت انسان استم ربصبي ٌ أولی: می

حهبّ  داند معبصد استمداند این ربّ برای خصد ال نهایت است. حبّ کما  المحدود. پس میمی

داند که عاد  استم پهس در ایهن وههان وهزا نيسهتم بایهد عهالم دیگهری باشهد. عبصدیت. می

داند که باید ما بدانيم چگصنه عبصدیت کنيم و چگصنه در ایهن عهالم زنهدگی کنهيم تها در آن می

 بِهرَبِّكُمْ لَسْهتُ أَ»م بعهد: «آدَمَ بَنه  مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»عالم وزا بيایدم رسالت. تمام این احکام از 

 است. « تَقُصلُصا أَنْ شَهِدْنا بَلى  الُصا

کنيم؛ چهصن ارکهان کنيم. خهتم مهیکنيم و ههم نمهیوا بحث فطرت را هم ختم مهیتا این

بحث فطرت را عرض کردیم. اما ابعاد دیگری در اثبهات ووهصد حه  و تصحيهد حه  سهبحانه و 

تصوه به ووه فطهرتم از یهک تهرو و تصوهه بهه  تعالی است که به عنصان زیربنای فطرت و با

دهنهد. ووه شریعت از ترو دیگریم این وسائ  آن اوما  احکام فطری انسهان را تکامه  می

ووه عق م ووه علهمم ووهه حهس و ووهصه گصنهاگصن عقه  و ووهصه گصنهاگصن علهم و ووهصه 

بر محهصر فطهرت ها را گصناگصن حسم حس مراتب داردم عق  مراتب داردم علم مراتب دارد. این
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ترین اعماق ذوات ما کرده ها را در  رآن ذکر کرده است. هم ادغام در عمي و خداوند همه این

 استم هم در  رآن بيان کرده است. 

تصاند تبهصّر کنهد کهه خداونهد خهصدک را در کتهاب خهصدک فرمایيد  کسی میآیا تبصّر می

رسص  اهلل (صت استم پيغمبر نهه احيهاء معرّفی نکرده باشد  این کتابی که تنها معجزه رسالت 

 أَنَّها یَْكقِهِمْ لَمْ وَ أَ»گقتم الزم هم نبصدم چرا  مصتی داشتم نه چيز دیگریم اگر داشت  رآن می

معجزه کافيه استم ایهن معجهزه با يهه اسهتم معجهزه علهم  1«عَلَيْهِمْ یُْتلى اْلكِتابَ عَلَيْكَ أَْنزَْلنا

ها اسهتم در تهص  تهاریر تکليهفم در ایسته که مصرد تصوه انسهاناستم معجزه در تمام ابعاد ش

شصد خدا خصد را در  هرآن معرّفهی نکهرده باشهد  اصه   خهصد این  رآن شریف مصوصد است. می

آیات  رآن شاهد ربانيت این آیات استم اص   معنی آیه همين استم آیهه نلهانه اسهت. نلهانه 

المنز  النزو  اسهت و ربانيه این وم ت ربانيه شائبه که صددرصد استم با د ت صحيح و بی

خهصاهيم بهر  هرآن تحميه  استم به عنصان رسص  و رسالت مستمره الی یصم الدّین. ما که نمی

 کنيم. 

ها را پصچ کرده استم پهر از گهچ کهرده اسهتم پهر از لجهن کسانی هستند که فلسقه مغز آن

ای در د:  رآن که کتاب نق  است. ما تتمههگصینکرده استم پر از کثافت و زباله کرده استم می

هها بایهد خطایی که منطقيين در آن تنا   کردنهدم در ارتبها  بها آن 66تقسير داریمم راوع به 

راوع به فلسقه و منط  و عرفانم مقایسهه فلسهقه بلهریم منطه  بلهریم عرفهان بلهری بها 

از فلسهقه ارسهطاتاليس هها پهر فلسقه و عرفان و منط  ربانیم مقداری بحث کنهيم. مغهز این

ها غل  است. فا د اللییء معطی اللییء نيستم علیت و معلص  استم آن ارکان اوليه فلسقه آن

ها بر خ و عقه  باید سنخيت داشته باشندم عالم  دم زمانی دارد و حدوث ذاتیم که تمام این

ق  و کتهاب و کنيدم بر خ و عق  است. بر خ و عاستم اگر هم به  رآن و سنیت تصوه نمی

 سنیت است. 

آورنهد و کنند و مدام غصام  عبارات را مینلينند و فکر میاین ف سقه که به تنهایی می

کند چصن این عبارت غام  استم پس مطلب خيلهی ملهک  اسهتم مطلهب شاگرد گمان می

ها مرده بصدم م ئکهه سهؤا  خيلی عمي  استم خيلی د ي  است. یک شخبی از این فيلسصو

ک م یصنانی. این ملک نزد خهدا رفهت و « اسطقسٌّ فصق االسطقسات»من ربّک   ا : »د: کردن

فهمم خدا گقت: مهن ههم نمهی«. اسطقسٌ فصق االسطقسات»گصید: سؤا  کرد: این بنده تص می

 گصید! چه می
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زد شما این فلسقه را برای چه درست کردید  یک مرتبه کسی بر خ و فلسقه حهرو مهی

نده استم ما دو بعدی خصاندیمم یک بعد فلسقه کتاب اهلل و سهنیت را خصانهدیمم که فلسقه نخصا

ایمم آثار آن هم معلصم اسهتم در تمهام دنيها پخهش اسهت. دوم: مها د يقًا در پنجاه سا  خصانده

همين فلسقه غل  شما را برای رد کردن خصاندیمم فقه غل  شهما را بهرای رد کهردن خصانهدیمم 

هها را رد کردن خصاندیمم عرفان غل م منط  غل م ادب غل م همهه آن اصص  غل  شما را برای

برای رد کردن خصاندیم. اگر حصار بهين االلهيهين و المهادیين را نصشهتيمم ایهن فلسهقه مهادّی را 

های مادّی با بحث و د ت زیر نرهر گهرفتيمم بهرای رد کهردن. او  نهه د يقًا بهتر از خصد استاد

ببينيم  اب   بص  اسهت یها نههم بهر گصیندم ها چه میننکه ببينيم ایبرای رد کردنم او  برای ای

 محصر کتاب و سنیت و بر محصر عق  و بر محصر فطرت صحيح است یا نه. 

گصینهد  هرآن کتهاب نقه  اسهت و کتهاب اسهتدال  و این چه حرو مزخرفی است کهه می

بسته و بدون تقکیهر فلسقه و منط  نيستم یعنی چه کتاب نق  است  یعنی خدا گقته با چلم 

ای بيان نکرده که مردم را گي  کند. شهما بپذیرید  تمام  رآن دلي  است. منتها دلي  را به گصنه

خصریهدم ها را میکنيدم عق  آنگصیيد و مردم را گي  مییک مطلب ساده را با القاظ سنگين می

 هرآن را شصد فيلسصو. و میکنيد و اعق  را داخ  خصد میکنيدم بعد این بیعق  میها را بیآن

فيلسصفانهم  رآن را عارفانهم فقه را همچنينم اصص  را همچنينم ادب را همچنينم شهما همهه را 

 کنيد. در مطالبی که در فلسقه خصاندیدم ذوب می

شهدمم من به یاد دارم از ومله اساتيدی که من برای این منرصر در درس اسقار او حاضر می

رفيعی  زوینی بصد و از بزرگهان ف سهقه شهرق علهی االته ق بهصد. در مرحصم سيّد ابصالحسن 

کردیم. یک روز به ایلان گقتم: ایهن چيسهت کهه آ ایهان ف سهقه بهر تهران درس شرکت می

« أمهر»گصیند ایهن می 1«رَبِّ  أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ  ُ ِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُصنَكَ»کنند   رآن هم تحمي  می

کننهد. ت که روح از عالم تجرّدات استم آ ایان بر خ و ن ی  رآن صحبت میدلي  بر این اس

کنند. باز این خهصب اسهت. چهرا یهک اشهتباه را دو اشهتباه ها اشتباه میگقت: صحيح استم این

کنيد  چرا یک اشتباه کردید و به فکر و خيا  خصد مطلبی را درست کردیدم اصهال  الصوهصدم می

کنيهد  گنهاه او  بهرای کنيد  چرا دو گناه می... چرا بر  رآن تحمي  میاصال  الماهي م اصلين و

 شصید  به وهنیم رفتن شما کافی استم چرا گناه دوم را مرتکب می

من یک مطلبی را روی خيا  شيطانی و غل  خصدم فکر کنمم بعهد بگهصیم رسهص  اهلل ههم 

ها گقتنهد علهی هام کمصنيسهتتفرمایند. رسص  اهلل در حاشيه باشد. مث  کمصنيستصر میهمين
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ههای مها اسهت. علهی های او شهبيه بهه حروکمصنيست است. چرا  برای اینکه بعضی از حرو

کنيد. چرا علی را در افکهار مهادّی های او را  بص  میکمصنيست نيستم شما گاهی او ات حرو

کهه مسهخره و کنيد  چرا چيهزی کنيد  چرا کتاب اهلل را در فتاوای خصد ذوب میخصد ذوب می

کنيد  این غل  اسهت. مها فلسهقه کنيد  چرا شدرسنا میآور استم بر کتاب اهلل تحمي  میخنده

بلریم عرفان بلریم منط  بلریم فقه بلریم آنچه مربص  بهه رسهالت ربّ العهالمين اسهتم 

اگر بخصاهد بلری باشد و متیب  به وحی نباشدم این وحی برای چه آمده  این شهریعت بهرای 

 مده چه آ

کلیمها »این را برعکس هم کردنهد: « کلیما حکم به العق م حکم به اللیرع»گصیند: که میاین

م هر دو غل  است. هم درست آن غل  استم هم بهرعکس آن «حکم به اللیرعم حکم به العق 

م این عق  سهه حکهم داردم حکهم در کلیيهات گهاه صهحيح «کلیما حکم به العق »غل  است. اگر 

کلیمها حکهم بهه »در ههر سهه بُعهد « کلیمها»  و حکم در وزئيات نصعًا غل  است. است و گاه غل

گصیهدم ملیاصهدرا آید. ابصعلی سينا یهک مطلهب میبعد تنا   پيش می« العق م حکم به اللیرع

حکهم »ها عق ء هستندم پس گصیدم همه اینگصیدم خصاوه نبير یک مطلب مییک مطلب می

گصیيهد و  بهص  گصیيهد کهه نمیگصیيهد  اگهر عقه  وحهی را مییم شما کدام یک را م«به اللیرع

النبيين منترر وحهی کردم خاتمالنبيين به عق  خصدک حکم نمیالنبيينم خاتمنداریدم عق  خاتم

 بصد.

و تی  ادة المذاهب الخمس  خدمت حضرت شرفياب شدند. مادّی گقت: این اله مها اسهتم 

تها تا است. پن این دوتا استم ثالصثی گقت: این سهملرک گقت: این اله ما استم ثنصی گقت: 

تصانست بگصیهد خهدا اسهت  دانست ربّ او چيست  نمیاست. ربّ تص چيست  یعنی پيغمبر نمی

گقتم منط  عق  محمّدی در این مجرّد بصدم نگقت. پيغمبر با منط  عق  محمّدی سخن نمی

اعق  العق ء استم امها خطها حاشيه منط  وحی بصدم چصن منط  عق  محمّدی منهای وحی 

 1« َلهي   شَهيْئًا إِلَهيْهِمْ تَهرْكَنُ كِهدْتَ لَقَدْ ثَبَّْتناكَ أَنْ ال لَصْ وَ»تر است. هم داردم ولص خطای آن کم

در سهصره « أَحَهدً یُجِيهبُ لَا»سه روز صبر کردم « ًاثَلَاثَ مَكَثَ  َدْ وَ» لي  استم ولی  لي  هست. 

 اللَّههِ بِسْهمِ»م. سه روز صبر کردم بعد سصره مبارکهه تصحيهد نهاز  شهد تصحيد مقبی  عرض کردی

را ههم او «  ُهْ »را ههم گقهت. مهن از خهصدم ههيچ چيهزی نهدارمم «  ُهْ »م « ُْ م الرَّحيمِ الرَّحْمنِ

 گصید.می
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 مُتَعَمِّقُهصنَ أَْ هصَامٌ انِالزَّمَه آخِهرِ فِه  یَكُهصنُ أَنَّههُ عَلِمَ وَ َّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ»فرماید: می 1امام با ر

تر است یا تصحيد اسقار یا تصحيهد در تصحيد  صی« أَحَدٌ اللَّهُ هُصَ  ُْ » 2«أَحَدٌ اللَّهُ هُصَ  ُْ  اللَّهُ فَََْنزَ َ

ها یعنهی چهه  رود و خا  لبت و... این حرومنرصمه یا تصحيد بایزید بسطامی که باالی دار می

روی!  ربهان شهيطان بهروی بهتهر کنی  ربان او مهیروم. غل  میمی گصید أنا اهللم  ربانتمی

ليس فی وبّتهی »عای الصهيت کرد. صهيت نکردم ولی بایزید بسطامی اداستم شيطان ادّعای ال

سها  پهيش در وهایی سهخنرانی  چهه خاتمه عرض: یکی از بزرگهان «. إلیا اهللم أنا هص و هص أنا

 «. أنا أنا و هص هص»خيرم باید بگصید: « أناأنا هص و هص »کردم گقت: او گقته می

بحث در این دوم سه روز تتمه داردم راوع به تبقيه وضع ما با این عرفان بلری و فلسهقه 

بلری و منط  بلری و این ب یی که در مغز ما انداختند و در ساليان دراز این بهاور را بهه مها 

اب نقه  اسهتم اسهقار کتهاب عقه  اسهت. القاء کردند و در مغزهای ما وارد کردند که  رآن کت

داند چگصنه برای اثبات خصدک استدال  کند. تقاوت بزرگ این است که  هرآن خال  عق  نمی

ها را دارد. بحث بعدی ما راوهع بهه ترین ادلیهکندم ولی عمي بيان صحبت میخيلی سادهم ساده

نداردم ملیاصدرا یها ههر کهس این است که ووصد خدا را اثبات کنيم. آیات است و هيچ ردّی هم 

وا غل  است. تمام ملیاها باید گهصک بدهنهدم تها بقهمنهد نقهميدنهد! وا یا آندیگری بگصید این

انهد. ابهصعلی سهينا در بهاب تمام ملیاصدراها و استادهای عق ء گصک بدهند تا بقهمنهد نقهميده

سهص  اهلل نقرمهصده بهصدم مها م ولهص ال رگصید: ما که نتصانستيم معاد وسهمانی را بقهمهيممعاد می

گصیيم شما بسيار نقهم هستيد! چصن اگهر بهه کتهاب اهلل تصانستيم  بص  کنيم. به ایلان مینمی

 فهميدید. مراوعه کرده بصدیدم معاد وسمانی را می

نَها لِمَها تُحِبُّههُ وَ  وَفِّْقعَرِهيمِ وَآنِ اْلقُهرْإِیمَهانِ وَ مَعَهارِوِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُصرِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ وَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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