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  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم
**********  

 نتيجة اعمال و افكار و اخالق و امـوال گذشـتگان            وراثت به معناي اين است كه انسان      كلمات وارث و    
آن   بوده اند، مالك مي شـود و از  گذشته او يا پدر و مادر او مالكرا به ارث مي برد و آن چه را اجداد   

 هـاي مـالي و مـادي و    سـرمايه   معناي ارث و وراثـت الزم اسـت  كشف حقيقت براي. استفاده مي كند
ايـن سـرمايه هـا بعـد از      معنوي گذشتگان را در نظر بگيـريم و بعـد از آن قـضاوت كنـيم كـه مالـك      

سرمايه هـاي مـالي و      . و احق به آن سرمايه ها مي باشند        گذشتگان چه كساني هستند و چه كساني اولي       
  .مقام و منصب : سوم . علم و حكمت : دوم . ول مال و ثروت ا: معنوي انسان ها بر سه قسم است 

 مقـام و    ،حكمت داشته باشد   طوري كه هركس علم و    ه  گرچه مقام و منصب نتيجه علم و حكمت است ب         
منصب هم دارد وليكن مي توانيم مقام و منصب را يك سرمايه مـستقل بـدانيم كـه خداونـد آن را بـه                        

 انسان ها در زنـدگي از  را مال و ثروت علم و حكمت و. مي بخشدنكساني مي بخشد و به كساني ديگر   
خود باقي مي گذارند و ديگران بعد از         مسير كسب و كاسبي  به دست مي آورند و آن ثروت را بعد از              

علم و ثروت و هنرها هم مسئله ديگري است كه از سرمايه هاي بزرگ              . آنها مالك آن ثروت مي شوند     
 و مخصوصا علمي كه مربوط و مخـصوص بـه           ساني كه علم  و حكمت دارند      ك .ب مي آيد  انسان به حسا  

، قهرا چنين افرادي مال و ثروت هـم دارنـد و وقتـي كـه از                 نيا باشد از نوع صنعت ها و هنرها       زندگي د 
دنيا مي روند چه كساني مستحق علم و حكمت آنها هستند و چه كساني حق دارنـد وارث كتـاب هـا و                       

 انسان ها نيـز     ين كه سرمايه انسان ها مختلف است، وارث       بر پايه هم  . ا باشند و نوشتجات آنه   مكتب ها 
، مانند  دودمان مورث باشدمختلف مي باشند و هر سرمايه اي وارث مخصوصي دارد خـواه آن وارث از         

  . و يا از دودمان او نباشد اوالد و فرزندان
تعالي   وضع شده و چرا خداوند تبارك وابتدا الزم است بدانيم قـانون ارث به چه منظوري در دين خدا    

 وارث هايي معين فرمـوده و سـرمايه          خـود باقي مي گذارد و     كسي سرمايه اي از    براي هر مورثي و هر    
  . باقي مانده را اختصاص به آنها داده است

رسيدن  انساني در زندگي خود يك خط حركتي به سوي مقصدي دارد كه پيش از الزم است بدانيم هر
 الزم است در واقع كار او ناتمام مي ماند،. مي رود خط حركت خود به سوي مقصد از دنـيا  دربه مقصد

شـجره   خط حركت او حركت كننـد و راه و روش او را ادامـه بدهنـد تـا        بعد از او كساني باشند كه در      
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 عنـي هـر  ي. مقصد هر انساني سرمايه ابد او و سرمايه آخـرت او مـي باشـد       . ه ثمر برسانند  زندگي او را ب   
براي ايـن اسـت      .كسي در زندگي مقصد معيني دارد و فعاليت مي كند كه خود را به آن مقصد برساند                

كه عاقبت كار بعد از آن كه شجره زندگي او به ثمر رسيد بتوانـد از ثمـرات زنـدگي خـود بـراي همـه                   
م زنـده مـي شـود و بـه          اعمال او و نتيجه اعمال او از بين نرود زيرا هر انساني كـه در عـال                . استفاده كند 

، حق شرعي  از ثمرات زندگي خود استفاده كندزندگي خود ادامه مي دهد دوست دارد كه تا ابد بماند و
و قانوني هر انساني در زندگي اين است كه آن چه فـعاليت مي كند و زحمت مي كشد ثمـرات كـار و                       

و ري ني زحمـت بكـشد بـذ   درست نيـست كـه انـسا   . آن استفاده كند   را خودش ببرد و از    كوشش خود   
آن چه كاشته  و به ثمر رسانيده است          ، خودش از  ي را آباد كند   ي بپروراند و يا جا    زراعتي بكارد درختي  

  .تيجه كار و كوشش او را مالك شوندمحروم شود و ديگران ثمرات زندگي او را ببرند و ن
يعني هيچ انساني مالكيـت     . يف ير ليس لالنسان اال ماسعي وان سعيه سو      :  فرمايد خداوند در قرآن مي    

هر انساني مالك ثمرات زندگي خود      .  زحمت مي كشد و به ثمر مي رساند        نمي كند مگر آن چه را      پيدا
ستي ثمـرات آن را ببـرد و   مي شود و خواهي نخواهي هر بذري راكه كاشته و به ثمر رسانيده است، بايـ    

 د و يا از نوع عذاب ها و مـشقت هـا و در              باش ها، خواه آن ثـمرات از نوع نعمت ها و ثروت           مالك شود 
هـركس برابـر ذره      .يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره       من يعمل مثقال ذره خيرا      : جاي ديگر مي فرمايد   

س هـم ذره اي  كـ  اي كـار خير انجام داده باشد بـايستي خودش نتيجه كار خيرش را ببيند و ببرد و هر          
ساس همين قانون محكـم و      برا. اعمال بد خود را ببيند و ببرد      جه   باشد بايستي نتي   عمل شري انجام  داده    

و كوشـش خــود     كه هركسي بايستي ثمرات زندگي خـود را ببينـد و ببـرد و از نتـايج كـار                    متقن الهي   
آن انـسان پـيش از       متـعال براي هر انساني خـط حركتـي معـين فرمـوده تـا اگـر               استفاده كند، خداوند    

، وارثـي داشته   به ثمر برساند اگر از دنـيا برود      جره زندگي خود را     رسيدن به مقصد و پيش از آن كه ش        
باشد تا در خط زندگي او حركت كند و اعمال او را به ثمر برساند تا مبادا عمل انساني خير باشد يا شر 

آخـرت روزگـاري را مـي گوينـد كـه          .تيجه اي از كـار و كوشش خود نبـرد        به مرگ او ضايع شود و ن      
آن زمـان كـه      در. ه و آخـرين نتيجـه خـود را داده اسـت            به ثمر رسيد   سان هاي گذشته  عـمال ان تمامي ا 

زنـدگي  ، اعمال بد و خوب انسان ها آخرين نتيجه خود را ظاهر كرد و در اختيار حيات مردم گذاشـت                  
آخرت داير مي شود و انسان ها حيات دوباره پيدا مي كنند و مشاهده مي كنند كه بذر عمل آنهـا و يـا                        

وراثت از همين جـا پيـدا       . را باز يافته و به ثمر رسيده است       عمال و اخالق آنها رشد واقعي خود        شجره ا 
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خـود را بپرورانـد و بـه ثمـر          مي شود كه وارث هر انساني مأموريت پيدا مي كند شجره اعمـال مـورث                
 ظـاهر    را ين نتيجـه خـود    نظر به اين كه انسان ها پيش از آن كه اعمالشان به ثمر برسد و آخـر                 .برساند

انساني وارثـي     لذا خداوند متعال براي هر     .سازد از دار دنيا مي روند و كارشان نيمه تمام باقي مي ماند            
اگـر  .  شجره زندگي او را به ثمر برساند       معين كرده است تا وارث خليفه و جانشين مورث خود باشد و           

ات زنـدگي آنهـا همـراه خودشـان         مي رفتند ثمر    انسان ها به محض آن كه از دنيا        وارث و وراثت نبود،   
در نتيجه از اعمال خير و شر خود بهره اي نمي بردند و ناراحت بودند               . مي شد و از بين مي رفت         نابود

از اين كه چرا زندگي خود را نيمه تمام گذاشته و از دنيا رفته و بهره اي از كار و زنـدگي خـود نبـرده                          
ـ      پس در واقـع وراثت به منظور بقاء اعما       . اند وجـود آمـده تـا آينـدگان جـاي          ه  ل و اخالق گذشـتگان ب

مثال انساني كه در زمان خـود قطعـه         . گذشتگان بنشينند و شجره زندگي را بپرورانند تا به ثمر برسانند          
 يك زمين خشك و بي آب و علفي را احياء كرده باشد و يا چشمه آبي جاري كرده باشـد                      يا   بياباني و 

،  د را به ثمر برساند از دنيا بـرود         پيش از آن كه درخت و زراعت خو        و درخت و زراعتي كاشته باشد و      
اگر وارثي نداشته باشد كه جاي او بنشيند و كار و حركـت او را ادامـه دهـد همـراه مـرگ آن انـسان                          
زميني را كه احياء كرده و بذر و زراعتي را كه كاشته مي ميرد و دو مرتبه آن  زمين به صورت بيابـان               

در نتيجه انساني كه باني و مؤسس آن باغ و زراعـت  . مي گرددب و زراعت بوده است بر    كه فاقد آ   اول
نتيجه اي از زندگي خود نمي برد و مجبور است در فقـر و نـاداري بـاقي                بوده در زندگي آخرت بهره و     

 تا ي معين مي كندبماند و از حياتش نتيجه اي عايد او نمي شود از اين رو خداوند براي هر انساني وارث           
ث كارهاي نيمه تمام گذشتگان را به كمال برسانند و در انتها آن چه را خود آنهـا و گذشـتگان                     اراين و 

اي وضـوح بيـشتر معنـاي ارث و         در ايـن جـا بـر      . نند و از ثمرات آن بهره مند شـوند        آنها كاشته درو ك   
بـدانيم آن اعمـال و       الزم است كارهاي مختلف انسان هاي تاريخ را در نظر بگيريم تا ببينـيم و                 وراثت

. د مي كند تـا روزي كـه بـه ثمـر برسـد             اخالق كه گذشتگان مؤسس آن بوده اند تحت چه شرايطي رش          
ـ                       طـور نـاقص در     ه  خداوند متعال در ابتداي زندگي هر نعمت و ثروتي را و هـر نـوع علـم و هنـري را ب

 بپروراند و كامل كنـد و       اردا آن چه را در اختيار د      اختيار انسان مي گذارد و انسان را مأمور مي كند ت          
زمـاني كـه شـجره زنـدگي        . خود و سرمايه خود را به كمال برساند و از آن مال و سرمايه استفاده كنـد                

، آن   در اختيار دارنـد بـه كمـال مـي رسـد            انسان ها به ثمر مي رسد و آن چه از ماديات و معنويات كه             
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به نام هاي بهشت و فـردوس و امثـال آن           كمال مطلق ماديات و معنويات را زندگي آخرت مي نامند و            
طور ناقص در اختيار انسان قرار مـي گيـرد و انـسان    ه ي بشر كه ب   يسرمايه هاي ابتدا  . تعريف مي كنند  

  : و به كمال برساند بر سه قسم استمأموريت پيدا مي كند نواقص آن سرمايه ها را برطرف كند
ت و  بـراي استراحت و براي بهره برداري و لذت           يعني آن چه براي سكون    . يماديات و لذايذ ماد   : اول  

 كن انسان در ابتدا كره زمين است       مس. ـدگي ادامه دادن واجب و الزم است      بردن و نيرو گرفتن و به زن      
پـس زمـين در     . منظم است و قابل استفاده نيست      آب و علف يا با آب و علفي كه نا          بيابان خشك و بي   

 آمادگي ندارد كه انسان بتواند خود را از سرما و گرما و بـاد و                .ابتدا از نظر سكونت در حد صفر است       
     در طبيعت او را مـأمور       وندخدا. انساني است لخت و برهنه در بيابان      . طوفان و سيل و باران حفظ كند      

آن پناه گاه خود را از سرما و گرما حفظ كند            مي كند براي خود محل سكونتي و پناه گاهي بسازد و در           
  و بتواند خانه و پنـاه گـاهي بـراي خـود بـسازند            آنها  ن كه به انسان ها بفهماند و ياد بدهد كه           و براي اي  

ي طبيعي انسان ها براي     يآموزگاران ابتدا . وزگاراني در طبيعت و يا در جامعه به آنها معرفي مي كند           آم
گي از انسان ها  وليكن در نظام  زندحيوانات گرچه  فاقد عقل و شعورند      . خانه سازي، حيوانات هستند   

. وجـود مـي آورنـد     ه  گاه براي خود  ب     خودشان النه مي سازند و در دل زمين خانه و پناه          . پيشرفته ترند 
حجر كه هنوز خانه سازي  و النه سازي بلد نبودند و ياد نداشتند كه بتوانند براي خود                   انسان هاي عصر  

براي خود  . زي و خانه سازي ياد گرفتند     پناه گاهي بسازند و از حيوانات و حشرات روي زمين النـه سا           
وجود آوردند و مانند حيوانـات      ه  ي ب يهايبان ساختند و يا در دل زمين غار       در ميان جنگل ها سايه و سا      

ي انـسان هـا     يپـس معلـم ابتـدا     .  را از سرما و گرمـا حفـظ مـي كردنـد            به درون غارها مي رفتند و خود      
ي انسان ها را عصر حجر و يا دوران غار نـشيني            يابتداحيوانات و حشرات  بودند و آن دوره از زندگي           

 .همين قدر ياد گرفته بودند كه دل زمين را يا كوه را بشكافند و براي خود خانـه اي بـسازند                    . مي نامند 
در همين  زمان كه بشريت احساس مي كرد نياز به خانه و زندگي دارد و بايـستي بـراي خـود خانـه و                         

، خداوند متعال به وسيله فرشتگان خانه سـازي بـه آدم            گرما محفوظ بماند  د تا از سرما و      سكنايي بساز 
آن را بـاال     آموخت و به او ياد داد كه چگونه مي تواند سنگ هاي منظم و مربع را روي هم بچيند ديوار                   

 اسـت    اي كند و براي خود خانه بسازد، خانه كعبه اولين خانه          ببرد و سقفي از چوب ها روي آن استوار        
آدم به هدايت فرشته آسماني خانه . حجر براي مردم ساخته شده است  وران غار نشيني و عصر   كه در د  

آينده مردم خانه سـازي يـاد گرفتنـد و از     ابتدا آن خانه پناه گاه آدم و فرزندان او بود و در. اي ساخت 
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در ايـن جـا     . ي سـاختند  هركدام بـراي خـود خانـه ا       . غار نشيني و يا بيابان و جنگل نشيني آزاد شدند           
همين مسئله خانه سازي را در نظر بگيريد كه در ابتداي زندگي چگونه بوده و چگونه رشد كـرده و تـا         

ي كـه آدم و حـوا       يآن خانه ابتدا   .رتمان هاي مجهز و مكمل رسيده است      امروز به اين ساختمان ها و آپا      
ت يك خانه بوده به نام خانه       ربراي خود ساختند در واقع بذر خانه سازي بود و آن بذر كه ابتدا به صو               

ساختمان هاي  مجهز و مكمل . ها و مملكت هاي آباد در آمده است، امروز به صورت اين همه شهركعبه
ي در اختيـار    يكه انسان هـا در داخـل آن همـه نـوع وسـيله از آب و غـذا و خـوراك و بـرق و روشـنا                           

آدم و حـوا بـه       ، زيرا اگـر    آبادي ها و شهرها    عني مادر تمامي  خانـه كعـبه را ام القري ناميده اند ي       .دارند
طـور غارنـشيني آنهـا       هدايت فرشتگان خانه اي نمي ساختند انسان ها خانه سازي بلد نبودنـد و همـان               

ـ           . ادامه پيدا مي كرد    طـور غريـزي و   ه زيرا در خلقت و فطرت انسان ثابت شده اسـت كـه انـسان هـا ب
همه چيز را بايستي يـاد بگيرنـد و بـراي هـر             . ري ندارند ي بر انجام كا   يطبيعي چيزي نمي دانند و توانا     

طور غريزي زندگي خود را مي دانند و زندگي خـود را ادامـه   ه حيوانات ب . كار و عملي معلم الزم دارند     
طور غريزي و طبيعي زندگي خود را نمي داننـد بلكـه احتيـاج بـه معلمـي                  ه  مي دهند وليكن انسان ها ب     
      اگر كودكي را بعد از تولد كنـار نهـر آبـي بگذارنـد آن كـودك از تـشنگي                     دارند كه به آنها بياموزد و     

مي ميرد وليكن بلد نيست كه آب بخورد و تشنگي خـود را برطـرف كنـد مگـر ايـن كـه چـشمش بـه                           
كه راه مي رود او هم راه        حيواني بيافتد كه آب مي خورد و آب خوردن ياد بگيرد و يا حيواني را ببيند               

 ها هر نوع فعاليتي كه ممكن است براي زندگي داشته           تمامي حركات و سكنات انسان    . رفتن ياد بگيرد  
. مسير يادگيري و تعليمات ممكن اسـت      ، خوراك و غذايي  براي خود تهيه كنند، همه اين ها از              باشند  

و  مـي آموختنـد  ها يكي حيوانات بوده اند كه به ا نسان ها  زندگي و توليد نـسل           معلمين ابتدايي انسان  
چه مي آموختند ناقص بود  چه مي آموختند كامل بود وليكن حيوانات آن پيغمبران آن. ديگر پيغمبران 

 پيغمبـران خانـه سـازي و        لذا انسان هـا از حيوانـات غارسـازي و النـه سـازي يـاد گرفتنـد ولـيكن از                    
ـ      همان زمان داير    روستا سازي ياد گرفتند و شايد مراسم حج در         شهرسازي و  د انـسان   شـده كـه خداون

از كـسي كـه خانـه را سـاخته خانـه            . فتاب نشين را مأمور كرد به زيارت خانه بروند        هاي غارنشين و آ   
سازي ياد بگيرند و از همان انساني كه خانه سازي ياد مي گيرند اخالق و تمدن انـساني را كـه بـه نـام          

ي رفتند با دو سـرمايه      مكساني كه در عصر حجر به زيارت خانه خدا          .دين شناخته مي شود ياد بگيرند       
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د و ديگـر  اول خانه سازي ياد مي گرفتند تا در جايي كه زندگي مي كردنـد خانـه بـسازن        . برمي گشتند 
، تا ياد بگيرند چگونه باهم و كنار هم زندگي كنند و از اين اجتماع شـهر و                  اخالق و فضيلت و همكاري    

. مـأمور بودنـد بـه زيـارت خانـه برونـد      همين طريق مراسم حج كـه   يا روستايي براي خود بسازند و از  
انسان هـا در    . طبيعت ايجاد كرد تا انسان ها را شهرنشين و روستانشين كند           خداوند عوامل ديگري در   

ابتداي زندگي وحشي و مانند حيوانات در بيابان ها پراكنده بودند ، مانند آنها از علف صـحرا اسـتفاده                    
 مي فرستاد به آنها حمله مي كردند آنها را مـي دريدنـد و               خداوند درندگان را به جنگ آنها     . مي كردند 

انسان ها براي اين كه بتوانند خود را از شر درندگان نجات بدهند مجبور شدند كنار هم و                  . مي خوردند 
خانه بسازند و براي خود پناه گاه درست كنند و به كمك هـم درنـدگان را از خـود رفـع و      . باهم باشند 

به شـهر نـشيني و روسـتا        ه دو عامل در زندگي انسان ها پيدا شد كه آنها را وادار              در نتيج .  نماينددفع  
عامـل يكـي     آن دو  كرد باهم زندگي كنند و باهم همكـاري داشـته باشـند و              آنها را مجبور   .نشيني كرد 

و زندگي ياد   پيغمبران بودند كه خانه ساختند و مردم را به طرف خود دعوت كردند تا به آنها تعليمات                  
 و ديگري هم حيوانات و درندگان و حوادث طبيعت كه آنها را مجبور مي كرد از وحشي گري و دهندب

هر انساني كه از جامعـه بـه        . صحرا نشيني به طرف شهر نشيني و تمدن گرايش پيدا كنند و باهم باشند             
شد در   و پلـنگ ها مي      هاطرف بيابان مي رفت و مي خواست مانند حيوانات زندگي كند، طعمه گرگ              

 طـرف حـوادث طبيعـت و از         از يـك  .  گـشت  نتيجه به طرف روستا يا به طرف پدر و مادر خود بر مي            
ـ             پيغمبران انسان ها   طرف ديگر  ا همكـاري يكـديگر زنـدگي را        را وادار كردند كه كنار هـم باشـند و ب

وضعي كـه    زندگي انسان ها از همين وضعيت كه آن را مي توانيم در حد صفر بدانيم يعني در                . بسازند
 تا انسان ها را بـه       ز رشد بهتر و بيشتري پيدا مي كند        و هر رو   ، شروع مي شود   ل بودند يفاقد تمامي وسا  

ست و انسان ها در طبيعت و خلقت مأمورنـد آن            علومي كه مورد احتياج انسان ها      .تمدن واقعي برساند  
     در آينـده تكامـل پيـدا       حد صفر اسـت  و      علوم را پرورش بدهند سه قسم است و ابتدا اين سه قسم در            

خانه سازي، . اديات چند قسم مي شودقسم اول ماديات است كه اين  م:مي كند تا به انتهاي كمال برسد
 و ابزار و آالتي كه مورد احتيـاج انـسان هـا مـي باشـد و از آن جملـه تـسخير                        كشاورزي، لباس دوزي  

. ها از نباتـات و جمـادات و حيوانـات     حيوانات براي استفاده از كار و گوشت آنها و تهيه اقسام روزي             
شايد اگر ماديات و انواع آن را كه براي انسان قابل استفاده است بخواهيم بشماريم قدرت شمارش آن                  

حـد   كه در خانه سازي گفته شـد ابتـدا در   طور هر يك از اين نعمت هاي مادي همان    . را نداشته باشيم  
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 لباس دوزي و پوشاندن تن با لباس ابتـدا از پوسـت         آينده گسترش پيدا كرده است مثال      صفر بوده و در   
بـه همـين مقـدار       حيوانات استفاده مي كردند و پوست حيوانات را مانند لنگ به كمر خود مي بستند و               

   .استفاده از لباس را هم از حيوانات آموخته بودند 
 و كرك از تـن آنهـا        مزيرا يك انسان مشاهده مي كرد كه حيواناتي مانند گوسفند و گاو و شتر كه پش               

 نمي خورند و گرما در آنها اثر نمي كند وليكن انسان ها كه پشم و كـرك بـه تـن خـود                        مي رويد سرما  
و از پوسـت و پـشم آن هـا بـه جـاي لبـاس                كـرده   ندارند، سرما مي خورند از اين رو حيوانات را ذبـح            

آينـده   د صفر بوده اسـت و در      استفاده مي كردند در نتيجه مشاهده مي كنيد كه لباس پوشي ابتدا در ح             
ايـن   هريـك از . وجود آمده است ه و پارچه بافي و لباس هاي مدرن و مجهز ب تاريخ اين همه نخ ريس
سازي گفته شد ابتدا در حد صفر بوده و در آينده گسترش پيدا  طور كه درخانه نعمت هاي مادي همان

ت بسيار مفيد اگر در نظر بگيريـد كـه   پس علم لباس دوزي و لباس پوشي را كه علمي اس    . كرده است   
به كيفيت وراثت از گذشـتگان به آيندگان منتقل شده و آيندگان كه پارچه بافي و لبـاس دوزي را از                    
گذشتگان ياد گرفته اند و هر روز علمي بر آن افزوده اند تا به اين پايه لباس هاي مختلف و متفـاوت و                 

عت را ابتدا تخم علف يا زرا. شاورزي هم به همين كيفيتك. ه وجود آمده استظريف و لطيف و زيبا ب  
لـي  ، نه كار كردن روي زمين را بلد بودند و نه هـم آبيـاري و               ميان سنگ ها و شوره زارها مي انداختند       

 و رشد مي كنند فلذا فهميدنـد عامـل           ها خيلي خوب مي رويند      علف مشاهده كردند در بعضي زمين ها     
آينـده  ه وسيله بارندگي اسـت در نتيجـه در          زمين و ديگر آبياري ب    اين رشد و پرورش يكي مرغوبيت       

 و به كشاورزي توسعه دادند تا به اين پايه هرا تا توانستند آباد كردند و آب ها را هم مهار كرد   زمين ها 
ايـن جـا     پس در . وبات و ميوه جات اداره مي كنند      رسيده اند كه ميلياردها انسان را از طريق تغذيه حب         

م وارث و مورث ها را در نعمت هاي مادي پيدا كنيم و بشناسيم كه وارث هـا  چـه كـساني و                        مي تواني 
كسي كه از دار دنيا مي رود دو سرمايه از خود به  هر؟ كه ارث مي گذارند چه كساني هستندمورث ها 

  :. يادگار مي گذارد
  . مال و ثروتي كه به دست آورده است: اول 
  . به از آموزگاران و يا طبيعت آموخته استعلم و دانشي كه با تجر: دوم 

   از همان ابتداي تاريخ  هركس از دنيا رفته و فرزندان و خويشاوندان او هستندوارث مال و ثروت ا
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و اما وارث علم و دانش او همان كساني . است  مال و ثروت خود را به فرزندان خود تحويل داده است
ها را استفاده مي كنند و آن علم و دانش ه هاي علمي او هستند كه از مكتب او و دانش او و تجرب

ممكن است وارث علم و دانش گذشتگان فرزندان آنها باشند و . گسترش مي دهند تا به كمال برسند
ممكن است فرزندان آن قدر لياقت نداشته باشند كه علم و دانش گذشتگان را فرا گيرند وليكن 

ي گوييم وارث مال و ثروت گذشتگان فرزندان اين جا م در .دنگان يك چنين لياقتي داشته باشنبيگا
ه از اقوام و اقارب  خواگذشتگان شاگردان مكتب آنها هستند،  وارث علم و دانش آنها هستند وليكن

 در حد صفر بوده و در آينده گسترش پيدا يكي از علم ها كه ابـتدا. گذشتگان باشند و يا از بيگانگان
آدم و  .به آدم و حوا پايه گذاري شده استال دين خداوند تبارك و تعالي با تومث. علم دين استكرده 

حوا ابتدا معصيت كردند و در اثر معصيت از بهشت  محروم شدند و مدتي در بيابان ها رنج و عذاب 
داشتند تا روزي كه توبه كردند ، توبه آدم و حوا در حقيقت هسته مركزي دين است و يا مانند بذري 

 زندگي بهشتي  مي كند تا روزي كه انـسان  را بهگسترش پيدا آن، شجره دين مي رويد و  ازست كها
  :     و هر حكمي از احكام خدا شامل سه نوع فايده و خاصيت استدينهر كلمه اي از كلمات  .برساند 

  .ت سوم ارتباط انسان با طبيع   ،  دوم  ارتباط انسان با انسان، اول ارتباط انسان با خدا 
مت در اختيار انسان قرار مي گيرد حز اين سه نوع ارتباط در دين خدا، نعمت هاي كامل بي رنج و زا

انسان متدين . و اگر يكي از اين سه نوع ارتباط نباشد نعمت هاي الهي تبديل به عذاب و نقمت مي شود
  .  نوع رابطه را با خود حفظ مي كندزن باشد يا مرد همه جا اين سه

 بسم اهللا الرحمن الرحيم و توكل به  شود با گفتنه براي ادامه زندگي ازخانه خارج مياول صبح ك
 كمك مي گيرد  اوخداوند تبارك و تعالي با خداي خود رابطه برقرار مي كند و براي ادامه زندگي از 

ت و بعد از آن كه  وارد كار مي شود تا از اين ثروت ها و نعمت هايي كه در طبيعت ذخيره شده اس
گاهي به آنها .  نوع خود را رعايت مي كند، با آنها همكاري مي كندحق انسان هاي هم. استفاده كند

فتن حق انسان ها  با اين كمك كردن يا به كمك گر،كمك مي كند و گاهي آنها را به كمك مي گيرد
بت و دوستي وجود مي آيد كه اين محه بين او و انسان ها رابطه محبت و دوستي ب. را رعايت مي كند

  .  ترين نعمت هاي خـداوند متعال استهم از بزرگ 
بعد از پيدايش اين دو رابطه يعني رعايت حق خدا و رعايت حق انسان از نعمت هايي كه خدا در 

داري و صنايع ديگر را توسعه مي دهد، هر روز  كشاورزي و دام. طبيعت آفريده است استفاده مي كند
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حركت انسان در شعاع ارتباط با خدا و رعايت حق خلق .  كمال مطلق برساندبهتر و بهتر تا آنها را به
ه خدا و استفاده از نعمت هاي خدا در طبيعت هسته مركزي دين خداوند متعال است كه در آينده ها ب

وسيله پيغمبران و اولياء خدا و بندگان مؤمن گسترش پيدا مي كند تا در انتها يك زندگي بهشتي براي 
اين جا الزم است تعليمات اوليه دين را براي آدم ابوالبشر در نظر بگيريم  در. ه وجود آورد بها انسان

و در آينده ها ببينيم آن كلمات تا چه اندازه پرورش يافته و وارث آن كلمات چه كساني بوده و 
و حوا بعد خـداوند به آدم :  به آدم آموخت از اين قرار استكلمات چهارگانه اي كه خدا. خواهند بود

 هار كلمه در اختيار شما مي گذارم كه اين چ:گفت و  و توبه آنها قبول شد فرمودازاين كه توبه كردند
يكي از آن كلمات حق من است كه خداي . سوي بهشت موعود است خط حركت شما به كلمهچهار 

بين انسان و كه خداييد و سوم كلمه اي است ست كه بنده  و يكي از آنها حق شما انسان هاشما هستم
خدا قابل رعايت است و انسان و خداي انسان هر دو مسئول اجراي آن هستند و كلمه چهارم كلمه اي 
است كه بين انسان ها در ارتباط با يكديگر اجرا مي شود به طوري كه اين چهار كلمه را پايه عرش 

 اين است كه انسان فقط ،ودكلمه اول كه با آن حق خدا رعايت مي ش. خدا و حكومت خدا دانسته اند 
كلمه دوم كه حق خداست اين است كه . خدا را بپرستد و كسي يا چيزي را شريك خدا قرار ندهد

ند هميشه مانند پدر و مادري كه محافظ فرزندان خود هست.  را محتاج و بي سرپرست وا نگذاردخدا او
انسان است وعده مي دهد كه بنده خود  خداوند متعال هم محافظ ها را گرسنه و تشنه رها نمي كنندآنو 

كلمه سوم كه بين انسان و خدا اجرا مي شود اين .را به كسي محتاج نكند و خودش او را اداره نمايد 
است كه انسان آن چه الزم دارد  از خدا  بخواهد و بر طبق دستور خدا كار و تالشي كه براي رسيدن 

كلمه چهارم كه بين  .انسان خواهش و از خدا اجابت  الزم است انجام دهد از ،به آن چه مي خواهد
 ديگران خودش را ترازوي عدالت نسان رعايت مي شود اين است كه هركسي در ارتباط باانسان و ا

د مي پسندد براي چه را براي خود نمي پسندد براي ديگران نپسندد و آن چه براي خو  آن.دهد قرار
از جمله كلماتي . دا كرده استاي اصل در آينده گسترش پـياين چهار كلمه پايه . ديگران هم پسندد

عامل اصلي حركت .ندگي خداوند متعال و نفي شرك است، ب كلمه قرار مي گيرددر رأس اين چهاركه 
. ن كلمه بندگي خدا  و نفي شرك است، همييانسان به سوي نعمت ها و لذت ها  و خوشي ها و سالمت

 گونه خدا را چ،ي و انسان هاي اوليببينيم انسان هاي ابتدا.  مي شوداين كلمه ابتدا از حـد صفر شروع
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 بوده اند خدا را چگونه شناخته پيغمبران كه در رأس جامعه. ه اندفكر كردچگونه  و درباره خداشناخته 
و از تعليمات  و چطور خدا را به انسان معرفي كرده اند و يا انسان ها يي كه هنوز پيغمبري را نشناخته

 پيغمبر استفاده نكرده اند خدا را چطور شناخته اند و به چه كيفيت وابستگي به خدا پيدا كرده اند آن 
كلمه  مشاهده مي كنيم كه . يك آرامش فكري و روحي پيدا كنندتا توانسته اند از اعتقاد به خدا

يدا كرده تا توحيد و خدا شناسي مانند علوم و هنرهاي ديگر در حد صفر بوده و در آينده گسترش پ
مثال پيغمبران اول مانند آدم و نوح خدا را چطور شناخته اند و . اين كه در دين اسالم كامل شده است

وسيله پيغمبران آينده وسعت يافته تا در اسالم كامل شده است يا ببينيم ه چنين مسئله توحيد ب هم
 الهي استفاده كنند و هنوز مردم عوام و كساني كه يك چنين ايماني نداشته اند كه از مبدأ وحي

اين انسان هاي ساده و سطحي خدا  . تعليمات آن پيغمبر استفاده كنندپيغمبري را هم نشناخته اند كه از
را چگونه شناخته اند و درباره خدا چگونه فكر كرده اند؟ پيغمبران همين قدر خدا را شناخته اند كه 

     شوند و از آن صورت عالم خواب حكم خدا را رو ميه ب در عالم خواب با يك قيافه و صورتي رو
مي گيرند و خدا به آنها مي آموزد كه چگونه خدا را عبادت كنند و چگونه با مردم رفتار داشته باشند و 

وسيله همان اشباح نوراني و يا صورت ه خداوند ب. طبيعت استفاده كنند يا چگونه از نعمت هاي خدا در
وسيله همان قيافه ها و صورت هاي عالم خواب به ه لم خواب مي ديندند بهاي كه به شكل انسان در عا

 مي كرد وآن صورت عالم آدم ابوالبشر و نوح پيعمبر و يا پيغمبران ديگر احكام را به آن پيغمبر ابالغ
يل هستم كه پيام خدا را براي يمن جبر. من فرشته ام: مي گفت پيغمبري كه مربوط شده بود خواب به

پيغمبران همين قدر مي دانستند كه آنچه در عالم به چشم خود مي بينند در زمين و آسمان .  اموردهتو آ
      مخلوق خداوند متعال است و آن چه هم در عالم خواب مي بينند و احكام الهي را از آن دريافت 

همين قدر مي دانستند و مي شناختند كه خداوند از جنس . دمي كنند آنها هم فرشتگان خدا هستن
 ها و خدا منزه است از اين كه شبيه انسان. ا از جنس فرشتگان عالم خواب نيستمخلوقات طبيعت و ي

 وليكن علم خدا چگونه است و قدرت خدا چه اندازه است و صفات خدا يا مخلوقات ديگر باشد
   چيست و چگونه است؟ هر پيغمبري خدا را و صفات خدا را به اندازه استعداد خودش مي دانست و

 هست ن نمي دانستند خدا را آن چنان كهمي شناخت وليكن در مقام تعريف و توصيف بيشتر پيغمبرا
خدا و صفات خدا را مي شناختند و در اختيار آيندگان مي گذاشتند  تعريف كنند بلكه كمي اسماء

ن نتوانسته وليكن ببينيم مردم عوام و ساده و انسان هايي كه ارتباط با پيغمبران نداشته اند و هم چني
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         چگونه فكر وند آنها درباره خدا،يي وحي استفاده كنند يعني انسان هاي بومي و روستاءاند از مبدا
؟ مشاهده مي كنيم كه انسان هاي مكتب نديده و يا به وحي  مي كرده اند و چگونه خدا را شناخته اند

 مي كرده خيال. لوقات ديگر شناخته اندودشان و مخالهي نرسيده، خداوند متعال را از طريق قياس با خ
الي ، خيلي بهتر و عي دارديي دارد و يا صورت زيبايال هم مانند انسان ها قد و بااند كه خالق آدم و عالم

ي كه انسان خيال مي كند خدا هم مانند انسان هيكلي دارد ياين شناسا. تر از قيافه و صورت انسان ها
صاحب مثنوي خدا شناسي يك  .از طريق قياس خالق با خلق استي يقيافه و صورتي دارد يك شناسا

  : چوپان را در كتاب خود تعريف مي كند و مي گويد
  ه اي خدا و اي اال: همي گفت          كوديد موسي يك شباني را به راه                       

    دوزم كنم شانه سرت ي تا شوم من چاكرت                                      چارقتيتو كجا
كفش  و لباس دارد و . اين چوپان ، خداي خود را مانند انسان چوپاني مي شناسد كه قد و قامت دارد 

د خدا هم مثل او قد و ي به مقايسه مي نامند كه انسان خيال مي كنيشناسارا اين . يا موي سر دارد 
ياس را به اين صورت ي از طريق قيم شناساي كه ائمه اطهار عليهم الصاله والساليتا جا. قامتي دارد

 انسان ها ،حيواني و يا انساني بپرسي خدا چيست و چگونه است از هراگر  :مي گويد. توضيح مي دهد
 خدا را به صورت انساني بهتر و باالتر از خود تعريف مي كنند ، حيوان ها هم خدا را به صورت حيواني 

حتي اگر از مورچه اي بپرسند خدا كيست و چگونه است جواب . از خود بهتر و باالتر تعريف مي كنند 
. مي دهد كه جثه او از جثه من بزرگ تر و شاخك هاي او از شاخك هاي من بلندتر و قوي تر است

ي به قياس محصول فكر انسان هاي اول تاريخ است كه نه آن لياقت را داشته اند كه ياين شناسا
اطاعت انبياء بوده اند  يم دهد تا از مبدأ وحي استفاده كنند و نه هم درخداوند علم توحيد را به آنها تعل

كه بتوانند از مكتب انبياء استفاده كنند در نتيجه علم توحيد و خدا شناسي در ميان عوام مردم به 
يا طبيعت پرستي در آمده و در مكتب انبياء و شاگردان آنها به صورت وصف و  صورت بت پرستي و

وليكن علم توحيد پيش از ظهور دين مقدس اسالم  . اسب شأن خدا باشد جلوه نموده استتعريفي كه من
اختيار مردم قرار گرفته زيرا استعداد  پيغمبران گذشته و يا استعداد مردم زمان آنها  به طور ناقص در

تعريف اين قدر اجازه نداده است كه خداوند آن چنان كه هست خود را به آن پيغمبر و يا مردم زمان 
، د و احكام دين را به او  وحي كندمثال خداوند آن جا كه مي خواهد با موسي پيغمبر سخن بگوي. كند
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جا  وجود مي آورد و موسي را از راه دور به طمع اين كه آنه بين خود و موسي يك شجره نوراني ب
درخت بعد كه حضرت موسي پاي آن . كندآتشي روشن شده  است به طرف خود جلب و جذب مي 

 با حضرت موسي ،گويي بيشتر نيستيله همان درخت نوراني كه يك بلند وسه حاضر مي شود و ب
ي ين خدا هستم و جز من خدا، همين قدر مي گويد ميرد و خود را به او معرفي مي كندتماس مي گ

. ، از جامعه و مردم فاصله مي گيرديا هر وقت كه حضرت موسي بخواهد با خدا تماس بگيردنيست و 
   .ر مي رود و با خدا مناجات مي كندپاي كوهي به نام  كوه طو

وسيله درختي ه ي كه همه جا حاضر و ناظر است چطور فقط بيدر اين جا ما از خود مي پرسيم كه خدا
        جا كه هست  مگر با موسي هر؟  ا موسي را پاي كوهي احضار مي كندبا موسي تماس مي گيرد و ي

ي كه از رگ گردن به انسان نزديك تر است و يا يرد و يا با او سخن بگويد؟ خدانمي تواند تماس بگي
پاي كوهي ببرد و با از قلب آدم به آدم نزديك تر است چه لزومي دارد كه موسي را پاي درختي و يا 

ي به ي، الزم نيست كه او را به جاي مخصوصي احضار كند و يا بين خود و پيغمبر بلندگواو سخن بگويد
خدا و با پيغمبر اسالم حرف بزند بلكه پيغمبر اسالم همه جا با خداست و صورت درخت يا كوه بسازد 

رابطه قلبي با خداي خود دارد و هرگز وقت و زمان مخصوصي و يا مكان مخصوصي الزم . هم با اوست
 مي بينيم كه تفاوت در نتيجه. ندارد كه خدا با او سخن بگويد و يا سوره اي و آيه اي به او وحي كند
با خدا فاصله حضرت موسي . بين پيغمبر اسالم و حضرت موسي از نظر ارتباط با خدا خيلي زياد است

به همين كيفيت معارفي كه . م همه جا به خداي خود مربوط استپيغمبر اسالوجودي دارد وليكن 
موسي يك صفحه و دو معارف حضرت . خدا دارد با معارف حضرت موسي فرق دارد اسالم ازپيغمبر 

كلمه دوم از .صفحه بيشتر نيست وليكن معارف حضرت رسول اكرم هزاران صفحه و كتاب شده است 
كلمات چهارگانه كه الفباي مكتب دين شناخته شده و آن هم از حد صفر تا بي نهايت گسترش پيدا 

آموزم ، يكي از آن چهار چهار كلمه به تو مي : خداوند به آدم فرمود. ست دعاكرده كلمه دعا و اجابت
       كلمه حق من است كه بايستي بشناسي و زنده نگهداري و كلمه دوم بين تو و من است كه آن چه

اين كلمه دعا كه به . مي خواهي از من بخواهي و من هم تو را محتاج كسي نكنم خودم تو را اداره كنم
،  چه مي خواهد از خدا بخواهد است آنهمين مقدار در اختيار حضرت آدم قرار گرفته و آدم مأمور

كرده و مخصوصا در دين مقدس ابتدا به صورت يك كلمه نازل شده ولي در آينده گسترش پيدا 
دعاي وارده در قرآن و يا در صحيفه سجاديه و صحيفه علويه و در كتاب مفاتيح الجنان و ساير . اسالم
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پيدا كند چندين هزار جلد كتاب مي شود و كتاب ها چقدر زياد است كه اگر آن دعا شرح و تفسير 
  .باز هم به آخر نمي رسد

دليل گسترش  .يل نبوديواسطه بين خدا و پيامبر اسالم بعد از معراج جبرا… دنوت انماه ال اخرقت لو
، انسان موجودي است كه در است شرح نياز انسان كيفيت كه هزاران جلد كتاب مي شوددعا به اين 

قرار مي گيرد و رسيدن به اين سه بي نهايت محصول دعا و نيايش است و آن سه برابر سه بي نهايت 
  :بي نهايت  عبارت است از 

 ها و قدرت و رياست بي احتياج انسان به لذت ها و نعمت . نهايت لذت و نعمت و ثروت و قدرت بي-
 انسان وعده داده است خداوند متعال هم اين ارقام را به كيفيت نامتناهي خلق فرموده و به. نهايت است

  .  نامتناهي در دنيا و آخرت برساندنعمت هاي كه او را به اين ثروت ها و
   .بي نهايت محروميت از نعمت ها -
  .شدن به عذاب هابي نهايت معذب  -

شما درست اين سه بي نهايت را در فكر خود مجسم كنيد و راه عالج آن را پيدا كنيد كه در انتها 
ها در ارتباط با خداي خود براي هميشه  ما انسان. ه عالج آن فقط دعا و نيايش استخواهيد دانست را

، پدر و مادر ثروتمند و قدرتمندي داريد فكر كنيد. ار پدر و مادر مهربان  هستيم در اختييمانند كودك
 كه بي نهايت شما را دوست دارند و بر اساس دوستي و محبتي كه به شما دارند همه چيز براي شما

انواده اي سرمايه كودكان در يك چنين خ. آماده كرده اند تا بدون زحمت در اختيار شما قرار دهند
، پدر و ياج به چيزي در آنها پيدا مي شودهر وقت احساس نياز و احت. فقط خواهش و نيايش است

مي برند و پدر و مادر هم از شنيدن صداي فرزند خود لذت . مادر خود را با مهر و محبت صدا مي زنند
تنها چيزي كه اين جا براي فرزندان الزم است وجود . هند در اختيار آنها قرار مي دهندچه مي خوا آن

 فرزندان پدر و مادر خود را .رابطه بين آنها و پدر و مادر و پيدايش مهر و محبت و عواطف است
د و پدر و در و مادر بخواهنچه مي خواهند از پ دوست داشته باشند به مقام آنها احترام بگذارند و آن

ها كه بي نهايت ما را دوست دارد و بي نهايت ثروت و  پدر واقعي ما انسان. مادر هم به همين كيفيت
قدرت دارد خداوند تبارك و تعالي است و باز براي كساني كه معرفتشان كم است و نمي توانند خداي 

، خداوند متعال پدر و مادر ديگري در ح كنندي خود را در برابر خدا مطرخود را بشناسند و خواهش ها
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وت و قدرت برابر عالم ظاهر براي بندگان خود آماده كرده كه آنها هم از نظر مهر و محبت و ثر
بي نهايت بندگان خدا را دوست دارند آنها را از جان خودشان بيشتر دوست دارند و . ندخداوند متعال

شوند لذت مي برند و وقتي كه د و براي آنها احترام قائل مي از اين كه اين پدر و مادر را صدا مي زنن
مي رسند و از  دارند آنها به حوائج مردم  حوائج خود را مطرح مي كنند و از آنها خواهش و تمنامردم

آرامش آسايش و  .عمت هاي نامتناهي مي رسانند لذت مي برنداين كه بندگان خدا را به لذت ها و ن
 از اين كه خودشان در آسايش و ر مايه نشاط و آرامش آنها مي شود بيشتمادر،مردم براي اين پدر و 

آرامش باشند و اين پدر و مادر دوم ائمه اطهار عليهم الصلوه والسالم هستند و مخصوصا حضرت زهرا 
چه بندگانش تا ابد  كه شاه و ملكه بهشت شناخته شده اند، خداوند آن) ع(و امير المؤمنين ) س(

ه آن هستند در اختيار اين پدر و مادر مهربان قرار داده و آنها را مرجع حوائج بشريت نموده نيازمند ب
ها از آن سرمايه تا ابد مي توانند استفاده كنند رابطه دوستي با   فقط تنها سرمايه اي كه انسان.است

 اي است كه انسان، خواهش و نيايش تنها سرمايه و خواهش و نيايش از آنها مي باشدخدا و ائمه اطهار 
ما . ميت و عذاب آنها را نجات مي دهد محروت و نعمت مي رساند و از بي نهايتها را به بي نهايت لذ

  .ه رو هستيمب ها در مسير حيات و زندگي با سه بي نهايت رو انسان
  . بي نهايت نعمت و لذت : اول
  . روم مي شويمبي نهايت حسرت و ندامت از اين كه  از لذت ها و نعمت ها مح: دوم
  .ن مبتال مي شويمبي نهايت رنج و عذاب كه در مسير حركت و انحراف از مسير زندگي به آ:  سوم

تواند كاري كند كه مانند  هر انساني خواهي نخواهي در يكي از اين سه بي نهايت قرارمي گيرد و نمي
ئمه كند و با خدا و ااگر در خط دعا و نيايش حركت . ي ساكت و صامت بنشينديجمادات در يك جا

به بي نهايت لذت و نعمت مي رسد و تا ابد در بهشت برين به زندگي اطهار رابطه خوبي داشته باشد 
حماقت و مه خارج شد گرفتارجهل و ناداني و خود ادامه مي دهد و اگر از دايره واليت خدا و ائ

بي پيدا كرد و نه هم به مردم ظلم سفاهتمي شود وليكن به بندگان خدا ستم نكرد و نه با خدا رابطه خو
در بي نهايت  و ستم نمود اين انسان كه با خدا و ائمه رابطه ندارد مانند حيوانات در دنيا زندگي كرده و

گرفتار حسرت مي شود كه چرا سرپرستي ندارد و كسي . ميت از ثروت و نعمت قرار مي گيردمحرو
و اگر هم عالوه بر اين ضاللت و گمراهي به . ساندنيست كه او را اداره كند و به نعمت هاي خدا بر

بندگان خدا ستم نمود، ظالم و ستم كار از دار دنيا رفت عالوه بر اين كه بي نهايت گرفتار حسرت و 
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ندامت مي شود تا ابد گرفتار عذاب جهنم خواهد شد زيرا عذاب جهنم كه خداوند در قرآن به اين 
  .لمان و ستم ستم كاران به بندگان خدا مي باشد كيفيت تعريف كرده است محصول ظلم ظا

احت ها روز قيامت به خود آنها ي ها و قتل و جريتمامي اين ظلم ها و ستم ها و آتش سوزي ها و شيميا
 مقدرات و رسيدن به پس يگانه راه نجات از اين. ابد گرفتار عذاب جهنم خواهند بودمي گردد و تا بر

 يگانه سرمايه نجات بخش انسان اين است كه .عال دعا و نيايش استي خداوند متمتناهنعمت ها ي نا
آن . ي نياز دارد و ثانيا بداند كه مرجع خواهش ها و احتياجات چه كسي مي باشدياوال بداند چه چيزها

مرجع واقعي خداوند متعال و دعا و نيايش يگانه سرمايه موفقيت و خوشبختي در دنيا و آخرت است و 
دين  نيايش هم كه از ابتداي تاريخ به روي بشر باز شده ابتدا در حد صفر بوده و در اين كالس دعا و

مين زندگي خود مأمور به أها در اين زندگي دنيا براي ت چه انسانگر. مقدس اسالم كامل شده است 
توانند به يك زندگي  كسب و كار و فعاليت شده اند و اين طور فكر مي كنند كه با كار و كوشش مي

اي ها واگذار شده است بر ل شوند وليكن اين كار و كوشش كه در دنيا به انسانيلوب و محبوب نامط
كه مي تواند آنها را به را اداره كنند و تنها كسي توانند خودشان اين است كه بفهمند خودشان نمي 

 دارو و علم ها خيال مي كنند كه با دوا و مثال انسان. خوشبختي برساند خداوند متعال استسعادت و 
ظ پزشكي و فعاليت براي جلوگيري از مرض ها و يا معالجه مرض ها مي توانند سالمتي خود را حف

 و براي جلوگيري ا ي تاريخ به كار و كوشش مشغولنداز ابتد. كنندكنند و از مرگ و مرض جلوگيري 
 باقي است و د وليكن باز هم مرض ها به حال خواز مرض ها و عالج آنها تالش و كوشش مي كنند

ها بفهماند كه  مرگ و مرض به سراغ آدم مي آيد و به زندگي آنها خاتمه مي دهد تا خدا به انسان
از آن  ها بعد پس انسان. سالمتي و حيات و سعادت و خوشبختي تو به دست خدا و اولياء خدا مي باشد

ت ابدي و زندگي ايده آل و كوشش خسته شدند و فهميدند كه نمي توانند به حيات و سعاد كه از كار
برسند در انتها پناهنده به خدا مي شوند و زبان دعا و خواهش آنها باز مي شود و خداوند آنها را به 

پس دعا و نيايش اصل اساسي و يگانه راه موفقيت و خوشبختي در . آرزوهاي واقعي خود مي رساند
  . دنيا و آخرت است 

 كه آن را رعايت كند واليت  خداست و بر خدا واجب استق بندهحق سوم كه فقط ح: و اما اصل سوم
 حق تو بر من اين است كه هرگاه به :خداوند به آدم فرمود. ت زندگي انسان استبر انسان و مديري
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كسي يا چيزي محتاج شدي خودم حاجت تو را برآورم و تو را در خانه كسي نفرستم تا از او خواهش 
  . گذارد و حاجت تو را برآوردبمنت ي داشته باشي و او سر تو يو تمنا

يكي از نعمت هاي بزرگ و در برابر آن يكي از مصيبت هاي بزرگ براي انسان اين است كه حاجت 
خودش را فقط در خانه خدا برد و خدا حاجت او را برآورد و اين انسان را محتاج كسي نكند زيرا 

 نياز و احتياج به او مرجعه مي كنيد ، اين انساني كه مي خواهد حاجت شما را برآورد و شما براي رفع
زيرا اوال بايستي خود را در برابر كسي كه . از مصيبت هاي بزرگ استمراجعه انسان به انسان يكي 

حاجت خودت را در خانه او برده اي و از او خواهش و تمنا نموده اي، ذليل كني و برتري او را بر 
آورد حاكميت بر تو پيدا مي كند و تو زير بار منت او   كسي كه حاجت تو را بر.ييخودت قبول نما

اين ذلت پذيري و محكوميت براي انسان مصيبتي بسيار بزرگ . ه حكم او شده ايرفته اي و محكوم ب
  .است 

اگر من براي اداره زندگي مأمور و مجبور شوم كه سنگ به دوش : مي فرمايد) ع(موال اميرالمؤمنين 
، سنگيني اين سنگ روي دوش من و باال رفتن به كوه ها آسان تر  باال ببرمدم بگذارم و از كوه هاخو

         آورد و شما در خانه او مي كسي كه حاجت شما را بر. است از اين كه زير بار منت مردم بروم
مي رويد، خواهش و تمنا مي كنيد مانند كسي است كه يك كيلو گرم بار از دوش شما برداشته و 

 مصيبتي ،منت انسان بر انسان ديگر. گرم بار سنگين خود را به دوش شما گذاشته است  هزاران كيلو
ها در ادامه و اداره زندگي  از اين جهت دين مقدس اسالم اصرار مي كند كه انسان. بسيار بزرگ است 

آن چه مي خواهند از خدا بخواهند نه از خلق خدا و . و رفع نياز به خود و خداي خود متكي باشند
خداوند در اين جا وعده داده است كه هركسي در خانه او مي رود و از خدا خواهش و تمنا مي كند او 

كه ي يدر نتيجه يك چنين انسان ها.  حاجت او را برآوردرا به ديگران محتاج نكند و خداوند خودش
ي بندگان خدا ج خود را در خانه خدا مي برند، منت خدا را بر خود قبول مي كنند و از منت گذاريحوا

  .   فراري هستند 
. ر آدم ها در زندگي آخرت رستگارنديعني اين جو. اولئك هم المفلحون: ها مي فرمايددر تعريف اين 

. كسي بر آنها حق ندارد كه منتي سر آنها بگذارد و بار سنگين گناه خود را به دوش آنها قرار دهد
، بلكه ا در خانه انساني مانند خود نبردرصد آزاد است كه حاجت خودش  در انسان در صورتي صد

چه خواهش و آرزو   كه آنيلذا در اين جمله خداوند به انسان. ج خود را در خانه خدا مطرح كنديحوا
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  چه از خدا خواستي بدانج خود را از خدا مي خواهد وعده مي دهد كه آنيدارد نزد خدا مي برد و حوا
 حتما به تو خواهد رسيد و مخصوصا وعده مي دهد كه كه صد در صد مورد قبول خدا واقع شده و

 شرط .هنگام احتياج به چيزي كه از خدا خواسته اي حاجت تو را برآورد و تو را معطل نگذارد
  .ر و استقامت استرسيدن به وعده هاي الهي فقط صب

كديگر ها در ارتباط با ي سعادت كه پايه اساسي تمدن بشريت است اين است كه انسانچهارم ل اص
يگر باشند يا به ضرر يكديگر و يا بي خاصيت و بي تفاوت باشند  رفتاري داشته باشند، به نفع يكدچه

اين سه حالت محكوم است  نه مضر به يكديگر باشند و نه نافع سه حالت پيدا مي كنند كه دو حالت از
 اصل عال است كهالت ديگر مطلوب خداوند مت و يك حرا به محروميت و شقاوت مي كشاندو انسان 

آن دو حالت محكوم يكي اين است . اساسي پيدايش مدينه فاضله و تمدن عالي انساني به شمار مي رود
 .ي به ديگران برساند و نه هم ضررينه نفع. كه انسان نسبت به ديگران بي خاصيت و بي تفاوت باشد

 . جامعه خود احتياج دارندكه يكچنين حالتي ممكن نيست زيرا خواهي نخواهي هر انساني بهبا اين 
جامعه ها براي انسان مانند درختند كه انسان را مي پرورانند و هر انساني شاخ و برگ اين درخت به 

انساني كه مي خواهد نسبت به ديگران بي تفاوت باشد، مي تواند خودش را از ديگران . حساب مي آيد
 ؟ ما به يك چنين  انتظاري نداشته باشد؟ به هيج كس كاري نداشته باشد و از هيچ كس مستغني كند
 اگر بخواهي باري از دوش مردم برنداري بايستي چنان زندگي كني كه باري هم به  :يميگوانساني مي 

 به ايي در بيابان يا جنگل زندگي كنيدوش مردم نگذاري و اين در صورتي ممكن است كه به تنه
  .اشته باشندمردم كاري نداشته باشي و مردم هم به تو كاري ند

، تمام تاريخ و تمامي انسان هاي  و انسان هاي زمان استاوال هر انساني ثمره وجود انسان هاي گذشته
گذشته فعاليت كرده اند و زحمت كشيده اند تا اين كه پدر و مادر ما توانسته اند زندگي كنند و ما را 

مي بينيم انساني هستيم  اني رسيده ايم وپس تا امروز كه به سن جو. به دنيا بياورند و به ثمر برسانند 
گذشتگان بار مسئوليت ما را . هاي تاريخ هستيم  دانا و توانا ، ما محصول كار و كوشش تمامي انسان

 ا زحمت مي كشند و كار ن هم تمامي انسان ها را به اين جا رسانيده اند و اآلدوش كشيده اند تا مه ب
به طوري كه اگر ما جامعه را رها كنيم . ل زندگي فراهم مي كننديغذا و وسا براي ما آب و مي كنند تا

يا از گرسنگي و تشنگي مي ميريم و يا . دو روز هم نمي توانيم زندگي كنيمبه بيابان و جنگل برويم 
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ي كه اين همه از وجود مردم ياين كه لقمه نقدي براي درندگان بيابان و جنگل هستيم پس من و شما
ا به ثمر رسيده ايم چگونه مي توانيم حق مردم را ناديده بگيريم و نسبت به آنها بي استفاده كرده ايم ت

؟ در صورتي حق داريم به مردم كمك نكنيم و باري از دوش مردم بر نداريم كه مردم به  تفاوت باشيم
   .ما كمك نكرده باشند و بار زندگي ما را به دوش نكشيده باشند

معه كه نه نافع به حال مردم باشد و نه هم مضر به حال مردم ، يك پس بي تفاوتي انسان نسبت به جا
كه مردم براي ما  همان طور. د به انسان هاي ديگر محتاج استممكن است زيرا انسان تا اب حالت غير

م بايستي براي ديگران زحمت بكشيم، زندگي زحمت كشيده اند زندگي ما را به ثمر رسانيده اند ما ه
اين كه بار  با اين حساب آدم هاي بي تفاوت ظالم به بندگان خدا هستند از. رسانيمآنها را به ثمر ب

پس اين حالت محكوم است . نمي دارندمي گذارند و باري از دوش مردم برزندگي را به دوش ديگران 
 خدا باشد، دائم در و اما حالت دوم كه از اين حالت بدتر است اين است كه انسان ظالم به بندگان. 

      يا با غيبت و تهمت آبروي مردم را مي برد و يا با ظلم و اذيت مال آنها را سرقت  ظلم و ستمخط
به يا مي كند و يا آنها را در راه منافع خود استثمار مي كند و يا اگر بتواند بندگان خدا را مي كشد و 

     ت را به خاك و خون انسان ظالم و بي دين مانند آتشي است كه عاقبت جامعه بشري. مي رساندقتل 
  . مي كشد 

و حالت سوم كه مطلوب خداوند متعال است آن حالت خدمت به بندگان خداست كه اصل اساسي آن 
به همان كيفيتي كه انتظار داري مردم به :  و فرموده استرا خداوند در اين چهار كلمه بيان كرده است

ه باشي و در خدمت يستي مردم را دوست داشتتو محبت داشته باشند و در خدمت تو باشند، تو هم با
         جا كه  آن. چه را از مردم براي خودت نمي پسندي از خودت براي آنها نپسنديآن . آنها باشي

ي يي و بگوي، عيب آنها را بجونها را بد بشناسي يا خوب بشناسيمي خواهي درباره مردم قضاوت كني آ
  . و يا ساكت باشي از خودت انصاف بده

ي كنند به مردم ياگر دوست داري بد تو را بگويند بد ديگران را بگو و اگر دوست داري به تو بي اعتنا
و اين كلمه چهارم . ي كن و اگر دوست داري به تو خدمت نكنند تو هم به مردم خدمت نكنيبي اعتنا

. گران قرار بده بود كه خداوند به آدم فرمود از خودت انصاف بده و خود را مالك قضاوت نسبت به دي
آن چه براي خود مي پسندي براي ديگران بپسند و آن چه براي خود نمي پسندي براي ديگران هم 

  :سعدي شاعر مي گويد . نپسند 
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  هر بد كه به خود نمي پسندي                          با كس مكن اي برادر من
  م نده  به مادر  منگر مادر خويش دوست داري                             دشنا

اين چهار كلمه بذر تمدن جامعه بشريت و نهال زندگي بهشت است بايستي در اطراف پرورش اين 
 .وارث ثمرات آن هستند) ع(ين چهار كلمه بحث كنيم كه تا كجا پرورش يافته و چگونه امام حس

 ال و ثروت اضافه وارث به كسي مي گويند كه مال و ثروت مورث خود را مي برد و خود او هم بر م
وراثت هاي علمي و هنري در . تمام وراثت ها به همين شكل است. مي كند و به آيندگان مي دهد

ها  مثال يكي از وسيله هاي زندگي انسان. حد صفر و يا بسيار ضعيف بوده است  ابتداي تاريخ در
ي و حرارت ييجاد روشناها براي ا در ابتدا ي تاريخ انسان. از نور آتش و حرارت آتش استاستفاده 

اين استفاده از هيزم براي نور و حرارت . چوب درخت ها را آتش مي زدند . هيزم روشن مي كرده اند 
نده تبديل به برق و گاز و مشاهده        در آينده تبديل به چراغ ها و اجاق هاي نفتي شده و باز در آي

زندگي خود را روشن كند و گرم نمايد چه مي كنيد كه يك خانم خانه دار و يا كسي كه مي خواهد 
به محض اين كه كليد برق را مي زند هم اطاقش روشن مي شود و هم غذا . ل خوبي دراختيار دارديوسا

هنري كه  هاي زمان ما تمامي علم و پس انسان. و خوراكش آماده مي شود و هزاران استفاده ديگر
هنر  ه ارث برده اند و خود آنها هم بر اين علم وگذشتگان در ايجاد حرارت و روشنايي داشته اند ب

همين طور هنرهاي جنگي و اسلحه هاي ه وجود آورده اند ل آساني بياضافه كرده اند تا يك چنين وسا
اريخ بسيار كوچك و ضعيف در ابتداي ت. جنگي كه براي مبارزه با درندگان و دشمنان الزم بوده است

اين هنر جنگ . گ با دشمنان از پرتاب سنگ و فالخن استفاده كنند، مجبور بوده اند براي جنبوده است
و اسلحه هاي جنگي هم تكامل يافته و در آينده ها بهتر و بهتر شده تا امروز تبديل به اين اسلحه هاي 

الزمان تمامي  گوييم مردان جنگي در آخرپس مي . ل توپ و تانك و طياره شده است خطرناك امثا
ه هاي جنگي تاريخ را به ارث برده اند و خود بر آنها چيزي اضافه كرده اند تا به علوم و فنون و اسلح

اين پايه رسيده است و همين طور صنعت خانه ساري و لباس دوزي و ابزار كار و هنر امثال ماشين 
. اين همه وسعت و گسترش يافته استآالت در ابتداي تاريخ كوچك و ضعيف بوده است و در انتها 

.  اند تا به اين پايه رسيده انددان آخرالزمان علم و هنر تاريخ را از گذشتگان به ارث بردهپس هنرمن
.  علم انسان سازي و يا تربيت انسان است ها كه مخصوص خدا و اولياء خداستيكي از بهترين علم 
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، آن انساني پاك و مؤمن باشندو چنان ارزش و عظمت دارند كه اگر درست تربيت شوند  ها آن انسان
تمام درهاي خير  .چنان كه خدا در قرآن دستور داده است زندگي آنها تبديل به زندگي بهشتي مي شود

ها نادرست تربيت   و اگر اين انسانيا و آخرت بروي آنها باز مي شودو بركت و عزت و عظمت در دن
چنان بد و بدتر   جذب مكتب هاي كفر و الحاد شوند، آن.شوند و از تعليمات مكتب الهي محروم شوند

مي شوند كه زندگي دنيا و آخرت خود را تبديل به جهنم مي كنند زندگي بهشتي با همان كيفيتي كه 
زندگي جهنمي هم با همان .خدا خبر داده است محصول علم و عمل انسان هاي پاك و مؤمن است 

ست و در اين جا هاي ناپاك و كافر ا شدت عذابي كه خدا خبر داده است محصول علم ، عمل انسان
ها پياده شود تا زنان  در زندگي انسان. شما خود فكر كنيد كه چقدر قانون و قاعده تربيتي الزم است 

، تي شوند و هم چنين مردانزناني پاك و نجيب تبديل به حوريه هاي بهش) س(مانند حضرت زهرا 
مثال شما آن . انان بهشتي شوند مرداني پاك و نجيب امثال اولياء خدا و ائمه تبديل به غلمان ها و جو

كتابي كه بر پايه آن سنگ آهن را تبديل به طياره مي كنند و يا سنگ مس را تبديل به راديو 
تلويزيون، اگر آن كتاب را بدانيد و بخوانيد چند ده هزار صفحه پر از قانون و قاعده است تا بر اساس 

 مي شود و يا صنعت هاي ديگري به همين آن قانون و قاعده ها از فلزات معدن طياره اي ساخته
ميليون ها . ها روز تولد فلز آدم هستيم مانند فلزاتي كه از معدن خارج مي شود ما انسان .كيفيت 

ها و در زندگي ما پياده شود تا ما و زندگي ما همان بهشتي  ميليون قانون و قاعده بايستي روي ما انسان
اين صنعت آدم سازي هم مانند صنايع . عريف كرده است باشد كه خداوند در كتاب خود وصف و ت

وجود آمده تا ه ، درس و دانش ها به در آينده ها كتاب ها نوشته شدهديگر از صفر شروع شده و اين هم
هاي زمان ما به  پس انسان.  آدم هاي دانا و دانشمند شده اندهاي بياباني تبديل به بر اساس آن انسان

هاي تاريخند و خود آنها هم كتاب هاي ديگري   علوم ديني و تربيتي انسانهمين كيفيت وارث تمامي
هاي عالم و متخصصي  انسان .مي نويسند و بر آن علوم تربيتي چيزي اضافه مي كند تا به ثمر برسانند 

ن هزار برابر بر آن علوم تربيتي  همراه خود دارند و خود آنها چنديكه تمامي علوم تربيتي تاريخ را به
 )ع( ي پاك و بهشتي بسازند وارث تمامي اين علوم ائمه اطهاريها افه مي كنند تا بر اساس آن انساناض

علم و هنر آدم را از او ) ع( امام حسين :و زيارت وارث همين معنا را تأييد مي كند و مي گويد هستند
 پيغمبر اسالم و ديگران چنين علم و هنر نوح و ابراهيم و موسي و عيسي را علم و هنر به ارث برده و هم

هاي كاملي هستند كه وقتي كه اين مكتب  انسان. را ، و در انتها وارث علم و هنر خداوند متعال است
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     و مريم ) س(تربيت و حكومت به آنها واگذار مي شود زنها را در اثر تربيت به مقام حضرت زهرا 
پس آنها مصداق ). ع(يامبران و ائمه اطهار مي رسانند و مردها را هم در مكتب تربيت خود به مقام پ

چه علم و   يعني آن.هر چه خوبان همه دارند تو تنها داري: دناين شعر فارسي هستند كه مي گوي
حكمت و دانش و بينش و جمال و زيبايي و سياست و تدبير و ايمان و تقوي كه در وجود انبياء و 

 برد و خود هم چندين هزار برابر بر آن علم و هنر ها به ارث مي) ع(پيغمبران بوده همه را امام حسين 
يكي از مسائلي كه در توضيح زيارت  .اضافه مي كند تا مردم و زندگي آنها را به كمال مطلق برساند

رود چيست و  از زندگي از دنيا مي انساني كه بعد ترك هرماوارث الزم است اين است كه ما بدانيم 
د و هر انساني خواهي نخواهي در زندگي خود سه نوع سرمايه كسب وارث آن ماترك چه كساني هستن

دست مي آورد و زندگي خود را هم در محور همان سه نوع سرمايه اداره مي كند و اگر ه مي كند و ب
. د و يا مشكالت زيادي پيدا مي كنديكي از اين سرمايه ها نباشد زندگي انسان يا تعطيل مي شو

آن سهمي دارد تا مي رسد به بزرگ ترين سهم ها يكي علم و  كسي از كه هرسرمايه هاي سه گانه باال 
دانش و تجربه ها هر انساني از زن و مرد خواهي نخواهي در اين دوره زندگي از تولد تا مرگ علم و 

هاي زمان  بد و خوب زندگي را شناخته و تجربه كرده است و انسان. دست آورده استه تجربه اي ب
دست آورده كه ه ته خوبي و بدي آنها را تجربه كرده و هم چنين معلومات ديگري بخود را هم شناخ

قسمتي از آن معلومات مربوط به احكام و اخالق ديني مي باشد و قسمت ديگر مربوط به كار و كسب 
 اين معلومات و تجربه ها كم باشد يا زياد، سرمايه اوليه اي است كه انسان. و يا كيفيت زندگي است

و اما سرمايه دوم تعداد دوستان صميمي و يا خويشاوندان  .دست مي آورنده  مدت زندگي خود بها در
او و دوستان خود را دوست مي دارد و در زندگي خود . و اقوامي هست كه با آنها انس و آشنايي دارد 

يكي از . رنددادوستان و اقوام هم او را به همين كيفيت دوست . با آنها آرامش و آسايش پيدا مي كند 
سرمايه هاي بزرگ انسان دوستان صميمي و اقوام اليق او هستند كه به خويشاوندي اهميت مي دهند 

دست ه و اما سرمايه سوم كه هر انساني رنج مي كشد و كم و زياد آن را ب .نه به ثروت خويشاوندان 
، مختلف، كشاورزيفعاليت مي كند به صورت هاي كسي در زندگي  هر. مي آورد مال و ثروت است 

ما . دامداري و توليدات ديگر خواهي نخواهي ثروتي براي خود ذخيره مي كند و از دار دنيا مي رود
بايستي اين سه نوع سرمايه را با ارزش هاي اصليش بشناسيم و وارث هر يك از اين سرمايه ها را هم 
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، نصيب تجربه ها باشدم و دانش و كه علاما سرمايه اول انسان  .چنان كه الزم و شايسته است بدانيم 
مي آموزند و شاگرد او هستند شاگردان هر استادي به جاي فرزندان مي شود كه از او درس كساني 

روحاني او هستند كه علم و دانش را از استاد خود فرا مي گيرند و باز آنها هم در مدت زندگي بر آن 
به همين كيفيت علم ها و تجربه . ن خود مي دهنديند و تحويل شاگرداعلم و دانش و تجربه ها مي افزا

مثال علومي كه مربوط به .  شود تا به تكامل واقعي خود برسدآينده تاريخ زيادتر و زيادتر مي ها در
حد بسيار  صنعت و سازندگي است مانند علم خانه سازي و يا صنايع ديگر در ابتداي تاريخ در

ي كه در ابتداي يآدم ها. تا به اين صورت رسيده استته است كوچك بوده و در آينده تكامل ياف
ي آنها ، چراغ هاي سنالي فتيله يتاريخ چراغ ساز بوده اند تا از نور چراغ استفاده كنند چراغ هاي ابتدا

آينده بهتر شده تا فانوس و  باز در. نورش بسيار ضعيف و دود آن بسيار زياد . اي و روغني بوده است 
ي آن زيادتر و هم چنين در آينده چراغ هاي گازي توري كه يمتر بوده و روشناالمپ شده كه دودش ك

بار نورش بيشتر و ضررش كمتر به همين كيفيت تا به صنايع برقي و چراغ هاي برقي رسيده است و 
كه در صدر تاريخ  پس كساني. هم بهتر و بهتر مي شود تا نظير چراغ هاي بهشتي و آخرتي باشد باز

ي را تجربه كرده اند آن علم را به شاگرد خود دادند و همين طور علم آنها مانند مال آنها علم چراغ ساز
       دست به دست شده و در آينده بيشتر و بهتر تا به جايي رسيده است كه با فشار دادن يك كليد 

ستند آنها هم ي را روشن كنند و هم چنين كساني كه از علوم ديني و انساني برخوردار هيمي توانند دنيا
     علوم ديني و انساني خود را در هر زماني بهتر و بيشتر ياد مي گيرند و به اخالقي بهتر و بهتر مجهز
. مي شوند و علم خود را به شاگردان خود تعليم مي دهند و باز شاگردان به شاگردان خود مي آموزند

ر مي شود و تكامل پيدا مي كند تا روزي همين طور آموزش علوم ديني و انساني در آينده ها بهتر و بهت
پس  آماده شوند،) عج(كه تمامي علوم ديني را فرا گيرند و برا ي ظهور قيامت با قيام امام زمان 

سرمايه اول كه علم و دانش و تجربه باشد وارث آن همان كساني هستند كه عالم علم خود را به آنها 
دوستان و آشنايان انسان هم تحويل .  و آشنايان باشندو اما سرمايه دوم كه دوستان. تعليم مي دهد

فرزندي كه با پدر و مادر خود اهليت دارد و . ه با پدر و مادر خود اهليت دارندفرزندان مي شوند ك
فرزند صالحي به حساب مي آيد وظيفه دارد دوستي دوستان پدر و مادر خود را بعد از آنها حفظ كند 

ادر خود رابطه داشته باشد و باز فرزندان او هم به همين كيفيت تا روزي چنين با اقوام پدر و م و هم
ها در زندگي آخرت دوستان و  كه زندگي آخرت داير گردد زيرا يكي از سرمايه هاي بزرگ انسان
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آنها را به زندگي  كند از دوستان و وابستگان خود شفاعت كند و كه اجازه پيدا مي وابستگان او هستند
 فالني از فالني بيشتر :، مي گويند دنيا ثروت مردم را حساب مي كنندطور كه در  همانبهشتي برساند

. هم تعداد دوستان را حساب مي كننددارد يكي ميليونر است و ديگري ميلياردر ، در زندگي بهشتي 
را ل كرده اي؟ يكي مي گويد من صد نفر ينفر را به زندگي بهشتي نا به زني يا مردي مي گويند تو چند

 من صد هزار نفر و يا يك : من هزار نفر را و ديگري مي گويد:بهشتي كرده ام و آن ديگري مي گويد
هاي بهشتي همان كسي است كه توانسته است  نيرومند ترين انسان. ميليون نفر را به بهشت كشانده ام 

يان از اولين و در اين ميان تمامي بهشت.  كند و به زندگي بهشتي برساندجمعيت بسياري را هدايت
. داخل بهشت مي شوند) ع(و امام حسين ) ع(آخرين به شفاعت دو سبط پيغمبر اكرم يعني امام حسن 

به همين دليل است كه در زيارت وارث ما امام حسين عليه السالم . پس آنها سيد جوانان بهشت هستند
  مي پيغمبران و اولياء خدا را وارث آدم و دوستان آدم و وارث نوح و دوستان او هم چنين وارث تما

الزم است بهشت و جهنم را به حساب آوريم و بدانيم كه بزرگ ترين عامل پيدايش و نجات . مي دانيم
مردم از زندگي جهنم چيست و اين بزرگ ترين عامل به دست كدام يك از اولياء خدا انجام گرفته 

و دانش همه دانشمندان را به اي دنيا كساني هستند كه تمامي علوم و دانش ه) ع(ائمه اطهار  .است
 آخرين محصول زندگي .ها داير مي كنندمي برند و در انتها يك زندگي بهشتي براي تمامي انسان ارث

بوده اند و ) ع(دنيا و آخرين ثمره درخت وجود انسان ها علوم و معارفي است كه مبدأ آن ائمه اطهار 
  .  اين است معناي وراثت زيارت وارث. ير مي شودبر اساس همين علوم و معارف زندگي بهشتي دا

  

   محمد علي صالح غفاري   - اوال و آخرا و انا العبد  الحمدهللا                                                        


