شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

ريز موضوعات

شب هاي قدر )جلسه دوم(

سخنراني )مناسبتي(

حسينيه پرداختي

دكتر اسدي گرمارودي


١٣٩٥/٤/٦

قَالَ  :سَمِعْتُ رَسُولَ اللﱠهِ صَلﱠى اللﱠهُ عَلَيْهِ وَسَلﱠمَ َ ،يقُولُ  :سَتَكُونُ مِنْ َبعْدِي فِتْنَةٌ  ،فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَا ْلزَمُوا َعلِيﱠ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَإِنﱠهُ أَوﱠلُ

حقﱢ وَالْبَاطِلِ .
ﻷعْلَى  ،وَهُوَ ا ْلفَارُوقُ بَيْنَ الْ َ
ي فِي السﱠمَاءِ ا َ
مَنْ َيرَانِي  ،وَأَوﱠلُ مَنْ ُيصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ،وَهُوَ مَعِ َ

 oبزودى پس از من فتنهاى بر پا خواهد بود،پس زمانيكه چنين شد مﻼزم على بن ابى طالب باشيد زيرا كه او اول كسى

است كه بمن ايمان آورد و اول كسى است كه در روز قيامت با من مصافحه ميكند،او صديق اكبر و فاروق )جدا كننده(

اين امت است كه ميان حق و باطل جدائى افكند و او بزرگ و پيشواى دين است.




كنزالعمال جلد  ٥صفحه  ، ٦١٢اسد الغابة جلد  ٥صفحه  ، ٢٨٧ينابيع المودة صفحه ٨٢

مروري بر مباحث جلسه گذشته

 oفتنه و چگونگي اختﻼف در جامعه با توجه به فرازي از نهج البﻼغه
 oچرا تفرقه ميان مسلمانان رشد و نمايان شده است ؟



 oوﻻيت علوي عامل رهايي از فتنه و تفرقه

ريشه يابي تفرقه و فتنه در ميان امت اسﻼمي با توجه به فرازي از نهج البﻼغه
 oعدم استفاده صحيح از عقل و دل

 oافراط و تفريط دو عامل عدم استفاده صحيح از عقل و دل




قَالَ عليه السﻼم لَا ُيرَى الْجَاهِلُ إِلﱠا مُ ْفرِطاً أَوْ مُ َفرﱢطاً )حكمت  ٦٧نهج البﻼغه (

ديده نمى شود نادان مگر آنكه تندرو است )از حدّ و اندازه خود مى گذرد( يا كند رو )بحدّ و اندازه خود نمى رسد(.



عاقل معتدل است و از افراط و تفريط خودداري ميكند



استفاده نادرست از عقل و دل خطرناك تر از عدم استفاده از آن



رابطه عقل و وحي چگونه است ؟





فرهنگ اسﻼمي پيشرو در ترقيب مردم به عقلگرايي  ،تفكر  ،تدبر و تفقه
 oعقل عامل فهم بهتر و عميق تر وحي

 oعمل بر اساس فهم نادرست عامل گمراهي و ضﻼلت

بزرگترين گناه نزد خداوند چيست ؟

ن ) (٢كَبُرَ َمقْت ًا عِنْدَ اللﱠهِ أَنْ تَقُولُوا ما ﻻ َتفْعَلُونَ ) _ (٣سوره صف
م تَقُولُونَ ما ﻻ تَفْعَلُو َ
 oيا أَيﱡهَا الﱠذينَ آمَنُوا لِ َ




اى مؤمنان! چرا چيزى مىگوييد كه )خود( انجام نمىدهيد؟ نزد خداوند ،بسيار ناپسند است كه چيزى را
بگوييد كه )خود( انجام نمىدهيد.

عمل به وحي بعد از فهم عامل ﻻزمه رستگاري انسان

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ١

شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان
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دكتر اسدي گرمارودي


١٣٩٥/٤/٦

سنت در اصطﻼح ديني به معني دستور العمل الهي براي حركت در مسير حق.
 oاشاره به معني لغوي و نادرست سنت


سنت به معني لغوي و امكان تقابل با مدرنيته



آيا سنت صحيح قديمي و كهنه ميگردد ؟



عقل بزرگترين سرمايه انسان در تاييد و تكذيب امور







ن خَلَوْا مِن قَ ْبلُ ۖ◌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا )سوره احزاب آيه ( ٦٢
 oسُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِي َ

عقل شعاعي از قدرت تشخيص است كه خداوند عاقل و حكيم به انسان عطا كرده است

 oبنابراين دستورات الهي كه از جانب خداوند بر انسان نازل شده است ،لزوما بر پايه عقل و حكمت است

سنت تحريف شده عامل جدايي علم و دين در اروپا و مغرب زمين
 oعقل جايگزين دين بر پايه مدرنيته و سنت تحريف شده
 oمدرنيته عامل فراموشي اخﻼق و انسانيت

عقل و درك قلمرو وحي

در يك تقسيم بندي كلي ،گزاره هاي وحياني را در مقام سنجش عقﻼني ،مي توان به سه دسته تقسيم نمود:
 oگزاره هاي خردپذير يا عقلي،

 oگزاره هاي خردگريز يا فرا عقلي،

 oگزاره هاي خردستيز يا ضدعقلي.




به عقيده ملّاصدرا ،در وحي واقعي و پيام راستين الهي ،هيچ گزاره اي از نوع سوم يافت نخواهد شد:


حاشا كه احكام دين نوراني خداوند با معارف يقيني و ضروري ناسازگار باشد! و برقرار مباد فلسفه

اي كه قوانين آن با كتاب و سنّت ناهماهنگ باشد! )الحكمة المتعالية ،ج  ،٨ص( ٣٠٣

پاره اي از اسرار دين و عرصه هاي شريعت به حدي رسيده كه از قلمرو عقل و انديشه بيرونند ،و تنها راه شناخت آن ها ،وحي

)وﻻيت و نبوّت( است .و نسبت محدوده عقل و نور انديشه با قلمرو وﻻيت و نور آن ،همچون نسبت نورحس بانورفكر است.
 oبنابراين ،در آن قلمرو از نيروي عقل و انديشه كار چنداني ساخته نيست.



) مﻼصدرا  ،كتاب شرح اصول الكافي ،كتاب »الحجة« ،باب »ان اﻻرض ﻻيخلو من حجة« ،حديث  ،٢ص ( ٤٧٩

 oشناخت برخي از حقايق مربوط به خداشناسي ،راهنماشناسي ،خودشناسي و به ويژه مسائل مربوط به معادشناسي را


جز از طريق تعليم الهي و هدايت آسماني غيرممكن مي داند.

عقل و اذعان ناتواني خود در درك وحي و حوزه آن

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٢

ريز موضوعات

سخنراني )مناسبتي(

دكتر اسدي گرمارودي



شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

شب هاي قدر )جلسه دوم(
حسينيه پرداختي
١٣٩٥/٤/٦

تسليم حكم رسول خدا )ص( بودن ،عﻼمت ايمان واقعى و تسليم در برابر احكام خدا است

م حَرَجاً مِمﱠا َقضَيْتَ وَ ُيسَ ﱢلمُوا َتسْليم ًا
م ﻻ َيجِدُوا في َأنْفُسِهِ ْ
جرَ بَيْنَهُمْ ثُ ﱠ
كمُوكَ فيما شَ َ
ك ﻻ يُؤْمِنُونَ حَتﱠي يُحَ ﱢ
فَﻼ وَ رَبﱢ َ

 oنه چنين است ،قسم به خداى تو كه اينان )به حقيقت( اهل ايمان نمىشوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو
را حَكَم كنند و آن گاه به هر حكمى كه كنى اعتراض نداشته ،كاملًا )از دل و جان( تسليم )فرمان تو( باشند


)سوره نساء آيه ( ٦٥

 oايمان عبارت است از اين كه انسان به طور تام و كامل و به باطن و ظاهر تسليم امر خدا و رسولش باشد ،و چگونه ممكن
است كسى مؤمن حقيقى باشد ،و در عين حال در برابر حكمى از احكام او تسليم نشود ،يا به ظاهر و يا اگر به ظاهر



اظهار تسليم مىكند در باطن جانش تسليم نباشد.

ﻻ مُبين ًا
ن يَ ْعصِ اللﱠ َه َو رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلﱠ ضَﻼ ً
ن أَ ْمرِهِمْ َو مَ ْ
ن لَهُمُ ا ْلخِيَرَةُ مِ ْ
ن َو ﻻ مُؤْمِنَةٍ إِذا َقضَي اللﱠ ُه َو رَسُولُهُ أَمْر ًا أَنْ يَكُو َ
وَ ما كانَ لِمُ ْؤمِ ٍ

 oو چون خداوند و فرستاده او به كارى فرمان دهند سزيده هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه آنان را در كارشان گزينش
)ديگرى( باشد؛ هر كس از خدا و فرستادهاش نافرمانى كند به گمراهى آشكارى افتاده است.

 oسوره احزاب آيه ٣٦


سياق آيه شهادت مىدهد بر اينكه مراد از قضاء ،قضاء تشريعى ،و گذراندن قانون است ،نه قضاء تكوينى ،پس

مراد از قضاى خدا ،حكم شرعى او است كه در هر مسالهاى كه مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته ،و
بدان وسيله در شؤونات آنان دخل و تصرف مىنمايد  ،و اما قضاى رسول او ،به معناى دومى از قضاء است ،و آن

عبارت است از اينكه رسول او به خاطر وﻻيتى كه خدا برايش قرار داده ،در شانى از شؤون بندگان ،دخل و

تصرف كند .قضاى رسول خدا )ص( قضاى خدا نيز هست ،چون خدا قرار دهنده وﻻيت براى رسول خويش




است ،و او است كه امر رسول را در بندگانش نافذ كرده.

صحيح و سزاوار نيست از مؤمنين و مؤمنات در مواردي كه خدا و رسول در آن مورد امرى و دستورى داشته

باشند اختيار داشته باشند

اشاره به نمونه هايي در تاريخ و صدراسﻼم در منحرف كردن دستور روشن الهي
دستور روشن پيامبر )ص( در مورد شركت در سپاه اسمامه

 oحضرت رسول خدا صلي اﷲ عليه و آله در آخرين روزهاي حيات شريفشان فرمان آماده باش براي جنگ با روميان صادر
نمود و فرماندهي را به جواني به نام اسامة بن زيد سپرد و آنگاه شيوخ مهاجر و انصار و بزرگان از جمله ابوبكر ،عمر،
عثمان ،عبدالرحمن بن عوف ،ابوعبيده ،سعد بن ابي وقاص ،اسيد بن حضير ،بشير بن سعد و عده ديگري را با تصريح

نام آنها خواست كه تا تحت امر اين فرمانده جوان به ناحيه بلقاء واقع در سرزمين شام بروند و فرمود :

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٣

شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

ريز موضوعات
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سخنراني )مناسبتي(

حسينيه پرداختي

دكتر اسدي گرمارودي

١٣٩٥/٤/٦

 oجَهِّزوا جيش اسامة لعن اﷲ من تخلف عنها



همراهي كنيد لشكر اسامه را لعنت خدا بر كسي كه از مرافقت آن سر باز زند.


ملل و نحل ج ١ص  ١٢٩چاپ بيروت و در چاپ دار المعرفه ج ١ص  ٢٣در چاپ قاهره ص .١٣

 oبا اين همه تاكيد حضرت رسول خدا صلي اﷲ عليه و آله مبني بر همراهي با لشكر اسامه و لعن ترك كنندگان آن ،ابوبكر
و عمر و عده اي از دوستانشان به بهانه ديدار با پيغمبر صلي اﷲ عليه و آله لشكرگاه را ترك كرده و شبانه به مدينه
آمدند .پيامبر صلي اﷲ عليه و آله در صبح آن شب فرمودند :


قد طرق ليلتنا هذه المدينه ش ٌر عظيم



حاضران عرض كردند چه شده يا رسول اﷲ؟ حضرت فرمودند:





ان الذين كانوا في جيش اسامة قد رجع منهم نفرٌ يخالفون عن امري اَﻻ اِني اِلي اﷲ منهم براءٌ ويحكم َنفِّذوا
جيش اسامة







نمونه شماره يك :

يعني ديشب در اين شهر شري بزرگ درآمد.

يعني گروهي از كساني كه در لشكر اسامه بودند مخالفت امر من نمودند و از لشكر برگشتند آگاه

باشيد كه من از ايشان بيزارم و بسوي خدا از اين قوم برائت مي جويم .واي بر شما لشكر اسامه را
حركت دهيد.

 oابن ابي الحديد معتزلي  ،كتاب شرح نهج البﻼغه جلد  ١٧صفحه  ١٧٦از قول استاد خود ميگويد :


قاضى عبدالجبار معتزلى مى نويسد  :كسانى كه در سپاه صﻼحيت رهبرى مردم را داشتند ﻻزم بود از سپاه



بنابراين براى فرد صﻼحيت دارى مانند ابوبكر كه جايز است قبل از انتخاب  ،از سپاه جدا شود پس از آن نيز

نمونه شماره دوم :

جدا شوند تا يكى از ايشان براى رهبرى امت انتخاب گردد .زيرا برگزيدن امام مهم تر از شركت در جنگ است.

جايز است كسى مانند عمر را از سپاه جدا كند كه به او نياز دارد.

 oابن ابي الحديد معتزلي  ،كتاب شرح نهج البﻼغه جلد  ١٢صفحه  ٨٣از قول استاد خود ميگويد :


زمانى از استادم ابوجعفر نقيب پيرامون روايت صريح در بيان خﻼفت على پرسش كردم و گفتم  :در باور نمى
گنجد كه اصحاب پيامبر همه يكدست بكوشند تا از دستور او جلوگيرى كنند .اين موضوع همانند آن است كه

اينان بكوشند تا از رو كردن به كعبه در هنگام نماز و از روزه ماه رمضان و  ...جلوگيرى كنند.
گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٤
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١٣٩٥/٤/٦

استادم گفت  :آنها موضوع خﻼفت را مانند نماز و روزه نمى دانستند ،بلكه آن را امرى سياسى و اجتماعى مى

پنداشتند كه اگر خود مصلحت مى ديدند در آن با پيامبر مخالفت مى كردند و از اين كار هيچ پروايى نداشتند.

به همين سبب بود كه ابوبكر و عمر از شركت در سپاه اسامه امتناع ورزيدند .زيرا مصلحت ديدند در مدينه



نمونه شماره سه :

 oحسنين هيكل در كتاب »حيات محمّد«  ،ج  ،١ص  ٤٦٨تا .٤٦٩




باقى بمانند.

آنها چگونه مى توانستند پيامبر را در آن حال ترك كنند و مسافتى طوﻻنى از مدينه دور شوند! سزاوار همان
بود كه تا روشن شدن حال پيامبر درنگ كنند.

نمونه شماره چهار :

 oابن ابى الحديد در شرح خطبه  ١٥٦نهج البﻼغه )جلد  ٩ص ( ١٩٧از قول استادش شيخ ابو يعقوب معتزلى مى نويسد :


چون بيمارى پيامبر اكرم شدت يافت دستور داد سپاه اسامه به سوى شام حركت كند و ابوبكر و ديگر بزرگان

مهاجر و انصار در آن شركت جويند ،تا اگر حادثه اى براى رسول اكرم صلى اﷲ عليه و آله پيش آيد  ،دستيابى
على به خﻼفت ،از اطمينان بيشترى برخوردار باشد.



خانه نشيني اميرالمومنين علي )ع( نتيجه غلبه مصلحت انديشي بر وحي



ن لَكُمُ التﱢيهُ ِمنْ َبعْدِي
م لَكِنﱠكُمْ تِهْتُمْ مَتَاهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ َو لَعَ ْمرِي لَيُضَ ﱠعفَ ﱠ
كمْ وَ لَمْ َيقْوَ َمنْ قَوِيَ عَلَيْكُ ْ
لَمْ يَطْمَعْ فِيكُمْ َمنْ لَيْسَ مِثْلَ ُ





اميرالمومنين ) ع( و اشاره به داستان تيه بني اسرائيل و رابطه آن با مخالفت با وﻻيت حق

ج ال ﱠرسُولِ
م مِنْهَا َ
م سَلَكَ بِكُ ْ
م الدﱠاعِيَ لَكُ ْ
م إِنِ اتﱠ َبعْتُ ُ
م الْأَبْعَدَ َو اعْلَمُوا أَنﱠكُ ْ
م الْأَدْنَى َو وَصَلْتُ ُ
طعْتُ ُ
أَضْعَاف ًا بِمَا خَلﱠفْ ُتمُ الْحَقﱠ وَرَا َء ظُهُورِكُمْ َو قَ َ

م مَئُونَةَ الِاعْتِسَافِ وَ نَبَذْ ُتمُ الثﱢقْلَ ا ْلفَادِحَ عَنِ الْ َأعْنَاقِ
وَ ُكفِيتُ ْ

اى مردم اگر دست از يارى حق بر نمىداشتيد ،و در خوار ساختن باطل سستى نمىكرديد ،هيچ گاه آنان كه به پايه شما نيستند
در نابودى شما طمع نمىكردند ،و هيچ قدرتمندى بر شما پيروز نمىگشت ،امّا چونان امّت بنى اسراييل در حيرت و سرگردانى

فرو رفتيد ،به جانم سوگند سرگردانى شما پس از من بيشتر خواهد شد.


 oنهج البﻼغه صبحى صالح صفحهى ٢٤١

مخالفت صريح با دستور رسول خدا

خطبه ١٦٦

 oاين هر دو پرسش را عمر بن خطاب خود ناخواسته پاسخ داده است .او ضمن گفتگويش با ابن عباس مي گويد :رسول
خدا ستايش زيادي از علي مي نمود كه البته آن گفته ها چيزي را ثابت نمي كند و حجت نمي باشد .او )در حقيقت(

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٥

ريز موضوعات

سخنراني )مناسبتي(

دكتر اسدي گرمارودي

شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

شب هاي قدر )جلسه دوم(
حسينيه پرداختي
١٣٩٥/٤/٦

مي خواست با ستايش از علي امت خود را بيازمايد)كه تا چه حد پيرو فرمان پيامبرخويش اند(.آن حضرت در هنگام
بيماري تصميم داشت در اين موردتصريح نمايد ،ولي من از آن جلوگيري كردم.


) جلد  ، ٣صفحه ( ٩٧

 oدر يكي از مسافرت هاي عمر به شام ،روزي بر شتر خود به تنهايي حركت مي كرد كه به من گفت :ابن عباس !از پسر

عمويت شكوه مندم .از او خواستم همراه من بيايد و او موافقت ننمود .من همچنان او را رنجيده و خشمگين مي بينم.

فكر مي كني خشم او از چيست؟ گفتم :تو خود مي داني .عمر گفت :فكر مي كنم او هنوز از خﻼفت و از دست دادن آن
ناراحت است؟ گفتم :آري ،چنين است .او گمان دارد رسول خدا وي را براي خﻼفت برگزيده بود .عمر گفت :رسول خدا

او را براي خﻼفت برگزيد ،اما چه بايد كرد كه خدا چنين نمي خواست ! رسول خدا چيزي را خواست و خداوند چيز
ديگري را اراده نمود .آن گاه اراده خدا استوار گشت و اراده رسول خدا اجرا نگرديد .مگر هر چه رسول خدا اراده نمود،




انجام شد!؟ خواست عمويش )ابولهب( مسلمان شود و خداوند اراده نكرد و مسلمان نشد.

حضرت امير المومنين )ع( در بيان جايگاه قرآن و پيامبر )ص(

صوْهُ أَمْ َأنْزَلَ اللﱠهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِ ْتمَامِ ِه أَمْ كَانُوا
 ....فَأَ َمرَهُمُ اللﱠهُ َتعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُو ُه أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ َفعَ َ
ن تَبْلِيغِ ِه َو أَدَائِهِ َو
م أَنْ َيقُولُوا َو عَلَ ْيهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْ َزلَ اللﱠهُ سُ ْبحَا َنهُ دِين ًا تَا ّم ًا َف َقصﱠ َر الرﱠسُولُ صلى اﷲ عليه و اله َع ْ
شرَكَاءَ لَهُ فَلَهُ ْ
ُ

اللﱠهُ سُ ْبحَانَهُ يَقُولُ ما فَرﱠطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ وَ قَالَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلﱢ شَيْءٍ وَ ذَكَرَ أَنﱠ الْكِتَابَ يُصَدﱢقُ َبعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنﱠهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ
ن عِنْدِ غَيْرِ اللﱠهِ لَوَجَدُوا فِي ِه اخْتِﻼف ًا كَثِير...
َفقَالَ سُبْحَانَهُ َو لَوْ كانَ مِ ْ

 oآيا خداوند فرمان اختﻼف صادر كرده است كه آنها اطاعت كردهاند يا نهي از اختﻼف نموده ولي اينان نافرماني نمودهاند
يا خداوند سبحان دين ناقصي فرستاده و از آنان براي اتمام آن كمك خواسته است يا انبازان خدايند و به ميل خود
سخن ميگويند و او ميبايست راضي شود يا دين كاملي فرو فرستاده ولي پيامبر در تبليغ و بيان آن كوتاهي كرده است
در حالي كه خداوند ميفرمايد» :هيچ چيزي را در كتاب فرو نگذاشتهايم« .و نيز فرموده :در قرآن همه چيز بيان گرديده

است .و نيز آمده كه آيات قرآن يكديگر را تصديق كنند و در آنها ناهماهنگي نيست كه» :اگر اين كتاب از نزد غير خدا
بود ،اختﻼف زيادي در آن يافت ميشد« .ظاهر قرآن زيبا و باطن آن ژرفا ،شگفتيهاي آن تمام نشدني ،و شگرفيهاي آن

پايانناپذير است و تاريكيها جز بدان روشن نگردد.




خطبه  ١٨نهج البﻼغه

اشاره به برداشت ها و روشنفكري هاي نادرست درباره اهميت و جايگاه وحي و نبوت
 oكتاب بسط تجربه نبوي صفحه  ٢٤و ٢٥

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٦

شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

ريز موضوعات

شب هاي قدر )جلسه دوم(

سخنراني )مناسبتي(

حسينيه پرداختي

دكتر اسدي گرمارودي

١٣٩٥/٤/٦

 oخﻼصه كﻼم آنكه پيامبر اسﻼم)ص( در دو سطح »تجربه« داشت و اسﻼم محصول اين دو گونه تجربه است :تجربه بيروني
و تجربه دروني و به مرور زمان پيامبر در هر دو تجربه ،مجربتر و لذا دينش فربه تر و كاملتر شد و آن آيه كريمه كه مي
فرمايد» :اليوم اكملت لكم دينكم« ناظر به اكمال حداقلي است نه حداكثري.

 oبه اين معني كه حداقل ﻻزم هدايت به مردم داده شده است ،اما حداكثر ممكن در تكامل تدريجي و بسط تاريخي بعدي
اسﻼم پديد خواهد آمد  ...كاملتر شدن دين ﻻزمه اش كاملتر شدن شخص پيامبر است كه دين ،خﻼصه و عصاره تجربه
هاي فردي و اجتماعي اوست .اينك و در غيبت پيامبر هم بايد تجربه هاي دروني و بروني پيامبر بسط يابند و بر غنا و

فربهي دين بيفزايند .عارفان  ...بر غناي تجربه هاي ديني ما مي افزايند و تجربه هر يك از آنان نوعي است منحصر در
فرد خويش و لذا به نوبه خود ،خواستني و ديدني و ستودني ...

 oاگر »حسبنا كتاب اﷲ« درست نيست» ،حسبنا معراج النبي و تجربه النبي « نيز درست نيست .تجربه عشق عارفانه في


المثل از تجربه هاي لطيف عارفانه اي بوده كه بر غناي تجارب ديني دينداران افزوده است.

جمع بندي بحث

 oسطحي نگري در دين عامل اصلي عدم تحقق جامعه اسﻼمي

لينك فايل صوتي سخنراني:

متن موضوعات و خﻼصه سخنراني :

فايل صوتي مراسم احيا:
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صفحه ٧

