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  36فصل 
در   تحوالت  اين  و نمونة  لاسرايي  بني  در قوم  يا توقف  يا تسافلي  تكاملي  گانة  سه  تحوالت - 

  )ع( زمان  امام  تا قيام  مسلمانان و  اسالم  و در عالم  بشريت  جامعة
  و اسالم  قرآن  هدايت  در شعاع  بشريت  و قيموميت  قرآن  هدايت  در تعريف  تذكراتي -
  
خداونـد در  . شود پيدا مي  اجتماعات  و يا در همه  ليياسرا  در بني  كه  است  تحوالتي  به  بعد مربوط  اتآي

  درجـات   تكـاملي   از حركـات . دهـد  قرار مي  تكاملي  ر برابر حركاترا د  ييقهقرا  حركات  تحوالت  اين
. اسـت   و تعـالي   با خداوند تبارك  مالقات  و حاالت  و ساعات  عليين  اعلي  آن  در انتهاي  شود كه پيدا مي
  بـه وجـود    دركـي   اي  در برابر هر درجه. شود  مي  تعريف  در برابر درجات  دركات  به  ييقهقرا  حركات

خداوند   از جانب  كه يينعمت ها .رسد مي  كامل  بست  بن  به  انسان  ييقهقرا  حركت  آيد و در انتها كه مي
خـود    دسـت   بـه   كـه   عذاب هـايي   و از آن رسد حد صفر مي  به  قرار گرفته ختيار اودر ا  و تعالي  تبارك
  گيـرد و چنـين   قرار مي بي نهايتدر  و گردد ميخود او بر  به عذاب ها  آن  و تمامي  ديده  خود تهيه  براي
  اسـت   و وجودي  ديخو  زندان  يك  سجين. نامند مي  السافلين  تعبير ديگر اسفل  و يا به  را سجين  حالتي

از   يـك گردد و هر  مي  قطع انسان هاو  كاينات  با همه  اش  رابطه  گيرد كه قرار مي  در وضعي  انسان  كه
  چنـان . گيرنـد  قـرار مـي   بـا او   عناد و دشـمني   در حال  ،جهنم  يا اهل و  بهشت  اهل  نيكان  خواه انسان ها
زيـرا   بگيـرد   تمـاس   يانسـان برود و يـا بـا     ييجا  بخورد و به  تكاني  خودش  تواند از جاي نمي  كه  وضعي

  تمـاس   كسـي با هرو است   آورده به وجود  زندگي  در تاريخ  كه  است  عذاب هايي  مركز تمامي  وجودش
او   زيرا عذاب. دارند  از او وحشت  جهنم  اهل. گيرد مي  لهكند و از او فاص پيدا مي  گيرد از او وحشت مي

و بـا ا   شود از مسـير تمـاس    مي  نزديك  هر كس  به.  ها بيشتر است  جهنمي  وجود او از تمامي  تو حرار
  حاضـر نيسـت    كس هيچ  گيرد كه قرار مي  وضعي  در چنان قهراً  پس. كند او را زيادتر مي  و عذاب  رنج

 مانند او هستند اگر  جوديو  و حرارت  در عذاب  كه  زيرا كساني. او و در حشر با او قرار گيرد  در وضع
در . شـود  زيادتر مـي   حرارتش وديگر   آتشي  ضميمه  ماند كه  مي  تشييكديگر قرار گيرند مانند آ  قرين

  .كيفيت  همين  به و برابر  نفر سه  شود و در حشر با سه  دو برابر مي  نفر حرارت  حشر با يك
    و ستم  و ظلم  كفر و گناه  در خط  عمرشان  و تمام  رفتهقرار گ  خالص  در كفر و نفاق  كه  انسان هايي  پس 
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  خالص  و عذاب  صخال  و نفاق  در كفر خالص ،اند  خدا نبوده  و بندگي  اطاعت  در خط  اي  اند و ذره  بوده
بي در دو   خدا عاقبت  اطاعت  از خط  منصرف  يانسان ها. نامند مي  ينرا سج  حالت  و اين گيرند قرار مي

  آب  اي  قطـره   كـه   كـه   ييخـدا   ينعمت هااز   محروميت بي نهايت.  گيرند قرار مي  و عذاب  رنج هايتن
  خـدا بـي    ينعمـت هـا    چـون . گيـرد  قرار نمـي  آن هادر اختيار   تنفس  براي  سالمي  و يا هواي  آشاميدني

  محروميت بي نهايت  اينبر  عالوه.  است  نهايت  بي نعمت ها  از آن  هم  انسان  اين  محروميت.  است  نهايت
  شـده   خلـود در جهـنم    تعبير بـه   از آن  كه شود مي  هم  و عذاب  رنج نهايتبي خدا گرفتار   ينعمت هااز 

 انسـان هـا    نيسـت   ممكـن   بـاز هـم   ،كنـد  ذكر مي  خدا در قرآن  كه  كيفيتي  با همان  جهنم  حرارت.  است
را بـدتر و   عـذاب هـا    آن  چـه هر :اند  گفته  جهنم  در تعريف. كنند  ركرا د عذاب ها  آن  بتوانند حقيقت
  هـم   بهشـت   و در وصـف   و زيادتر اسـت ايد بدتر   كرده  شما فرض آن چهاز   كنيد باز هم  زيادتر فرض

  اسـت  عالي تربهتر و   كرده  شما فرض آن چهاز . كنيد  فرض عالي تربهتر و  را شما آن  هر چه :اند  گفته
كند بـا   مي  دنيا مقايسه  هاي دنيا و نعمت  يعذاب ها  ها را با همين و نعمت عذاب ها  همه انسان هايرا ز

  دنيـا بـه    قيـاس   توانـد از طريـق   نمـي .  است  نهايت با بي  عدد كوچك  يك  ها قياس  مقايسه  اين اين كه
   .كند  را درك  ميا جهن  بهشت  زندگي  آن  دنيا حقيقت  به  آخرت  و يا قياس  آخرت
  سـوزش  ،جراحت ها  توهين ها و درد و رنج ها و سوزش  آمده به وجود  در تاريخ  كه  عذاب هايي  تمامي

خدا   بندگان  بر عليه  كفار و ستم گران  كه  ييآتش ها  ها و در انتها سوزش  دل ها از تحقير ها و مسخره
  اي  هسته  آتش هاي  اند و در انتها همين  برده  و از بين  سوزانده  را با آتش آن هاو چقدر   آورده به وجود

  ميليون  چندين  بايستي  كه  خالص  و حرارت  خالص  آتش  يعني  است  شده  معرفي  فلق به نام  در قرآن  كه
  اسـتفاده   ظـاهر گـردد و قابـل     معمولي  آتش هاي  صورت  پيدا كند تا به  تر شود و تخفيف سبك  مرتبه
  و خودشان شوند مي رو به رو  كفار با آن  كه  است  اي  دركه  آخرين  اي  هسته  هاي يا بمب  فلق  اين. باشد

و  عـذاب هـا    ايـن   پيدايش  اصلي  عوامل. كنند ها مبتال مي ها و آتش حرارت  چنين  يك  را به  و بشريت
كشـند و    خدا را مي  دين  و اهل  با دين  مبارزه  هاي  عمر نقشه  در تمام  هستند كه انسان هاييها  حرارت

  هـا را فـراهم   ها و نزاع جنگ  پيدايش  و عوامل  افروزيبر  و آتش  سوزي  و آتش  جنگ  ملعوا  همه اين
  و بـه  آن هـا   نقشـه   طبـق   دهند تـا عاقبـت   خود قرار مي  شوم  هاي  نقشه  را در جريان  و بشريت كنند مي

  خاتمـه  انسان هـا   دست  به  ييدنيا  زندگي  اين  و به داير  و الهي  جهاني  ذابع  آخرين آن ها  عوامل  دست
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  تـاريخ   تـا انتهـاي    ختـاري   ها و بالها را از ابتدايعذاب  اين همه  پيدايش  اصلي  خداوند عوامل. مي دهد
بـه    دايره  محيطاز   ييقهقرا  در مسير تنزل  حركتي  نوعهر  كه همان طور  آخرت  و در زندگي شناسند مي

  انـد بـه    قرار گرفته  آندر  انسان ها  اكثريت  كه  زندگي  دايره  از محيط  چهو هر گردد ميمركز بر طرف
از نظر   در مركز دايره اين كهتا  شودتر مي   تنگ  راد كمتر و جا و فضا همكنند، اف  كز حركتمر  طرف

  كـال ان : فرمايـد  خداوند مـي   كه  است  سجيني  مانه  اين. ندشومي   در حد صفر واقع  افراد و جا و مكان
    .سجين  الفجار لفي  الكتاب
  . انـد   واقـع شـده    سجين  اند و در انتهاي  كرده  سر خود خراب  پل ها را پشت  تمامي  كه  وضعي  در چنان

ها   و بهشتي  ا و متقيناز انبياء و اولياء و صلح  كس  زيرا همه بگيرند  تماس  يا چيزي  د با كسيتوانن نمي
  زحمـت   اند به  بوده عذاب هابالها و   در دنيا مركز صدور همه  كه  اصلي  نفرات  آن  ها از دست  و جهنمي

و   را از نيكـان   انـد مـردم    و اجـرا كـرده    كشيده  كه  ييها  نقشه  اند و يا بر طبق  ديده  و محروميت  افتاده
  و با كسـي كنند   ديگر حركت  جاي  خود به  تواند از جاي  نمي  پس. اند  هنمود  و عذاب  گرفتار رنج  بدان
و   تبـارك   خـداي   بتواننـد بـه    كـه   است  نمانده  باقي  يياميد و آرزو  در قلبشان  بگيرند و همچنين  تماس
دا پيـ   يفـي شـود و يـا تخف    برداشـته  عذاب ها  كنند تا آن  ييو تمنا  شوند و بتوانند خواهش  متوسل  تعالي
در نظر   و محبوبيت  و معرفت  علم  پيدايش  به  مربوط انسان ها  تكاملي  جاتدر  كه  كيفيت  همان  به. كند

 ،باشـد  خدا  و مخلوقات كاينات  همه  محبوبو قرار گيرد   عليين  در اعلي  انسانتا  ستخدا  خدا و خلق
 بـه طـرف    و اجتمـاعي   و فكـري   رواني  ينعمت ها  از مسير سلب  كيفيت  همين  به  هم  ييقهقرا  حركات
كاهد  خدا مي  در نظر خدا و خلق  تشاناز محبوبي گذرد،  مي آن ها  از زندگي  كه  هر روزي .رود صفر مي

از نظر . شود پيدا مي آن ها  به  نسبت  و از مردم  مردم  به  نسبت آن هاو عناد از   بغض  محبوبيت  جاي  و به
و شود تا در حد صفر كمتر مي  كمتر و  و اميد و آرزوهايشان  و ادراكاتشان  و شعورشان  لعق  هم  رواني

 )ع( اطهـار   و ائمـه  )ص(  اكرم  خدا مانند رسول  مظاهر رحمت  همين طور كه. شودمي   صفر واقع  آن طرف
  از بركات  و بدان  اننيك  و تمام  است  رسيده  و دشمن  از دوست  بشريت  تمامي  به آن ها  وجودي  بركات
  جامعـه   بـه   اصـلي   و منافقـان   ظالمين  و ستم  ظلم  كيفيت  همين  به .اند  مند شده  اولياء خدا بهره  وجودي
و يـا در    را چشيده آن ها  و ستم  ظلم  مزه  كسيو هر  نموده  سرايت آن ها  زندگي  زواياي  و تمام  بشريت
  او خاتمـه   زنـدگي   كـه   تا روزي  شده  دنيا گرفتار فقر و محروميت  دگيدر زن آن ها  شوم  هاي  اثر نقشه
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كنند  ا ميپيد  مغضوبيت ،دارند  بد و خوب  هاي  اولياء خدا در جامعه  كه  برابر محبوبيتي  پس.  است  يافته
  جملـه   خـود را بـا يـك    مـؤمن   حمد بندگان  خداوند در سوره. ندشومي   عليهم  مغضوبين  طايفه  تا از آن
 :فرمايـد  مـي   ينمـؤمن   بـراي . بـرد  مي به كار  دو جمله  و گمراهان  منافقان  تعريف  كند و براي مي  تعريف
و   اطاعـت   در خـط  و  تو قرار گرفتـه   و عنايت  لطف  مشمول  كه  كساني  يعني  عليهم  انعمت  الذين  صراط
  كـه   نباشم  از كساني  .و ال الضالين  عليهم  المغضوبرغي: فرمايد كفار مي  و براي. دان  شده  تو واقع  بندگي

خـدا    اطاعت و  خدا را نشناخته  دين  هستند كه  كساني  گمراهان.  يا از گمراهان  تو باشم  در گاه  مغضوب
  . اند  بوده  انگناه كاركفار و   و ابزار دست  اسباب و  كرده  زندگي  مانند حيوانات .اند  را ننموده

خـدا و    سـوي   به  و عارفانه  كنند تا عالمانه  را درك  و باطلي  اند حق  نشدهو   حاضر نبوده  كه  هاييانسان 
  درك  چيـزي   و از زنـدگي   خـدا را نشـناخته  . انـد   شده  وجود خود گم  كنند در برهوت  حركت  حقيقت
  به  ظلم شخصاً  گرچه. اند  بوده ها آن  و سلطنت  قدرت  هاي  يا پايه قدرت هاابر  بازي  اسباب. اند  ننموده
و  گيرند قرار مي  در محروميت ،اند  نداشتهبر  قدمي  خير و سعادت  در راه  ليكناند و  ردهخدا نك  بندگان

و   و ظلـم   صـدور كفـر و گنـاه     در دنيا مركز اصلي  هستند كه  سجيني  يانسان ها  همان  عليهم  مغضوبين
 آن هـا خـود    بـه   شده  اي  هسته  يآتش ها  به  در انتها تبديل  كه عذاب هاها و  مظل  اند و همه  بوده  عذاب
  جـات در  كه  سوره  اين  اول  در آيهمتعال خداوند . گيرند قرار مي  و مطلق  خالص  در عذابو  گردد برمي

  حضـرت   آن  سأدر ر  كـه   تكـاملي   درجـات   در برابر ايـن  مي دهد  را توضيح مؤمن  يانسان ها  تكاملي
  تحوالتي  ضمندر   ييزيبا  كيفيت  را به  و تسافلي  تنزلي  دركات،  قرار گرفته )ع(اطهار  و ائمه  اكرم  رسول

  دو خط  بتوانند در برابر اين  و آگاه مؤمن  يانسان هاكند تا  ذكر مي  جود آمدهو  به  ليياسرا  بني  براي  كه
. آغاز نمايند  و حقيقت خدا  سوي  خود را به  حركت. كنند  را انتخاب  درست  راه  ييو قهقرا  سير تكاملي
 ياد ،ندعليهم هست  غضوبينم  كامل  نمونه  را كه  ليياسرا بني  مغضوبيت  خداوند داليل  يهچند آ  لذا در اين

  را در سـه   ليياسـرا  ما بنـي : فرمايد  مي )ع(  موسي  حضرت  و قيام  حركت  به  بعد از اشاره. كند مي  آوري
 آن ها  خداوند به  كه  و باز مهلتي  در مسير كفر و گناه آن ها  اول  شكست .قرار داديم  مهلت  و سه  نوبت

و   ظلم  به آن ها  گردند وليكنخدا بر  دين  كنند به  شايد توبهرسانند  ر ميثم  خود را به  و زندگي دهدمي 
  كفر و گناه  كنند از خط  وبهشودشايد ت مي  قطعي آن ها  شكست  دوم  دهند و در مرتبه مي  خود ادامه  ستم
ثمر برسانند   خود را به  توانند زندگي مي  دو مرتبه  كه  سوم  و مهلت  دوم  بعد از شكست  گردند وليكنبر
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  دوم  اند شايد بعـد از شكسـت    شده  جامعه در  و مغضوبيت  محروميت  همه چرا گرفتار اين  و بفهمند كه
  ادامـه   سـوم   خود تا شكست  كفر و ظلم  به آن ها  آيند وليكنخدا در  و بندگي  اطاعت  خط  به كنند  بهتو
در   ستم و  از ظلم  داريو خود وند تبارك و تعاليخدا  سوي  به  و برگشت  بهتو  حالت  در نتيجه ،دهند مي

  .شوند  جهنم  شود تا مگر گرفتار آتش پيدا نمي آن ها
  بشريت  تمام  ما بايستي. شود الگو ذكر مي  عنوان  به  شريفه  آيات  در اين  ليياسرا  بني  كستش  يادآوري

ما از نظر نژاد و   گرچه. بيشتر نيستند  دو گروه  هم حقيقتاً  كه  كنيم  تقسيم  دو گروه  را از ابتدا تا انتها به
 : مييگـو  مـي   از نظر نژادي.  ايم  كرده  تقسيم  ديزيا  هاي  فرقه  را به انسان ها  مختلف  يمرام هاو   مذهب
   كلـي   مـذاهب   كـه   ايـم   تراشيده آن ها  براي  مذهب  هزاران  و سفيد و زرد و از نظر مذهبي  و سياه  سرخ
  بـه   و فعاليـت   در مسـير ارتبـاط    وليكن  آن  و بودا و امثال  و يهوديت  و مسيحيت  اسالم  عنوان  به آن ها

  وااليمان  واحده  الكفر مله :اند  گفته چنان كه. بيشتر نيستند  باشد دو گروه  و ظالمانه  عادالنه  كه  كيفيتي
    .واحده  مله  كذلك
  بيشتر نيستند مالك  گروه يك  هم  و خداپرستان  ينمؤمنبيشتر نيستند و   گروه  يك  كفار و كافران  يعني
  كافر و كفر كساني  باشد گروه مي  در زندگي  دو گروه  اين  فاز يكديگر هد  دو گروه  اين  تشخيص  كلي

 دنيا و  به  رسيدن  براي  كه  است  و ظالمانه  خائنانه  هاي  از مسير نقشه  در زندگي  هدفشان  هستند كه
  اي  و قاعده  و هر قانون  و هر مرامي  و هر چيزي  ند هركسيكن مي  غارت كشند و مي .كشند  مي  ثروت

  شناخته  و عدالت  ظلم  برايشان  در صورتي  و عدالت  ظلم. دارد  ارزش اه آن  براي  و مادي  ز نظر ماليا
ضد   ها و عوامل ظالم. شود  اضافه  گردد و بر قدرتشان  و جذب  جلب آن ها  طرف  به  ثروتي  شود كه  مي

        آن ها  و مادي  مالي  پيشرفت  انعكنند و م مي  از خود دفاع  هستند كه  انيكس آن هادر نظر   حقوق
 شوند مي  و ثروت  در مال آن ها  پيشرفت  عامل  هستند كه  كساني  ها و متمدنين شوند و باز عادل مي

دو   عالم  جمعيت :فرمايند مي )ص( اكرم  رسول  ييزيبا  حديث  در يك. باشد  و جنايت  ظلم  از راه  گرچه
  ثروت  اين. هستند  و قدرت  ثروت  تسليم آن ها،  و ماديت  مال  رهبر اول. ارندو دو رهبر بيشتر ند  امام

دو رهبر را   اين.  است  يتانسانو   عدالت  دوم  رهبر طبقه. روند بكشد مي  ييهر جا  را به آن ها  و قدرت
  يعسوب  يا علي  و انت  الظلمه  يعسوب  المال :فرمايند مي. كنند مي  و الگو يادآوري  دو نمونه  عنوان  به
    .ينمؤمنال
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  منظور آن.  هستي  رهبر متقين  يا علي  و تو هم  است  و ثروت  مال  و ظالمين ستم كارانرهبر   يعني
  ينمؤمنكند و او را رهبر   مي  معرفي  يتانسانو   فضيلت  الگوي  عنوان  را به  )ع(  علي  كه از اين  حضرت

  حضرت  آن  و مرام  راه.  است  حضرت  آن  و مرام  راه  بلكه.  نيست  )ع(طالب ياب  بن  علي  شناسد شخص مي
تمركز   )ع(ابي طالب  بن  و در وجود علي  شده  شروع  آنان  و با منطق  هابيليان به وسيله  تاريخ  از ابتداي

در نظر   محبوبيت  جلب  در زندگي مؤمن  يانسان ها  هدف.  است  يتانسانو   فضيلت  منطق  همان ،يافته
  كه  است  هابيل  منطق  همان.  است  خدمت  از طريق  در نظر خلق  محبوبيت  و جلب  عبادت  خدا از طريق

  لقت  تا مرا به  خود را دراز كني  دست  و گناه  ظلم  تو اگر به: فرمايد خود مي  قاتل و  برادر ظالم  به
    خدا ستم  بندگان  و به  ترسم  مي ونداز خدا  من.  برسانم  قتل  را بهتو   كه  كنم نمي  كاري  چنين  من  برساني

  بندگان  براي  خطر بودن  يضرر و ب  بي  خدا و يا ال اقل  بندگان  به  خدمت  كه  هابيليان  خط.  كنم نمي
در   د كههستن  كساني  همان عالي تربرتر و   يانسان ها. كند پيدا مي  تكامل  در مسير زندگي  ستخدا
و  كنند مي  خدا خدمت  بندگان  وانند بهكنند و تا بت مي  فعاليت  فضيلت  و كسب  اتقوو   ايمان  خط

  است  )ع( متقيان  موالي  و آيندگان  گذشتگان  براي آن ها  كامل  نمونه. شوند مي  خدا واقع  بندگان  محبوب
  و از آن شود مي  او تمام  شهادت  قيمت  به  خدمت  چند اين، هر است  خدمت  عمر هدفش  تمام در  كه

باشد  خدا مي  ناستثمار بندگا  از طريق  قدرت  و كسب  و ثروت  مال  هدفشان  تمام  كفر كه  ملت  طرف
خدا   و استثمار بندگان  و جنايت  ظلم  كند از طريق اجبار پيدا مي  هدف  به  رسيدن  براي  هم  ملت  آن

آن   پيشرفت  و مزاحم  كنند و يا اگر مانع مي  خود استخدام  مقاصد مادي  هرا در را انسان ها. وارد شوند
  را هم  و جنايت  ظلم. دنكن مي خود را زياد  و قدرت  ثروت ،برند مي  را از بين آن هاند و ثروت  در مال ها

و   و مملكتي  و شهري  ييتايا روس و  و محلي  خانوادگي  تاريخ  دايدر ابت  دو گروه  اين. دنده مي  توسعه
در . شود مي  واقع  انوادهخ  يك  در داخل  در صدر تاريخ  عو نزا  جنگ  اين  يعني. شوند مي  در انتها جهاني

و   برادران  حق  از مسير تجاوز به  شوند كه پيدا مي  نفراتي  خانواده  ز يكا  و دختران  پسران  ميان
آيد از  وجود مي  به  ييو يا روستا  شهري  كه  كنند و در آينده دا ميپي  تسلط آن هاديگر بر   خواهران

  يلهو قب  كنند يا بر اقوام مي  خود را بر شهر و روستا مسلطزيادتر   بيشتر و جنايت  ها با ظلم  نمونه  همين
  و كوچك  بزرگ  هاي گروه  تا انتها به  تاريخ  كفر را از ابتداي  ملت  توانيم ما مي  كيفيت  همين  ها به
  نمونه  عنوان  هب  ليياسرا  بني به نامها را  گروه  از اين  گروه  يك  ،آيات  نخداوند در اي  كه  كنيم  تقسيم
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و   كند  مي  يادآوري  تاريخ  در طول  رگو بز  كوچك  يملت ها  و رفتار خود را بر اين  روش و  معرفي
  كه  داريم  اي  برنامه  چنين  يك  كفر و گناه  با جوامع فتار خودصبر و مدارا و ر  ما در قانون :فرمايد مي

و   مهلت  نوبت  تا سه  و اجتماعي  گروهي  صورت  و يا به  فردي  صورت  به  را خواه گناه كاركافر و 
  .  دهيم مي  فرصت

از مسير  ،كنند مي  فعاليت  كفر و گناه  در خط كافر  گروه  كافر و يا يك  انسان  زندگي  در ابتداي
 و  ثروت  در اوج  وقتي. رسانند مي  و ثروت  قدرت  خود را به آن هاخدا و استثمار   بندگان  تضعيف
و   طبيعي  با حوادث  اول  در مرتبه  و شداد شدن  مانند قارون  اي  و يا جامعه  يانسان،  قرار گرفت  قدرت

  است  گرفته  وجخود ا  در كفر و گناه  را كه  كافري  فرد كافر و يا ملت  اين  يانسان  و جدال  يا جنگ
تا از   دهيم مي  و قدرت  او مهلت  به  مرتبهدو   شدن  و بعد از سركوب  شكنيم و مي  كوبيم او را مي  قدرت
و   ظلم  خود را كه  كفر و گناه  و روش  شايد راه. شود  مشغول  فعاليت  كند و به  خود حركت  جاي

  كيفيت  همين  او به  برگردد و يا پيروان  و تقوي  ايمان  خط  به. نمايد  عوض  است  شيدهرا چ آن  شكست
خود را   كند و فعاليت مي  خود را دنبال  كفري  و روش  راه  مرتبه دو  اول  مرحله  او بعد از شكست  وليكن

  روح. رسد  مي  قدرت  اوج  به  دوم  تا در مرتبه. دهد مي  خدا ادامه  استثمار بندگان و  و ستم  از مسير ظلم
او   دوم  شود در مرتبه مي  و باز بر ما واجب داند مي  مردم  د و خود را خدايگير او را فرا مي  تكبر و گناه
صفر   او را به  و ثروت  قدرت.  ميينما  سركوب  يانسانو يا   طبيعي  اي  را با حادثه  جامعه  را و يا آن

و   از ظلم. خدا برگردد  بندگان  به  و خدمت  ايمان  خط  كند به  توبه  دوم  از شكست شايد بعد.  برسانيم
را در   جامعه  او را و يا آن  دو مرتبه  دوم  بعد از شكست  كامل  حجت  اتمام  براي. شود  منصرف  گناه
  ايمان  خط  به. شوداو   بهو انا  توبه  مايه  دو شكست  شايد اين  دهيم قرار مي  و فعاليت  قدرت  ر كسبمسي

شد و   موثر واقع  اندازه  تا اين  و دوم  اول  هاي اگر شكست. نكند  خدا ستم  بندگان  به. گرددبر  و عدالت
          او   و از سابقه  پذيريم او را مي  توبه قرار داد وندخدا  بندگان  به  و صفا و خدمت  صلح  او را در خط

       روشي  همان  و او به  دهيم مي  قدرت  و كسب  فعاليت  ميداناو   باز به  سوم  مايشآز  براي . گذريم مي
  راه. رسد مي  قدرت  اوج  به  سوم  مرتبه و باز در.  شده  او منتهي  شكست  و به  فتهر  مرتبه  اولين  رود كه مي
و   او فرصتي  و به  او را نابود كنيم  د كهشو مي  بر ما واجب اين جادهد در  مي  را ادامه  كفر و گناه  روش و

  سه  هاي در مسير مهلت  الهي  برنامه  اين. دهد  خود ادامه  حيات  به  چهارم  مرتبه  تا براي  ندهيم  مهلتي
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. شود مي  جهاني  قدرت  يك  به  تبديل  زمان  ظهور امام  به  نزديك  ها در آخر زمان  افراد و جامعه  به  گانه
قرار   قدرت  خود را در اوج  مرتبه  باز تا سه  و صنعت  و ثروت  قدرت  كفر و كفار در مسير كسب  ملت
  جهاني  يجنگ ها  به  تبديل  در آخرالزمان  و شكست  مهلت  نوع  سه  اين .خورند مي  شكستدهند و  مي
        خود را از دست  و قدرت  ثروت. شوند مي  كفار سركوب  جنگ  در اين  يجهان  اول  جنگ. شود مي
خدا   بندگان  به  خدمت  كنند در خط  توبه اين كه  جاي  دارند به ميسر بر  كه  از جنگ  دهند و بعد كه  مي

  را چشيدند و سر برداشتند به  شكست  طعم آن كهبعد از  آن ها  وليكن  و جنايت  ظلم  در خط  درآيند نه
گيرند و باز بر  قرار مي  و ثروت  قدرت  در اوج  دوم  مرتبه  براي .دهند مي  خود ادامه  كفر و گناه  روش

 آن چه. شود مي  شروع  جهاني  دوم  جنگ ،را بكوبد آن ها  نگج  شود با ايجاد حادثه مي  خدا واجب
  هم  سوم  مرتبه  خداوند براي  وليكن دهند مي  تنزل  كامل  ا حد ضعفبرند خود را ت مي  اند ار بين  ساخته

خيزند شايد بر  و جدال  جنگ  از زير چكمه  هخورد شد  و مملكت  شده  له  دهدتا با بدن مي  مهلت آن ها  به
بعد از  آن ها  وليكن را رها كنند  و ستم  و ظلم  كفر و گناه  و روش  بروند و راه  جهاني  صلح  در پي

و  و استثمار ضعفا  و جنايت  ظلم  كه را  گذشته  هاي روش  بازهم  جهاني  و دوم  اول  در جنگ  شكست
  در مرتبه  خبر ندارند كه  وليكن دهند  قرار مي  قدرت  را در اوج كنند و باز خود مي  فقرا باشد دنبال

و ديگر نبايد  شوند مي  نابودي  به  قدير خدا محكومآورند در ت  مي به وجودرا   سوم  جهاني  جنگ  كه  سوم
  برادر خود هابيل  با كشتن  خود را در مسير قابيل  حركت  كفر كه  ملت  اين  شود كه  فراهم  موجباتي
  و مهلت  گيرد فرصت قرار مي  جهنم  آتش  در محاصره  برسد بلكه  توثر و  قدرت  به  است  كرده  شروع

الگو   عنوان  را به  ليياسرا  بني  چهگر  شريفه  ياتآ  خداوند در اين .شود مي  برداشته آن هااز   كليه ب
 ، كفر است  يملت ها  به  مربوط  بلكه ندارد  ليياسرا  بني  به  تقدير خدا اختصاص  كند وليكن مي  معرفي

گناه كافر و   يملت ها ،شود مي  ناميده  آخرالزمان  ما كه  در زمان  ناآل. باشند  كه  قماشيو   از هر طبقه
در  ،اند  كشيده  نابودي  خدا را به  بندگان  همه  و آن  مودهن  خود سوء استفاده  از قدرت  دو مرتبه كار

  به  با خدمتو برگردند   و كفر و گناه  و ستم  اند شايد از مسير ظلم  قرار گرفته  سوم  شكست  آستانه
تا سرحد خود را   كفر و گناه  روش آن ها  آورند وليكن به وجود  جهاني  و صفاي  صلح  بشريت  جامعه
  با قيام  ابدي  ز محكوميتشود و ج مي  برداشته آن هااز   و فرصت  و ديگر مهلت دهند مي  ادامه  نابودي

  .برند خود نمي  از زندگي  اي  بهره )ع(  زمان  امام
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چنان   وليكن. گذرد مي  محترم   از نظر خوانندگان  ليياسرا  بني  به  مربوط  شريفه  آيات  ترجمه اين جا در
  بارهدر  بلكه. ندارد  ليياسرا  بني  به  اختصاص  خداوند متعال  تكويني  طبيعي  قضاوت  ينشد ا  گفته كه

كفار و   كه  تا روزي كند پيدا مي  حتميت  يا جهاني  ، محلي يا عمومي  كفر، خصوصي  يقدرت ها  تمامي
. رسند نمي خود  مقاصد شوم  به  و كوبيدن  نو استثمار و كشت  از مسير ظلم  بدانند كه  عالم  اهل  تمامي

كند  پيدا مي  لغويت  در افكار مردم  انسانبر   انسان  حكومت  آيد كه مي به وجود  در آخرالزمان  وضعيتي
  ييحكومت ها به وسيله  و ستم  ظلم  شدن  طرفبشر و بر  ندگيز  اصالح  دانند كه مي  عالم  اهل  و تمامي

ها  آدم به دست  عالم  يعني.  ظهور نيست  ، قابلشوند پيدا مياستبداد جبر و   و يا به  مردم  يأر  به  كه
طور ه و تجاوز ب  را مهار كند، از ظلم  تا بشريت  است  الزم  بشريت  فوق  قدرتي  بلكه شود نمي  اصالح
   .و داد كند  نمايد و دنيا را پر از عدل  جلوگيري  كامل
  عالم  اصالح :تذكر داد و فرمود  بشريت  به  خداوند متعال  تاريخ  يابتدا  از همان  كه  است  اي  مسئله  اين

  خود مداخله  توانند در خلقت نمي  كه همان طور انسان ها. گيرد  انجام  و آدم  عالم  خالق به دست  بايستي
  كو رب :فرمود. ندارند  مداخله  حق  هم  و حكومت  در تربيت ،ندارند خود را بسازند  كنند و قدرت

  . الخيره  لهم  مايشاء و يختار ما كان  يخلق
  خداوند متعال به دست  هم  و مديريت  ، ربوبيت است  خداوند متعال به دست  خلقت  كههمان طور  يعني
باشد   خودشان به دست  اختيارشان آن كهاز   پيش. خود را ندارند  در كارهاي  مداخله  حق  مردم.  است

  كه  است  همين )ع(  ينمؤمناميرال  و يا مولي )ص(  خدا  رسول  اولويت  معناي.  است  خداوند متعال به دست
اطهار   ائمه به دست،  اجتماعي  مسائل  به  باشد و يا مربوط  شخصي  مسائل  به  مربوط  خواه  مردم  اختيارات

    . انفسكم  من  بكم  اولي  النبي . است )ع(
خدا و   مطلقه  واليت.  خدا و پيغمبر است به دستشما باشد  به دست اختيار شما آن كهاز   پيش  يعني
  و خود را ميان  را بسوزان  خودت  بدهد كه  فرماني  كسي  اگر خداوند به  كه  است  همين  )ع(اطهار   ائمه
   .بيندازد  آتش  خود را به  است مأمور. ندارد  فرمان  از قبول  امتناع  حق  شخص  بينداز، آن  آتش

  ادامه  غيبت همان طور  پيدا نكرده  و حاكميت  ستهننش  كرسي  به  در افكار مردم  اولويت  ةمسئل  اينتا 
 به وجود  جهاني  شوند و استيصال  عاجز و ناتوان  زندگي  و ادامه  در اداره  عالم  اهل  كه  دارد تا روزي

  فارتقب  ةآي  دخان  جا در سوره  يك.  است  دادهخود خبر   در كتاب  جهاني  استيصال  خداوند از اين. آيد
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 :فرمايد مي  كه  نازعات  در سوره  جا هم  يك . اليم  هذا عذاب  الناس  ، يغشي مبين  السماء بدخان  تأت  يوم
  ماذا ه. شديد  ذا عذاب باباً  اذا فتحنا عليهم  حتي :فرمايد ديگر مي  و باز در آيه  الكبري  الطامه  فاذا جائت

  القيامه  يوم  مهلكوها قبل  نحن اال و  قريه  من  و ان :فرمايد مي  سوره  ديگر در همين  از آيهو ب  مبلسون  فيه
  .شديدا او معذبوها عذاباً

 اين كهجز . ماند نمي  باقي  در عالم  شهر و دهي،  شده  )ع( زمان  امام  قيام  تفسير به  كه  از قيامت  پيش  يعني
   . كنيم مي  را عذاب آن ها  و يا سخت  كشانيم مي  و نابودي  هالكت  ا بهر آن هاما 
 )ع( اطهار  از ائمه  كه  احاديثي  ضميمه  به ،دهد فراگير خبر مي  جهاني  عذاب  يكاز   هر سه  آيات  اين

مفاسد   از شمارش بعد  پيغمبر اكرم  كه )ص( محمد  در سوره  ساعت  اشراط  جا حديث يك  شده  روايت
  آتش. گيرد را فرا مي  مسلمان  ردد و امتگ ظاهر مي  عالم  و غرب  از شرق  آتشي :فرمايد مي  آخرالزمان

در  :دنفرماي مي )ع(  ديگر ائمه  ييو جا باشد مي  اي  هسته  هاي بمب  همين  مظهرش  و فساد كه  هنفت
  و يك شوند مي  دنيا كشته  سوم  يك  گجن  در آن  شود كه مي  واقع  ظهور جنگي  نزديك  انآخرالزم

تفسير   حديث  اين  درست. شوند مبتال مي عذاب ها  ترين  سخت  به  سوم  ميرند و يك ديگر مي  سوم
اين ماند جز  نمي  باقي  شهر و دهي  هيچ  از قيام  پيش :فرمايد مي  كه  است  ليياسرا  بني  سوره  آيه  همين
مشهور پيغمبر   فرمايش  آيات  و باز مفسر اين. گردد مبتال مي  عذاب  ترين  سخت  به شود يا مي  هالك كه

و داد   د، دنيا را پر از عدلكن مي  قيام  از اوالد من  قائم: دفرمو  باشد كه مي  آخرالزمان  به  راجع )ص(  اكرم
  و جور، نه  شود از ظلم  پر مي  زمين  كره :فرمايد مي.  است  و جور پر شده  از ظلم  كه همان طوركند  مي
  كه  است  اي  ثهحاد  همان  و جور درست  از ظلم  زمين  پر شدن.  مملكت  شهر و روستا و يك  يك  فقط

 :فرمايد مي  دخان  در سوره  كه  يآتش  يا همان كشاند مي  عذاب  را به  سوم  يككشد و  را مي  دو سوم
  غاشيه  تعبير به  جهاني  آتش  از اين  غاشيه  و باز در سوره يردگ را فرا مي  مردم  تمام  نييع  الناس  يغشي

   .يومئذ خاشعه  وجوه  الغاشيه  حديث  اتيك  هل: گويد كند و مي مي
  وجوه  از اين منظور ،اند چاره بي  آن برابر دنيا در  سران  كه  اي را شنيده  فراگير جهان  عذاب  آيا حديث

  آخر سوره  آيات  ديثو احا  آيات  اين و تفسير بهتر اند  شده  ختهشنا  امعهج  وجه  دنيا هستند كه  سران
ما ، و الحطمه  في  كال لينبذن :فرمايد مي  و در آخر سوره  لمزه  همزه  لكل  ويل :فرمود  هك باشد مي   همزه

  . عمد ممدده  في  موصده  عليهم هانا  االفئده  علي  تطلع  التي  الموقده  نار اهللا  مالحطمه  ادرائك
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  آتش  آن. گيرند قرار مي  و نابود كننده  كوبنده  آتش  در يك  عالم  پرستان  ثروت  كه  بدان  يقين  يعني
    ). دنيا  گويد وجوه مي  دنيا و گاهي  هاي گويد دل مي  گاهي ( .كند پيدا مي  دنيا احاطه  هاي بر دل  كه  ستخدا

  عبير بهت قدرت ها  شود و از سران ها مي دل  تعبير به آن ها  سراهاي رمو ح آن ها  هاي  خانه  از داخل
  فلك  سر به  ين هااتمساخ ها و خراش  آسمان  را در همان آن ها  آتش :فرمايد آخر مي  در آيه.  وجوه
  عقيده  هب  كه  اي  هسته  پيماي  قاره  هاي كنيد با موشك  را مطابقه آتش ها  اين. كند مي  محاصره  يدهكش

  زمين  كره  كه  زياد است آن قدر  آن  تخريبي  شود قدرت  شروع  اي  هسته  گويند اگر جنگ مي  خودشان
ذا  باباً  اذا فتحنا عليهم  حتي: فرمود  قبل  در آيه  كه  است  شديدي  عذاب  همان  اين. كند  تواند منهدم را مي
   . مبلسون  فيه  اذا هم .شديد  عذاب

  اي  هسته  يجنگ ها  به  تطبيق  قابل اين ها  و همه  يكديگر است  مشابه  و احاديث  آيات  نچقدر اي
  در اختيار شقي  ييآتش ها  چنين  كليد يك.  است  ناميده  كبري  را آتش خداوند آن  باشد كه مي  جهاني
  كه  لييمانند آمريكا و اسرا.  نيست  قائل  ارزشي  بشريت  براي  كه  قرار گرفته  تاريخ  يانسان ها  ترين

  نابودي  به آن هادنيا را نابود كنند خود   مردم آن كهاز   كنند و پيش مي  را روشن آتش ها  عاقبت
دنيا را   بتواند مردم  كه  نيست  و يا قدرتي ماند نمي  باقي  ر عالمد  نظاميو   شوند و ديگر نظم مي  كشيده
  و شود بلند مي  عالم  داد اهل :فرمايد مي  دخان  سوره  در آيه خداوند  انيجه  استيصال  در اين. كند مهار
    .ونمؤمن، انا  عنا العذاب  ربنا اكشف :گويند  مي

  )ع(زمان  امام  قيام  را به آن هاخداوند .  ايم  آورده  ما ايمان  كه  كن  را برطرف عذاب ها  اين ،خدايا
   ، انا منتقمون كبريال  البطشه  نبطش  يوم  عائدون  قليال، انكم  العذاباشفوانا ك :فرمايد مي. كند اميدوار مي
خدايا   شود كه بلند مي آن ها  ناله  اند و صداي  قرار گرفته  عذاب  در شدت  كه  ايمان  اهل  در جواب

  ما شروع  انيجه  حمله  زودي  همين  به :گويد مي. شود  مي  مثبت  خدا جواب.  كن  را از ما برطرف  عذاب
در .   )ع(  زمان  امام  قيام  يعني.  شده  اكبر ناميده  دارد و فتح  دنباله ب  جهاني  فتح  كه  جهاني  حمله. شود  مي
  داشته  و آرامش  آسايش  كمي  كه  تا زماني انسان هازيرا . رسد مي  عالم  اهل  رجف  جهاني  استيصال  اين

  تنها عاملي. شوند خدا نمي  خدا و حكومت  د، تسليمباش آن هادر اختيار   ليلهر چند ق  و آبي  باشند و نان
  موقع  در اين. باشد ها مي و مصيبت عذاب ها  كشاند همين خدا و اولياء خدا مي  سوي  ا بهر انسان ها  كه
  به. كند مي  قيام )ع(  قائم  امام  است  انآخرالزم دهد و حقيقتاً مي  را نشان  زمان  آخرين مت هاعال  كه
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در . شود مي  از كفار برداشته  و فرصت  تمهل. گيرد دنيا در اختيار او قرار مي  جنگ  بدون  قيام  محض
  آن  جهاني  شود و در محاكمه نمي  واقع  مورد قبول آن ها  عذر و توبه. گيرند قرار مي  كامل  محروميت
اند   يا سوزانده  خدا را كشته  و بندگان  آمده به وجود كفار به دست  كه  تاريخ  يعذاب ها  تمامي  حضرت

  خود خبر داده  خداوند در كتاب  شود كه  مي  جهنمي  همان  برايشان  زندگي. گردد ميبر آن هاخود ه ب
   .  است

  : و اسالم  قرآن  هدايت  در شعاع  بشريت  و قيموميت  قرآن  هدايت  در تعريف  تذكراتي
  بني  هدايت  را مايه  و كتاب پيغمبر  و آن  داديم  را تعليم  تورات  كتاب  موسي  به ما :فرمايد  خداوند مي

  بستيم  عهد و پيمان آن هابا . شوند  هدايت  و عدالت  حق  پيغمبر به  آن  وسيلهه تا ب  قرار داديم  ليياسرا
  بني. خود قرار ندهند  مدافع  جز خدا را وكيلبه   و كسي را نپرستند  و تعالي  جز خداوند تبارك  كه

  نوح. يافتند  نجات  شدن  از غرق  كشتي  وسيلهه پيغمبر ب  با نوح  بودند كه  كساني  از فرزندان  ليياسرا
  و شايد در زمان به وجود آمدند  موسي  و حضرت  نوح  بين  كه  جمعيتي. بود  گزاريشكر  پيغمبر بنده

بودند   جمعيتي. هستند  آيات  خدا در اين  خطاب  طرف ،باشد  گذشته  از چند ميليون  جمعيتشان  موسي
  عاد و ثمود را ديده  قوم  صاعقه. بودند  پيغمبر را ديده  لوط  شهرهاي  زلزله. بودند  را ديده  نوح  طوفان  كه

  لطف همين طور. بود  داده  نجات  او را از آتش  كه بودند  شناخته  خليل  با ابراهيمخدا را   لطف. بودند
  بيرون  چاه  او را از عمق  و تعالي  خداوند تبارك  چگونه  بودند كه  كرده  پيغمبر مشاهده  خدا را با يوسف

خدا و   از قدرت  كاشف  كه  عظمتو   آيات  همه اين  با ديدن. نشانيد  و عظمت  قدرت  اوج  كشيد و به
  كه  شوند و اكنون  متنبه  ليياسرا  بني  كه  داشت  آن  جاي  است  و صالح مؤمن  بندگان  خدا به  رحمت

  در اطاعت  است  داده  نجات  فرعون  را از سلطه آن هاو   فرستاده آن ها  هدايت  براي  خداوند پيغمبري
شدند و   كفر و نفاق  تشنه  باز هم  مطلوب  عكس  به آن ها  وليكن. كنند  پيغمبر درآيند و از خدا اطاعت

  دهد كه خبر مي  آيات  در اين آن هاو تفكر   طبيعت  اساسخداوند بر. گرفتندو تجاوز قرار   ظلم  در خط
 آن ها  در زندگي  ليياسرا  بني  براي :فرمايد مي  چهارم  و در آيه را مقدر نمود آن ها  زندگي  چگونه

خود   ييجو  تكبر و برتري. رسانيد مي  نهايت  فساد خود را به  ميندر ز  شما تا دو مرتبه  كه  مقدر كرديم
  نه.  قرار گرفت  ليياسرا  بني  ييفسادجو  طبيعت  اساسو تقدير بر  قضاوت  اين. دهيد يدر انتها قرار م را

  آخرين  فساد و تكبر خود را به  كند و دستور دهد كه  اعالم آن ها  به  و بيان  انبز  خداوند به اين كه
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 چنان كهوفساد ببيند   ظلم  به  حريص  كفر و گناه  را در خط  يانسانخداوند   وقتي. برسانند  اش  مرحله
 آن ها  تقدير خداوند براي  در اين. برساند  نهايت  و فساد خود را به  دهد تا ظلم مي  او ميدان  شد به  گفته

از   اي  ما عده. رار گيرندق  كفر و نفاق  برسد و در اوج  نهايت  به آن ها  ييفساد ابتدا  وقتي  مقدر كرد كه
 قرار دهند  كامل  را در محاصره آن هاتا   كنيم مي  مسلط آن هاخود را بر   و خشن  توانا و خشك  بندگان
  . كنند  عام  و قتل

  حكومتي  نظام. دهند مي خود قرار  سلطه را زير  ليياسرا  بني كامالً  و خشن  سخت  دشمنان  آن اين جادر 
  اول  ز سركوبيبعد ا  دوم  در مرتبه آن هافساد   در معرفي .برند مي  را از بين آن ها  مذهبي و  و تشكيالتي

خود   مذهبي  و تشكيالت  تمدن  كه  مقدر كرديم  ليياسرا  شما بني  براي  دو مرتبه :فرمايد مي  ششم  در آيه
  و نفرات  شما را نيرو داديم  فرزندانو   اموال  ما با كثرت. آوريد به دست  و قدرت  تقو. كنيد  را زنده

  از اين. شويد  متنبه  دوم  و تمدن  حيات  به  تا شايد بعد از رسيدن  شما زايدتر كرديم  را از دشمنانشما 
  و بندگي  اطاعت  و در خط بگيريد  عبرت  شما شد درس  سركوبي  مايه  اول  در مرتبه  كه  كفر و نفاق
يكديگر   به  و خدمت  احسان  اگر در خط  كه  شما گفتيم  به  و مقال  حال  زبان  به. كنيد  وظيفه  خدا انجام

دنيا خواهيد شد و   بالمنازع  قدرت رسيد، مي  واقعي  تمدن  به ،كنيد  مي  بخت قرار گرفتند خود را خوش
بر خدا   د بود كهخواه  شما مانند اول  فساد قرار گرفتند سرنوشت و  ظلم  در خط ها  اگر مانند گذشته

انتها رسيد   به  اگر محكوميت  دوم  بعد از مهلت  :گفتيم آن ها  به. كند  شود شما را سركوب  مي  واجب
  حرابمسجد و م. دهند خود قرار مي  در محاصره  را سختشوند و شما   مي  بر شما مسلط  باز دشمنان
  د و بر شما تسلطدهن و تجاوز خود قرار مي  هزير چكم شما را  اول  كوبند و مانند سركوبي شما را مي

  . كنند پيدا مي  كامل
وند           خود را از خدا  شويد و فرج خدا مي  به  پناهنده  كه  دوم  از سركوبي  پس: فرمايد مي  هشتم  آيه در
تا  دهد مي  و مهلت  شما فرصت  به  سوم  مرتبه  شما شود و براي  حال  خدا شامل  شايد لطف. خواهيد مي
رفتيد و فساد را گ  ظلم  روش  سوم  اگر در مرتبه  را بدانيد كه  و اين كنيد  گيري را پي  و عدالت  حق  هرا

  ديگر به  سوم  سركوبي  و در اين  گرفت  شما را خواهيم  سركوبي  روش  ما هم برگشتيد  كفر و نفاق  و به
و  ملت ها  تمام  خداوند به  نهم  آيه در. خواهيد شد  نمجه  عذاب  به  نخواهد داد و محكوم  شما مهلتي
شما نخواهد   براي  خوبي  تعاقب  و فساد و كفر و گناه  ظلم  دهد كه هشدار مي  مسلمان  ملت مخصوصاً
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مقدر   شما هم  مقدر كرد براي  ليياسرا  بني  براي  كها ر ها  و سركوبي عذاب ها  و خداوند همين  داشت
  و پاينده  بهترين  شما را به  قرآن  كنيد و بدانيد كه  توجه  قرآن  اين  به  كه  است  بهتر اين  پس .خواهد نمود

  صالح  عمل  كه  يمؤمن  بندگان  كنند و به مي  ضمانت  قرآن  و خداي  قرآن .كند مي  هدايت راه ها  ترين
  به  ايمان  را كه  يكسان همين طورسانند و بر  اجر بزرگي  را به آن ها  دهند كه مي  دهند وعده مي  نجاما

مبتال خواهند   عذابي  چنيني  به  كفر و گناه  ةدر نتيج  كه ترسانند مي  سختي  ورند از عذابآ نمي  آخرت
  مسلمان  امت  براي و مخصوصاً امت ها  همه  خدا براي  و تقديري  كلي  برنامه  يك  شريفه  آيات  اين. شد

  ليياسرا  مانند بني  اگر شما هم  هشدار داد كه آن ها  كرد و به  را متوجه  انمسلمان  المپيغمبر اس.  است
گيريد   را در پيش  كفر و نفاق  و راه سر بيندازيد  را پشت  واليت  ئلهمس خدارا و مخصوصاً  و كتاب  دين
  انمسلمان  تقديرات. شود  ر ميمقد  شما هم  براي  است  مقدر شده  ليياسرا  بني  براي  كه عذاب ها  همان
در . شد  عاشورا منتهي  فاجعه  به آن ها  فساد اول. خبر داد  ليياسرا  بني  خداوند براي  شد كه  چنان  هم

  بيت  اهل  و اسير كردن  را در كشتن خود  سعادت  رفتند كه  جا پيش و تجاوز تا آن  مسير كفر و گناه
  بعد تا امام  يامام ها  مسموميت  به آن ها  فساد دوم. آوردند به وجودرا  عاشورا  فاجعه و پيامبر دانستند

و   قدرت  همه آن  و نهم  هشتم  بزرگوار امام  دو امام  به  از تقرب  العباس  بني آن كهشد با   منتهي  )ع(  هشتم
  كردند تا با حمله  مسمومشهيد و   بعد از ديگري  را يكي امام ها. نشدند  متنبه  پيدا كردند باز هم  عظمت
  هايي مسلمانو شديد خود بر   سخت  با حمالت  مغوالن. شدند  كامل  و نابودي  انقراض  مستحق مغول ها

دادند  يو فشار شديد خود قرار م  ظلم  را تحت  )ع(اطهار  و ائمه  جستند و شيعيان خلفا مي  به  تقرب  كه
 تاختند و چه  اسالمي  و شديد خود بر كشورهاي  سخت  هاي  ملهبا ح آن ها. شدند مغول ها  حمله  مستحق

زير   چند قرني  انمسلمان .كندند  و بن  را از بيخ  العباس  بني  خالفت  دستگاه. انداختند  راه  به  فجايعي  
 هبه وسيل  سوم  مرتبه  كرد و براي  رحم آن ها  باز خداوند به  رفتند تا عاقبتقرار گ مغول ها  سلطه

  كرد و براي  رحم آن ها  به  شيعيان  و آزاد گذاشتن  شيعه  مذهب  يافتن  و رسميت  صفوي  پادشاهان
داد تا نيرو   و مهلت  فرصت آن ها  خداوند به. آوردند  دست  خود را به  و آزادي  استقالل  سوم  مرتبه

  به  گيرند و بعد از رسيدن مي  تصميمي  خود چه  براي  دوم  گردد بعد از سركوبي  گرفتند و معلوم
كنند  پيدا مي  گرايش  و عدالت  حق  هآيا ب. كنند اتخاذ مي   وروشي  راه  چه  ينيو د  مذهبي  يحكومت ها

تا    كه  است  و مخصوصا شيعيان  انمسلمان  براي  سوم  مهلت  اين. كنند مي  و فساد را پيگيري  ظلم  راهيا 
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و   عزت  به  )ع(زمان  امام  كنند، در قيام مي  خدا را رعايت  دين  كه  انيكس. رددا  ادامه  سوم  جهاني  جنگ
و گرفتار   سركوب  معني  تمام  كنند به مي  گيري و فساد را پي  فتنه  راه  كه  رسند و كساني  مي  عظمت
آن   هركس )ع(  مانز  امام  در  زندگي  باشد كه  ايراد بگيرد اگر چنان  شايد كسي. شوند مي  آخرت  عذاب

   او قابل  براي  خود زحمتي  مقصد و هدف  به  وصول  و براي  است  شدن ، خواستن  محض  بخواهد به چه
  و آزادي  حريت  در پناه  قيد و شرط  بي  يخواهش ها  چنين يك .كند پيدا نمي  هم  معطلي  تصور نيست

   بي  يها خواهش بكشاند و شايد در مسير  و مرج  جرو ه  نظمي بي  را به انسان هاشايد   قيد و شرط  بي
و   موفقيت  مزاحم  كه  خواهم مي  و ثروتي  موفقيت  چنان  منيدا شود زيرا پ  تناقض و  تزاحم  ،قيد و شرط

 و  ثروت  مزاحم   هستند كه  و ثروتي  موفقيتي  طالب  كيفيت  همين  نيز به آن ها و يا  است  ديگران  تثرو
و نا   نظمي  بي  مطلق  آزادي  در شعاع  قيد و شرط  بي  يخواهش هادر مسير   پس .باشد  ديگران  موفقيت

  كه  ييخواهش ها  .الهي  حكمت و  علم  نظامباشد در   ييها خواهش  مييبگو مگر. كند ظهور پيدا مي  امني
يا ميلياردها  ميليون ها  كه  انيو مك  شود در زمان ر ميچطو و آورد نمي به وجود  مزاحمتي  ديگران  براي
  ديگران  براي ،دارند  قيد و شرطي بي  يها خواهش آن ها از  يك كنند و هر مي زندگي  همنفر با

شايد    يانسانهر   براي  مطلق  آسايش و  آرامش  پيدايش  وضعي  چنين نياورد و در يك به وجود  مزاحمت
  اعجاز مجهز كند و يا صاحب  نيروي  او را بهخدا   باشد كه  نچنا  يانساناگر هر . باشد  و محال  ممتنع
  مزاحمت  ديگران  كند و يا براي  استفاده  ديگري  نيرو بر عليه يا دعا و  باشد شايد از آن  مستجاب  دعاي

. دنيستن  و منزه مبرا  هم  براي و فكر  يأر  تنازع و  از تزاحم  نخواهي  خواهي انسان ها. آورد به وجود
  دوست آن ها   زن  بخواهند كه  چيزي  نخواهد يا شوهران آن هاشوهر   بخواهند كه  چيزي  شايد زنان

پيدا   و تنازع  تزاحم  شرط قيد و  بي  يخواهش ها  چنين شود در مسير يك  چطور مي  پس. دباش  نداشته
در . گردد مي  تبديل  جهنمي  زندگي  يك  به انسان ها  بهشتي  زندگي  و تنازع  تزاحم  نشود و با پيدايش

اولياء   اليتو  شعاع در  آخرت  عالم در انسان ها  زندگي  :مييگو مي  و پرسش  سؤآل  چنين  يك  جواب
  مصالح  به  ييو آشنا  و قدرت  دانش و  از نظر علم  كه  خداوند متعال  اولياء مطلق. كند پيدا مي  خدا نظام
  يامام هاهستند،   نامتناهي  و قدرت  نامتناهي  علم  يك  مجهز به  الخداوند متع  د همچونو مفاس

 آن هادر اختيار   و آفرينش  خلقت  عوامل  اگر تمامي  دارند كه  و حكمتي  علم  چنان آن ها. معصومند
اولياء .  تصور نيست  قابل آن هااز   و مصلحتي  يا ضد حكمت  فسادي  ينكوچك تر  هست  باشد كه



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  در خط  زيادي  وابستگان آن هااز   هستند و هريك  و چهارم  و سوم  دوم  در درجه  داوند متعالديگر خ
 آن ها  افكار و يا نيت  اي  ذره  خود هستند كه  بر وابستگان  و مسلط  محيط آن چنان. خود دارند  واليت

از اولياء خدا مانند   يكي مثالً.  يستن  پوشيده آن ها  بر ولي  خود يا ديگران  به  مربوطه  كارهاي  در انجام
  بهشتي  زندگي  را به آن هادهد و  خود قرار مي  واليت  را در شعاع  انساننفر  ميليون هاو ابوذر   سلمان

  از دايره آن هااز   يك هيچ  كه  است  و مسلط  محيط آن چناننفر  ميليون ها  بر آن  سلمان. كشاند مي
كند و يا   اشتباه  باشد كه  در مسيري  وابستگان  نفر از آن  اگر يك .يستندن  او خارج  و قدرت  علم

      خود واقف  اشتباه  خدا به  ولي  همان  از جانب  باشد بالفاصله  داشته  و مصلحت  نظام  خالف  خواهشي
 خواهش ها  وهعاله ب. گردد مي  منصرف  و مصلحت  نظام  خالفو   موقع  جا و بي  بي  شود و از تقاضاي مي

شايد  مثالً. باشد خدا مي  ولي  به  وابسته  ي انسان هااز   هر يك  شخصي  احتياجات  به  و تقاضا ها مربوط
ختيار در ا آن چهلذيذتر و بهتر از   ييو غذا  و يا خوراك  است  پوشيده آن چهبخواهد بهتر از   لباسي
  كند و در محروميت پيدا مي  موفقيت  آن  به  صولو  براي  خواهشي  چنين يك  پيدايش  محض  دارد به

  حقوق  مزاحم  كنند كه نمي پيدا  اولياء خدا خواهشي  واليت  در شعاع انسان هاهرگز . ماند نمي  باقي
بيشتر   من  همسايه  كنم مي  تا مشاهده  كه  يستن  ييدنيا  زندگي  كيفيت  به  بهشتي  زندگي. باشد  انرديگ

او   تر و تجهيزات وسيع  من  او از زندگي  زندگي  ،ام  قرار گرفته  در محروميت  دارد و من  تموفقي  از من
و   چنين  كاش  اي  كه شود  پيدا مي  انساندر   ييآرزو اين كه  محض  به  بيشتر است  من  از تجهيزات

  در اختيار داشته  دارم آن چهاز   بهتري  ، يا وسايل بروم  خواهم مي  كه  ييجا  به  توانستم مي  ،بودم  چنان
  و عقب  ميتدر محرو  كسي شود و مي  حاصل  موفقيت ، خواهشي  چنين يك  پيدايش  محض  به ، باشم

  بودم  مانند فالني  كاش  اي  او پيدا شود كه  در دل  و يا حسرتي  اي  و غصه  غم  ماند كه نمي  باقي  افتادگي
  ظهور نيست  قابل  بهشتي  انسان  در يك  و مزاحم  نامشروع  هرگز خواهش،  داشتم  موفقيت آن هامانند 

  محدوديت.  ظهور نيست  قابل آن هادر   كنند و محروميتي پيدا مي  مطلق  نظام  مطلق  اديآز  در شعاع
و يا   ستانوو ب  در باغ آن ها  و امكانات  تصورات. روند  مي ،بروند بخواهند  كه  ييجاهر  به. ندارند  مكاني

در اختيار   زندگي  امكانات  تمامي ،اند  جا رفتهروند و هر جا بخواهند بروند ميهر . است  شهرها بزرگ
  يخواهش ها  تا از آن  يستظهور ن  قابل آن هادر وجود   مزاحم  يخواهش ها  پيدايش  ، پس هست آن ها
  همچون )ع(  معصوم  يامام ها. شود  ديگران  تمحرومي  گردد و يا باعث  حاصل  نظمي و بي  امني نا  مزاحم
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افراد   تمامي ،گيرد خود مي  را در شعاع  و ذرات  اتحشر  تابد و تمامي مي كاينات  بر همه  كه  خورشيدي
در   يانسانرسد و هر  بخواهند مي  جا كههر  به  زماني  آن  در يك  فرمانشان. بشر را زير نظر خود دارند

  توانيم مي  كه  است  زندگي  يك  آن  پس. شود نمي  خارج آن ها  و حكومت  قدرت  دايره از  عالم  هر جاي
قرار   مطلق  و در آزادي  مطلق  در نظام انسان ها  و يا تمامي  يانسانهر كه   كنيم  تعريف  كيفيت  اين  به
  و ناداني  از مسير جهل  زاديآ  نه. شود داير مي آن ها  براي  و حكمت  علم  در شعاع  آزادي  گيرد يك مي
  يانسان ها  كامل  با موفقيت توأم  و آزادي  نظم  بخواهيم  قدرچ هر. باشد  ديگران  آزادي  مزاحم  كه

  مجسم  در نظر شنوندگان  هست چنان كهرا  آن  حقيقت  توانيم نمي  باز هم  كنيم  را تعريف  يآخرت
  .  ميينما

  37فصل 
  بهشت و جهنم

  
  را تعريف  بهشتي  بخواهند زندگي  چههر جور و هر انسان ها  :اند  گفته  و جهنم  بهشت  زندگي  در تعريف

  ها را براي  جهنمي  بخواهند عذاب  چههر همين طورو   بهتر و باالتر است آن ها  از تعريف  هم باز ،كنند
  است  تعريفي  تعريف  بهترين.  است باالتر  از آن  جهنم  عذاب  هم باز ،كنند  و توصيف  تعريف  جهنم  اهل
    و تلذ االعين  االنفس  فيها ما تشتهيه :فرمايد مي  شود كه مي  خدا شنيده  زبان از  كه

  از مناظر زيبا كه آن چهخواهد و اشتهاء پيدا كند و  مي انسان ها  را نفوس آن چه  زندگي  در آن  يعني
اجر   اين.  نهايت  بي  در حد صفر و موفقيت  و زحمت  رنج ، ستا  فراهم  ببرد برايش  لذت  بخواهد از آن

  .دهد مي  وعده  بهشتيان  خداوند به  كه  ستا كبيري
  :عذابا اليما  اعتدناهم  باالخره  ال يومنون  الذين  و ان )10  آيه(

  كفار و   گرفتاري 10  در آيه  بالفاصله. كند مي  را يادآوري  بهشتيان  وفقيتخداوند م  كه 9  در برابر آيه
  دارد در برابر آن  از بهشت  و توصيفي  خداوند تعريف  جا كههر  در قرآن. كند را ذكر مي  ينمنافق

  است  اي  يافته  تكامل  زندگي  دو نوع  و جهنم  بهشت. گيرد قرار مي  و جهنميان  جهنم  وصيفو ت  تعريف
مانند  انسان ها  دست  به  سازي  جهنم. شود مي  واقع  ناها در مسير كفر و گيو تقوا   در مسير ايمان  كه

  زراعت و تقوا مانند  ايمان  اهل به دست  سازي  شود و بهشت پيدا مي آن ها به دست  كه  است  صنايعي
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  آن  پرورش  ، وليكن است  انسان به دست  آن  نهال  و كشت  بذر افشاني  باشد كه مي  كاري  و نهال  كاري
  مانند خانه  يانسان  صنايع.  است  با يكديگر متفاوت كامالً  سازندگي  دو نوع  اين.  خداوند متعال به دست
  به  انسان به دستگيرد و  مي  انجام  انسان به دستصد  درديگر صد   و صنايع  سازي  و ماشين  سازي
و   اراده  و فقط  فقط  اصلي  تها عاملتا ان  قدم  به  قدم  و سازندگي  ساخت  ابتداي  از همان. رسد مي  نتيجه
را   سازندگي  نقشه  نه. ندارد  اي  مداخله  يانسان  صنايع  و سازندگي  خداوند در ساخت.  است  انسان  عمل
را در اختيار   عواملي  هم  كند و نه مي  ييراهنما  صنايعشان  در سازندگي  هم  و نه كشد مي انسان ها  براي
  اوليه  هاي  سرمايه  و كافر را به مؤمنخداوند   فقط. ثمر برساند  خود را به  صنايع  هد كهد قرار مي  انسان
  و كافر در رحم مؤمن  ييابتدا  ساخت. كند مجهز مي  دانش و  فهم  بر پايه  و فعاليت  و فهميدن  دانستن

 يك جور  هر دو طايفه  نيساختما  هندسه .با يكديگر ندارند  تفاوتي  ينكوچك تر  كه  است  مادر چنان
برد  مي به كار مؤمن  يانسان ها  خداوند در خلقت  كه  و تجهيزاتي  وسايل  تمامي.  است يك نواختو 

لقد خلقنا  :فرمايد مي  آندر قر  و مساوي يك نواخت به طور   انسان  خلقت  در تعريف   است  مانند هم
    .سافلين  اسفل  رددناه  ثم  تقويم  احسن  في  نساناال

  مجهز به يك نواختو  يك جوررا  آن ها  و همه  و مجهز آفريديم  كامل  را در خلقت  انسانما   يعني
     پيدا  آن ها  تكليف  در دوران آن ها  بعد از خلقت  كفر و ايمان.  نموديم  و تكامل  ترقي  وسايل  يتمام
و با   ديگر آزادانه  اي  عده. شوند مي  تربيت  و متقي مؤمن .روند مي  حق  راه  به  آزادانه  اي  عده  شود كه مي

در   اگر خداوند متعال. شوند مي  و كافر ساخته  فاسق  و گناهكفر   در مكتب. ندور مي  باطل  راه  اختيار به
كند   حركت  ايمان  در خط مؤمن و ابزار  اسباب  آن  بر پايه  برد كه به كار  و ابزاري  اسباب مؤمن  خلقت
خدا خواهد   گردن  به  و نفاقكفر   نبرد، گناه به كاركافر   را در در خلقت  و ابزاري  اسباب  چنان  و يك

كنند   اعتراض  توانند روز قيامت مي آن ها.  است  و منافقين  كافرين  كفر و نفاق  و خدا مسئول بود
  ليكن  ساختي  ها را مجهز و كامل امام زادها و ه  زاده، پيغمبرو تقوا را  ايمان  تو اهل ،پروردگارا :بگويند
كافر و   بوديم  دنيا آمده  به  كافر و منافق  هاين انسا  يا از صلب  نبوديم  زاده  و امام  زادهپيغمبر  ما را كه
از ما انتظار   يتوان ميچطور .  است  بوده  ما كفر و نفاق  جوديو  ساخت  كه در صورتي.  ساختي  منافق
را  انسان ها، يا  كني انسان ها  اعمال  به  را مكلف  حيوانات  كه  است  مانند اين.  باشي  داشته  او تقو  ايمان
و   را كامل مؤمنخداوند   باشد كه  و كافر تفاوتي مؤمن  ييابتدا  اگر در خلقت.  حيوانات  اعمال  به  مكلف



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  خداوند ظالم  بلكه .ندارد  منطقي  كفار جواب  كند در برابر اعتراض  خلق  مجهز سازد و كافر را ناقص
  و تقوي  ايمان آن هاو از   است  كافر نداده  به  و تقوي  و ابزار ايمان  اسباب اين كهاز . شود مي  شناخته

دا هرگز و خ نمايد  و شناختن  ديدن  را امربهكند و او   را نابينا خلق  انسان  كه  است  اين  مثل. طلبد مي
سر از   كند كه  بسازد و تربيت  را طوري انسان ها  كه  است  حريص  نهايت خداوند بي.  يستن  ظالم

در  مؤمنكافر و   لذا هر دو گروه. نشوند  جهنم  عذاب  مبتال به آن هااز   يك درآورند و هيچ  بهشت
 مؤمن  د و بهترينبرون  و تقوي  ايمان  مكتب  توانند به  مي. و مجهزند يك نواختخود   ييابتدا  خلقت
و يا   خود سوء استفاده  از آزادي. دارند  مطلق  آزادي  هر دو گروه.  كفر و گناه  مكتب  يا به. شوند  شناخته
  باطل  راه  بروند يا به  حق  راه  دارند به  قدرت  و اختيار كه  آزادي  همين  اساسبر. كنند  مي  استفاده  حسن

كفار صد در صد   زندگي. شوند مي  و كافر شناخته مؤمن  زمان  در آينده.  و فعاليت  و عمل  از مسير علم
آن .  است  و مشقت  و عذاب  با رنج توأم  كه  ييها  زندگي مخصوصاً. شود مي  ساخته آن هاخود  به دست

 داوند را خ اين ها  ديگر تمامي  و احتياجات  و لباس  دنيا مانند ارزاق  زندگي  از وسايل  است  الزم چه
  كنند، عادالنه  كنند و يا بد زندگي  زندگي  خوب  وليكن. دهد و كافر قرار مي مؤمندر اختيار . سازد  مي

  زندگي  خوب  اين  و عذاب  جنگ  كنند يا روش  را پيشه  و سازش  صلح  كنند، روش  زندگي  يا ظالمانه
در  را  و عادل  صالح  يانسان هاخداوند .  ستاآن هخود  به دست  كردن  زندگي  يا عالمانه  عادالنه  كردن

  خودشان  و فساد به  را در مسير ظلم  و فاسق  ظالم  يانسان ها  كند وليكن مي  كمك  و عدالت  مسير صلح
       را كمك آن ها  هم  و فساد بروند و نه  ظلم  راه  نتوانند به  شود كه مي آن ها  مانع  نه. كند واگذار مي

خدا   خدا و خلق  حقوق  به  يياعتنا  از مسير بي انسان هاو فساد   ظلم. فساد بروند و  ظلم  راه  به  هكند ك مي
را   حيوان  آن  آفريده  را كه  خداوند هر حيواني. كند  پيدا مي  و كشتار خاتمه  جنگ  و به شود  مي  شروع

  همراه آن ها  در خلقت ن هااحيو  و نزاع  جنگو ابزار   اسباب.  است  نموده  و دفاع  جنگ  وسايل  مجهز به
و صيد   پريدن  وسايل  به  و يا پرندگان  درندگي  وسايل  به  مانند درندگان. شود  مي  خلق آن هاخود 
و   نيش  بدون  انسان.  است  نداده  و دفاع  و ابزار جنگ  اسباب  خلقت  در ابتداي انسان ها  وليكن.  كردن
و   و مسالمت  و سازش  و ابزار صلح  خود اسباب  در خلقت. شود  مي  خلق  كشي يد و آدمص  و سالح  پنجه

  ند اسباببرسان  قتل  را به  يانسانو يا   خواستند حيواني مي  اگر هم  اول  يانسان ها. دارد  همراه  به  آرامش
  ذبح  يآسمان  وحي  به  برانپيغم. كنند  را ذبح  حيواني  و بلد نبودند چگونه نداشتند  و ابزار كشتن
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  حيوانات  قتل  آشنا به  درندگان  و درندگي  از مسير صيد حيوانات آن هارا شناختند و غير   حيوانات
و   و آشتي  و ابزار صلح  اسباب  همراه  بلكه.  است  شده  و ابزار فساد خلق  اسباب  بدون  انسان  پس. شدند

  به  محتاج  زندگي  و اداره  را در ادامه انسان هاخداوند  و مخصوصاً  تاس  شده  آفريده  و امانت  صداقت
  زندگي. كنند  باشند و يكديگر را حفظ  داشته  يكديگر را دوست  احتياج  رفع  تا براي  يكديگر آفريده

قدر بايد چ  آبي  و شربت  ناني  لقمه  تهيه  براي. رسد  حد صفر و زير صفر مي  به  ييتنها  در حال  انسان
  به  را محتاج انسان ها  دليل  اين  خدا به. كنند  تهيه  و نان  آب  مردم  و كشاورز كار كنند، تا براي  زارع

  يكديگر باشند وليكن  باشند و حافظ  داشته  يكديگر را دوست  احتياج  يكديگر آفريد تا از مسير همين
بود كشتند،  آن ها  كمك  در زندگي  كه  موجودي  بهترين  فطرت  قضاوت  خالفبر انسان ها  شد كه  چه

آيا   ، تا ببينيم كنيم  را بررسي  و نزاع  جنگ  و ابزار عوامل  جا اسبابن در اي  است  الزم .يا با او جنگيدند
  در جهنم  سازند و خود را هم  مي  خود جهنم  براي  سازد و يا كفار خودشان  كفار مي  را خدا براي  جهنم
و   صالح  كه  انسان هايي. شود  مي و كشتار پيدا  و قتل  و نزاع  نگاز مسير ج  جهنم. كنند  مي  حبس

صيد و استثمار   اند براي  اند مجبور شده  داده  تشخيص  و نزاع  و جنگ  كشي خود را در آدم  سعادت
  صفت  كشي  انسانو ابزار   اسباب. كند  تهيه  كشي آدم  و وسايل  اسباب آن هاو كشتار   يا قتل انسان ها

  به  كه  يآن طورنداد   و پنجه  نيش  انسان  خداوند به. باشد  خداوند متعال  صفت اين كه  نه.  است  انسان
بسازد   و قتل  و ابزار جنگ  اسباب  كشي آدم  مجبور شد براي  انسان. داد  و پنجه  نيش  درنده  حيوانات

و باز   ساخت  نيز شمشير و گرز آهني  كرد و در آينده  استفاده  سنگي  و گرزهاي  سنگ  ابتدا از پرتاب
نمود و در انتها خود را   بهتر و بهتر استفاده  داد و از وسايل  را تكامل  كشي و ابزار آدم  اسباب  در آينده

نمود و در   هزا استفاد آتش  سايلو و  آتش  از نيروي انسان ها  كشتن  و براي كرد  آتشين  سالح  هز بهمج
زا  آتش  و وسايل  تشآ  از نيروي انسان ها  كشتن  كرد و براي  آتشين  سالح  انتها خود را مجهز به

  كه  است  آتشين  هاي  اسلحه  پديده  آخرين  كبري  آتش. رسانيد  كبري  آتش  تا خود را به نمود  استفاده
        اي  هسته  يجنگ هاو   شكافي  اتم  معناي  به  درست  در قرآن  فلق.  است  ناميده  را فلق خداوند آن

زا   و ابزار آتش  و يا اسباب  آتشين  يعذاب ها  كه  كنيم  قضاوت  توانيم  مي  درست اين جادر . باشد مي
  تشبيه  از آتش  دريايي  را به  ، اگر جهنم شده  ساخته انسان ها  دست  و به انسان ها  براي اين ها  تمامي
به   آتش  ساختن  بلكه ور سازد  را شعله آن  زند كه نمي  هم  كبريتي  ،آتش  درياي  اين  خداوند براي  مكني
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  آتش به وسيله انسان ها  زا و سوختن آتش  وسايل  و ساخت  آتش  استعمال  همچنين.  است  انسان دست
كافر و   يانسان ها  دست  به اين ها  ههم  آتش  ور شدن  از ابتدا تا انتها و در انتها شعله اين ها  تمامي
خود بر   عقيده  كنند تا به مي  آتشين  نيروهاي  را مجهز بهخود . گيرد مي  صورت انسان ها  براي  منافق

 .بگيرند آن هارا از  آن ها  و زندگي. آورندخود در  استخدام  ا بهر آن هاپيدا كنند و   ضعفا و فقرا تسلط
  به  از مردم  الهي  و عدالت  رسد در حكومت مي  مردم  به آن هااز   از خير و شر كه آن چه  خبر ندارند كه

و يا   كنم مي  آماده  جهنم  كفار عذاب  ايبر :گويد مي  خداوند در قرآن  گرچه  پس. گردد ميبر آن هاخود 
تا .  است  مردم  ييابتدا  فهم  خدا براي  اراده  به  عذاب  دادن  نسبت.  كنم  مي  عذاب  آتش به وسيلهرا  آن ها

شوند از   شايد متنبه.  است  و آتش  عذاب  كفر و گناه  مجازات  بفهمند كه  هم  و ساده  سطحي  يانسان ها
زيرا كافر و .  است  آتش  پيدايش  كفر و گناه  در خط  حركت  اقتضاي برگردند و االّ  كفر و گناه  خط
  توليدي  نفع شوند، يا  مسلط آن هاخود استثمار كنند، بر   از مسير سلطهرا  انسان ها كنند  مي  سعي  ظالم
  بدون  و كشتار هم  قتل.  نيست  و كشتار ممكن  قتل  بدون  تسلط  دهند و اين  خود اختصاص  را به آن ها
  زير سلطه را  مردمتا  كنند  كشي آدم  هاي  اسلحه  خود را مجهز به  بايستي  پس. نخواهد شد  ممكن  اسلحه

تر  تر و خطرناك  كوبنده  چههر  هاي  اسلحه  كند كه ادار ميرا و آن ها  تجهيزات  و اين خود در آورند
  خطرناك  هاي  اسلحه  ساخت  مسابقه  آورند و در اينخود در  اطاعت  را به  عالم  اهلتا شايد . بسازند

 قدرت  مظلومين  الهي  و عدالت  در حكومت.  است  جهنم  آتش  همان  كهرسانند  مي  كبري آتش  ود را بهخ
  . برگردانند  ظالمين  را به  و ستم  آثار ظلم  كنند كه  مي پيدا 

  سوزند روز قيامت مي  و ستم  ظلم  شوند و در آتش مي  كشته  ظالمانه آتش ها  با اين  كه  كساني  پس
  در قيامت. برگردانند  برافروزندگان  آتش  را به ها آتشو  ها حرارت  اين  كنند عين يم پيدا  قدرت
 گردد ميبر  ظالمين  به  از مظلومين  تبه، دو مر است  رسيده  مظلومين  به  از ظالمين  كه آتش ها  اين  تمامي
در صد  آن ها  آخرتي  بدن  يعني. شود متمركز مي آن هادر وجود   و بنزين  نفت  بدون حرارت ها  و اين

 : مييگو مي  كه  ستاين جادر   نيست  هم  عالج  قابل و گيرد  قرار مي  و حرارت  آتش  جهيا هزار در  جهدر
مانند   بهشت  و ساخت شود پيدا مي  كافر و منافق  يانسان ها به دستاز ابتدا تا انتها   جهنم  ساخت

لذا .  است  متعالخداوند  به دست  آن  و پرورش  انسان به دست  بذر آن.  است  كاري  و نهال  كشاورزي
  دردناك  عذابي ها آن  آورند، ما سر راه نمي  آخرت  به  ايمان  كه  سانياما ك: فرمايد خدا مي  آيه  اين در
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  آيد كه مي به وجود  ييآتش ها  چنين يك  زندگي به سوي آن ها  حركت  در خط  يعني.  ايم  كرده  تهيه
 سازند مي  آتشين  هاي  اسلحه  چنين يك  مظلومين بر  سلطه  برايد و خو  زندگي  و اداره  مهادا  براي آن ها

  خودشان  به حرارت هاو  آتش ها  اين  همه  سوزانند و در آخرت كشند و مي خدا را مي  در دنيا بندگان
  .گردد ميبر
. دارد  سازندگي  در دو جا و در دو جهت  انسانخير و شر   اعمال  گردد كه  معلوم  ستييبا  حقيقت  اين

و   صنعت  انسانوجود   رسد در خارج مي  نتيجه  به  وقتي  كه گويند را مي  اي  سازنده  حركات  آن  اعمال
  اعمال. كند خير و شر مجهز مي  را در جهت  انسان  وجود هم  آيد و در داخل مي  حساب  به  سازندگي

شر و يا   اعمال رساند و ثمر مي  دهد و به يم  را پرورش  انسان  ، فطرتخدا  و اطاعت  قصد قربت  به  نيك
  است  انسانو نظر خود   اراده  به  بلكه گيرد نمي  انجام خدا  و اطاعت  قصد قربت  به  كه  خيري  اعمال

 انسان هادر وجود   يا فطرت  طبيعت دهد مين  را پرورش  فطرت  ولي دهد مي  را پرورش  انسان  طبيعت
از مسير   د و ديگريشو ظاهر مي  و مزاج  از مسير طبيعت  يكي  كه  است  اقتضا و انگيزه  دو نوع

از دو   ييابتدا  در خلقت  كه همان طور انسان ها. گردد ظاهر مي  با خداوند متعال  تباطو در ار  روحانيت
دو   و دانش  عقل  به  بعد از بلوغ  هم  و فعاليت  اند در مسير حركت  شده  ساخته  و ماده  روح به نام  اصل
  اين. گردد مي  و عمل  اخالق  دو نوع  دايشپي منشأشود و  پيدا مي آن هادر   دروني  اقتضا از دو عامل  نوع

  دو نوع  اين  و شماره  ناميده  و جهل  لشكر عقل  اسالمي  رواني  و تعريفات  اقتضا را در تعبيرات  دو نوع
اقتضا   دو نوع  اين  پيدايش  اند و منبع  كرده  تعريف  و جهل  ود عقلجن به نام  نوع  و پنج اقتضا را تا هفتاد

  و ايمان  عقل  تعبير به  آناز   كه  انسان  و فطرت  روحانيت  و ديگري  است  انسان  و مزاج  طبيعت  يكي
  رفع  رايو ب  طبيعت  از منابع  استفاده  خود براي  در زندگي  دارند كه  اجبار طبيعي انسان ها. شود مي

دارد و  باز  و حركت  تواند خود را از تالش  نمي هيچ كس .كنند  خود تالش  و معنوي  مادي  احتياجات
  اجباري  و معنوي  مادي  و ارزاق  زندگي  وسايل  تهيه  براي  حركت. نمايد  خود را متوقف  در زندگي

نياز و   رفع  براي انسان ها شود ميپيدا   و وجودي  دروني  و مقتضيات  طبيعت  اجبار عوامل  به.  است
  فعاليت و  حركت  مجبور به  است  و ايجاد كرده  ساخته  انساندر وجود   انسان  خالق  كه  احتياجاتي

  براي  و فعاليت  در حركت  نه ، است  يا نادرست  درست  و اختيار راه  تخابدر ان  انسان  هستند آزادي
  دهد تا بتوانند به ميقرار   را سر دو راهي انسان ها  جا خداوند در مسير زندگي  همه.  زندگي  وسايل  تهيه
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توانند  نمي  و باطل  حق  راه  ز انتخاببعد ا  كنند وليكن  را انتخاب  دو راه  از اين  يكي  آزادي واختيار 
و يا   اجبار طبيعت  به  ميالزا  دو راه  از اين  در يكي  حركت. باز دارند  از حركت سازند و  خود را متوقف

 انسان ها  خداوند از حركت.  ايجاد فرموده  خداوند در مسير زندگي  كه  است  اي  و سازنده  راننده  عوامل
  سيقو :فرمايد مي  بهشت  اهل  درباره .كند مي  سياقت  تعبير به  سازي  يا جهنم  سازي  بهشت به سوي
    .جهنم  كفروا الي  الذين  و سيق :فرمايد مي  كفار هم  بارهو در . الجنه  اتقوا الي  الذين
  سوي  را به آن ها  ،ستخدا  اراده  كه  عامل  يك. شوند  مي  رانده  بهشتي  زندگي  سوي  به  بهشت  اهل  يعني

    اهل همين طور. برگردند  عقب  بنشينند يا به  و اختيار ندارند كه  از خود اراده. دهد مي  حركت  بهشت
  بارهدر  آيات  خداوند در بعضي. دواند كشاند و مي مي  جهنم  سوي  به  و ارادي  عيطبي  عامل  را يك  جهنم

  .النار  عذاب  الي  اضطرهم  ثم قليالً  امتعهم :فرمايد مي  جهنم  سوي  به  جهنم  اهل  حركت
  و ثروت  مال  مسير كسب  و در همين  كنم مند مي بهره  و ثروت  ا از مالدني  كفار را در زندگي  كمي  يعني
  دو نوع  از اين  يكي  سوي  به  انسان  لذا حركت. كنند  خود حركت  جهنم  سوي  به  كنم را مجبور مي آن ها
و   دروني  عوامل. گيرد مي  انجام انسان ها  و آزادي  اراده  به  ييابتدا  انتخاب  وليكن  است  اجباري  زندگي

  خير خواهي  شود، يكي مي  و جهل  عقل  رهايگلش  تعبير به  نآاز   كه  انسان  و مزاجي  وجودي  مقتضيات
  ديگران  به  از مسير خدمت  گاهي  زندگي  به  رسيدن  براي انسان ها. باشد  مي  شر خواهي  و ديگري
  چنين يك. برند مي  بهره آن ها  از خدمات و متقابالً كنند مي  خدا خدمت  بندگان  كنند، به  مي  فعاليت
  ديگران  به  و ظلم  خود از مسير خيانت  احتياجات تأمين  براي  و گاهي نامند مي  را خير خواهي  خدماتي
  كنند و يا به مي  خود استخدام  منافع تأمين  در راه  و صيد كردن  زدن  با گول را  مردم. كند مي  فعاليت

دو   اين. دهند مي خود اختصاص  و به ربودهرا  آن ها  يانسانو   اليم  هاي  سرمايه  تجاوز نموده آن ها  حق
  شر و خيانت  يخير و ديگر آن هااز   يكي ،شود صادر مي  انساناز   كه  است  و حركت  خدمت  نوع
   .شود مي  ناختهش

از مسير   يگيرد و ديگر مي  سرچشمه  انسان  و مزاج  از طبيعت  يكي  كه  دروني  هاي  انگيزه  از جمله
  حاكمي  خود حاضر نيستند در اطاعت  طبيعت  اقتضاي  به انسان ها.  است  كفر و ايمان ، و عقل  فطرت
و   يأدارند خود ر  جا دوست  همه  باشد قرار گيرند بلكه آن ها  فوقو يا ما آن هابا خود   مساوي  خواه

  طبيعت  اقتضاي  كنند، به مي  خود فعاليت  اتاحتياج تأمين  براي  كه اين جاكنند، در  خود مختار زندگي
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را  آن ها  خدا و اولياء خدا را كه  حق  چنين  و همو برابر خود را   مساوي  يانسان ها  دارند حق  دوست
  خود را به  كنند و حق  خدا را كتمان  خدا را و خلق  بگيرند، حق  دانند ناديده التر از خود ميبهتر و با
و   خود پرستي  كه  است  و مزاج  طبيعت  اقتضاي  يكي ،شود دو اقتضا پيدا مي اين جا .بنشانند  كرسي

  حق  در مسير حاكميت  دهد كه نمي  كند و اجازه مي  حق  كتمان  را وادار به  انسان.  است  خود خواهي
  انسان  .است  و عقل  فطرت  ديگر اقتضاي  و اقتضاي شود كفر مي  تعبير به  حق  تمانك  از اين. قرار گيرد
  خدا را به  خلق  خدا را و يا حق  حق  كند كه كند او را وادار مي  مي  شناسي  و حق  ييگو  حق  را وادار به
  حاكميت. نامند مي  را كفر و ايمان  حاكميت  وعدو ن  اين. دهد  خود حاكميتبر را  بشناسد و حق  رسميت

  )ع(   صادق  امام  كيفيت  همين  به  نديگرا  حق  و كتمان  ييأو خودر  خودپرستي  معناي  به  و طبيعت  مزاج
تكبر  ،گيرد  مي  رچشمهس  و فطرت  و يا عقل  و طبيعت  از مزاج  ديگر كه  اساسي  دو اقتضاي :فرمايد مي

تر چيز بهتر و باال  و همه  كس  و خود را از همه  دانستن  خود را بزرگ  تكبر يعني.  است  و يا تواضع
مانند خود   و امتيازات  از نظر حقوق را  و ديگران  دانستن  ديگران  خود را در وضع  يعني  تواضع . دانستن
  مطلق  جهل  شود كه مي او پيدا  و مزاج  انسان  از طبيعتكه   تكبر و استكبار است  اولي  اقتضاي.  شناختن

  سراغ  به  و فطرت  وجدان  دانستن  را كوچك  گرانو دي  دانستن  زرگخود را ب  حال  و باز در همين  است
بشناسد و خود را   رسميت  را مانند خود به  ديگران  يتانسان  حق  كند كه مي  آيد و او را ملزم مي  انسان

 و  در مسير حركت  انسانجا   همه  كيفيت  همين  به. باالتر  تر و نه  پايين  دهد نه قرار  ديگران  در وضع
  .و فطرت  وجدان  اقتضاي  و ديگري  و مزاج  طبيعت  اقتضاي  يكي ،گيرد دو اقتضا قرار مي  بين  فعاليت
او پيدا   و شهوت  از مزاج  عطم  انگيزه ،شود مي رو به رو  ديگران  و يا حقوق  مردم  با مال  انسان  كه  گاهي
آيد و او را  مي  انسان  سراغ  به  و وجدان  جا عقل  كند و در همين و تجاوز مي  طمع  و را وادار بهشود، ا مي

  عامل  هب  انسان  گاهي. كند  اشباع  شناسي  و حقوق  حالل  خود را از راه  و شهوت  طمع  كند كه وادار مي
  . دهد مي  را بر خود حاكميت  و فطرت  وجدان  كند و گاهي مي  و تجاوز حركت  طمع
  ند و از مسير طمعكن مي  را سركوب  و فطرت  وجدان  جا اقتضاي  كافر همه  يانسان ها  كيفيت  همين  به

  هر حركتي. كنند مقاصد رشد مي  به  رسيدن  براي  آن  و امثال  و رياكاري  ها و نفاق  و تجاوز شيطنت
  گرداند و اگر به مي  حاكم  انسانكند و بر  مي  را تقويت  و مزاج  د، طبيعتباش  طبيعت  اقتضاي  اگر به
اولياء خدا . دهد مي  حاكميت  انساندهد و بر  را رشد مي  و وجدان  باشد عقل  و فطرت  وجدان  اقتضاي
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       را بر خود حاكم  و ايمان  و  وجدان  عقل  و فعاليت  جا در مسير حركت  همه  هستند كه  انسان هايي
در وجود   است  شده  ناميده  طوبي  و طاهر و يا درخت  طيب  درخت  كه  فطرت  اصل  كنند، در نتيجه  مي

  ثمرات. گيرد قرار مي  و فطرت  عقل  حاكميت  در شعاع  و طبيعت  مزاج  مقتضيات. كند رشد مي  انسان
،  او تقو  ايمان  مظهر كامل شود مي  يانساندر انتها . گردد ظاهر مي  هاست  بهشتي  و اخالق  اعمال  كه  آن

خير   درهاي. برد و استعداد او را باال مي  قدرت. مي دهد  را پرورش  انسان  طخ  دراين  هم  خداوند متعال
و اما  سازد مي  و ملكوتي  الهي  انسان  كند و از او يك باز مياو   روي  را به  و معرفت  را و علم  بركتو 

  را سركوب  نو وجدا  د و عقلكنن مي  را بر خود حاكم  و طبيعت  مزاج  جا مقتضيات  همه  كه  كساني
  عمر زندگي  از ابتدا تا انتهاي. شوند مي  زقوم  درخت  به  دهند تبديل خود را رشد مي  نمايند و طبيعت مي

  مزاج  شجره. كند با خدا و اوليا خدا رشد مي  لفتمخا  در حال  و هوس  هوي  در مسير حاكميت آن ها
. كند مي  زقوم  تعبير به  انسان هايي   چنين  يك  وجودي  خداوند از ثمرات. دهند مي  را پرورش  وطبيعت

 به نام  ييها  باشد و ميوه  ديگري  درخت اين كه  نه  است  جهنم  يانسان ها  وجودي  ثمرات  جهنم  زقوم
و   و عملي  كنيد، هرگز قولي  توجه  كافر و ظالم  يانسان ها  به. قرار دهد  در اختيار جهنميان  زقوم

  براي  و آرامش  و آسايش  و عدالت  صلح  پيدايش مبدأباشد و   ديگران  حال  به  نافع  كه هاآن از   خدمتي
ضرر   و دفع  منافع  در مسير جلب  جا گفتار و كردارشان  همه  بلكه. زند  سر نمي آن هاباشد از   ديگران
  . باشد آن ها  به  و يا ظلم  يگراند  حق  تضييع  باعث  منافع  جلب  چند اينهر. گيرد مي  انجام آن هااز خود 

  
  38فصل 

  خلقت و تربيت
  

    شود كه  پيدا مي انسان ها  در جامعه  ييابتدا  غير از خلقت  ديگري  خلقت  دو نوع  زندگي  در انتهاي  پس
  ييو تقوا  ايماني  صد خلقتصددر انسان ها  بعضي. شود مي  شناخته  كفر و ايمان به نام  خلقت  دو نوع  آن

  گردد و عده ظاهر نمي آن هااز وجود   اي  ثمره  ديگران  به  و خدمت  جز خير و بركتبه   كنند كه پيدا مي
و   عقل  سر كوبيو   از مسير كفر و گناه  كه  هم  خلقت  اين  كنند كه پيدا مي  كفر و نفاق  ديگر خلقت  اي

  و هر عمل كند مي  بد جلوه آن هااز نظر   كيني  هر عمل. دارد آن هابر   حاكميت. شود پيدا مي  وجدان
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الدنيا   الحيوه  في  سعيهم  ضل  الذين :فرمايد خداوند مي  شوند كه مي  انسان هايي.دارد  جلوه  نيك  بدي
  .صنعا  يحسنون  انهم  ويحسبون

  خيال  ،بد است آن ها  كارهاي  است  كنند عادالنه مي  خيال  است  ظالمانه آن ها  فعاليت و  حركت  يعني
  آيات  در بعضي. شود پيدا مي  انسان  و عمل  از مسير علم  كه  است  دوم  خلقت  اين.   است  ند نيككن مي

  خلقت  اين ، كردم  خلق  كافر را از آتش  و شيطان  آفريديم  را از خاك مؤمن  انسان :فرمايد د ميخداون
ر و كفا.  است  از تولد تا مرگ  خلقت  اين  دوره. شود پيدا مي  دوم  از مسير خلقت  تشيا آ  از خاك
آورند در  نظام  كنند و به  كنترلخود را   وجودي  توانند مقتضيات نمي. شوند مي  ساخته  از آتش  منافقين
  به آن ها  پس. كنند سوزانند و نابود مي چيز را مي  همه  مانند آتش  لكهب. باشند  مردم  حال  به  تا نافع
خدا   اطاعت  ر دايرهد  و فطرت  عقل  در نظام  كه  و تقوي  ايمان  اهل  شوند وليكن مي  ساخته  آتش  تطبيع

بذر   خاك  هك همان طور. هستند  پرورش  عامل  يعني. شوند مي  ساخته  خاك  طبيعت  بهكنند  مي  فعاليت
  خاك  به  را تبديل  و قازورات  تكثافا آن طرفرساند و از  ثمر مي  پروراند و به را مي  و علف  گياه
  پرورانند و به ا مير  ديگران  و احسان  و خدمت  نيك  با اعمال مؤمن  يانسان ها .كند  و طاهر مي  طيب

        نيكو   و اخالق  اعمال آن هاكنند و از  بد را در وجود خود نابود مي  قافكار و اخال. رسانند ثمر مي
 . آتش  طبيعت  كافر به  يانسان هاشوند و  ظاهر مي  خاك  طبيعت  به مؤمن  يانسان ها  پس. سازند مي

  . و حرارت  كافر را از آتش  يانسان هاو   آفريديم  خاك را از مؤمن  انسان :فرمايد خداوند مي
كند  مي  يحرا تشر  انسان  و خلقت  وارد شده  )ع( اطهار   از ائمه  كه  احاديث  بعضي  است  الزم  رابطه  در اين

 نشان گر ،داند مي  خلقت  به  را مربوط انسان ها  حركت ظاهراً  و اخبار كه  آيات  زيرا اين شود  يادآوري
و   كنند و خلقت مي  خود فعاليت  خلقت  بر پايه انسان ها  دهد كه مي  نمايش اين طور و ظاهراً  جبر است
  فاضل  شيعتنا منا خلقوا من :فرمايند مي  )ع( اطهار   مهمشهور از ائ  حديث. دارد  حاكميت آن هابر   طبيعت

  .لفرحنا  لحزننا و يفرحون  طينتنا يحزنون
را  امام هاما   كه  اند وقتي  شده  ما خلق  گل  از زيادي. خود ما هستند  از جنس امام هاما   شيعيان  يعني

. كنند پيدا مي  نشاط  هم آن هاببينند   و با نشاط  حال شوند و اگر ما را خوش مي  ببينند محزون  محزون
  كه  است  حقيقت  اين نشان گر  زياد است  اش  نمونه  آيات  و همچنين  اخبار و روايات در  كه  حديث  اين

  ايماني  خود جنسيت  در خلقت مؤمن. دارند  خود با يكديگر فرق  و خلقت  و كافر در جنسيت مؤمن
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خود   در خلقت  كفار هم. شود در او پيدا مي  ييو تقوا  ايماني  گرايش ، خلقت  اساسبر دارد و قهراً
  ما از زيادي  شيعيان  حديث  زند در همين سر مي آن هاكفر آميز از   اعمال دارند، قهراً  كفري  جنسيت

  رتيدر صو.  است  خلقت  ماده  آن اين جادر   دارند، طينت  و جنسيت  اند با ما سنخيت  شده  ما خلق  گل
  و خلقت  ييابتدا  ساخت  توانند بر خالف باشد نمي  داشته  و كافر تفاوت مؤمن  ساخت  ييابتدا  خميره  كه

  ديگران  وليكن  درختيم  يك  شاخه  و علي  من: فرمايد مي )ص(   پيغمبر اكرم  رابطه  در اين. كنند  خود عمل
  باالتر آيه و  ايم  شده  نور خلق  از يك  علي و  نم: فرمايد ديگر مي  و يا جاي مختلفند  يدرخت هااز 

   . سجين  الفجار لفي  و كتاب  عليين  االبرار لفي  كتاب: فرمايد مي  كه  است  قرآن
زند و يا از  سر مي  انساناز   كه  و افكار و اخالقي  اعمال  كليه  است  انسان  وجودي  هاي  نوشته  هم  كتاب
  عمل  را نامه  وجودي  هاي  نوشته  اين. گردد مي  در وجود او ثبت شود مي  او واقع در مرءا و منظر  انديگر
  به  مربوط  آيات اخبار و  اين  تمامي. دارد  كميتحا  انسانها بر   نوشته  اين  كه  است  مسلم. نامند مي

نور   نور هستيم  از يك  عليو   من: فرمايد مي )ص(  اكرمپيغمبر اين كه.  است  انسان  و تربيتي  علمي  ساخت
  تغذيه.  ايم  شده  تربيت  كتاب  و از مسير يك  مكتب  در يك  يعني.   است  نور علم  معناي  در اين جا به

برد منظور نور  مي به كارنور   كلمه  جا خداوند در قرآنهر.  است  گرفته  خدا سرچشمه  تبما از مك  علمي
از   انسان  بد و خوب  زيرا اعمال  است  انسان  زندگي  ناظر دوران  هم  لاعما  كتاب.  است  و تربيت  علم

زند،  از او سر نمي  باشد فكر و عملي او  ييابتدا  ساخت  مادر كه  در رحم. شود صادر مي  تولد تا مرگ
او   دل  كند در لوح مي  گيرد و عمل شنود و يا ياد مي بيند و مي  را مي آن چهشود  مي  وارد زندگي  وقتي
  با اين  در ارتباط  دائم. دارند  و يا نفس  لوح به نام  اي  وجود خود صفحه  در داخل انسان ها. شود مي  ثبت

مانند   درست.  است  ناميده  الكاتبين  را كرام آن هاخداوند   كه  در كار است  فرشته به نام  قلمي  صفحه
را   انسان  و سكنات  حركات  تمامي  مانند قلم  برق  نيروي ، صدا و سيما، نوار مانند كاغذ است  نوار ظبط

  نمونه  كه  روح  ، نيروي شده  خوانده  لوح به نام  انساندر وجود   ضابطه  چنين كند يك مي  ضبط  در آن
شنويد در وجود  مي د ياييگو مي آن چهبيدار هستيد   كه  نشما اآل  شده  خواتده  قلم به نام  است  برق
ها را   حادثه. كند شما كار نمي  ييو بينا  ييباشيد شنوا  خوابيده  كه  زماني  شود وليكن مي  ثبت  انخودت
  مانند راديوي  بيداري  هستيد و هنگام  خاموش  مانند راديوي  خواب  هنگام. كنيد نمي  و ثبت  ضبط
  قلب  صفحه  اين. شود مي  خوانده  فرشته به نام  كه  است  روح  ييروشنا  همان  و ضبط  ثبت  عامل  روشن
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  گويد و عمل مي  انسان آن چه  دائم  شده  شناخته  قلم به نام  انسان  روح  و شعاع  شده  ناميده  لوح  كه  انسان
دهد  مي  تشكيل را  انسان  معلومات  شده  ضبط  ها كه  ها و شنيده  گفته  كند همين مي  و ضبط  كند ثبت مي

كفار و   آموزند وليكن خدا و انبياء مي  از مكتب  دائم  ينمؤمن. دارد  حاكميت  انسانبر   معلومات  و اين
 فضايلو   و اخالق  الهي  معارف  آموزند، در وجود كفار و منافقين و الحاد مي  شرك  از مكتب  فقينمنا

. اند  اعتنا بوده اند بي  رفته  و اگر هم  تهنرف  ييمكتب ها  چنين يك  زيرا به  است  نشده  و ضبط  ثبت  يانسان
كفر   كه  دانشي و  علم  هم آن ها. اند  داشته  كفر و الحاد اجتناب  از حضور در مكتب  هم  و متقين  ينمؤمن

  اختالفات  اين  تمامي  پس .اند  نكرده  وضبط  خود ثبت  دل  اند در لوح  و اگر شنيده  است نشنيده  و گناه
گيرد   مي  سرچشمه  دلشان  ها در لوح  و نوشته  خط  از همين مؤمنكافر و   دو گروه  بين  و اخالقي  رواني

زند و   سر مي آن هاو بد از   خوب  اعمال  حاكميت  در مسير همين. دارد  حاكميت آن هاها بر  و همين
به   توانند به  مي كفر باشند  از مراحل  اي  حلهدر هر مر.  است  نشده  سلب آن هااز   آزادي  حال  در عين
  همه  هم  ينمؤمنشود و   تعبير مي  توبه  به  از آن  خدا بياورند كه  به  ايمان. برگردند  خدا و حقيقت سوي

بروند و   ر و گناهكف  سوي  را رها كنند و به  خدا و حقيقت  توانند راه باشند آزادند و مي  هرجا كه  توق
دارد   در وجود خود لوحي  يانسانهر  :فرمايد خداوند مي  كه  ليلد  همين  به  پس. شوند  مرتد شناخته
 : فرمايد  مي  كه  در اختيار خداوند است  فرشته به نام  لوح  با آن  در ارتباط  كاغذ و قلمي  مانند صفحه

    .ما يفعلون  يكتبون
 شود منظور از مي  ضبطو   وجود شما ثبت  ر لوحد  قلم  همان به وسيلهاز شما سر زند   هر فعلي  يعني
  همه  و روايات  آيات  دارد بنابراين  بر ما حاكميت و  شده  در وجود ما ثبت  كه  است  دانشي و  علم  طينت

  نفس به ناموجود او   ها در لوح  نوشته  خط  او بر مدار همين  و حركت  انسان  دوباره  گر خلقت جا نشان
  .و ما سويها فالهمها فجور ها و تقواها  و نفس :مايدفر خداوند مي  رابطه  و در اين  ستا
شنود  بيند و يا مي را مي آن چهنامند،  مي  هم  محفوظ  را لوح آن  كه  است  قلب  صفحه  همان  انسان  نفس 

  .شود مي  و ضبط  ثبت  گويد ناخودآگاه و يا مي
و   جن  و خلقت  و خاك  را از گل  انانس  خلقت  و تعالي  خداوند تبارك  كه  هست  در قرآن  هم  آياتي
  در زندگي  انسان  تربيت  دوره  همين  به  مربوط  هم  خلقت  اين. د كن مي  معرفي  مي  را از آتش  شيطان
  هاي  نوشته  و خط  معلومات  همين  اساسرب  عالم  و بدان  نيكان  تمامي  است  مسلم آن چه. باشد دنيا مي
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  خداوند در خلقت. مادر  در رحم  ييابتدا  و فطرت  خلقت  اساسبر  كنند نه مي  د فعاليتخو  وجودي
  احسن  في  نسانلقد خلقنا اال :فرمايد جا مي  كند يك مي  معرفي يك نواخت به طور را انسان ها  ييابتدا
  . تقويم

تا   را از نطفه  انسان  تخلق  جا كه يا آن  آفريديم  در حد اعتدال  و با قوام  ، كامل خوب  ليرا خي  انسان 
از  ها آن  كه كند مي  معرفي يك نواخترا  انسان ها  كند، تمامي مي  شود تشريح متولد مي  كه روزي
و   از پوست  پوششي  به  و از عظام  عظام  بندي  استخوان  به  و از علقه  علقه  به  و از مضغه  مضغه  به  نطفه

رسيد و از   حد بلوغ  به  كه تا روزي  داديم  او را ادامه  زندگي همين طورو   دنيا آورديم  و او را به  گوشت
  تمامي يك نواخت  ،است  ييابتدا  خلقت  به  مربوط  كه  آياتي  پس.  پيري  و عقل  جواني  دوران  به جا آن

  از تمام  وطيمخل آن ها  و نطفه  شده  شروع  و خاك  از آب آن ها  خلقت  كند كه مي  را تعريف انسان ها
  ان  ثم  الفطره  مولود يولد علي  كل: فرمايد مي  )ص( پيغمبر اكرم  رابطه  و در اين  است  بوده  عناصر خلقت

   . و يمجسانه  و ينصرانه  يهودانه  ابواه
  ير تربيتپدر و مادر در مس اين كهشود جز  متولد مي  اسالمي  سالم  قتو خل  با فطرت  هر كودكي  يعني
  حديث  اين  پس. دهند مي  انتقال  و مجوسي  و مسيحي  يهودي  جنسيت  دهند و به او را تغيير مي  قتخل

گويد در  مي. گذارد مي  فرق  تربيت  با دوران  خلقت   دوران  بين  است  احاديث  از مشهورترين  كه  شريف
و  كند مي  را گمراه آن هاپدر و مادر  شوند بعدا مي  خلق  سالم  بر فطرت  مسلمانو   سالم  كس  همه  خلقت

  .نار  من  مارج  من  الجان  كالفخار و خلق  صلصال  من  نساناال  خلق :فرمايد مي  در قرآن  ديگري  باز آيات
 بود  آتش  به  است  مخلوط  كه  را از گلي  و جنيان  آفريديم  و پخته  خشكيده  را از گل  انسانما   يعني

  كه(  در اختيار داريم  كه  ياتآو   از مسير احاديث  روشن داليلو   حقيقت  اين  به  جهبا تو و  آفريديم
در   شداليلو) باشند  ديگري  و خلق  ديگري  نوع اين كه  هستند و نه  و اوالد آدم انسان ها  از همين  جنيان
  نه  است  تربيت  دوران  آتش و  گل منظور از  .است  شده  بيان  كهف  و سوره  انعام  تفسير سوره  كتاب
و   جنيان  خداوند روز قيامت  انعام  در سوره.  كنيم مي  اشاره داليل  آن  به  ما مختصري و  در رحم  خلقت
  بيشتر است  انسانتعداد افراد شما از   :گويد كه مي  جنيان  به. دهد  ود قرار ميخ  خطاب  را طرف  انسان

گشايند و  مي  خواهي  معذرت  به  اند زبان  را استثمار كرده  جنيان  كه  كه هاانسان از   رؤسايي اين جادر 
  بهره آن هااز   ، در زندگي آورديمخود در  استثمار و استخدام  ا بهر  جنيان  پروردگارا ما اين :گويند مي
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سا ؤاز ر  بعضي  كه دهد مي  نشان  آيه  اين  د پسما فرا رسي  اجل  كه تا روزي  سربند دنيا شديم  گرفتيم
  دانيم را مي  اند و اين  گرفته  بهره آن هاو از   آوردهخود در  استخدام  را به  د جنيانان  بوده انسان هااز   كه
غير از   نوعي  اگر جنيان. اند  نداشته  حكومت  بر جنيان  عالم  سايؤو ر  پادشاهان  در تاريخ  وقت هيچ  كه

  . اند  بوده  انسان
   و فاقد معلومات  افتاده  عقب  يانسان هااند   بوده  در استثمار پادشاهان  كه  دهد جنياني مي  نشان  هآي  پس
از  همين طوراند و   كشيده كار آن هااز   و پادشاهان  بوده  و پادشاهان  تسخير سالطين  تحت  اند كه  بوده

  يا ابن ،كند مي  سؤآل  )ع(   صادق  از امام  مردي  كه  شده  نوشته  فقهي  يكتاب هاو اخبار در   مسير احاديث
  فروشيم  مي  مردم  و به  خريم  را مي آن ها  اجناس.  كنيم مي  معامله  بياباني  اعراب  ينما با ا ،)ص(  اهللا  رسول
يرا دارد ز  ، كراهت نيست  ها خوب با بياباني  معامله :فرمايند  مي  ؟ حضرت چطور است آن هابا   معامله
  لشكريان  در تعريف  حديث همين طور. شوند مي  شناخته  انسان به صورت  هستند كه  يجنيان آن ها
 :فرمايد داوود خداوند مي  ابن  لسليمان غلظوا  الجن  ان: فرمايد  مي  كه  است  داوود وارد شده  ابن  سليمان
   كنند چگونه  مي  سؤآل. بند كشيد  را به  و ديوان  جنيان  تمام. را مسخر خود نمود  و انس  جن  سليمان
 همين طورو  شدند  سليمان  در امدند و تسليم  انسان به صورتفرمايد   مي  بند كشيد امام  را به  جنيان
  اعراب  آن  يعني  الجن  من  طائفه  انهم :گويد اند مي نرسيده  تمدن  به  ابانيبي  كردهاي  در معرفي  حديث
ند انسان به صورتها  بياباني  اين  است  بديهي. هستند  از جن  اي فهيطا  بياباني  يانسان ها  نو يا آ  بياباني
  معلوم  مستور و مخفي  عوامل  يعني  جن  كلمه  به  داند و با توجه مي  از جن  اي  را طايفه آن ها  امام  وليكن

 غالباً  شده  شناختهنا  يانسان هاستند و ه  انسان  در جامعه  شده  شناخته  متمدن  يآدم ها  شود كه مي
  وحشي  يانسان ها  همين  جنيان  پس. شوند مي  شناخته  جن  عنوان  به  مدنو فاقد ت  ييو صحرا  بياباني
  وريآ  را جمع آن هاها و صحرا ن هاااز بياب  را مسخر نموده آن هاداوود   ابن  سليمان  اند كه  بوده  بياباني
از   اي  طايفه  جنيان اين كه  به  با توجه  پس.  است  كار كشيده آن هاو از   آوردهخود در  تخداماس  به  نموده
  را از گلي  و جنيان  آفريدم  خشكيده  پخته  را از گل  انسان: فرمايد هستند خداوند مي انسان ها  همين

يك و  يك جوررا  انسان ها  ييابتدا  لقتخ  كه  در برابر آياتي  آيه  اين. تنها  از آتش  نه  آتش  به  مخلوط
از   جنيان :گويد مي  كه  آياتي  كه  است  اين نشان گركند  مي  معرفي  كودكي  تا دوران  فهاز نط نواخت
   تربيت و  تعليم  دوران  كه  ستآن ها  دوم  خلقت  به  اند مربوط  شده  آفريده  از خاك انسان هاو   آتش
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خود و   طبيعت  اساسبر  يييا روستا  ييو صحرا  بياباني  فاقد تمدن  يانسان ها اًباشد زيرا غالب آن ها
ترند  نزديك  و بربريت  وحشيت  و تقوا هستند به  فاقد ايمان غالباً. شوند  مي  تربيت  و كنترل  نظام  بدون
و   ديني  در نظام  اند كه  نديده  هم  ندارند، تعليمات  اجتماعي  نيستند و نظام  اجتماعي.  يتانسان  تا به

فاقد  آتش پارهو   مانند آتش  در زندگي  كنند يعني كار مي  آتش  طبيعت  به غالباً. قرار گيرند  ايماني
و   رتشراو هستند   و نظام  فاقد نظم  خود را كه  كودكان انسان ها  هم  هستند و گاهي  و تمدن  نظام

ندارد هر   و نظام  خود نظم  در حركات  زيرا آتش  است رهآتش پاما   بچه :گويند دارند مي  جسارت
        چيز را   دارد و همه  و نظام  خود نظم  در طبيعت  خاك  د وليكنكن ميخود نابود   را سر راه  چيزي

  يانسان هاو   خاك  به  را تشبيه مؤمن  يانسان ها  آيات  خداوند در اين .رساند ثمر مي  پروراند و به مي
  هستند، خود را و همه  او تقو  و عقيده  علم  در نظام  نيمؤمنزيرا .  مي كند آتش  به  را تشبيه  فر و منافقكا

      گردد، نمايش مي  مستهلك آن هارسانند، شر و فساد در وجود  ثمر مي  دهند تا به مي  پرورش چيز را
  گيرند به مي  را تحويل  هر كثافتي  تند كهها هس مانند خاك  است  و طهارت  پاكي  جا نمايش  همه آن ها

     را   خود هر چيزي  سر راه آتش ها  وليكن. كنند مي  را پاك  آورند و هر نجسي در مي  خاك  طبيعت
از   گويد جنيان مي  كه  آياتي. كنند مي  فعاليت  آتش  طبيعت  فار بهك  پس. كنند سوزانند و نابود مي مي

شوند و  مي  تربيت  كفار آتشين. باشد مي انسان ها  تربيت  دوران  به  مربوط  اكاز خ  نايانسآتشند و 
را از   و جنيان  خدادوند شياطين  باشد كه  اول  خلقت  به  مربوط  آيات  اگر اين.  و نظام  در نظم  ينمؤمن
شوند و  مي  مكلف  يند  يك  هر دو به اين كهبيافريند، با   را از خاك مؤمن  يانسان هاكند و   خلق  آتش

  لغو است  و طبيعت  خلقت  برخالف  كنند، تكليف مي  دعوت  و تقوي  اطاعت  را به  هر دو طايفه  پيغمبران
  گوسفندان  روش  به  را مكلف  و درندگان  ها خداوند گرگ  كه  است  مانند اين.  است  جبر محض  بلكه

. توانند دانند و نمي نمي  چيزي  درندگي به جزها  گرگ.  درندگان  روش  به  را مكلف  كند و گوسفندان
قرار   درندگان و يا انسان هاو در اختيار   نمودن  و خود را فربه  ز چريدنه جب  و آهوها هم  گوسفندان

  كند يا آتش  آتش  عمل  به  را مكلف  خداوند خاك  كه  نيست  درست. دانند فهمند و نمي نمي  چيزي  دادن
و   دادن  پرورش  خاك  و طبيعت  است  و سوزانيدن  نابود كردن  آتش  طبيعت.  خاك  عمل  به  را مكلف
  نيست  ، درست درنده  و حيوانات  باشند مانند گوسفندان  مخلوق  دو نوع  و انس   اگر جن  پس.  رويانيدن

  درندگان. شوند  حكم  يك  به  و محكوم  تكليف  يك  به  مكلف با يكديگر  متباين  مخلوق  دو نوع  اين  كه
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  آيا درست.  است  جبر محض  تكليفي  چنين يك. كنند  عمل  مانند درندگان  گوسفندانو  مانند گوسفندان
و يا   كردي  رهآهو را پا  ، شكم بودي  چرا درنده  ببرد كه  جهنم  را به  و توانا گرگي  عادل  خداي  كه  است

و   منزه وندخدا.  وردياو را نخ  تن  و گوشت  نكردي  را پاره  گرگ  ا شكمچر  ببرد كه  جهنم  آهو را به
خود   و خلقت  طبيعت  اساسبر  خود را كه  از مخلوقات  لوقيكند و مخ  حكم  ظالمانه اين كه از  ستمبرا

 انسان ها . است  انسان  به  مربوط  و تكاليف  جا احكام  همه  كلي به طور. نمايد  مجازات ، كرده  فعاليت
  وليكن را اختيار كنند  يا باطل  حق  اهند رتوان مي .مختارند و زيرا آزاد هستند  الهي  تكاليف  به  مكلف
اين از  انسان هاشود،  پيدا مي  از مسير تربيت  كه  يمبدان انسان ها  دوم  خلقت  به  را مربوط  آيات  اگر اين

كفار   و يا دعوت شوند  تربيت  مسلمانكنند،   و اولياء را قبولانبياء   بگيرند، دعوت  تماس  با نيكان كه
به آزادند . آزادند  و تربيت  دعوت  قبولي  شوند، در اين  تربيت  كنند كافر و منافق  را اجابت  و منافقين

  هاولياء خدا بروند و ب  بنشينند و يا سر سفره آن ها  و تربيت  تعليم  ها بروند، سر سفره  معاويه طرف
  اند و اين  كرده  را انتخاب  و يا نادرست  درست  راه انهآزاد اين كه  نظر به. شوند  تربيت آن ها  تعليمات
  بد و خوبي  اعمال  را براساس آن هادارد   حق  خداوند متعاللذا   است  بوده  حجت  بعد از اتمام  انتخاب

  . نمايد  اند مجازات  و داشته دارند  كه
و   منافق  اي  كافر و عده  اي  عده  كه انسان ها  بين  فاحش  اختالف  اين  كه  است  و روشن  اضحو داليل  پس
  شود، اين پيدا مي آن ها  و دركات  در درجات  تفاوت  همه  شوند و اين مي  از اولياء خدا شناخته  اي  عده

چرا كافر   اگر بپرسي  يانساناز هر  شما. باشد مي آن ها  و تربيت  تكليف  دوران  به  مربوط  اختالفات
  و خدمت  احسان  مردم  به  بودي  خوبي  و يا چرا آدم  را كشتي  ييخدا  ؟ چرا بنده كردي  ، چرا دزدي شدي
  مكتب  به  جا مربوط  ها همه جواب . كردي  و چرا چنين  گفتي  چنين چرا  كني  سؤآل  ، از هر كسي نمودي

 آفريد من  و خاك  خداوند مرا از آب  گويد چون نمي هيچ كس.  خلقت  به  بوطمر  شود نه  مي  و تربيت
  آتش  هم آفريد من  خداوند مرا از آتش  گويد چون نمي  ديگري  ، يا آن كردم  خوبي  كارهاي  چنين  هم
  و مكتب  ربيتو ت  علم  به  و بد خود را مربوط  خوب  اعمال  دليل آن هااز   هر يك.  و سوزانيدم  شدم  پاره

و   واداشت  خيانت  مرا بهكار  خيانت  كرد و جامعه  كفر مرا كافر تربيت  جامعه :گويد مي. داند  خود مي
  و دركات  درجات اين  تمامي  پس. و تقوا كرد  ايمان  مرا وادار به  ايمان  اهل  پاك  محيط :گويد يا مي

    به  هم  و تربيت  ستآن ها  تربيت  دوران  به  مربوط ين هاا  همه  آمده به وجود انسان هادر   كه  متفاوتي



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  . گيرد مي  انجام آن هاخود   و آزادي  اراده
  و شتابي  عجله  روي :گويد گيرد و مي ايراد مي  و عجول  زده شتاب  يانسان هاخداوند بر   يازدهم  در آيه

  براي آن كهاز   پيش ،شود  بد مي  اعمال  كبمرت  ،خوب  كارهاي  به  و عمل  خواهيخير  به جايدارد   كه
  انجام  نيك  خود اعمال  خود و خانواده  سعادت  براي آن كهاز   خواهد و پيش بخواهد ضرر مي  خود نفعي

 انسان ها :فرمايد مي  خر آيهآو در . شود بد مي  اعمال  باشد، مرتكب  شتهدا  دهد و با اولياء خدا تماس
آن از   پيش  ستآن ها  و خلقت  مزاج  از مقتضيات  نيز يكي انسان ها  شتابزدگي. نندك كار مي  زده شتاب

  فعاليت  و هوس  از مسير هويثمر برسانند   وجود خود را به  پيدا كنند و شجره  اجر و ثواب  استحقاق كه
  كه  است  نهفته  عجيبيسر   هم  شريفه  ايه  كنند در اين مي  ضرر خود تمام  را به  الهي  مقدرات. كنند مي

  و يا جماداتي درخت ها  مانند همين  در طبيعت انسان ها. كند مي  تعريف  را از نظر رواني انسان ها
  كاشته  در ابتدا كه درخت ها. كنند پيدا مي  اي  تازه  وند و جنسيتش مي  متكون  در طبيعت  هستند كه

خود را در اختيار   ثمرات. ثمر برسند  به  كه  ذرد تا روزيگ مي آن هابر   رويند چند سالي شوند يا مي مي
  هاي آورند و در سال مي به وجود  تا ميوه  ، دوتا تا ده ي، يك ثمر رسيدن  به  اول  هاي سال. گذارند بشر مي

نيز  اانسان ه. آيد مي  عمل  به  ميوه آن هابيشتر و يا كمتر از    ، دو تن تن  يك  گاهي  يا آخر زندگي  سطو
  طبيعي  حوادث  در معرض  رسند بايستي ثمر مي  به  بعد از مدتي  ند كههست  شجره  يك  كيفيت  همين  به
  از نوع  خوبي  شوند تا در انتها ثمرات  تربيت  قرار گيرند، مدتي  الهي  تقديرات  و در نظام  يانسانو 

 غالباً. نبيند  مند شود و ضرري  بهره آن هاود از وج  جامعه. ظاهر گردد آن هااز   صالح  و اخالق  اعمال
باشند در   داشته  يآسمانو   الهي  مربي  ثمر برسند و يك  انبياء به  و تربيت  مكتب  اگر در فضاي انسان ها

خداوند   دستورات  بر طبق  كنند اعمالشان مي  سعي. كنند پيدا مي  و ديني  عقلي  ال بلوغبا  به  چهل  سنين
. گردد ظاهر مي  حركت  و نتايج  حركت  كيفيت  به  معرفت  دنباله آن هااز   هر حركتي. اشدب  متعال
  عجوالنه  الهي  مقررات و  مقدرات  به  كامل  از آگاهي  و شعور  و پيش  عقل  به  از رسيدن  پيش  وليكن
  به  كه  پيشرفته  ينسان هاا  برسانند، حق  و منصب  مقام  خواهند خود را به زود مي  خيلي. كنند كار مي

. نشينند مي آن ها  جاي  به  زنند و خودشان مي  را عقب آن هاكنند  مي  هستند ضايع آن ها  پيشواي  جاي
و   ظلم  از طريق  مختصري  رياست  يك. شوند مي  محروم  اساتيد و پيشوايان  و تربيت  از علم  در نتيجه

و اولياء خدا   برانمپيغ  در اطاعت  زندگي  ابتداي  ناز هما  انكار  اگر معصيت. آورند مي به دستزور 
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 قرار  آن هادر اختيار   و زحمت  رنج  بهتر و زيادتر و بدون  خيلي  و قدرتي  كنند، ثروت  وظيفه  انجام
  ند بهمبر باشو پيغ  امام  اگر در اطاعت  كنند كه مي  ، خيال و پيغمبران  ائمه  مخالف  يانسان ها. گيرد  مي

خدا   و بندگي  در مسير اطاعت. كنند  مي  اشتباه اين كهبا  رسند  خود نمي  آل و ايده  مطلوب  زندگي
  بدون  سالم  و بدن  عقل  و همچنين  و مشقت  رنج  بدون  سالم  و رياست  مقام  زحمت  بدون  سالم  ثروت
  يانسان هاشود و  داير مي  الهي  كومتح  كه  مانيز. گيرد قرار مي آن هادر اختيار   و مرض  كسالت
   و مقاماتي  درجات  به آن هااز   هر يك  حكومت  آن  شوند در پناه مي  الهي  حكومت  جذب  و متقي مؤمن
    براي  دنيايي  و منصب  و يا مقام  و ثروت  هزار برابر مال  چندين  شوند كه مي نايل  و ثروتي  مال  يا به
خود   يأر  زنند و به اولياء خدا را كنار مي. ندشو مي  وارد ميدان  عجوالنه  وليكن دارد  ارزش آن ها
در  .شوند  مي  محروم  الهي  و بركات  از فيوضات  در نتيجه. كنند  مي  را اداره  خود و ديگران  زندگي

  خداوند در ساخت :فرمايد كند مي مي  تشبيه  اي  شجره  را به انسان ها  كه  )ع(  صادق  امام  ،آيات  مسير اين
   :است  كرده  دو را با يكديگر مخلوط  و اين  برده به كار  دو اصل  انسانوجود   شجره
  .  انسان  و هوس  و هوي  و مزاج  ماديت  سازمان  اول  اصل
  .   انسان  و معرفت  و عقل  و روحانيت  روح  ومد  اصل

  عقل  شجره  كه  دوم  اصل  از مقتضيات  بيش  ،شده  شناخته  لجه ثمرات  عنوان  به  كه  اول  اصل  مقتضيات
در برابر  ،شود مي رو به رو  ديگران  و ثروت  با مال  انسان  وقتي مثالً. كند بروز مي  انساندر وجود   است

و د  از آن  كيي. شود مي  تحريك  انساندو اقتضا در وجود   عادالنه  و يا تصرف  ظالمانه  تجاوز و تصرف
    كند كه او را وادار مي  انسان  و طبيعت  مزاج  ثمره ، حرص.  را قناعت  نامند و ديگري مي  اقتضا را حرص

و   روح  اقتضاي  كه  و ايمان  جا عقل  در همين. كند  تصرف  و غاصبانه  را طالمانه  ديگران  و ثروت  مال
  تو در اين  تصرف  بايستي مي :فرمايد مي. كند مي  نهي  و جابرانه  ظالمانه  فاو را از تصر  تاس  روحانيت

را   تجاوز غاصبانه  هك  و معرفت  عقل  اقتضاي  همين  اساسبر. باشد  مال  صاحب  و اجازه  ناذ  به  اموال
    تجاره  تكون  اال ان  بالباطل  بينكم  ولكمال تاكلوا ام: فرمايد مي  در قرآن  مه  خداوند متعال.  دنك مي  تحريم

    .تراض  ان
در برابر   و استفاده  رساني  فايده  طريق  نكنيد، مگر به  تصرف  و ظالمانه  يكديگر را غاصبانه  مال  يعني
  شرط. كند مي  مطرح  اموال  حليت  رايب اين جادر   دو شرط. يكديگر  رضايت  به  هم و آن  رساني  فايده
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  دوم  و شرط  جانيو م  مفت  استفاده  نه باشد  ديگران  به  رساني  دهفاي برابر  از ديگران  استفاده اين كه  اول
آن از   پيش  با شتاب  و ماديت  مزاج  اقتضاي  كه  دروني  انگيزه  اساسبر  انسان  وليكن  طرفين  رضايت

  تصرفات  كند و از اين مي  تصرف  مردم  نمايد در اموال  را بشناسد و او را راضي  مال  صاحب كه
  پيام  حساب  با اين. كشد مي  و نزاع  جنگ  به  شود و عاقبت پيدا مي  در جامعه  ها كه مصيبت  چه  عجوالنه

خواهند در  مي  كه  و تصرفاتي ها اهشوجا در برابر خ  همه  كه  است  ينا ها انسان  به  شريفه  آيه  اين
  نداشته  در كار خود عجله  و منصب  مقام  هبرسانند يا ب  و ثروت  مال  باشند خود را به  داشته  زندگي
اولياء خدا   و حكمخدا   ،  ابتدا حكمتأملصبر و   كمي  بلكه كار نكنند  و ماديت  مزاج  قتضايا  به. باشند

خدا   يروزي هااز   آورند و بعد از آن به دستخود   و تقاضاي  خود و طلب  و سكنات  را در حركات
  .كنند  استفاده

  39فصل 
انسان ها تا   تكاملي  در تحوالت  دو آيت  اين  خدا هستند و نمونة  و روز هر دو آيات  بش

   روز قيامت
  

از   يكي. كند مي  بيان  در تفسير و تأويل آن و روز را  شب  پيدايش  خداوند حكمت  دوازدهم  در آيه
باشد،  لياء خدا ميخدا و او  يشتر مطلوبب  اول  از معناي  دوم  و معناي  است  جا  دو معنايي  همه  كه  يآيات

و   با طلوع  كه  عتروز طبي  شبانه. كند  مي  و روز را تعريف  شب  آيات  خداوند در آن  كه  است  آياتي
و   با طلوع  كه انسان ها  و علميث  فكري  روز زندگي  گردد و شبانه ظاهر مي  خورشيد و ماه  غروب
و و روز را د  ما شب :فرمايد مي  شريفه  آيه  در اين. شود ظاهر مي  انسانكر در ف  ايمان و  نور عقل  غروب
  خود را درك  خداي  و قدرت  عظمت  آيات  از مسير اين انسان هاتا   خود قرار داديم  از آيات  آيت

و   و روز را محو نموديم  شب  ا آيتم  وليكن. پيدا شود آن هادر وجود   و خشيت  فخو  كنند و حالت
  مردم  خود را به  سياه  چهره  فقط  بلكه باشد  نداشته  نمايشي  رابر مردمدر ب  كه  ساختيم  را چنان  شب
  تا در افكار و انظار مردم  روز را بصير و بينا قرار داديم  آيت  پيدا كند وليكن  بدهد و خاتمه  نشان

خود از   و روزي  كسب  بتوانند در پي نور خورشيد  در شعاع انسان هاباشد و   و روشن  بسيار واضح
  سال  يحساب ها  كه  است  روز اين  بانهشديگر   فايده. دنكن  استفاده  اليو تع  خداوند تبارك  ينعمت ها
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  همين  ما به. كند  تنظيم  و ماه  سال  يحساب ها  خود را روي  باشد بتوانند زندگي آن هادر اختيار   و ماه
و   شب.  ايم  از يكديگر جدا و ممتاز باشد آفريده  كه  كيفيتي  به  نو معي  مشخص چيز را  همه  كيفيت

. گردد خورشيد داير مي  و غروب  ا طلوعب  كه  است  و تاريكي  روشن  فضاي  همين   روز در ظاهر قرآن
را   ، زمينشود خورشيد پيدا مي  كردند از حركت مي  خيال  متقدمين  روز را كه  شبانه  پيدايش  كيفيت
. كند مي  بيان  نور است  در سوره  ريديگ  در آيه  دانستند خداوند متعال مي  و خورشيد را متحرك  ثابت

. شود و روز پيدا مي  مركز شب  شدن  هوارون  و روز از طريق  شب  پيدايش  دهد كه مي  جا نشان و در آن
  .و النهار  اليل  اهللا  يقلب :فرمايد جا مي رآند

. گردد ظاهر مي  كند شب مي  گردد و روز را وارونه كند روز ظاهر مي مي  را وارونه  وند شبخدا  يعني
.  است  زمين  كره  وضعي  حركت  به  مربوط  دارد كه  و روز صراحت  شب  در پيدايش  شريفه  آيه  اين
  فضا سفر كنند و از دايره  به انسان هااگر .  آسمان  در فضاي  شود، نه پيدا مي  و روز در زمين  يرا شبز

  است  جا فضا يا روشن  همه  بلكه. وجود ندارد  و روزي  شوند در فضا شب  خارج  زمين  فضاي  حاكميت
  و اكنون  زمين  كره  خارج  فضاي  نه.  است  زمين  و روز كره  ظهور شب  مركز و ميدان  پس.  يا تاريك

  شب  تاريكي  در آن  كه  مركزي  در اين :فرمايد خداوند مي  است  زمين  روز كره  شبانه  مركز پيدايش  كه
  وارونه  آمده به وجودروز   ييروشنا  در آن  كه  مركزي  و اين تا روز شود  كنيم مي  وارونه  آمده به وجود

  هكر  وضعي  حركت  همان  صراحت  و روز به  شب  جاي  شدن  وارونه  ظاهر گردد و اين  تا شب  كنيم مي
   .و النهار  الليل  اهللا  يقلب: فرمايد مي  كه  است  زمين
  كنيم مي  را وارونه  و شب. شود مي  شب  كنيم مي  وارونه  پيدا شده  زمين به وسيله  خدا روز را كه  يعني
ند و گردا مي  متو عظ  بزرگي  را ما با اين  زمين  خداوند كره  كه  جهت  و از اين گردد روز مي  به  تبديل

  تكيه  ييجا  به  كه  ييفضا  زمين  زيرا در گردش  است  خداوند متعال  عظمت  داليلاز   يكي ،چرخاند مي
بگرداند و  ،ردرا در اختيار خود بگي  زمين  كره  اين  مكانيكي  چرخش به صورت  كه  عاملي  و يك ندارد

  با كارهاي  ارادي  كارهاي. است  ند متعالخداو  اراده  املع  وجود ندارد فقط  عاملي  چنين بچرخاند يك
  ودييكديگر كار كنند، آثار وج  روي  دو عامل  بايستي  مكانيكي  در حركات. دارد  فرق  خيلي  مكانيكي

و يا   ساعت  مانند چرخش. پيدا شود  حركت به نام  اثر سومي  مبادله  اينكنند تا از   خود را مبادله
  عامل  با يك  ياراد  حركت  وليكن  برق  نيروي به وسيله  ابزار برقي  چرخش مثالًها و يا  ماشين  چرخش
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را  دهيد و آن مي  خود را حركت  دست  شما گاهيكنيد   فرض.  است  انسان  اراده  آن  كه گيرد مي  انجام
  و چرخكند  مي  شما حركت  دست. چرخانيد را مي  خود چرخي  با دست  گاهي بريد و مي  باال و پايين

و ابزار   شما و يا ساباب به دست  ماشين  چرخ  حركت. كند مي  شما حركت  دست به وسيله  هم  ماشين
اما . دهد مي  حركت  نيروي  چرخ  آن  د بهكن مي  شما حركت  دست  ، كه است  يمكانيك  حركت  ديگر يك

كند و يا  مي  حركت  شما كه  دست اما. دهد مي  حركت  نيروي  چرخ  آن  كند به مي  حركت  شما كه  دست
  اعصاب  آيا اولگردانيد  چرخانيد و مي خود را مي  و دهان  ا و يا زبانشم  و پاي  دست  هاي انگشت
. ؟گردد  شما باز و بسته  شود و يا چشم  شما خم  انگشت  نوك  آن به وسيلهكشيد تا  خود را مي  دست

شما   اراده  كه  يينيرو  وليكن شود پيدا نمي آن هادر   كتيحر  است  خود محفوظ  حال  شما به  اعصاب
   باال و پايين ،دهد مي  شما را حركت  بدن  ما اعضايش  در مسير اعصاب  بدن  از مركز فرماندهي ،باشد
  عصبي مثالً  شود، يعني مي  مكانيكي  بدن  اعضاي  باشد، حركت  انسان  اعصاب  كشش  اگر عامل .برد  مي
شود يا  مي  ها خم انگشت  نوك  در نتيجه  كشيم مركز مي  طرف  ، به است  ها وصل انگشت  نوك  به  كه

  به  نخ به وسيلهرا   و شاخه ببنديد  درختي  شاخه  را به  نخي اين كه  مثل. گردد مي  باز و بسته  چشم  پلك
 شود ميپيدا   كشش  است  شده  بسته  شاخه  به  كه  و ريسماني  در نخ  اول اين جادر . خود بكشانيد  طرف

  حساب  به  مكانيكي  حركتي  چنين يك. شود مي  شما كشيده به طرف  درخت  شاخه  ريسمان  اين  و بسيله
  ا هنگاممش  بدن  اعصاب  وليكن. كند مي  منتقل  درخت  شاخه  د را بهخو  حركت  ريسمان  يعني. آيد مي

  يد و همراهشمركز بك  طرف  را به  را يا چشم  دست  عصب مثالً  كه  تنيس  كيفيت  اين  به  عضالت  تحرك
  خود محفوظ  به جاي  اعصاب  بلكه. كند  شما حركت  و يا دست شود مي  شما باز و بسته  چشم  كشش  اين

  اراده. گيرد مي  انجام  انسان  رادهاه ب  بدن  اعضاي  تحرك  بلكه. شود  پيدا نمي آن هادر   و حركتي  است
د وش  مي  واقع  در عالم  كه  حركاتي همين طور. كند پيدا مي  جريان  در اعصاب  كه  است  از روح  شعاعي

در اختيار خداوند   زمين  كره  يعني.  است  ارادي  حركات  حركات  اين  و ستارگان  زمين  مانند حركات
 را   زمين  خود كره  خاوند با ارده  است  ساناندر اختيار   چشم  ها  و يا پلك انگشت  مانند نوك  متعال
 شايد. شود پيدا مي  در طبيعت  كه  حركاتي را و ساير  ماه  كره همين طورگرداند و  چرخاند و مي مي

  مكانيكي  ها حركات و زلزله  سيل  و پا پيدايش  هانگيا  شود مانند رويش پيدا مي  در طبيعت  كه حركاتي
تمركز   مايه  حرارت  د و اينمي كنايجاد   حرارت  زمين  و خاك  هوا و آب در  ابافت  تابش  باشد، يعني
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  از تراكم  رويد و يا گاهي  مي  و علف  ها گياه حركت  آن  اساسو بر مي شود  و خاك  آب  هاي مولكول
  ارادي  است  حركتي  صد در صد يك  زمين  كره  حركت  وليكن شود  پيدا مي  گازها و بخار ها زلزله

  زمين  گردش  خانيمچرخود را دور سر خود ب  و يا دست  خود بچرخانيم به دست  كه  مانند بويي  درست
  در كره  كه  زمين  از كره  خارج  عاملي  نه  ستخدا  اراده  صد به صد در  گردد، كه ظاهر مي  كيفيت  اين  به

  كرات  بين  ها كه  جاذبه: گويند  مي  نداندانشم  گرچه. را بچرخاند و بگرداند كند آن  تصرف  زمين
هزار كيلومتر از   ميزان  اگر به  گويند كه مي آن هاخود   چرخاند وليكن گرداند و مي را مي  كرات ، است
  زمين  كره  فاصله  نآدر .  شويم مي  رجخا  زمين  كره  جاذبه  از حاكميت  بگيريم  فاصله  زمين  كره
 بسيار دور و و  هاي  فاصله  برسد به  كند چه  خود جذب  خود بكشاند و به  طرف  هرا ب  تواند جسمي نمي
  عجيب  هاي  فاصله  اين ديگر در  از خورشيد و كرات  زمين  يا كره  زمين  از كره  ماه  رتر مانند فاصلهود

كيلومتر   ميليون  جاهخورشيد صدو پن  دارد و كره  سيصد كيلومتر فاصله  از زمين  ماه  كره :گويند مي  كه
  مكانيكي يها و چرخش  حركات  آورد تا اين به وجودرا   حركات  اين  كرات  جاذبه  است  ممكن  چگونه

و   اسباب اين كه  را بدون  ارادي  حركات  و يا غير طبيعي  طبيعي  يها انسانشايد   و ابزراي  و اسباب
و   طبيعي  خواه  اي  هر حادثه :گويند دانند و مي مي  تنعو مم  باشد محال  خداوند متعال به دست  ابزاري

به   و ابزار حادثه  اسباب  تا با آن  است  الزم  در اختيار عامل  و ابزاري  اسباب  باشد و يا ارادي  مكانيكي
به ها  رگبارها و تگرگ.  است  طبيعت  ها با عوامل  ها و زلزله سيل : مييگو ما مي مثالً. آورد وجود
. شود مي  متراكم  زمين  كره  داخله  آورد و يا گازها و بخار هاي مي به وجود  بارد سيل مي  انبوه رتصو

  يك  كيفيت  اين  به  و زلزله  مسلما سيل. شود مي  زلزله  تعبير به  از آن  كهآورد  مي به وجودانفجار 
. آورد يا گرما به وجودسر ما   كه  تاس  جو زمين  بر كيفيت  متوقف  كه  است  و مكانيكي  طبيعي  حركت

و   تگرگ ،گرداند جا متراكم را بلرزاند و يا ابرها را يك  بخواهد زمين  خداوند كه  پس. ديگر  يا عوامل
 ؟ است  چيز ديگري  طبيعي  عوامل  همين به جز  ستدر اختيار خدا  كه مگر عواملي .آورد به وجودرگبار 

  اي وسيله  چه  را به  لرزش  را بلرزاند اين  زمين  از كره  و يا قسمتي  زمين  و آيا اگر خداوند بخواهد كره
  نيست انسانخدا مانند . دارد  الزم  و ابزراي  اسباب  طبيعي  مانند حركات  هم  زيرا اراده دهد مي  انجام
  و كرات  زمين  رهك  امساك  در تعريف مثالًرا بچرخاند و بگرداند و يا   خود چيزي  و پاي  با دست  كه

. گيرند مي  دوش  را به  باري  كه  برانبگيرد مانند بار  خود بگيرد و يا كول به دسترا   كرات  ديگر اين
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  كه  اي  د وسيلهتر شو گذارد دورتر و يا نزديك دارد و نمي مي  نگه  فاصله  را در اين  مينز  خداوند كه
. شود مي  خدا ناشي  ذاتاز خدا و   ز علما  است  صنعتي  يك  خدا كه  ؟ و اراده چيست  ستدر اختيار خدا

  كند انجام مي  تعريف  رشتهف  عنوان  را به آن ها  خودش  كه  و ابزار و يا عواملي  از مسير اسباب  اراده  اين
  پارچه  هفت  كرد آن مأمورخدا مرا   كه  است  شده  گفته  لييجبرا  از زبان  لوط  قوم  در زلزله. گيرد مي

بردارد، دو   خود از زمين به دست  انسان  كه  مانند سنگي  بكوبم  زمين  به  و برگردانم  را باال ببرم  آبادي
  .و جعلنا عاليها و سافلها :فرمايد مي  بكوبد و خداوند متعال  زمين  را به آن  مرتبه
در .  آسمانطرف   ها را به آبادي  آن  و پايه  قرار داديم  زمين  طرف  ها را به آبادي  آن  سقف ما  يعني
  با همان  شدند يعني  باران نيز سنگ آن هاشد و   ها بودند كوبيده اتاق  در داخل  كه  با مردمي  نتيجه
خود   رادهابا   خداوند كه  پس. شدند  بود كوبيده  ها و يا ديوار آن اتاق  در سقف  كه  ييها و آجرها سنگ
شود   اجرا مي  عاملي  با چه  است  و نفساني  ذاتي  حادثه  يككه   اراده  اين. آورد  مي دبه وجورا   زلزله  اين

گازها و   اين  از قبيل  ديگري  باشد و يا نيروي  داشته  ييو پا  باشد، دست  ييخدا هيوال  است  و يا الزم
و   در اختيار طبيعت  و ابزاري  اسباب  ،رادياباشد و يا   ها طبيعي  حادثه  اين  پس. ها و يا انفجارها  جاذبه

  اي  هر حادثهكه   و اكنون آورد به وجودرا   و ابزار حادثه  اسباب  دارد تا با آن  يا در اختيار خدا الزم
  حركات  شما كه.  باشد و يا ارادي  و يا مكانيكي  طبيعي  دارد كه  فرقي  چه. دارد  الزم  و ابزاري  اسباب
شما  رادر اختي  و ابزاري  اسباب  و پا خودش  مگر دست. دانيد و پا مي  دست  د حركترا مانن  يمكانيك
. دهد  مي  و پا را حركت  و دست  كدن  پيدا مي  جريان  از مسير اعصاب  شما كه  روح  و يا شعاع.  نيست
ها   ها و زلزله  دثهاح  ندارد اين  فرق : مييگو مي  كه  ستاين جادر . آيد  نمي  حساب  و ابزار به  اساباب
  كند كه  مي تأييد  رابطه  در اين  هم  احاديث.  خداوند متعال  باشد و يا با اراده  و مكانيكي  طبيعي
  االمور اال   يجري  ان  اهللا  الي :اند  فرموده  جمله  از آن. يردگ  مي  و ابزار انجام  با اسباب  هم  ييخدا  كارهاي

  .اسبابهاب
  پس. كار  آن  و ابزار مخصوص  دهد مگر با اسباب  را انجام  كاري اين كهدارد از   امتناعخداوند ابا و 

  رابا دست  زمين  كه  نيست  و مكانيكي  طبيعي  عامل  باربر و يا يك  خدا مانند يك  كه  است  اين  حقيقت
  بردن به كاربا   خدا باشد كه  دست  آالتي  دارد و يا آهن  خود نگه  دوش  را روي  خود بلرزاند و يا زمين

  و ابزار الزم  اسباب  و يا ارادي  و مكانيكي  طبيعي  ها خواه  حادثه. ايجاد كند  در طبيعت  حركاتي آن ها
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  حادثه  آن  به  و مربوط  و ابزار مخصوص  اسباب  بدون  اي  حادثه  هيچ  البته  كه  است  اين  جواب. دارد
  اين  تمامي ،آورد به وجودرا   اي  و يا حادثه بسازد  دهد، صنعتي  انجام  كاري  كس هر.  نيت  وقوع  قابل
  مانند همين  باشد، درست  مجردات  نوع از  كه  و ابزاري  اسباب  وليكن دارد  و ابزار الزم  ها اسباب  هحادث

  و تحرك  با تحريك  كه  ديگر نيست  ها و قطعات و سيم  فلزات  از نوع  برق  نيروي.  است  برق  نيروي
  با نيروي  خود و گاهي  ستدبا   گاهي.  را بچرخانيم  چرخي  كه   ما زماني. آيد به وجود  اي  حادثه آن ها
.  است  چكاره اين جاخدا در  و اراده  انسان  اراده. و ابزار هستند  ندارد هر دو اسباب  فرق  پس  برق

  غير مادي  نيروهاي  مجردات. كند يدا ميپ  و تكامل  تحول  مجردات  با عامل  ماديات  كه  است  اين  جواب
د زيرا آور مي به وجود  و تحرك  تحريك  جهان ماو اجس  نيرو ها در مواد عالم  ا با آندخ  هستند كه

  جامان  دو اصل  گيري به كارها  با   و يا حادثه  عييطب  صنايع  بفهماند كه انسان ها  خداوند اصرار دارد به
  اين. شود  و يا نيرو و يا نور مي  روح  تعبير به  از آن  كه  مجردي  و ديگر اصل  ماده  اصل  يكي. گيرد  مي

        پيدا   مختلفي  هاي گيرد اسم مي  انجام  مواد عالم به وسيله  كه  مختلفي  هاي مجرد در نمايش  اصل
        آورد نيرو شناخته مي به وجود  حركت  در ماده  جا كه آن.  است  يكي  آن  حقيقت  وليكن.  كند مي
  در انفجارات  جا كه شود و آن مي  شناخته  آورد روح مي به وجود  حيات  در اجسام  جا كه شود و آن  مي

  همين خدا و كاربرد به وسيلهها   حادثه  اين  جا كه و آن. شود مي  شناخته  ييآورد روشنا مي به وجودنور 
  مختلف  در مسير حركات  اسماء مختلف  پس. شود مي  شناخته  گيرد فرشته مي  مجرد انجام  نيروهاي

بسيار   گاهي  برق  نيروي  همين. كند ها ار ايجاد مي  حادثه  اين  كه  نيست  عواملي  و تفاوت  تباين  دليل
بينند  مي  مردم.  است  جا نافع  همه  بلكه. آورد نمي به وجود  كند و خطري كار مي  انسان  اراده  به  منظم

  اگر جاهل.  است  و منظم  ييعقال  حساب  و يا كامپيوتر و ماشين  راديو و تلويزيون  كارهاي  چقدر خوب
و ابزار   كند اسباب مي  را تنظيم  حركات  اين  د كهباشن  يانسانو   برق  و نيروي  صنايع  اين  حقيقت  به

  مظاهر طبيعت  دليل  همين  به  پرستان بت. ا قرار دهندخد  يبه جاي  را بتي ها آن را شايد بپرستند و  برقي
  نيروي  همين  و گاهي  است  ييو عقال  منظم  طبيعت  كارهاي  اند كه  كرده  مشاهده  اند كه  را پرستيده

  ثهسوزاند و يا حاد مي را  يانسانسوزد و يا  مي  اي  پرد و كارخانه مي  اي  كار كند، جرقه  نظام  نبدو  برق
  بلكه. زد  تشآرا   كارخانه  ارادي  عامل  يك  گويند كه جا نمي  در اين  ييعقال و غير  ديگر غير منظم  اي

  كند و گاهي مي  فعاليت  با نظام  گاهي  برق  نيروي  پس. دانند را مقصر مي  نامنظم  و حركات  برق  نيروي



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  كاري  در هر قسمتي. اند  ساخته انسان ها  كه  است  برقي  انند كارخانهم  درست  عالم  طبيعت.  نا منظم
  ظاهر و باطن  هستند كه  و منبسط  محيط آن چنان  در عالم  مجردات. سازد مي  دهد و صنايعي مي  انجام
  تعبيرات  آثار مختلف  ضمن  مجرد كه  نيروهاي  اين. اند را فرا گرفته  و يا سماوات  راتو مواد و ك  ذرات

 ها ميليون ،كنيد  توجه  اقيانوس  شما به. ها هستند بستر ماهي  كنند مانند اقيانوس پيدا مي  تلفمخ
  عنو ميليون هاها  آب  اين  اند و در داخل  يكديگر قرار گرفته  روي يك نواختها  آب  كيلومتر مكعب

شوند و يا  مي  تغذيه  انوساز اقي  اناتو حيو  حشرات  اين  تمامي. شوند مي  ساخته  و حيوانات  حشرات
  آب  حركت  حال  اما در عين. سازد را مي آن ها  اقيانوس  هاي آب به وسيلهسازد  را مي آن ها  كه  كسي

 از سلول  هر سلولي  خدا روي  اراده  يعني. باشد مي  ارادي آن ها  ها و تغذيه ماهي  در ساخت  اقيانوس
  از اين  حيواناتسازد و  مي  اقيانوس  را با آب  حياتي  سلول  كند و آن ار ميك  و حيوانات  حشرات  هاي
زيرا   است  را آفريده آن هاو   ها را ساخته ماهي  اقيانوس  مييگو مي اين جادر . كنند مي  تغذيه  آب

و ابزار   اسباب ااين ه  همه  آمده به وجود  اقيانوس  در دل  كه  مختلفي  و امالح  آب  و حرارت  آب  طبيعت
  ولي  است  و حيوانات  حشرات  و ابزار ساخت  اسباب اين ها  همه  ولي  است  و حيوانات  حشرات  ساخت
شوند و  از مادر متولد مي  كه  افتاده  عقب  هاي  شود مانند بچه مي  ساخته  نا منظم  حيواني  هيجا گا همين
  افتد جا دارد كه مي  اتفاقي  نا منظم  جا كه آن. آيند دنيا ميه ب  سالم  كه  ييها  مانند بچه  منظم  هم  گاهي
و   نظم  آن ،شود مي  ساخته  منظم  جا كه و آن  در كار نبوده  و شعوري  و عقل  اراده.  بوده  طبيعي  مييبگو
  ظممنرا   و حيوانات  حشرات ،گردد مي  اعمال  اقيانوس  از خارج  تاس  و حكمت  مظهر علم  كه  نظام
در   هم  مجردات .كنند پيدا مي  تكون  در آن  كه  است  ييها بستر ماهي  اقيانوس  كه همين طور.  سازد مي

چيز پيدا   همهو   و حيوانات  و نباتات  در جمادات  كه  است  و حركاتي  حيات  بستر پيدايش  طبيعت
  بدون  مختلف  تغييرات اين همه  پيدايش  ماده  اصل  از يك  كه  است  روشن  خيلي  زيرا داليل. شود يم

و   مادي  انسان  با يك  در بحث  )ع( باقر  امام  فرمايش  بنا به.  است  و ممتنع  ديگر محال  از اصل  استفاده
  آيا اصل :گويد  او مي  به  حضرت  نيست  در طبيعت  چيز ديگري  ماده  اصل به جزدارد   عقيده  كه  طبيعي
.  يا حيات  است  موت  ماده  براي  ماده  اثر ذاتي  يعني.  يا حيات  است  خود موت  ماديت  لدلي  به  ماده

زيرا اثر   است  و جرمانيت  و جسمانيت  ابعاد ثالثه  ماده  اثر ذاتي  كه آن چنان.  يا سكون  است  حركت
  حضرت اين جادر . ردگي ميقرار ن  و اثبات  نفي  و در معرض  نيست  انفصال  قابل  از ذات  ذاتي
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  دليل  به  شود و اگر ماده از كجا پيدا مي  حيات  پس  است  ميت  ماديت  دليل  به  اگر ماده :فرمايد مي
در   دو حال  اين  پيدايش. ميرد مي  زنده  جسم  چرا يك. گردد از كجا ظاهر مي  موت  است  حيات  ماديت
حد   به  تعريف  از آن  منطق در  كه  آثار ذاتي  تمامي  پيدايش  كه  است  حقيقت  اين  برهان  عالم  اجسام

 پيدا   و حيات  موت به نام  آثاري  با يكديگر چنين  دو اصل  ز تركيبا  كه  است  آثار تركيبي، شود مي
بستر   مجردات  اصل  اين  پس. رود مي  از بين  يكديگر آثار تركيبياز   دو اصل  آن  و از تجزيه شود  مي
ا و يا ه كوه به صورتانتها  رو د ندبسيار كوچك  راتيذ  كه  ييمواد ابتدا.  است  و نباتات  جمادات  ماميت

  ييها مانند ماهي  نواد ذرات  اين  همه  هست آن چه  ، ذرات كرات  اين  كنند و بين پيدا مي  نمايش  اي  كره
 ما   كه همان طور. گيرند مي  و حركت  اتحي آن هاشوند و از  مي  ساخته  در بستر مجردات  كه هستند

،  بشناسيم  است  برقي  آالت  ماشين  حركات  بستر تمامي  كه  اقيانوسي  عنوان  را به  برق  نيروي  توانيم  مي
  اقيانوس  اين  خدا به.  است  انساندر اختيار   انسان  بدن  در اختيار خدا مانند اعضاي  مجردات  اين

  ماده  مجردات  اين  ند و در دلخداوند متعال  تصرف  در قبضه  دارد و تمام  كامل  احاطه  تمجردا  نامتناهي
  نوك  كه  است  درست. شوند مي  تغذيه  مجردات  از اين  نوساقيا  ها و حشرات مانند ماهي  و ماديات
  علمي  حركت  كي  اراده  ا وليكنم  اراده  ما به  تن  شود و يا اعضاي  مي  و راست  ما خم  اراده  ما به  انگشت

  يافته  ما تعلق  بدن  اعصاب  به  كه  است  از مجردات  كه  روح  شعاع  همين به وسيله. باشد ما مي  و نفساني
در   و حوادث  حركات  جا تمامي  همه ،است  خدا چنين  اراده . دهيم مي  خود را انجام  بدني  حركات ، است
مجرد   نيروهاي  همين به وسيله  خداوند متعال  وليكن . است  خدا و مشيت  اراده  هب  طمربو  طبيعت  عالم

  داخل  برق  نيروي انسان هاما   كه آن طور. را در اختيار خود دارد  زمين  كره  داخل  انفجاري  كارهاي
         فعاليت  ا اجازهگازها و بخاره  انفجاري  عوامل  اين  به  گاهي.  را در اختيار خود داريم  خانجاتكار
  فعاليت  كند و اجازه را مهار مي آن ها  هم  ديگر و گاهي  هاي  شود و يا حادثه ها پيدا مي  زلزله ،دهد مي
  انساندر اختيار   مكانيكي  وسايل  با يك  برق  نيروي  كه  بدانيم  بايستي  را هم  حقيقت  دهد و اين نمي

ها  سيم  داخل  به و دننيرو بگير  كنند و از طبيعت كار  مولد برق  هاي ماشين و  دينام. گيرد قرار مي
  كيفيت  به  طبيعت  برق  ليكنو قرار گيرد  انساندر اختيار   مكانيكي به صورتها  سيم  د و آننبكشان

  . خود   ذات  خود و بهه خود ب  بلكه  در اختيار خدا نيست  نيكيامك
  ند خدا هاز او تقاضا كنند و بخوا مثالًاگر   كه  است  خلقت  عالم  و باطنظاهر   به  محيط آن چنانخداوند 
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 مولد كار كند  اي  كند، كارخانه  قطع  و ابزار برقي  ابها و اسب سيم  از تمام  جريان  را در حال  برق  رابطه
ها، راديو ها  برق  غيا چرا  برقي  التآ  ند، ماشينباش  خود محفوظ  حاله هستند ب  برق  مجاري  ها كه سيم

نمايد   گير قطع  برق  مجاري  را از اين  قبر  خدا رابطه  باشند وليكن  المخود س  حاله ديگر ب  و چيزهاي
خداوند . نگردد  ها روشن او را نگيرد و يا چراغ  بگيرد و برق به دسترا   برق  هاي بتواند سيم  آدم  كه

. شود  پيدا مي  راه  از همين آن ها  و سكون  و يا حركت  يعتطب  و حيات  موت.  كار قادر است  بر اين
   .المرء و قلبه  بين  يحول :فرمايد  خداوند مي مثالً
و   است  برق  چراغ  داخل  پالتين  يبه جاي  انسان  نفس.   انسان  نفس  انسانو   است  انسان  روح  انسان  قلب

آورد   مي به وجود  و دانش  علم  كه  روح  اين  و خدا بين  برق  يبه جاي  انسان  و روح  يا راديو و تلويزيون
  ليحا  انسان  و نفس  روح  كند، بين  مي  ما عرضه  ما را به  ماتولآورد و يا مع  ياد ما ميه ها را ب  و حادثه

  ارادي  كاتحر  پس. داند مي  هم  و گاهي داند نمي  و بيدار است  است  زنده  هك در حالي  انسان. گردد مي
بخواهد   كه  ييدر هر جا  مجردات  همين به وسيله شود مي  خدا ناشي  از علم  كه  تعالخداوند م  اراده  به

مگر .  است رؤيت  خدا قابل  اراده  بدون  طبيعي  حركات  ييكمتر جا  اگر در حوادث. گيرد مي  انجام
  به  هم آن  برساند كه  قتل  را به  و يا حيواني  يانسان بغلطد  از كوه  كه  مانند سنگي.  نامنظم  حركات  گاهي
  و جزء مانند همين  در كل  طبيعت : مييگو خدا نباشد لذا مي  اراده  به  گرچه.  اوست  خدا و نظارت  مشيت
 كار بهرا   و ابزار سازندگي  اسباب  اگر بخواهيم. شود مي  ما واقع  اراده  به  كه  ستا  و كلي  ييجز  كارهاي

  همه  بلكه.  نداريم  در عالم  خالص  طبيعي  حركات  مييگو مي  كه  است  اين.  نه  نخواهيمو اگر   اندازيم مي
و   االرض  في  ييشي  ال يقع: فرمايد مي  پروراند كه معنا را مي  اين  هم  احاديث.  ستخدا  اراده  به  جا مربوط

   . اهللا  ال فسالسماء اال بمشيته
  .سازد خواهد و يا مي  را خدا مي  ادثهح  آن كهشود مگر  پيدا نمي  آسمانيا   در زمين  اي  حادثه  يچه  يعني

  به  ييكارها  و چه خدا  مشيت  به  ييكارها  چه  كه ايراد شود  و مشيت  اراده  اطرافدر   بحثيالزم است 
ما اگر .  است  خداوند متعال  اراده كاينات  تمامي بر  حاكم  كه  است   بديهي .گيرد مي  انجامخدا   اراده
  و ابزار آن  اسباب  تمام : مييگو مي  آوريم  حساب  به  چاپ  اشينم  و يا يك  ساعت  را مانند يك  زمين
  ماشين  صاحب.  نيست  حاكم  كسي  دهد و اراده مي  خود را انجام  وظيفه  انيكيمك به طورخود و ه خود ب

  همين  به  هم  طبيعت. كند مي  خود طبع  را در جاي  كلمات و  حروف  ،چاپ  شيننخواهد ما يابخواهد 
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    كنند  و نفوذ مي  از جمادات  مواد عالمو   و هوا و دريا و نور و حرارت  آب . است  شده  منظم  كيفيت
 هر ن هااطوفو باد و  آورند، بخارهاو هواها يم به وجودپرورانند گازها حرارت و انفجار  را مي آن ها

بر   حاكم  وليكن. دهند  مي  خود را انجام  وظيفه  هستند كه  ماشين  يك  خود مانند قطعات  به جاي  امدك
  به  اشتغال  كه  اندازد و در حالي را كار مي  خود ماشين  اراده  هابتدا ب.  است  سازنده  اراده اين ها  تمامي

را تغيير  كار آن  كند و نحوه مي جا به جارا  آن  هاي يدكي  كند و يا گاهي مي  را متوقف كار دارد آن
 بخواهد  هر عضوي  دارد به  بر ماشين  حاكميت  چاپ  ماشين  صاحب  اراده  كه يهمان طور. دهد مي

 به وجود  در كار آن  تغييراتي  و گرفتن  دادن  اين  اساسگيرد و بر را مي آن  دهد و يا اقتضاي اقتضا مي
  هوا و طوفان تأثير  مانع  گاهي.  است كاينات  بر تمامي  حاكم  كيفيت  همين  به وندخدا  اراده. آورد مي
كار و   در محيطرا   اتتأثيرو   حركات  اين  سازد و گاهي مي  خود متوقف  را در جاي آن هاشود،  مي

   .گذارد آزاد مي  فعاليت
كار   منظم  ، گاهي است  قسم بر دو  آن  عوامل  قتضايو ا  طبيعت  حركات  كه  كنيم مي  مشاهده  در نتيجه

و   كند، بادها ماليم مي  حركت  با نظام  گاهي  بارانو   و يا آب  باد و طوفان مثالً،  نامنظم  كند و گاهي مي
  يبرا  استفاده  و قابل  زراعتي  هاي زمين  جذب  قابل  ميزاني  به  كيفيت  همين  به ن هااو بار  بخش  نشاط

  )ص(آورد، پيغمبر اكرم نمي به وجود  ضرري  ينكوچك ترو   است  ها باشد، از ابتدا تا انتها نافع زراعت
  .بالنهار  و شمسهم  بالليل  خيرا امطرهم  يقوم  اذا اراداهللا: فرمودند  در حديثي

ها را  ها زراعتوزر آورد و مي به وجود  ها باران و خير مقدر كند، شب  بركت  خداوند بر قومي  وقتي
هر . سازد را پر ثمر مي درخت هاها و  زراعت ،روز  فتابآو   شب  باران. دهد  قرار مي  ابآفت  در معرض
  به  و هر چيزي  است  و با نظام  منظم  طبيعت  ، حركات كنيم مي  مشاهده  منظم  حركاتي  بيعتجا در ط

  چيز به  و همه  و تگرگ  و برف  باران. دهد وز ميو آثار خود را بر دهد مي  را انجام  كار خودش  قعمو
و باد   دريا و حركت  آب خداوند بخار.  خداست  راده  به  ها مربوط نظام  اين  باشد تمامي  نافع  كه  كيفيتي

  قابل  نامنظم  باشد و هرجا حركاتي  جا نافع  ههم  باران  بارش  آورد كه درمي  نظام  به  هوا را طوري
 به وجود  ببارد و خشكي  كم  ييآورد و در جا به وجود  زياد ببارد سيل  ييدر جا  باران مثالً  است  مشاهده

  ها به ها و نابساماني  نامنظمي  آيد اين به وجود  و تفريط  افراط  طبيعت  و حركات  آورد در  طبيعت
  و تفريط  افراط  خدا مانع  يعني.  خدا هست  مشيت  به  وليكن  است  طبيعت  عوامل  ، به خدا نيست  اراده
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  طبيعي  حوادث  شوند و تمامي  متنبه انسان ها  بايستي  كه  در كار است  زيرا مصلحتي شود  نمي  طبيعت
  طبيعت  يا عوامل  انسان  خواست  ها به و غارت  و قتل جنگ هايا ها و و تگرگ ن هاامانند بار  يانسانيا 

  اراده  به  آيد وليكن به وجود  و زلزله  سيل  خواهد كه خدا مي  گيرد يعني مي  خدا انجام  مشيت  به ،است
  داخل  گازها و بخار هاي  اقتضاي  مانع  كند، بلكه نمي  آماده  و زلزله  سيل  برايرا   طبيعت  خود عوامل

  طبيعت  عوامل. گذارد يرا آزاد م  عوامل  اين  بلكه. شود نمي  و باران  سيل  طبيعي  املو يا عو  زمين  كره
  گيرد كه مي  كاري  به  تصميم  انسان  گاهي مثالً. باشد  مي آن ها  در مسير زندگي انسان ها  مانند حركات

خدا خبر   داند وليكن خود مي  حال  به  را نافع آن  ندارد و شايد عمل  آگاهي  آن  و خطرات  آن  از ماهيت
  گذارد تا چنان او آزاد مي  دروني  اقتضاي  به را  انسان  گاهي  .است  او مضر و خطرناك  براي  دارد كه
  آن  به  موفق  انسان  تراشد كه مي  انسان  سر راه  مانعي  را ببيند و گاهي آن  دهد و خطرات  انجام  كاري

شود  مي ورو به ر  با خطر و ضرري  انسان  كه  وقتي  پس. ماند مي  محفوظ  آن  اتشود و از خطر كار نمي
قدر  خدا همين  خدا؟ مشيت  مشيت  و به شود مي  واقع  انسان  اراده  به خطر و ضرر  ندارد اين  آگاهي  كه

  دهد و با خطر و ضرر آن  كار خود  را انجام  انسانتا  آورد نمي به وجود  انسان  سر راه  مانعي  كه  است
  به  جنگ  ين هاادر ميد  شهادت مثالً تراشد مي  طبيعت و  انسان  سر راه  مانعي  هم  شود و گاهي رو به رو

  ،است  رفته  رباز نشانهس  طرف  به  ها را كه  ها و گلوله  خداوند مسير اسلحه  ، گاهي است  كيفيت  همين
  هم  شود و گاهي مي  خدا واقع  اراده  به  جان  حفظ اين جادر . كند مي  سرباز را حفظ  كند و جان مي  عوض
 .تراشد اند نمي  قرار داده  او را هدف  كه  ييها  گلوله  سر راه  مانعي داند مي  سرباز را در شهادت   حصال
  ستا خدا كاري  اراده.  ستخدا  اراده  به  جان  جا حفظ شود و آن مي  خدا واقع  مشيت  به  قتل اين جادر 
خدا كار خدا   مشيت  وليكن كند مي  را عوض  انسان  رادهارا و يا   مسير طبيعت .دهد مي  خدا انجام  كه

تواند  مي خدا  يعني. شود مي  خدا واقع  با خواست  مطابق  وليكن  است  انسانو يا كار   ، كار طبيعت نيست
او   بلكه. وردآ نمي به وجود  مانعي  چنين  مراد خود نرسد وليكن  آورد تا به به وجود  انسان  سر راه  مانعي
ها و   و زلزله  سيل   ايجاد كند تا اين  طبيعت  سر راه  تواند مانعي مي  سپارد همچنين مي  تخطرا  را به
داند  مي  حوادث  را در بروز اين  مصلحت  بلكه آورد نمي به وجود  مانعي  نشود وليكن  قعاو ن هااطوف
در هر . ها  ها و زلزله سيلمانند   طبيعت  عوامل  و يا به جنگ هاباشد مانند  انسان ها  ارده  به  خواه

  به  بلكه  خدا بدانيم  را صنعت آن هاو   كنيم  خدا مربوط  اراده  را به  نامنظم  كارهاي  توانيم نمي  صورت



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  سقوط  شده  خارج  مكانيكي  و عوامل  از اختيار خلبان  است  سقوط  يه  مشرف  ييهواپيما مثالًخدا   مشيت
كند و  ايجاد مي  سقوط  سر راه  مانعي خداوند  گاهي  وليكن  است  حتمي  نآ  سرنشينان  هواپيما و مرگ

 جا و آن  است  خداوند متعال  اراده  كند به ايجاد مي  مانع  جا كه آن. كند مي را آزاد  سقوط  عوامل  گاهي
و  معصيت ها. شود مي  تمام  انسان  نفع  به  حوادث  اين  اميتم  وليكن.  خداست  گذارد مشيت  آزاد مي  كه

  يعني. شود مي  تمام  انسان  نفع  به  طبيعت  ها و يا حوادث و غارت  و كشتارها و جنگ  ها و قتل خيانت
  . شود مي  انسان  بختي و خوش  نجات  مايه  كند و تربيت مي  را تربيت انسان هاها   حادثه  اين
و يا   كفر و نفاق  حوادث  همين. شداب  شده  تمام  سانانضرر   به  كه  پيدا كنيم  اي  حادثه  توانيم نمي  پس
  و معصيت  گناه  به  حريص  كه  يانسان. دارد  و تربيتي  تنبيهي  هاي  و پيغمبر و اولياء خدا جنبه  امام  قتل
  همان  پيداش  گاهي .شود ور ميه ب رو  گذارد و با خطراتي آزاد مي  حركت  ند وا را در اينو خداو  است
  پس.  است  آموزنده  ديگراناو يا   براي. گرداند خدا بر مي  و بندگي  اطاعت  خط  را به انسان ها  راتخط
  حوادث  ، خواه طبيعي  حوادث  خواه. دباش  شده  تمام  انسانضرر   به  كه  پيدا كنيم  اي  حادثه  توانيم نمي
هر   است  خداوند متعال  نظارت  تحت سان هاان  و فعاليت  طبيعت  كارهاي  كه  ستا اين  بحث.  يانسان

  ظاهر امر به  است  و مضر و خطرناك  منظمگيرد و هرجا نا مي  خدا انجام  اراده  به  است  و نافع  جا منظم
  .خواهد بود  انسان  نفع  به  عاقبت  شود وليكن مي  تمام  انسانضرر 
  بيان و ضمناً دهد مي  را گزارش  و ستارگان  زمين  گردش  طبيعي  وضعيت  كه همان طور  شريفه  آيه  اين
  با گردش انسان هانور تا   را كم  و ماه  قرار داده  و روشن  تابنده آن قدرچرا خورشيد را   دارد كه مي

  به ، ضمناًآورند به دسترا   و ماه  سال  يحساب هاآورند،  به وجود  و ماه  و خورشيد سال  و ماه   زمين
  . است  بشريت  جامعه  به  مربوط  حوادث  آيات تأويل ،شود مي  اشاره  هم  آيه  اين تأويل
در   دارند، خورشيد و ماه  و ماه  و روز دارند، سال  شب  خود مانند طبيعت  در زندگي  بشريت  جامعه
  نورانيو   بسيار روشن  يعتمانند خورشيد طب انسان ها  خورشيد جامعه. آيد مي به وجود آن ها  زندگي
به   خود شب  در گردش  ماه.  نور است  سو و كم  كم  طبيعت  مانند ماهه  يتانسان  جامعه  ماه  وليكن.  است
  ثر در پيدايشؤو م  اصلي  و باز عامل. سازد مي  خود روز را روشن  آورد و خورشيد در گردش مي وجود

  يعني. كند مي  خورشيد حركت  خالف  جهتدر  خود  روزي  شبانه  در گردش  كه  زمين  كره  روز و شب
  پشت  كه ، وقتي است  شود روز روشن مي رو به روبا خورشيد   وقتي. خورشيد  خورشيد يا رو به  به  پشت
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به  انسان ها  در زندگي  طبيعت  و عوامل  حوادث  اين  تمامي . است  تاريك  كند شب خورشيد مي  به

  مانند خورشيد طبيعت  بشريت  در جامعه انسان ها  بعضي. كند يدا ميو معنا پ  مصداق انسان ها وسيله
  و  الحمص  هبرا   كنند و بشريت مي  را روشن  خود افكار مردم  تخود و هداي  و دانش  با علم. هستند

  تعليمات  در شعاع انسان هااگر   آورند كه مي به وجود  مكتبي  چنان  يك. دهند مي  آگاهي  مفاسد زندگي
ساد شر و ف. شود مي  بهشتي  زندگي  يك  به  بديلت آن ها  ييدنيا  مشكل  كنند زندگي  وظيفه  انجام آن ها
ود و ش مي  تاريك  شب  پيدايش  عامل  نزمي  كره  كه همان طور  رود وليكن مي  از بين  و جهالت  و جهل
از   گاهي. گيرند انبياء و اولياء قرار مي  بمكت  در شعاع  كه  هايي انسانگيرد،  مي  فاصله  آفتاب  از شعاع

و   اعراض  اين در. كنند مي  حركت  مكتب  به  پشت، شوند  مي  منحرف آن ها  و مكتب آن ها  تربيت  خط
  جهل  تاريك  در شب. شوند مي  محروم  و تربيت  تعليم  ييو روشنا  الهي  بخش  حيات  از مكتب  انحراف
خود را   كند، و شب مي  شب  به  روز خود را تبديل  كه  زمين  مانند كره  درست. دگيرن قرار مي  و ناداني
در   گاهي  و باطل  حق به طرفو ادبار خود   با اقبال  كيفيت  همين  به  هم  بشريت  جامعه. روز  به  تبديل
و   كند، علم پيدا مي  مانسا و سر آن ها  كنند، زندگي مي  وظيفه  اولياء انجام  هدايتانبياء و   مكتب  شعاع

و   دين  به  پشت  و گاهي. گيرند قرار مي  و آسايش  كند، در رفاه پيدا مي  رواج  و عدالت  و عدل  فضيلت
  جامعه  پس. گيرند قرار مي  و ناداني  جهل  تاريكيكنند، در  مي  خدا اعراض  خدا و دين  مكتباز   مذهب
و   و آسايش  با رفاه توأم  عالي  زندگي  يك  دارد يعني  ز روشنرو  گاهي  مانند طبيعت  درست  بشريت
  تاريك  خود را در شب  خود زندگي به دستو كشتار ،   و جنگ  با قتل توأم  تاريك  زندگي  يك  گاهي

  .دهد قرار مي  و يا روز روشن
  از ابتدا تا انتها ادامه  يتبشر  جامعه  كل  به  و نسبت  اي  و هر جامعه  هر فردي  به  نسبت  تحوالت  اين
ضررها و خطرها،  .دهد مي  را آموزش انسان ها  زندگي  و يا روز روشن  زندگي  تاريك  شب. دارد

خداوند از ظهور . آورد مي  نظام  را به آن ها  نظمي  آموزد و بي  مي آن ها  به  و كتاب  حساب ،ها  منفعت
  تبديل  روز روشن  را به  بشريت  تاريك  شب  پيغمبران  خاتم به وسيله آن ها  مكتب  و تكميل  پيغمبران

  سوء اختيار خود با غصب  به انسان ها  وليكن.  است  آموخته آن ها  را به  و دقايق  حقايق  تمام  نموده
  شب  به  را تبديل  روز روشن  اولياء خدا اين  و زعامت  نبوت  در مقام  افراد نااليق  و نصب  خالفت

در  آن ها  هدايت  كرد، براي  هدايت  مطلق  را در تاريكي  آن ها  هم خدا باز  اند، وليكن  كرده  ريكتا
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  هدايت  عوامل )ص( اكرم  رسول  حضرت  بعد از رحلت  زمان  امام  در غيبت  آفريد، يعني  ماه  يكرات  شب
  و جعلنا آيه  الليل  يهآنا محو : و با جمله .قرار گيرند  مطلق  در تاريكي  مردم  نداد كه  ايجاد كرد و اجازه

   .النهار مبصره
  غلط  و زور خود و تعاليمات  با ظلم  كه  باطل  اهل  و مرام  باطل  يحكومت ها  عاقبت  دارد كه اشعار مي

  باطل  و اهل  باطل  را محو خواهد كرد، يعني  شب  عوامل  اين. اند  نموده  را تاريك  بشريت  خود زندگي
  حق. خواهد نشانيد  و عظمت  عزت  كرسي  اولياء خدا باشند به  روز را كه  د خواهد نمود و عواملوبرا نا

بعد .  است )ع(  زمان  امام  ر ظهور حضرتگاروز  خواهند كرد و آن  غلبه  باطل  و اهل  بر باطل  حق  و اهل
و   باطل  و اهل  كنند، باطل مي  تبديل  روشنروز   را به  مردم  زندگي  كنند شب  قيام  ايشان اين كهاز 

و   و امان  ، امن مجهز و مكمل  زندگي  در يك  هميشه  براي انسان هاشود و  محو و نابود مي  ياطل  مرام
ساز را   شب  عوامل :ايدمفر لذا خداوند مي. دهند مي  خود ادامه  زندگي  ا ابد بهگيرند و ت قرار مي  آرام

انبياء   يعني  گذاريم  را آزاد مي  نوراني  عوامل و  و ناداني  و جهل  كفر و نفاق  لعوام  عنيي.  كنيم محو مي
  .و اولياء خدا

  نامه  روز قيامت :فرمايد  خداوند مي  كه  است  اعمال  كتابت  به  مربوط  و پانزده  و چهارده  سيزدهم  آيه
  و كليات  اتييجز  گيرد كه او قرار مي رادر اختي  كتابي. شود مي  آويخته  گردنش  به  يانسانهر   عمل
كار   حساب  خودت  است  كافي.  را بخوان  خودت  عمل  گويند نامه او مي  به.  است  نموده  را ثبتاو   اعمال
و   شده  خود هدايت  نفع  شود به  هدايت  هركس.  نيست  و دادگاه  قاضي  به  احتياج.  باشي  را داشته  خودت
يز ما ن. كند نمي  را قبول  ديگران  مسئوليت  مسئولي  هيچ.  شده  ضرر خود گمراه  گردد به  گمراه  سهرك
تا   كنيم  مبعوث  حجت  اتمام  را براي  ابتدا پيغمبري اين كهمگر .  كنيم نمي  عذاب  به  را معذب  كسي
  . كند  را بر او تمام  قرار دهد و حجت  دراختيار مردم  هدايت  وسايل

  عمل  نامه اين كهو ديگر   است  اعمال  كتابت  كيفيت  يكي  شريفه  آيه  سه  در اين  توجه  قابل  لمسائ 
. ندارد  گر الزم و حساب  و دادگاه  قاضي  كسي  شود و در نتيجه مي  آويخته  انسان  گردن  به  چگونه
  و مطلب ندشناس  را مي  و محكوم  اكمح  در قيامت  كس  همه.  است  و روشن  خود واضحه خود ب  حقايق
ها   ها و بدي  نيكي.  نيست  بخشش  و يا قابل  تحويل  قابل  ديگري  به  خدا از كسي  دين  كه  است  اين  سوم

    كه  نيست  و ثروت  نظير مال.  است  شخصي  مسائل  آخرت  در عالم  و يا موفقيت  اعمال  و مسئوليت
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  .كند  بتواند استفاده  ديگران  از دين  و كسي دهد  تحويلبتواند   ديگري  به  يكس
   

  40فصل 
    در وجود انسان  هميشگي آن  و اثبات  آن  و معاني  اعمال  كتابت

  
  حادثه  باشد كه  انسانخود   به  ها مربوط  حادثه  آن  ، خواه انسانها در وجود   حادثه  ، ثبت اعمال  كتابت
و   قهري  مسئله  او، يك  به  باشد يا ديگران  كرده  ستم  ديگران  ، او به انديگر  به  و يا مربوط  است  آفريده
در وجود   ديگران  كند و يا اعمال  خود را در وجود او ثبت  اعمال  كه  نيست  انسان  اراده  به.  است  طبيعي

و   و حيوانات  و نباتات  ماداتاز ج  عالم  موجودات  تمامي. گردد  ثبت  او در وجود ديگران  او، يا اعمال
  .شوند  مي  ها از هر جا و در هر جا ثبت  حادثه. دارند  ضابطه  در وجود خود يك  و همه  همه انسان ها
  كه دهد ميخبر   انشقاق  جا در سوره يك.  است  مختلف  شده  نآ  و كتابت  اعمال  از نامه  كه  تعبيراتي

  تحويلبه آن ها سر   اشقيا از پشت  عمل  شود و نامه مي  داده آن ها  راست  دست  به  نيكان  عمل  نامه
  مسروراً  اهله  الي  ينقلبحسابا يسيرا و  يحاسب  فسوف  ينهيم  به  كتابه  اوتي  فاما من :فرمايد مي. گردد مي

   .عنقه  يف  طائره  الزمناه: فرمايد  ميهم   اسري  در سوره ....  وراء ظهره  كتابه  تيوا  منو ا 
 . المشئمه  و يا اصحاب  شمال  ابو اصح  يمين  اصحاب  كند به تعبير مي  طايفهدو   از اين  واقعه  در سوره
  شد درست  گفته چنان كه  اعمال  كتابت اوالً.  است  حقيقت  يك  معاني  وليكن  است  مختلف  تعبيرات

از اخبار و   كه  يآن طور  ضابطه  و اين.  است  يلمصدا و يا ف  در نوار ضبط  و اعمال  اقوال  مانند ضبط
جا   در همه  يزيو هر چ  كسي ها از هر  حادثه  بلكه. ندارد  انسان  به  اختصاص شود مي  استفاده  روايات

  زيرا موجودات.  ارادي  عمل  يك  باشد، نه مي  قهري  عمل  يك  و ضبط  ثبت  و اين. شود مي  و ضبط  ثبت
  براي  برق  مانند نيروي  درست  نور و يا روح  شعاع  هستند و اين  از نور و روح  شعاعي  به مجهز  عالم
  ييباشد و يا هر صدا  مقابلش در  كه  هر چيزي  است  نور برق  مجهز به  وقتي. باشد صدا و سيما مي  ضبط

شايد . دارد  الزم  و مقابله  جههموا  است  نوار ضعيف  براي  نور برق  چون  نهايت. كند مي  و ضبط  را ثبت
  شعاعي  نور برق  كه  است  يينور و نيرو  مجهز به همين طور  طبيعت. كند  و ضبط  دور نتواند ثبت  از راه
  از طبيعت  چرخش  ر حالگير د برق  دينام  اين.  است  ر گرفتهقرا  انساندر اختيار   باشد كه مي  از آن
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  مييبگو  و هر جا سخني  و هر جا بنشينيم  هر جا باشيم. دهد قرار مي نسان هااگيرد و در اختيار  نيرو مي
  بدن  در اعضايو يا   خودمان  بدن  و در هوا و در اعضاي  جا در زمين ها و صدا ها در همين صورت
و يا دهند  مي  شما شهادت  اعمال  شما به  بدن  اعضاي  امتقيروز  :اند لذا گفته. شود مي  ضبط  ديگران
  نماز شما و يا معصيت  و سكنات  ايد حركات خدا كرده  و يا معصيت   جا نماز خوانده در آن  كه  زميني

  پرنده  جا باشد در وجود همان آن  و يا حيواني  اي  اگر پرنده  كه  ييشود تا جا مي  ضبط همان جاشما در 
  . است  نمايش  لقاب  شود و در روز  قيامت مي  شما ضبط  حركات  و يا حيوان

  انسانوجود   ،است  كشف  و قابل  محسوس كامالً  ضابطه  كند و اين مي  را ضبط  حوادث  كه  ييجا  بهترين
  كودكي  شما از دوران  و اقوال  و افعال  اعمال  كليه كنيد  خود مراجعه  خاطرات  صفحه  به  نشما اآل.  است

ايد و يا   گفته  خودتان آن چهايد و   و شنيده  ديده  از مردم چه آن.  شده  ثبت  تا امروز در وجود خودتان
در وجود  اين ها  همه. ها ها و زلزله ، سيلها نا، مانند طوف افتاده  اتفاق  در طبيعت  كه  ييها  حادثه

دانيد و  خود را تا امروز مي  راتخاط  گيريد، تمامي مي به دستو كاغذ   قلم.  است  شده  ضبط  خودتان
.  نور است  شعاع  مجهز به  ماز مواد عال  اي  و هر ماده  هر جسمي.  است  قهري  ضبط  يك  اين. نويسيد مي
  شما نشان  را به شما  عكس  كه  است  صيقلي  اجسام  بعضي  نهايت. كنند مي  روح  نور تعبير به  شعاع  نآاز 
ه ب  ليكنگيرد و شما را مي  و سكنات  حركاتما و ش  عكس ،است  و تاريك  تيره  اجسام  دهد و بعضي مي

و هر   ها در هر كسي  حادثه  و انعكاس  ثبت. دارد  فرق  خيلي  با نمايش  انعكاس. دهد نمي  خود شما نشان
بيشتر   دارد كه  مشكالتي آن ها  نمايش  وليكن.  و حيوان  انساندر وجود  مخصوصاً.  است  حتمي  چيزي

 سر  دانند، از حيوانات را مي  حيوانات  ها زبان  بعضي :اند  گفته اين كه.  است  مايشن  قابل  در روز قيامت
  و بيان  زبان  نيستند كه ها انسانمانند   شنوند، حيوانات مي  كنند و يا سخني مي  را كشف  ييو صدا
  نمايش  ها  قابل  شده  ثبت  شود وآن مي  ثبت آن هاها در وجود   حادثه. ندراد  خاطره  باشند وليكن  داشته
  سليمان  و به  كرده  نگار صدا و سيما ثبتخبر  صبا مانند يك  ر صبا و ملكهاز شه  كه  هديهد.  است

  و شنيده  ديده آن چه ، صبا عبور كرده  ملكه  و بارگاه  امر خدا از تخت  به  پرنده  آن .دهد مي  گزارش
  هدهد مانند يك  شود كه مي  ملتفت  نسليما. كند پيدا مي  نمايشداوود   ابن  ماندر برابر سلي  نموده  ضبط
  لشكريان  حركت  در برابر منظره  مورچگان  جا كه يا آن و  كرده  تهيه  صبا گزارش  نگار از ملكهخبر

   ال  ادخلوا مساكنكم :گويد ميو دهد  دستور مي  مورچگان  ها به  مورچه  ملكه ،گيرند قرار مي  سليمان
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   . سليمان  نكميحتم
  مورچگان  را بهها   شده  ثبت  آن  شود و مورچه مي  ثبت  مورچه  وجود آن  ر لوحد  لشكريان  حركت  منظره

ها   مورچه  ملكه  كه همان طور. نشوند  اسبان  سم  خود بروند و پامال  النه  به آن هادهد تا  مي  ديگر نمايش
  گذارد، سليمان مي  نمايش  به  ر برابر مورچگانرا د  حادثه  آن  عنيدهد ي مي  ها دستور و فرمان  مورچه  هب

 انسان هاندارند مانند ما   و زباني  لغت  و پرندگان  مورچگان و االّ. كند پيدا مي  آگاهي  نمايش  از آن  هم
  انعكاسو   عكس  ها داراين آ  وليكن.  است  انسان  مخصوص  و زبان  لغت  اين. بگويند و بشنوند  كه

  از آن  هم  سليمان. كنند مي  يكديگر مخابره  دا ها را بهص همين طور، كنند مي  ها را ضبط  حادثه .هستند
پيدا   سليمان  به  اختصاص انسان ها  باشد مانند گزارش  و بيان  اگر سخن. شود مي  ها آگاه  مخابره

  از خداوند متعال  كه  تيدرخواس  بر طبق  ليمانس. شوند شنوند و با خبر مي مي  هم  ديگران  بلكه كند نمي
. باشد  نداشته  ها نمونه  يندهآو   در گذشته  او بدهد كه  به  يسلطنت  است  نموده  ، از خداوند خواهش  نموده
    .بعدي  الحد من  ملكا ال ينبقي  لي  هب  رب : است  گفته

  كسي  باشد و شايسته  نداشته  ها نمونه  ها و گذشته  هآيند  براي  كه  خواهم مي  پادشاهي  خدايا از تو يك
پيدا   اي  هر جا حادثه.  دهنمو  و نباتا مطلع  و جمادات ن هااو حيو انسان ها  طناب  خداوند او را به. نباشد
    ها با خبر  ها و نيت تصميم  گيرند از آن مي  گناه  به  تصميم  كه  كساني. شود مي  او مخابره  شود به مي
جا  و آن اين جابروند   ندارد كه  ينيمأمور .نمايد مي  ابالغ گناه كار  به  خود را فوري  شود و فرمان مي

با   ديگران  يا از حوادثورد و آ مي به وجود  خود حادثه  براي  كه  دليل  همان  به  يانسانخبر بياورند هر 
  .شود مي  گزارش  هم  ليمانس  به  دثهحا  همان  اراده  و بدون شود قهراً خبر مي

هر . ردآو به وجودماور   بدون  طبيعي  و امنيت  نظام  خود يك  حكومت  در دوران  توانست  لذا سليمان
  به  از دور و نزديك  كه  گزارشاتي. دهد  خود را انجام  هوظيف و باشد  رامآو   خود منظم  در جاي  كس

 به طور. گردد مي  و ضبط  ثبت  انساندر وجود . شود مي  واقه  كه  است  ييها  حادثه  رسد همان مي  سليمان
  عمل  نامه  خودش  انسان  همين.  است  انسان  كاملش  نمونه  ها باشيم  حادثه  منكر ثبت  توانيم نمي  كلي

         به وجود  اي  كند و يا حادثه مي  گويد و عمل مي آن چه. دارد  ضابطه  خودش  يعني.  است  خودش
  قابل  گردد و روز قيامت مي  و ضبط  ثبت  در وجودش  خصاتمش  ها با تمامي  حادثه  آورد، اين  مي

      شود و يا  مي  داده  انسان  يا چپ  راست  دست  به  عمل  نامه :فرمايد خداوند مي اين كه.  است  نمايش
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.  است  تشبيهات  از نوع  تعبيرات  شود، اين مي  او داده  سر تحويل  از پشت او  عمل  كتابچه :فرمايد  مي
   كرده  فعاليت  ييگو و راست  و امنت  از مسير صداقت  كه  انسان هايي  يعني  راست  دست  به  عمل  نامه
  دهند كه  مي  تشخيص  خودشان.  است  سر نزده آن هااز   شري  عمل. اند  خير بوده  كارهاي منشأجا   همه

. بينند  مي  تيو امن  و صداقت  طهارت  وضعيت  او را در يك همين طور  هم  و ديگران  بوده  پاكي  انسان
 آن طرفشود و از   مي  اولياء خدا واقع  رود و مورد قوبل  مي  نيكان به طرف  نيك  اعمل  از سمير همان

  ، لوح نبوده آن هاكار  در  و امنت  اند، صداقت  كرده  حركت  و ضاللت  انحراف  از طريق  و بد كاران  بدان
  نيز بر همان آن ها. آميز  و خيانت  قبيح  از صدا ها و سيما هاي  ، پر است است  و تاريك  تيره  وجودشان

حاضر نيستند . شناسند رابد مي آن ها  هم  ديگران. دانند دارند خود را بد مي  كه  فوضاتيها و مح  ضابطه
در وجود   كه  زشتي  هاي  بد و منظره  اعمال  همان. ولياء خدا شوندا  و جذب  بروند، جلب  نيكان به طرف
 قهراً. كشانند مي  كاران و جنايت  بدان به طرفرا  آن ها  هستند كه  ورينيأممانند م  شده  ثبت آن ها

  .كنند پيدا مي  انتقال  ظالمين  به  تقيام  از مظلومين  شوند كه مي  عذاب هاييگرفتار 
  الزمناه  انسان  و كل . آويزيم  مي  گردنش  را به  يانسانهر   عمل  نامه :فرمايد خداوند مي  شريفه  آيه  در اين
   . عنقه  في  طائره
  رقبه  يگاه. شود مي  معرفي  و دو اسم  لغت دو  به  انسان  گردن.  است  مسئوليت  معناي  به اين جادر   عنق
  به  دزدي  مسئوليت مثالً.  پيدا كرده  مسئوليت  كه  است  گردني  معناي  به  عنق . عنق  گويند و گاهي مي

كنند  مي  گردن  تعبير به  از مسئوليت  جهت از اين.  قاتل  گردن  به  كشي آدم  و مسئوليت  دزد است  گردن
زند و از اندا برند و يا او را جلو مي مي  محكمه  گيرند و او را به را مي  محكوم  گردن  دولت  ورينأمم  كه

     دوانند خداوند  را ميسر او   از پشت  جا كه آن. برند مي  محكمه  او را به  و شالق  بسر با ضر  پشت
  .مي شود  او تحويل  سر به  از پشت  عملش  نامه  يعني.  وراء ظهره  من  كتابه  اوتي :فرمايد مي

  گردنش  را به  عملش  هنام :فرمايد مي ،كشانند مي  محكمه  گيرند و به او را مي  گردن  جا كه و آن
   گردنش  به  و دزدي  قتل  آن.  نموده  و دزدي  داده  انجام  كه  است  قتلي  مسئول زيرا حقيقتاً. آويزند مي
  داده  انجام  و سرقت لقت  هنگام  صداها و سيماها كه  فيلم  د انكار كند بالفاصلهاگر بخواه. باشد مي

  ايدر اعض  خواه. بيند خود را مي  اعمال  صدا و سيماي كند مي  نگاه  ييهر جا  شود به نمودار مي  مقابلش
  اين خداوند در .  است  شده  و جنايت  قتل  مرتكب  كه  سرزميني  و يا در آن  و يا در وجود ديگران  بدنش
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  .منشورا  يلقيه :فرمايد مي جا
 و  خودش  و پاي  دست  ، بهكند  مي  نگاه  هر كجا كه  به. ندبي خود را منتشر مي  و اقوال  اعمال  كليه  يعني

  اعمال  كتاب :گويند  او مي  به. بيند  خود را مي  اعمال  صدا و سيماي  جا بوده در آن  كه  يا سر زميني
  و به  طبيعي  مسائل  اين  تمامي.  اي  كار كرده  و چه  اي  بوده  چه  كه  كن  حساب  و خودت  را بخوان  خودت
كند،   جا حركت آن  به اين جااز   انسان  در كار باشد همراه  يمأمور اين كه  نه.  است  طبيعت  نمايش
در  وندخدا  كهمشهور   عبارت  و اما اين.  اعمال  كتابت  است  چنين. ويسدبن  يك  را يك  و اقوالش  اعمال
  ديگر  جاييا   وزر اخري  ال تزروا وازرهو :يدفرما كند و مي تكرار مي  ياتآاز   در بسياريكريم   قرآن
يفر المرء   يوم: فرمايد تر مي  عجيب  يا از اين  ئشي  منه  حملها ال يحمل  الي  تدعوا مثقله  و ان: فرمايد مي
و ديگر خداوند   يا پيغمبر است  امام  كند پدرش  شايد خيال  انسان اين ها  و نمونه  و ابيه  و امه  اخيه  من
  گناهي  ييگو  كند كه مي  رفتاري  كشد و با پسر چنان نمي  امام  رخ  را به  امام پسر پيغمبر و يا  ناهگ

و   است  مرزند عبدالمطلب  لهب ابي  داستان  يكي  مسائل  اين  نمونه  ينبزرگ تر.  است  نشده  مرتكب
بعد از  : كرد و گفت  امامت  ادعاي  كه  زمان  امام  عموي  جعفر كذاب  و داستان  پسر نوح  داستان يديگر
در   كه  زيادي  هاي  نمونه  قبيل  ز اينو ا  باشم  او مي  مال  و وارث  هستم  امام  من  عسگري  امام  برادرم
  آن  به  ند و متكيدان مي  ارزش  مايه  كه انسان ها  را بين  روابطي  آنابتداء خداوند . وجود دارد  تاريخ
  :فرمايد مي.  و پدر و فرزندي  و شوهري  ، زن و نسبي  حسبي  روابط  از جمله. كند را لغو مي  هستند  روابط

   . يومئذ و ال يتسائلون  بينهم  ال انساب 
  مطرح  ييها و پرسش  تسؤآال  چنين يك  و اصال كسي  نيست  مطرح  سبو ن  حسب  روز قيامت  يعني 

از   است  ممكن  چگونه.  است فرزند پيغمبر  دين خوار و بي شراب  گويد آن نمي  كسي  كند يعني نمي
  خيلي امت هاو  ملت ها  در بعضي  كه  خياالتي  قبيل  مبتال گردد و از اين  جهنم  گردد و به  محروم  بهشت

  ليياسرا يبن. دانند مي  بهشت  و ورود به  عفو از گناه  مسائل  از حتميات  را يكي و آن  گرفته  زياد قوت
  كه  پدري مي شودچطور   ،كرده  او خلق  و براي  بخشيده  پدر ما ابراهيم  را به  گويند خداوند بهشت مي

كنند يا   گناه  ليياسرا بني  پس. قرار دهد  در محروميت خود را  دارد فرزندان  و قدرت  ثروت اين همه
  كه  گويند عيسي بدتر مي  از ين  سيحيتو يا م. دكنن مي  استفاده  پدرشان  هستند از ثروت  نكنند بهشتي

  جهنم  داخل  شود امتش ، چطور مي فرزند خدا و يا مانند فرزند خداست  است  خداوند متعال  نور چشم
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ها زياد   خاطره  از اين  هم  انمسلمان  در ميان.   و يا كبيره  صغيره  گناه  باشند مرتكب  ظالم  گرچه. شوند
  :گويند مي  خودشان  قول  ترسند به نمي  از گناه. دارند  شفاعت  بهاد جا اعتم  همه  كه  است

    گناهي  اندر خور عفو تو نكرديم                                                  در روز مجازات  كه  گير از آنيم دل 
  :گويد  و يا شاعر ديگر مي 
    حسين  به  نيمي  ببخش  حسن  به  نيمي                                              اتسدر عر  كن  مرا دو نيمه  عصيان 
يا  :فرمايد  كند مي  را اميدوار مي انسان ها اين هابيشتر از   كه  داريم  هم  آياتي و ظاهراً  قبيل  و از اين 

  .جميعا  وبيغفذ الذن  اهللا  ان  اهللا  رحمه  ال تقنطوا من  انفسهم  اسرفوا علي  الذين  عبادي
  هك نشويد مأيوسخدا   از رحمت. شديد  گناه  كرديد و مرتكب  خود ستم  به  همه  اين  كه  ييآدم ها  اي

  و نسبي  حسب  عفو خدا و يا به  را به انسان ها  مسائل  اين  تمامي  پس. گذرد مي  گناهان  خداوند از تمامي
تر شوند و   جري  و  معصيت  كند و شايد در گناه يميدوار مند اهست امام زادهو يا   دارند پيغمبر زاده  كه

و يا  امام زادهو يا   پيغمبر زاده  من  كه   است  اين  زيرا اصل. ندهند  اهميت  و معصيت  گناه  به  يا الاقل
  روابط  در قيامت  نجات  عامل  اصل  كه  وقتي . ام  شده  و معصيت  گناه  مرتكب اين كه  نه  ام  زاده  نجيب
پيغمبر   به  وابسته  هر پيغمبري  امت اولياء خدا باشد  به  و وابستگي  و يا صرفا دوستي  و نسبي  حسبي

  را ملزم انسانبترسد و يا خداوند   و معصيت  از گناه  انسانقدر  اين  دارد كه  برهاني  هستند چه  خودشان
  كنند و تا دم  را اصرار و تكرار مي  و معصيت  گناه  كه كند و بگويد كساني  و معصيت  گناه  ترك  به

  وليكن  از دنيا رفته  توبه  بدون  است  درست : مييگو  مي. روند  از دنيا مي  توبه  دهند بدون  مي  ادامه  مرگ
  توبهاگر . كند  دارد توبه  لزومي  چه  است  بوده  و يا مجتهد زاده  زاده  و يا نجيب امام زادهويا   پيغمبر زاده

  دارد و اگر شفاعت  ييو معنا  مفهوم  و شهدا چه  پيغمبران  شفاعت  ،است  و سعادت  نجات  مالك  از گناه
  مرتكب  كه  يانسان. دارد  لزومي  چه  و معصيت  گناه  و ترك  از گناه  توبه  است  و سعادت  نجات  مالك
عفو و   متنع  امتروز قي  مسائل  از اين  يك كدام. دارد  گناه  و ترك  توبه  به  احتياجي  چه  نشده  گناه

  بعضي  انحراف  شدن  برطرف  براي  شود كه پيدا مي  اساسي  چند بحث  بحث  از اين. شود خدا مي  پذيرش
  كه  شفاعت  و معناي  مفهوم  اول  حثب. شود  و دانسته  ها گفته بحث  آن  بايستي  و عقيده  در علم انسان ها
  و لياقتي  ارزش  انسان  گرچه.  است  بزرگان  از محبوبيت  و استفاده  گري پارتي  معناي  هب  تآيا شفاع
      اولياء خدا   سوي  به  خدا و حركت  دين  به  و خدمت  قلب  پاكي  معناي  به  باشد و يا شفاعت  نداشته
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  به  اعمال  هو نتيج  است  اعمال  نتيجه  عاز نو  آخرت  عالم   و عقاب  آيا ثواباين كه   دوم  و بحث باشد مي
مزد و كيفر .  ؟بد است  و يا كيفر اعمال  خوب  مزد اعمل  و عقاب  ثواب  و يا اين گردد برمي  عمل  صاحب
  معناي  به  اعمال  نتيجه. باشد  مي  و مزد كارگري  كارگري  معناي  به  مزد اعمال. دارد  فرق  خيلي  با نتيجه
كارگر   آن هااز   يكي. كارند مي  درخت  دو نفر در باغ. باشد مي  اريك درخت  و ثمرات  كاري درخت
  كه  نيست  ضامن. رود گيرد و مي را مي  رگر در آخر روز مزد كارشكا  باغ  مالك  و ديگري  است

او   كاري و مزد درخت  باغ  مالك  حق  وليكن ثمر برسد يا نرسد  سبز شود و به  كاشته  كه  ييدرخت ها
يك   گاهي.  ترتيب  همين  به  هم  اعمال  عذاب. پيدا كند  ثمر برسد پرورش  به درخت ها  كه  است  اين
نبيند و يا اگر ببيند   و پاسبان  پليس  است  شود ممكن  مي  كند جريمه مي  رانندگي  مقررات  خالف  ندهران

     قطعه  قطعه  بدنش. كند مي  سقوط  هدر  د ميانكن مي  رانندگي  مقررات  خالف  اهينظر كند و گ  صرف
.  نيست  مربوط  وقاضي  و يا دولت  و پاسبان  پليس  به.  است  مقررات  خالف  رانندگي  نتيجه  شود و اين مي

مزد   از نوع  آخرت  عالم  و عقاب  ثواب  يا اين.  است  شده  مجازات  عذاب  ترين  سخت  به  و راننده
. اند  داده  انجام  كه  است  ييها عبادت  نتيجه  اند و يا از نوع  و روز گرفته  نماز خوانده  كه  ستا  بندگاني

و يا   خوردي  شراب  چون  كه  كرده  خدا معين  كه  است  اي  جريمه  از نوع  آخرت  عذاب همين طورو 
پيدا   و معصيت  گناه  از اين  كه  است  و يا مانند سقوطي  مبتال شوي  جهنم  عذاب  به  ستيباي  گفتي  دروغ
  يا باالتر از اين. كند  اينكار را مي  كيفر شراب  اندازد و يا خدا به مي  جهنم  را به  انسان  شراب  يعني.  شده

  جهنم  در چاله  اند بايستي  و پيغمبر را كشته  امام  چون  باشد كه  ها مي  ها و پيغمبر كشي  كيفر اما كشي
كيفر   اين :كنند و بگويند  پرت آتش ها  زياد را ميان  خدا شمر و يزيد و ابن  ينمأمور. نندك  سقوط
  جهنم  سازنده  عامل  يك  و پيغمبر كشي  كشي  امام  و يا همين  است  اما و پيغمبر را كشته  كه  است  كسي

  اديان  تمامي.  است  رانندگي  مقررات  رعايت  در عدم  دره  ته  مانند سقوط.  است  جهنم  به  قاتل  و كشاننده
  و يا نتيجه  عبادت  نتيجه  از نوع  نه. دانند  مي  و يا مزد عبادت  جريمه  را از نوع  و عقاب  ثواب  اتفاق  به

و   ايم  كاشته  كه  درختي  داند مانند ثمرات  مي  نتيجه  را از نوع  و عقاب  ثواب  كه  شما مكتبي.  كفر و گناه
و   اگر ثواب  پس.  است  معصوم  يامام ها  رهبري  به  اسالم  دين  فقط  ايم  نموده  سقوط  دره  ميان اين كهيا 

  كه  لهب  و ابي  جهل  و ابي  جعفر كذاب. شود مي  سنگين  ها خيلي مصيبت  است  نتيجه  از نوع  عقاب
و   شده  مرتكب  گناهي  نخواهي  خواهي زيرا. هستند  رديف  هستند در يك امام زادهو يا   پيغمبر زاده
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خدا باشد اگر بخواهد  به دستباشد  كيفر و مزد كار  و يا اگر از نوع  است  رسيده  نتيجه  به آن ها  گناه
  پسرش  عبدالمطلب  خاطر آبروي  به. باشد  بخش  ها نتيجه  رابطه  اين  است  ممكن. كند يا نكند  جريمه
  يهوديان  كه  فرزندانش  ابراهيم  حضرت  خاطر آبرويه و يا ب ودنش  آخرت  عذاب  به  معذب  ابولهب
   گري  ها و پارتي  رابطه  معناي  به  شفاعت  روز قيامت همين طورنشوند و   معذب  جهنم  عذاب  باشند به

  .ها  مندي ها و قانون  ضابطه  معناي  به  نه. باشد
 است  و پرورنده  آموزنده  اساسي  نتايج  ترينهاز ب  يكديگر دارد يكي با  دو عقيده  اين  كه  نتايجي  از جمله

  قيامتدر روز   كسيو هر  است  اعمال  نتيجه  و عقاب  ثواب  معنا كه  اين  به  معتقدين  كه  است  اين 
د خو  لعم  به  بيند و اگر شر بوده مي  خير و بركت  او خير بوده  لبرد اگر عم خود را مي  اعمال  محصول
آورد و  مي بار  و با شخصيت  و با عظمت  را آزاد و آگاه  مردم  عقيده  اين  كه  است  اين. شود مي  مجازات
 ندمزدور و كارگر  كه  انسان هاييزيرا . دهد مي  نجات  است  و خواري  ذلت  هماي  كه  را از بردگي آن ها
كار كنند و مزد كار خود   بايستي  چند ساعتي  ند كهدار  باشند و عقيده نمي  كار خود متكي  محصول  و به

 ،كند مي  كار وابسته  صاحب  به را شديداً آن ها  عقيده  اين  نخواهي  بگيرند خواهي به كاررا از صاح
 به كارصاح  مقابل  سينه  به  دست  بايستي  باز هم  هستند وليكن كار بفرد مزد كار خود را طل  گرچه

از   بايستي  شوند كه مي  و خواري  ابتدا گرفتار ذلت .مزد كار خود را بگيرند  اميد كه  اين  بايستند به
 او  شوند و منت  كار متوسل  و يا صاحب  نآو   اين  به  كاريابي  كنند و براي  دريافت  كاري كار  صاحب
كار مزد كار خود   از انجام بعد  كنند كه  قبول  را بايستي  ديگري  منت  دوم  در مرحله بازكنند و   را قبول

  انسانشود و   متوسل  انسان  به  انسان  است  الزم  كه  دو خصيصه  بگيرند و اين به كاراز صاح  را بايستي
  قاييآو   آزادي  روح  پرورش  د و مانعآور مي به وجود  در افراد وابسته  ذلت  روح ،بكشد  منت  ساناز ان

  اعمال  نتيجه  كار او در دنيا و آخرت  محصول  باشد كه  را داشته  دوم  دهاگر عقي  شود وليكن مي  انسان
 دست به  مرغوبي  بهتر كار كند محصول  هر چه  ديگر كه  و صنايع  و باغداري  كاري  زراعت  از نوع  است

  انسان  آورد كه نمي به وجود  وابستگي انسان ها  بين اوالً  روشي  چنين يك  بيشتر است  آورد منافعش
وجود   عاملي  هيچ  عالوهه ب. ديگر  منت  مزد گرفتن  را بكشد و باي به كارصاح  منت  كاريابي  ابتدا براي

كار  مأمورزيرا او . آورد به دست  مرغوبي  كند تا محصول  خدمت  حسن  كارگر را وادار به  كه ندارد
  پذيري  مسئولبت  روح  در نتيجه. ندارد  اريك  عمل  و يا مرغوبيت  محصول  و به  است  و جنبيدن  كردن
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  و آزاد منشي  و آزادي  شخصيت  روح. رسد نمي  مطلوب  ييو آقا  آزادي  كند و به پيدا نمي  در او پرورش
او   او بردگان  مخلوقات  ندارد كه  دارد دوست  كه  عظمتي  خداوند با آن  كه  است  قدر مطلوبن آ  انسان

  دارد بندگان  دوست. كند  مزد كار خود را مطالبه  و در آينده  از خدا كاري  پذيري  نتبانشد ابتدا با م
و   با عزت  عزيزي  انسان  يك. او بروند  در خانه  ييو آقا  آزادي  و روح  و عظمت  با شخصيت  خيلي
و   آزاد و آگاه  يانسان  او برود مانند يك  شناسد در خانه مي  و عظمت  عزت  خدا را به  كه  در حالي  ييآقا

  اين  دارد كه  دوست  رو خداوند متعال از اين. نشيند كفو خود مي  هم  ديگري  انسان  آقا در خدمت
  دريافت  از خداوند متعال  كه  اي  و عطيه  بخشش  نه. باشد  انسان  كار و كوشش  محصول  بهشتي  زندگي

    .اجر غير ممنون  لهم :فرمايد نامد مي  مي  منت  را اجر بدون  آخرت  ينعمت هاجا   همه. كند
كار و   محصول  همان  يعني  منت  ونبد  اين. شود  مي  داده آن ها  به  منت  بدون  دارند كه  اجري  يعني
  الدنيا مزرعه: فرمايد مي  پروراند كه را مي  معني  همين  هم )ص( اكرم مشهور از پيغمبر  حديث.  عمل  نتيجه
   . االخره

  تشويق  در روايات اين همهو يا   است  آخرت  عالم  كارگاه :گويد و نمي  است  خرتآ  عالم  گاه دنيا كشت
از مسير   آيد نه به دستشما و كار آزاد شما   شما از مسير آزادي  كنيد زندگي  سعي : اند كه  فرموده

  آجر نفسه  من :اند  فرموده  د و كار مزدوريكار آزا  و مقررات  در قوانين  رابطه  و در اين  مزد و مزدوري
   . الرزق  عليه  حرم
خود و خدا   زيرا اجير بين. شود  مي  محروم  الهي  قرار دهد از رزق  خود را اجير ديگري  كه  كسي  يعني

از خود را   روزي  دارد كه  كارگر راهي  نه  و كارگر زارع  زراعت  مانند مالك.  است  قرار داده  واسطه
  است  او همان  زيرا روزي دهد  اجير را وسعت  روزي  ارد كهد  راهي  خداوند متعال  هم  خدا بخواهد نه

  همين  به. خدا باشد  جانب  به  دست  ندارد كه  كار آزادي  و خودش  است  كار قرار گذاشته  با صاحب  كه
و   رئوف. مانند خدا  استادي  هم آن  است استاد  شاگردي  معناي  به  هم  در دين  عبادت  كلمه  مناسبت
 :اند  فرموده  رابطه  در اين. اندبرس  استادي  مقام  دارد شاگرد خود را بپروراند و به  دوست  كه  مهربان
  . ها الربوبيه  كنه  جوهره  العبوديه

  ربوبيت  را به  انسان  عبوديت  يعني.  است  ربوبيت  عاقبتش  كه  است  ييبها خدا گوهر گران  بندگي  يعني
  است  ما رسيده  اطهار به  از ائمه  كه  ييو  يا دعاها  قرآن  خداوند در آيات  اسبتمن  همين  به. رساند  مي
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  شريفه  آيه  و يا اين  كميل  سحر و يا دعاي  مانند دعاي. دهد مي  وعده  انسان  خود را به  اسماء و خدمات
  .بها  فدعوه  لحسنيالسماء ا  هللا :فرمايد مي  كه

اسماء و   خواهش. را از خدا بخواهيد  اسماء و صفات  شما آن. دارد  خوبي  خداوند اسماء و خدمات  يعني
استاد و   مسئله.  است  وهنر خداوند متعال  علم  به  و مجهز شدن  ربوبيت  مقام  به  رسيدن  معناي  به  صفات

  كن  اطاعت  و از من  بخوان  درس  من  پيش :گويد  شاگرد خود مي  استاد به. معنا را دارد  همين  شاگردي
  دكترم  من.  مجهز باشي  و هنر من  علم  به.  استاد باشي  مانند من  تو هم.  تو بياموزم  و هنر خود را به  متا عل
  ام  آفريننده  خداي  من.  كارگر طبيب  نه  باشي  طبيب  تو هم  طبيبم  من. كارگر دكتر  نه  دكتر باشي  تو هم

و   رحمان  و همت  هستم  و رحيم  رحمان  من. دانا  انسان  توهم  دانا هستم  خداي  و من.  باشي  آفريننده  و همت
  دارد كه  نافله  نمازهاي  در ثواب.  دهنده  پرورش  باشي  ربي  ، تو هم ام  دهنده  ، پرورش ربم  و من  رحيم
  سازنده  خدا و اراده  علم  صاحب  شود تا عاقبت  تر مي خدا نزديك  ها هر روز به  نافله  با خواندن  انسان

  به  الذي  سمعه  كنت  حتي  بالنوافل  ييعب  الي  و يتقرب  ال يزال :اند  فرموده  رابطه  در اين. شود  خدا مي
    فيكون  هو كن  و يقول  فيكون  كن  اقول  يبصر حتي  به  الذي  و بصره  يسمع
  بيند و مانند خداي خود مي  مانند خداي  رسد كه مي  مقامي  به  و شاگردي  اطاعتدر اثر   من  بنده  يعني

و   را از مسير علم  انسان  خداوند تمامي  پس. شود مي  فيكوني  كن  سازنده  اراده  شنود و مجهز به خود مي
و   از مسير وابستگي صرفاً  نه. دارد  دوست  است  ييو آقا  آزادي  مسئله  همان  و هنر كه  و دانش  معرفت
  اما مالك. نيستند  هستند اما ملك  ها مالك  برده  مالك. باشد مي  بردگي  معناي  به  درست  كه  مزدوري
اختيار خود دارند و   را به  آزادگان  هستند كه  كساني  و پادشاهان  وكلم. هستند  ملوك  آزادگان
  است  اين  بحث  نتيجه. كنند مي  قبول  پادشاهي  او را به  هجبر و اكرا  و اختيار خود  نه  اراده  به  آزادگان

 آن ها  كار و كوشش  محصول  صد در صد آزاد باشند و زندگي  دارد كه  را دوست  خداوند بندگاني  كه
و   عزت  ميرد روح مي آن هادر   و خواري  ذلت  روح. كنند پيدا مي  پرورش  با شخصيت انسان ها. باشد

    .ينمؤمنولل  و لرسوله  العزه  و هللا :فرمايد خدا مي  رابطه  در اين. كند پيدا مي  پرورش آن هادر   عظمت
  مال  ، يكيخدا  مال  يكي.  است  طايفه  سه  مال  اش  واقعي  معناي  به  و طبيعي  حقيقي  و عظمت  عزت  يعني

  هم  پرستند و پرستش خدا را مي  آزادي  به  ينمؤمنو   زيرا پيغمبران. نمؤم  بندگان  مال يو ديگر  رسوالن
    مناسبت  همين  به.  و اجبار  و اكره  و اسارت  بردگي  معناي  به  نه.  شاگرد از استاد است  اطاعت  معناي  به



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

   . الدين  في  ال اكراه:فرمايد خداوند مي
و   آزادي  را به  انسان  دين  كه  رابطه  و در اين  ييو آقا  آزادي  به  بلكه.  نيست  ا اجباريدخ  دين  يعني

  الزم آن ها  جواب  شود كه مي  مطرح  تيسؤآال  و اسارت  و بردگي  ذلت  به  رساند نه مي  مطلق  عظمت
  و كرنش  در حضور خدا ار خدا خواهش  و متقي  صالح  اوليا خدا و بندگان  هم  اين  جمله  و از آن  است

در   كه  ارمچه  كنند مانند موال امام در حضور خدا ابراز مي  ستآن ها  از ذلت  حاكي  كه  دارند و جمالتي
    .بفنائك  سائلك  فنائك  به  سكينك  فنائك  به  عبيدك  الهي :گويد  كند و مي مي  برابر خدا سجده

قصر تو   تو پاي  تو و سائل  مسكين  بنده . است  ديوار قصر تو آمده  حقير تو پاي  بنده ،پروردگارا  يعني
  چه  جمالت  اين  پس  بردگي  معناي  به  نه  است  ييو آقا  آزادي  معناي  خدا به  اگر بندگي.  است  آمده
  .دارد  ييمعنا

رابر خداوند در ب  و كرنش  از خواهش  جا حاكي  ها همه  ها و نيايشدعا  لسان  كه  كنيم  مي  مشاهده
كند در  مي  و يافقر و ناداري  ناتواني اظهار عجز و  كه در حالي  انسانجا   باشد، همه مي  و تعالي  تبارك

  من  به  و چنان  شود، خدابا چنين باز مي  و نيايش  خواهش  ، زبانايستد  مي  و تعالي  رابر خداوند تباركب
از   محتاج  نسالنا  يك  خواهش  كلي ه طورب.  كلمات  اين  و امثال  ، ذليلم ، ضعيفم فقيرم  ، من كن  رحم

  سر بندگان  بال و مصيبت اين همه  گاهي :فرمايد مي  آيات  در بعضي  هم  دمتعالخداون. نياز بي  غني  خداي
تا در برابر   كنم و كشتار مي  و قتل  و تشنگي  گيو گرسن  سالي خشك  را مبتال به آن ها،  آورم خود مي

   .باسنا تزرعوا  بالباساء و اضراء فلو ال اذ جائهم  اخذنا هم :فرمايد مي. شوند  خاشعو   خود خاضع  ايخد
كنند،   و زاري  خود تضرع  تا در برابر خداي  كنم ها مبتال مي  سختي  خود را به  بندگان اين همه  يعني

  و خشوع  و خضوع  رعتض  حاضر به  شوند كه متكبر و مستكبر پيدا مي  اي  دهچرا ع. شوند  و خاشع  خاضع
  جهنم  سيدخلون  عبادي  عن  يستكيرون  الذين  ان :فرمايد ديگر مي  جاي. خود نيستند  ايخد  در پيشگاه

   داخرين
    جهنم  مبتال به  ستند عاقبتني  و نيايش  خواهش  گيرد و حاضر به را تكبر فرا مي آن ها  كه  كساني  يعني 

باشند در   خود داشته  خداي  بود در پيشگاه  الزم  كه  و خشوع  ا خضوع، ي و خواري  ذلت  آن. شوند مي
    .لوال دعائكم  ربي  ما يعثوا بكم  قل: فرمايد ديگر مي  كنند و يا جاي پيدا مي  آتش  و سازندگان  آتش برابر
  . كند تنا نميشما اعه ب  هم  خواهيد خوداند متعال نمي  از خدا چيزي  و نيايش  اهشاگر شما با خو  يعني
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  نساناال  ان: فرمايد كند مي  مي  بر پيغمبر خود نازل  كه  سوره  اولين  و در آيات دهد شما نمي  به  چيزي
  .استغنا  رئاه  ، عن ليتقي
  و برادران  خود و يا بر خواهران  كند، بر خداي مي  نياز بشناسد طغيان  و بي  ياگر خود را غن  انسان  يعني

  به  با عجز و ناتواني توأمباشد و  مي  و تقوي  عبادت  و لباب  لب  كه  دعا و خواهش و اساساً دتاز  خود مي
و   غني  در برابر خداي  كلفتي  با تكبر و گردن  انسانشود  چطور مي. باشد دانا و توانا مي  خداي  پيشگاه

 ها انسان ،خدا : مييگو مي  طرف يكاز   پس كند  استفاده  خدوند متعال  ينعمت هانياز بايستد و از   بي
، و از  ار و اكراهبا اجب  خدا باشند، نه  در اطاعت  و آگاهي  با علم  دارد كه  دوست  و آگاهانه  را آزادانه

  كند و زبان  بيفتد، او را سجده  خاك  به  خود بايستي  خداي  در پيشگاه  انسان  بينيم ديگر مي  طرف
  .شدبا  و تمنا داشته  خواهش
  وضعيت  يك  و خداوند متعال  انسان  فقر و غنا بين  مسئله  اين  كه  است  اين  تسؤآال  از اين  جواب
  مطلق  غني  ،است  و ابدي يازل  موجودي اين كهاز   و تعالي  خداوند تبارك  نخواهي  خواهي.  است  طبيعي
  مقدسش  در ذات  و ناتواني  ضعف  اي  ، ذره القاالط قادر علي.  وجودي  هاي  سرمايه  تمامي  به مجهز.  است

  را مجهز به  خودش  خودش  نه. خواهد بود  و چنين  بوده  ، چنين است  ، خالق خداست  اين. شود  پيدا نمي
  است  چنان.  قرار داده  و قدرت  عظمت  ر ايناو را د  ديگري  عامل  هم  و نه  نموده  و قدرت  علم اين همه

    .و االرض  السماوات  الكبرياء في  و له: فرمايد  كند، مي  مي  ا تعريفخود ر  كه
،  است  ، مصنوع است  مخلوق  يك  هم  انسان  و از طرفي  خداست  ذات  مهزال  و بزرگواري  بزرگي  يعني

و   رتقد  تمام. سازد نمي  خود چيزي  ندارد و براي  ي، از خود چيز است  و تعالي  خداوند تبارك  ساخت
  انسان  مخلوقيت  قضيه  و ناتواني  فقر و ناداري  اين. شود مي  او داده  به  نهايت  تا بي از صفر  انسان  ثروت
مانند خداوند   نباشد بايستي  و چيزي  كسي  باشد و نيازمند به  داشته  ذاتي  خواهد غناي اگر مي.  است
،  و ابدي  باشد ازلي  باشد، موجودي  او را نشاخته  كسيو   نكرده  او را خلق  كسي. خدا باشد  يك  متعال
نياز بود خداوند   مجهز و بي اين طورخود   اگر در خلقت.  اول  ر برابر و يا در كنار خدايد  دوم  خداي

  وجودي  وضعيت  در آن  ستخدا  آن  وليكن. نمايد  و اطاعتكند   او را سجده  كه  از او انتظار نداشت
د خو  خود و خداي  كه  يانسان  پس.  خود فقير مطلق  وجودي  ، در ساخت است  انسان  هم و اين  مطلق  غني

.  است  در حضور خداوند متعال  و خشيت  خوف  شناسيو خدا  خودشناسي  اين  شناسد، خاصيت  را مي
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ند را خداو مثالً.  است  حقيقت  خالف  خياالت  كند يك  خيال  باشد و خود را غير از اين  اگر غير از اين
و   حقيقت  خالف  فكري  چنين يك. بشناسد و خود را توانا  عيفخدا را ض.  فقير بشناسد و خود را غني

 شود پيدا مي  در عالم  كه  دانشمنديو   ييخدا و هر دانا  قبول  قابل  هم  و نه  است  انسانخود   قبول  قابل  نه
اگر .  مطلق  و خدا غني  است  در برابر خدا فقير و محتاج  انسان  كه  است  طبيعي  قضاوت  يك  اين  پس

  و گمراهي  ضاللت  باعث  كه  است  حقيقت  خالف  يياسانش  بشناسد يك  فقر و ناتواني  ينا به جزخود را 
و   ستبها كند جواهر گران يم  در اختيار دارد، خيال  سفال  چند قطعه  كه  يانسانمانند . شود او مي

  نشيند و خود را غني مي  در خانه  حقيقت  خالف  االتخي  همين  بر طبق. دارد  ارزش  تومان يون هاميل
  حال  دهد به مي  نشان  مردم  خود را به  خيالي  رود و جواهرات بازار مي  به  كه اما وقتي. شناسد مي  مطلق
  خود را غني.  است  كبر چنينمت  انسان،  مند است كند ثروت مي  خدا خيال  هبند :گويند خندند مي او مي
  خدمت  ينبزرگ تر.  است  ناتوان اين كهبيند با  خود را توانا مي.  است  قير محضف اين كهداند با  مي

فكر   دهند تا به  دارد نجات  كه  اشتباهي  او را از اين  كه  است  اين  يانسان  چنين  يك  به  بخش  حيات
  .كند  بتواند زندگي  برود كه  ثروتي  دنبال. خود باشد

دعاها   در اين )ع(اطهار  ائمه  و فرمايشات  بيانات.  است  نعمت  ينبزرگ تر  شناسيو خدا  خودشناسي  پس
خود   كه  است  نانخدا چ حقيقتاً.  است  واقعيت  و يك  حقيقت  يك نشان گر اين ها  ، همه قرآن  و آيات

و   غير از ذلت  مسئله  اين. كند مي  را تعريف آن هاخدا   هستند كه  نانچ  هم  كند، بندگان مي  را تعريف
. كند  اظهار عجز و ناتواني  است  مانند او ناتوان  كه  در برابر مخلوقي  انسان  ، كه است  معمول  خواري

  در يكي )ع(  هارماما چ  مولي. شود مي  مخلوق  تكبر آن  و مايه   انسان  ذلت  مايه اين جادر   عجز و ناتواني
مند  مند قدرت ثروت  فالن  در خانه  دارد پروردگارا فكر كردم مي  عرضه  سجاديه  صحيفه  عاهاياز د
  يسئل  كيف :و فرمود مرا بيدار كرد  و وجدانم  عقلم  ، بعد نداي او اظهار كنم  خود را به  جي، حوا بروم

  . معدم  الي  معدم  محتاجا و اذا يرغب  محتاج
  از نادار ديگر مانند خود   برود و ناداري  محتاجي  در خانه  محتاجي  جايز است  چگونه  فتمگخود   به  عنيي

  .كند  مراجعه  غني  به  بايستي  محتاج. بخواهد  ييدارا
  است  نانچ خدا حقيقتاً. باشد مي  غير از اظهار عجز و زبوني  هست چنان كهخدا   بارهدر  انسان  قضاوت

  شناسد،  خود را مي  كه  است  چنان تاًقحقي  هم  انسانو   نياز است  و بي  كند، غني مي  ود را تعريفخ  كه
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  . فقير و نادار است
  انسانو افتخار   عزت  مايه  و اين كند  ياز مراجعهن  و بي  غني  كه  است  اين  اريفقر و ناد  طبيعي  قضاوت

خود   خداي  به. ناسدش مي  هست چنان كهخود را   و خداي شناسد مي  هست چنان كهخود را   كه  است
  فخرا عن  بي  كفي :گويد مي  مولي چنان كهرسد  مي  مطلق  غناي  به  مراجعه  ينكند و در اثر ا مي  مراجعه
  .ربا  لي  تكون  عزا عن  بي  عبدا و كفي  لك  اكون
  من  خداي  كه  مرا بس  و عظمت  عزت  و اين  اشمتو ب  بنده  كه  است  افتخار مرا كافي  خدايا اين  يعني
و   عزت  آيد بلكه نمي  حساب  به  و خواري  دا ذلتخ  مقدس  اهگدر پيش  اظهار بندگي  بنابراين.  باشي

  انسان  خداوند به ،شناسد مي  هست چنان كهخود را   انسان  كه  ييشناسا  بعد از اين . است  برومنديآ
زيرا  گيرد خود قرار مي  خداي  اطاعت در  مطلق  دهد و با آزادي مي  و قدرت  وتو ثر  و عظمت  زتع
را   طبيعت  خداداي  هاي گنج  با كار و فعاليت  كه  كسي : مييبگو  توانيم نمي.  است  سعادت  كسب  راه  ينا

  در حال  بينيم مي او را  ، زماني است  وار شدهو خ  كند ذليل مي  زندگي  ييآقا  كند و به مي  استخراج
او   حال  به  ما ريزد شايد دل مي  كشد و عرق مي  طحمت  طبيعت  هاي از گنج  گنجي  استخراج  به  اشتغال
كار و   آن اين كهكند، با  و كار مي  انداخته  و زحمت  رنجخدا چقدر خود را در   بنده  :مييبگو. بسوزد

  گنجي  چه. باشد او مي  زاديآو   ييو آقا  عزت  نهايت  و دادها  خدا به  كه  گنجي  استخراج  براي  كارگري
خدا   خدا و عظمت  خدا و قدرت  علم  خود را به  انسان  كه  خداوند متعال  وجودي  هاي باالتر از گنج

  . است  شده  خدا نهفته  مقدس  در ذات  آورد كه به دست  ييها  سرمايه  چنان  مجهز نمايد و يك
  و كلي  ييجز  آويزد و روز قيامت مي  خودش  گردن  را به  هركسي  عمل  كتاب خداوند  كه  هرابط  در اين
  اليوم  بنفسك  كفي  اقرا كتابك :گويد مي  خودش  به 14  در آيه. گذارد مي  نمايش  به  او را برابرش  لاعما

  .حسيبا  عليك
دفتر و   در روز قيامت  كه  است  اين  حقيقت.  باشي  خودت  گر اعمال حساب  خودت  كه  است  كافي
در   اي  پرونده  كه  نيست  روزي. گذارد نمي  انسانگر در اختيار  و حساب  و كتاب  و حساب  اي  پرونده

  صاحب و را بخواند  و يا محكوميت  حاكميت داليل  اي  و يا خواننده  روشن  و براهين داليلبا  ،كار باشد
  را به  هركسي ، اعمال.  است  انسان  سازنده ، اعمال ،باشد  انكار يا اقرار داشته  بشنود و قدرت  عمل  نامه

دنيا   وارد زندگي  كه هنگامي  انسان.  است  فريدهآرا   انسانخدا  چنان كه آن  سازد نه خود مي  طبيعت
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. شود  مي  د و ساختهكن  پيدا مي  خود پرورش  بد و خوب  از مسير اعمال  كه  است  بذر و نهالي ،شود  مي
  وليكن بذر و درختند  كوچك  و يا نهال  هسته  شكل  ابتدا به  در طبيعت درخت ها  مانند همين  درست
به را  آن ها  و هوا و باد و طوفان  مانند آب  طبيعت  عوامل .شوند  مي  كاشته آن كهنيستند بعد از   درخت
  وارد زندگي  كه  زماني.  ستا  كيفيت  همين  به  هم  سانان ،پروراند سازد و مي مي  مطلوب  درخت صورت

  خدا او را خلق  كه  يانسان  ، نه آورده به وجودو   او را ساخته  ،عمل  كه  است  يانسان  شود، در آينده مي
فكر   يستيد و چيستيد و چگونهك  خود را كه  فعلي  توانيد موجوديت  شما مي.  است  داده  و پرورش  كرده

كاغذ   روي فهميد هستيد و مي چنان كهخود را   توانيد موجوديت مي  شما چطور است  عقيده كنيد و يم
  را با موجوديت  صفحات  پر شد اين  صفحات آن كهخود بنويسيد، بعد از   در معرفي  بياوريد و صفحاتي

از روز   كه  است  يا صفحاتي خود آورديد  همراه  مادر به  را از رحم  صفحات  آيا اين ،كنيد  مقابله خود
  اين  كنيد حتي  دقت  اگر درست. ايد  كرده  و ضبط  و در وجود خود ثبت  خود ساخته  تولد تا امروز براي

  نه  ستو كار شما  مولود كسب  هم  كلمهدو   همين  هستم  فرزند فالني  فالني  من  كه  و دو كلمه  دو جمله
داريد و فرزند   نامي  چه  ايد كه  خود دانسته  شما با فكر و دانش  يعني .مادر  شما در رحم  مولود خلقت

  شما را به  اگر بعد از تولد بالفاصله.  است  بوده  و ماهي  سال  تولد شما چه  و ماه  سال. هستيد  كسي  چه
و   علم  كتابچه دادند در  شما مي  غير از پدر و مادر اصلي  پدر و مادري  بردند و تحويل  مي  شهر ديگري

و زياد مولود   كم  بدون كامالًشما   پس.  پدر و مادر اول  نوشتيد نه  خود را مي  خود پدر و مادر دوم  عمل
مادر   حمخدا در ر چنان كه  ، نه شما را ساخته  ،و عمل  علم  هستيد كه  چنان. و افكار خود هستيد  اعمال

در  چنان كه آن  نه  موجود است  آن  ثار وجوديآ  به  جوديمو هر  زيرا موجوديت  است  كرده  شما را خلق
  او را تعريف  د و يا ديگرانكن  مي  يفرعخود را ت  لذا هركسي.  است  خود بوده  آفرينش و  خلقت  ابتداي

  در تعريفات .كنند مي  او را تعريف  كه  است  ئشي  آثار وجودي و  دانش  پايهبر  جا تعريفات كنند، همه مي
بد   اندازه  و چه  ستا بد آدمي :گويند  مي  بلكه  است  و استخوان  چند كيلو گوشت :گويند  خود نمي

  .مادر   او در رحم  ييابتدا  خلقت  كند بر پايه مي  را تعريف  خودش  هر جا خودش.  است
  :گويد  مي  مثنوي  صاحب  رابطه  در اين

    اي  و ريشه  را استخوان  ما بقي                                                                  اي  انديشه  برادر تو همه  اي 
    گلخني  ، تو هيمه ور بود خاري                                                              گلشني  گل  ات  گر بود انديشه 



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  گويد توآن رد، ميگذا مي  نمايش  را به  انسان  ليو عم  علمي  موجوديت  چهار مصرع  اين  چقدر خوب
  داني مي  كه  هستي  آن  بلكه.  اي  هدنيا آمد  به  پدر و مادري  و از چه  شده  در كجا ساخته  كه  نيستي  كسي
در   كه  اعمالي  كليه  و فكر و عقيده  و عمل  علم  كيفيت  همين  به  هستي  و آثاري  اعمال  و چه  فهمي  و مي
  سازد كه مي  را چنان  انسانو   است  انسان  سارنده اين ها  زند همه سرمي  انساناز   زندگي  مدت  طول

  اقتضاي  سازند كه مي  را چنان  انسان مكتب ها  كه  كنيم مي  مشاهده.  است  كرده  و عمل  است  دانسته
را  مؤمن  انساندهد  بر ميجا خدا خ در آن  كه  آياتي.  است  شده  خلق  انسان چنان كه آن  نه  است  مكتب

  كافر را از آتش  شود و شيطان  از او ظاهر نمي  شر و فسادي . است  و متعادل  معتدل  ،ام  آفريده  از خاك
  و عمل  از مسير علم  انسان  خلقت  به  مربوط  آيات  اين. كند  چيز را نابود مي  خود را و همه  كه  ام  ساخته
و  مؤمن  و تقوي  ايمان  شود و در مكتب مي  ساخته گناه كاركافر و   كفر و گناه  در مكتب  انسان.  است
  و عمل  از مسير علم  انسان  دوم  ساخت  دارد بلكه  حاكميت  اول  جا بر ساخت  همه  دوم  ساخت  .متقي
  يانسانو يا   طبيعي  در صنايع  كه  است  ييها و هندسه  مانند اشكال.  است  ولا  ساخت  موجوديت  تمامي

بود   در ابتدا گل  اول. آوريدديگر در  و يا شكل  يا مربع  ثلثم  قالب  را به  گل  مقداري. آيد  مي به وجود
 به دست  كه  است  شكلي  مولود همين  صشاوها و خ ارزش  تمامي.  و مربع  مثلث  است  و حاال خشتي

جا مواد   همه  كيفيت  همين  به.  است  بوده  كروي  و يا شكل  فاقد شكل  كه  ييابتدا  مولود گل  نه. آورديد
  صورت، شود مي  پياده  آن  روي  ها كه  عدهوقا  ها و قانون  ها و هندسه شكل  در قالب  افرينش  اوليه
  جا طالب  همه  هم  مشتريان. آورند مي به دست  خاصي  ارزش  صورت  آن  كند و بر پايه  پيدا مي  معيني
  داشته  ثاريآ  و چه  بوده  چه  پرسند كه نمي  آن  هرگز از مواد اوليه. دتنسها ه ها و صورت شكل  همان
  باش  گر خودت حساب  و خودت  را بخوان  خودت  كتاب  خودت: فرمايد مي  كه  شريفه  يهآ  اين.  است
 :گويد نمي  انسان  به  روز قيامت  كسي. كند مي  كسمنع  مقال  زبان  صورت  هرا ب  حال  زبان  يهآ  اين اوالً
و   مولود علم  خود كه  و طبيعت  ماهيت  به  ركسيخود هه خود ب.  و يا كافر و منافق  يا فاسقي  يمؤمنتو 

  يا صنايعو  در طبيعت  كه  مختلفي  اجناس مانند شود مي  كند و شناخته پيدا مي  باشد نمايش خود مي  عمل
  ديگري  و آن  باري  يكي  آن  هستي  گويد تو سواري ها نمي ماشين  به  كسي. كند پيدا مي  مايشن  يانسان
و   هاگي  ديگري  و آن  توت  ديگري  آن  گويد تو چناري نمي درخت ها  به  يا كسي. و يا چيز ديگر  يونمكا

نمودار   خود و ديگران  خود برايه خود ب  پيدا كرده  نمايش  كه  در قالبي  هر مخلوقي  بلكه.  است  علف
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كتاب  به صورت. رود ها مي  مطبعه  به  بهتر مانند كاغذها كه  يا مثال  نيست در كار  و جوابي  سؤآل.  است
گويند تو  يا نمي  البالغه  يا نهج  قرآنيگويد تو  نمي كتاب ها  آن  به  كسي. گردد ظاهر مي  مختلف  يها

همين   ديگر و ديگران  يا كتاب  است  قرآن  شناسد كه خود را مي  ، خودش ينيست  و قرآن  ، كتاب كاغذي
پيدا   و عمل  از مسير علم  كه  مخصوصي  در قالب شود مي  و آثار خود شناخته  شكل  به  هر چيزي. طور
اند   كرده  و او را اطاعت  خدا داشته  به  عقيده  كه  جويانو خدا  موحدين. كند پيدا مي  نمايش  است  كرده

از  چهنااند و چن  زده  قالب  به آن ها  و خود را در مكتباند   شناخته  ها را هم  ها و واسطه  رابطه  پيغمبران
جلو بيفتد   در قيامت  كسي اين كه  خود بدونه و خود ب اند  كرده  و عمل  اند خود را ساخته  شنيده آن ها

 آن ها  مولود مكتب  خود كه  خلقت  اقتضاي  خود بر پايه  هبكند خود   هدايت  شهر بهشت  به را آن هاو 
باز  آن ها  روي  به  و زمين  آسمان  جا رسيدند درهايروند و هر خدا و انبياء مي  سوي  به  است  بوده
  به  و معصيت  را با گناه  خير و بركت  زيرا در دنيا در هاي. شوند نمي رو به رو  اي  با در بسته.  است
السماء   و فتحت :فرمايد مي  رابطه  خداوند در اين. شوند رو به رو  اي  اند تا با در بسته  خود نبسته  روي

  .ابوابا  فكانت
زنند و   گويد در مي نمي.  باز است آن ها  روي  و تقاضا به  خواهش  درهاي  معناي  به  آسمان  درهاي  يعني
بخواهند    چههر.  باز است آن ها  روي  خود درها به  د خود بهگوي مي  بلكه. شود باز مي آن ها  روي  در به

  قانون  به  ها كه شناس )ع(  قهرا علي  پس. اند  اند و آرزو كرده  خواسته  شود كه مي  و آرزو كنند همان
  و پيروان  ها باز استروند در هرجا مي  روند و به خود مي  برحق  امام  سوي  اند به  شده  ختهسا  علويت
ها  يزيدها و معاويه به سويناد   شده  ساخته  و اموي  خود يزيدي  و عمل  با علم  ها كهها و يزيد معاويه

  كه  است  ييدرها  يعني.  است  شده  بسته آن ها  و درها بر روي  است  جا جهنم  بينند همه روند و مي مي
ها   جز معاويه  اند و به  ها بوده  معاويه  خدمت عمر در  تمام.  است  ها را بستهدر آن ها  غلط  عقيده فكر و
   و سفره  شده  چيدهبر آن هااز جلو  ييدنيا  سفره  و اين. اند  نشناختهو   ندانسته  چيزي آن ها  و سفره
ها و  ها و شيطنت و ستم  ظلم  آن  همه.  نيست آن ها  براي  و ستم  لمظاز   آتشي  جز كوه  هم آن ها  آخرتي

خدا   كرديم  ما ظلم  كنند كه  توانند قضاوت  نمي.  است  ساخته  جهنم  صورت  را به آن هاها  دوز كلك
  شعله  كيفيت  اين  در وجود ما به  بود كه آتش ها  ما همان  ظلم :گويند مي  بلكه  ما انداخت  جان  به  آتش

او   و عمل  علم  اگر خط. رود خود مي  و عقيده  علم  راه  به  آگاهناخود  روز قيامت  هركسي.  است  ور شده
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. در رو ندارد.  است  بست  بن  كفر و گناه  كوچه. شود مي  انگناه كاركفار و   به   بود ملحق  كفر و گناه
  خود خارج  و عمل  علم  نند از دايرهاوت هرگز نمي. شوند مي  دارند حبس  ها كه موجوديت  در همان قهراً
  مانند كسي. باشند  بردهخود   همراه  از دنيا به  ييجو و حق  از خيرخواهي  اميدي  هروزن اين كهمگر . شوند
  پيدا كرده  پرورش  معاويه  او در مكتب  و عقيده  علم  دانگي  شش  وليكن  است  حقبر  داند علي مي  كه

از مسير   بوده  معاويه  در دنيا سر سفره اين كهبا .  است  از نور روشن  ضعيفي  او شمع  در قلب  فقط  است
در   اميد كه  شمع  اين.  را بر باطل  و معاويه  دانسته  حقرا بر  علي  وليكن  جنگيده  علي با  زندگي  حاكميت

خدا و   سوي  به  كند كه اميد او را وادار مي  شمع  همانشود و  نمي  خاموش  در قيامت  است  وشناو ر  دل
  به  كه  است  كسي  او هم. پذيرد خدا او را مي  حال  و در عين  زده  خجالت و  سرافكنده. اولياء خدا برود

      خدا او را   حال  و در عين  زده  و خجالت  افكندهاولياء خدا برود سر  سوي  ميد بها  شمع  همان  داللت
  كسي اين كه  رود نه  اولياء خدا مي به سوياميد   شمع  همان  داللت  به  كه  است  كسي  او هم. پذيرد  مي

  شمع  همين  شفاعت  و قبول  سر شفاعت. اولياء خدا ببرد به طرفاو را بگيرد و او را   بيايد و دست
  به  است  كفار بوده  او در خدمت  و آثار وجودي  اعمال  وليكن  بوده  او روشن  در قلب  كه  است  ضعيف
  روز قيامت  شفاعت. شود  نمي رو به رو  اي  و با در بسته دارد  ميخدا بر به سوي  اميد قدمي  همان  دليل

را بگيرند و   و آن  اين  كنند دست  محشر گردش  در صحراي  كنندگان  شفاعت  كه  نيست  شكل  اين  به
  ديگري كند و  را قبول  يكي  كند تا خداوند متعال  كنند او را قبول  و از خدا خواهش خدا ببرند  سوي به

  گرايش  همان  اساسو بر  خدا داشته ءخدا و اوليا  به  گرايش  المثقالي رهذ  كسيهر  بلكه. نكند  را قبول
  شركت  حق  با همان. كند مي  خدا شريك  دين  د نتايجياو را در فوا شگراي  همان  داده  انجام  خيري  عمل
   .گرداند او را برنمي  ديگر كسي. رود خدا مي ءخدا و اوليا  سوي  به

  خود   براي  ميديا  مخلدند و روزنه  است  جهنم  خود كه  كفري  مخلدند در موجوديت  در جهنم  كه كساني
 اين كه  نه  است  حقيقت  يك آن ها  و جهنم آن هادر كفر خود مخلدند كفر   اند چون در دنيا نساخته

را از  آن ها  باشد كسي  داشته  مكانشوند تا ا  محبوس  جهنم  در چاله  هم آن هاباشد و   اي  چاله  جهنم
.  است  شده  ساخته گناه كاركافر و   كفر و گناه  تمرين  دليل  خود به  بلكه. بياورد  بيرون  جهنم  چاله

  و حق  ييگو  از حق  محروميت  كه آن ها  حيواني  و ماهيت  است  محو نابود شده آن ها  يانسان  ماهيت
  كسي  كه  حيوانات  مانند همين. اند  شده  حيوان  يك  به  تبديل  پيدا كرده  تحاكمي آن هادر  باشد  ييجو
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  حيوانياز جلد   نمايد و يا خودشان  خود خارج  را از جلد حيوانيت آن هاتواند  و تهديد نمي  با تطميع
و يا  تهديد  در معرض  شود گرچه  خود خارج  از جنسيت  جنسي  تواند يك شوند چطور مي  خود خارج

  در قيامت  حالي  زبان. كند پيدا مي  حاكميت  ها بر اجناس جنسيت  اين  كه  است  قرار گيرد اين  تطميع
 حساب  يك  خود كه  اعمال  نتايج  دانند و به مي  خود را كفر و گناه  خودشان  كه رددگ ظاهر مي آن هابر 

  يابد خود را روشن مي  ايتهد  كسهر :مايدفر مي 15  لذا خداوند در آيه. رسند مي  است  طبيعي  گري
ها   ، گمشده گمراهان  است  شده  و گمراه  دهنمو  خود را گم  شود خوديت مي  گمراه  و هر كس  است  كرده
ا ه آن  خوديت  همان  ا كهخود ر  يانسان فضايل، خود را  يتانسان  يعني خدا  از راه  گمراهان  نه. هستند

  كه  اي  گمشده خود را بيابد مخصوصاً  است  ممكن  چگونه  نموده  خود را گم  كه  كسي. اند كرده  گم  ستا
خود   عمل  تخود كتاب  يعني.  اعمال  كتابت  ستا اين. داند مي  شده  هدايت  خود را در راه  غلط  عقيده  به

  را به  شتيببرد و به  جهنم  را به  آيد جهنمي نمي  كسي  گر آن و حساب  كتاب  نندهاوخ  و خود هم  هستيم
در   كه  هم  ييآتش ها.  ها در وجود خود بهشت  د و بهشتيها در وجود خود جهنمن جهنمي  بلكه.  بهشت

بر  آن هاخود   اند به سوخته آتش ها  اند و يا خود در آن خدا زده  بندگان  جان  و به اند كرده  دنيا روشن
  خودش  بيندازد بلكه  كسي  گردن  به  مخود را از جهن  ستر  يامتتواند روز ق نمي  جهنمي  يك. گردد مي

  .داند بيند و مي مي  است  پيدا كرده  كه  وضعيتي  به  را محكوم
  شده  گمراه  و هركس  نموده  خود را روشن  يافته  هديات  كسهر :فرمايد خدا مي  كه  شريفه  آيه  دنباله

    وزر  اخري  و ال تزروا وازره .تاس  شده  و گمراه  نموده  خود را گم
  كلمات. باشد مي  خودش  مسئول  خودش  هركس .كند نمي  را قبول  ديگران  مسئوليت  مسئولي  هيچيعني 

نامند،  كند وزير مي مي  را قبول  مسئوليتي  كه كسي.  است  مسئوليت  قبول  عنايم  و وزير به  وزر و وازره
دنيا   زندگي  وضعيت  گرفته  عهده  را به  ديگران  و مسئوليت  ود گرفتهخ  را به  مسئوليتي  يك  يعني

كند و  را منفجر مي  نفر بمبي  يك. نندك  را قبول  ديگران  توانند مسئوليت مي انسان ها  كه  است  طوري
  حاكمهم آن ها  يبه جايكنند و حاضرند  مي  او را قبول  مسئوليت  يگرانزند د مي  را آتش  اي  يا خانه

  كرده  خيانتي آن ها  فرزندان  كنند اگر هم مي  را قبول  فرزندان  مسئوليت پدر و مادر اين كهبشوند و يا 
  ضامن  ها هستند كه  رابطه  دنيا همان  شفعاي. كنند مي  را قبول  فرزندان  و خيانت  باشند پدر و مادر جرم

  اصلي  شود، اگر وارث مي  شناخته  ميت  وارث  هك  ياز كسان  يكي. شوند يكديگر مي  و جريره  جرم
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هر   كنند كه ويسند و امضاء مين مي  دو نفر با يكديگر قرار دادي  يعني.  است  جريره  باشد، ضامن  نداشته
پردازد و  او را مي  آيد و جريمه مي  شد ديگري  جريمه  پرداخت  هب  كرد و محكوم  خيانتي آن هااز   كس

قرار داد   كه  با كسي  شود يعني  خود مي  رفيق  وارث  جريره  ضامن  اين. كند  را خريدارياو   يا زندان
او   را وارث  جريره  ضامن  نباشد آ  نداشته  او را بپردازد اگر از دنيا برود و وارث  و جريره  جرم  بسته
  يكديگر شناخته  جرم  شريك اانسان ه  كيفيت  اين  در دنيا به. دهند او مي  را به  شناسند و ثروتش مي
كار   طرف  استحقاق  به.  است  از رابطه  و استفاده  گري  پارتي  معناي  در دنيا به  شوند و شفاعت مي

او   پارتي  بزرگي  و يا شخص  مقامي  يك اين كه  نظر به. را دارد يا ندارد  مقامي  چنان  لياقت  ندارند كه
اما يا پيغمبر و يا خدا   كه  نيست  چنين  در آخرت  وليكن. پذيرند را مياو   است  دهنمو  و سفارش  شده

  را به  د و فالنيبروي  محشر كه  در صحراي  كسي  سراغ  به  يمأموربنويسند و يا   اي  كنند و نامه  سفارش
  مسئوليت برد مي  بهشت  را به  انسان  كه باشد كسي  چنين اگر.  جهنم  را به  ديگري  يا آنو  بياوريد  بهشت
برد  مي  جهنم  را به  ديگري  كه  سيو يا ك  است  او را پذيرفته  و گناه  و جرم  است  كرده  را قبول  انسان
  من  كه  مسئوليت  قبول  و اين  است  شده  آخرت  و يا زندان  جهنم  او به  جلب  مسئول  دولت مأمورمانند 
   خدا   كه  است  شريفه  آيه  اين  منطق  فخالبر  جهنم  را به  و ديگري  ببرم  بهشت  شما را به  شوم  مسئول

  همه انسان ها. كند  نمي  خير يا شر قبول  را در جهت  ديگري  مسئوليت  در قيامت هيچ كس: فرمايد  مي
خير   كه  خودشان  وجودي  اقتضاي  اساساند، بر ايستاده  و آن  اين  به  وابستگي  و بدون  و مستقيم  راست

ها   شوند و بهشتي مي  ها ملحق  جهنمي  ها به  نميجه. روند شر مي  خير و يا اهل  اهل  رفط  به  يا شر است
پيدا كند و   حق  و مختصر باشد به  چند ضعيفهر  محشر گرايشي  در صحراي  كسي اگر. ها  بهشتي  به
از . شود مي  نيكان  به  رود و ملحق كند، مي نمي  و متوقف گرداند او را برنمي  برود كسي  حق  اهل  رفط

در دنيا   كه  اعمالي  اساسبر  انساننفر   يك :اند  گفته  روز قيامت  حتي. كند پيدا مي  ها نجات گرفتاري
. كند مي  نگاه  حق  اهل  گروه  تد بهايس مي  رود و گاهي كفار مي  طرف  به  و كفار بوده كفر  در خط  داشته

  سياهان  طرف  بود و به  ياهس  ات  پرونده  تو كه: دييمرد بگو  آن  مايد بهرف مي خداوند :اند فتهگ اين جادر 
  كه)  است  حال  زبان  سؤآلو   جواب  اين  همه( دهد  مي  او جواب  كردي  نگاه  فطر  اين  ، چرا به رفتي مي

        وندخدا  كردم مي  گمان :دهد مي  ؟ جواب يداشت  گمان  چه :گويند ، مي روم مي  جهنم  به  كردم نمي  گمان
   .الجنه  و ادخلوه  اجيزوا كذبه: فرمايد و مي رسد خدا مي  جواب. گذرد مي  بخشد و از گناهم مي
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    در دنيا گناه  كه  است  مرد اين  آن  دروغ. ببريد  تبهش  باور كنيد و او را به  مرد را هم  آن  دروغ  يعني
.  تاس  و جسور بوده  جري  در گناه  بلكه. كند خدا عفو مي  كه  است  نداشته  هم  اميدي  ينو چن  كرده مي

زند  مي  حرف  طوري  ليكن بخشد خدا مي  كه  پيدا كرده  اي  يدهعق  چنين يك  قيامت  در صحراي  وليكن
  همين  دليل  به  داشت ا ميدر دني را  اميد و عقيده  اگر اين.  است  داشته  اي  اميد و عقيده  در دنيا چنين  كه

اميد از   او بدون.  پاكاننا  نه.  است  پاكان  عفو صفت  هزيرا اميد ب.  گرفت مي را  بهشت  راه  اميد در قيامت
زند   مي  حرف  طوري  ليكن  پيدا كرده  اميدي  چنين  آخرت در  ليكن  بوده  جهنم  اهل  و در خط  فتهدنيا ر

  كه  است  او همين  كذب. ذردگ مي  خدا از من  كه  ام داشته  اميدي  چنين  كردم مي  ناهگ  در دنيا كه  كه
در  .در دنيا  نه  پيدا شده  اميد در آخرت  اين اين كهبا   معفو داشت  و اميد به  كردم  گناهدر دنيا  :گويد مي
اميد   همين  يعني. ببريد  بهشت  را باور كنيد و او را به  دروغش: فرمايد مي  خداوندمتعال  حال  عين

. گرداند خدا برمي  و دوستان  نيكان  طرف  هرا ب  انسان  ييمانند اميد دنيا  هم  آخرتي  و گرايش  آخرتي
خدا و اولياء   به  كه  و مقصد و اميدي  هدف  اساسكند بر مي  حركت  بهشت  سوي  به  كه  يكاروان  پس

  كسيهر. كنند مي  حركت  راهي  در يك  پياده  كه  مانند جمعيتي. وندر مي  شتبه  طرف  خدا دارند  به
  كيفيت  همين  به  جهنم  طرف  بهها  جهنمي. باشد مي  خودش  دوش  به  بارش  كوله و  خود ايستاده  پاي  روي
و در انتظار . دباشن  عفو خدا داتشه  اميد به  كه  است  نمانده  باقي آن هادر   فطري  خاصيت  اندازه  تا اين

  گناه  صد همانخود را صددر  محكوميت  عامل.  تسحكمفرما آن هابر   كامل  سأي  عفو خدا بنشيند بلكه
بگذرد خداوند كفار را  آن ها  از گناه  است  باشد و ممكن  كنند خدايي فكر نمي. دانند مي معصيت هاو 

  .القبور  اصحاب  الكفار من  كما يئس  االخره  يئسوا من: فرمايد كند و مي مي  تعريف اين طور
  خدا مربوط  را به  انساناميد .  اميد است  نقيض  سأي. كند مي  معرفي آن ها  سأرا ي  خلود در جهنم  عامل
اثر  منشأكند و خدا را  مي  مربوط  عمل  را به  انسان  سأي  ليكن.  خداست  اراده  اصل :گويد كند و مي مي
  در آخرت  طبيعيون  كه  است  اين  حقيقت.  است  پيدا كرده  سأي  بوده  كفر و گناه  شعمل  داند و چون نمي

       رو به رو  بودند و اگر با خطري  در دنيا اسير طبيعت  كه همان طور. هستند  طبيعي  هم  و در جهنم
دارند و دعا بر  به  ستتوانند د نمي. ندهست چنيناين   هم  در آخرت ،داشتند دعا برنمي  به  شدند دست مي

  .  خدا باز نيست  سوي  به  از وجودشان  اي  يا روزنه  دري .كنند  از خدا خواهش
    ديگري  بار مسئوليت  مسئولي  هيچ  :فرمايد مي  كه. كند پيدا مي  مصداق  امالً در قيامتك  شريفه  آيه  پس
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يا   كسي  به  اميد و گرايش  اساسو بر  است  خودش  و آزاد مسئول  مستقل  كسيهر. كشد نمي  دوش  را به
  بت  كه  ييتا جا. رود مي  است  او بوده  اميدوار به  كه  يا چيزي  كسي  سوي  به  يا باطل  حق  به  چيزي
.  نيست  ساخته  ها كاري گيرند و از بت مي  خود را بغل  روند و بت خود مي  خانه بت  سوي  به  پرستان
  است   نشدن  از باب.  عفو است  امكان  عدم  از باب  گذرم نمي  از مشرك: فرمايد د ميخداون اين كه  دليل

  جا در قرآنهر. كند  خداوند عفو نمي ليو  است  ممكن اين كه  نه.  نيست  عفو ممكن  يعني.  نكردن  نه
  نه  است  نشدن  از باب  ،كنم نمي  كاري  چنين :فرمايد مي  آيه  خدا در آن  بينيد كه  مي  اي  و يا آيه    جمله

گويد  باشد و يا مي  قائمه  آن  زاويه  هر سه  كه  سازم نمي  هرگز مثلثي :گويد خدا مي اين كه  مثل.  نكردن
  خيال انسان ها  كنم و نمي  گويم نمي ،گويد خدا مي  چون .تا  تا يا سه  پنج دو دوتا  گويم هر گز نمي

  را هدايت  چرا فاسق ،خدايا :گويند مي.  است  ييجو انتقام  و يا حس  است  رحمت  مضايقه كنند مي
   از   دارد كه  مانعي  ؟ چه كني را عفو نمي  ؟ چرا مشرك كني نمي  را هدايت  چرا كافر و ظالم؟  كني نمي

  كه  ستا  خدا اين  جواب . هستي  و بركت  رحمت  تو خداي.  ببري  بهشت  به  را هم آن هاو   بگذري آن ها
 زكند و ا خود را تمجيد مي  بت  در بهشت  ببرم  بهشت  را به  پرست  بت  اگر هم  يعني. شود  كار نمي  اين
  خود را احترام  شايد بت  داند كه مي گناه كارخود را   است  شده  يا اگر معذب. كند خود تشكر مي  بت

مانند   بهشت  راه. دارد  امكان  و عقيده  ز مسير علما  بهشت  ورود به.   است  شده  معذب  كه  است  نگذاشته
از وجود   بهشت  راه. برساند  باغ  كند و خود را به  حركت  از كوچه  كه  نيست  ييدنيا  و باغچه  باغ  راه

از   يكي  به  عقيده  الاقل.  و بينش  و فكر و شعور و دانش  هو عقيد  از مسير علم. شود مي  شروع  انسانخود 
اگر . شود پيدا نمي  جهنم  اهل  در دل  دهفكر و عقي  چنين و يك  و نيكان  خوبان  به  قيدهولياء خدا و عا

     ها خجل بت  برسد پيش آن ها  به  و يا اگر شري بوسند خود را مي  بت  برسد، دست آن ها  به  خيري
       ها را علم بت. شود مي  جهنم  به  تبديل  بهشت  باز آن. ببرد  را بهشت  افكاري  چطور چنين. شوند مي
 و  علم  كه  بهشت  از خط  بود كه  اين  و حوا از بهشت  آدم  اخراج  دليل. جنگند توحيد مي  كنند و با اهل مي

خدا را . كردند مي  زندگي  ييبا صفا  باغ  در يك  بسته  چشم  بلكه. بودند  شد نرفته  و تربيت  عقيده
پيدا   در وجودشان  است  صحيح  و عقيده  علم  كه  بهشت  سرمايه. جا نياوردند  را بهنشناختند شكر خدا 

  انسان  فكر و عقيده  رفتن  و راه  بردن  معناي  به  نه  است  رفتن  معناي  به  بهشت  ورود به  پس. بود  نشده
  بگيرند و به  بغل  كه  كيمانند كود. باشد  فكر و عقيده  خالفبر  است  ممكن  بردن  راه  وليكن  است
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  را به  خدا مشرك اين كه  كامل  معناي  است  اين. ندارد  فرقي  او با بيابان  براي  دانشگاه. ببرند  دانشگاه
 را قبول  ديگري  بار مسئوليت هيچ كس اين كهيا كند و نمي  را هدايت  يا كافر و فاسق برد و نمي  بهشت

  و روي خود را دارد  مسئوليت  يانسانهر   روز قيامت :گويد  مي  كه  ريفهش  آيه  كند و در آخر اين نمي 
از   پيش اين كهمگر   مينك نمي  خود معذب  عذاب  را به  سيما هرگز ك :فرمايد مي  است  خود ايستاده  پاي

  اي  آينده  چه و  هست  خطي  در چه  كه  كنيم  او را آگاه  پيغمبري  و با فرستادن  كنيم  حجت  اتمام  عذاب
خداوند   االجراي  و الزم  حتمي  و مقررات  از قوانين  يكي  انگناه كارو   بر كافران  حجت  مماات. دارد
  كيفيتو   حق  و اهل  حق  به  ييدنيا   زندگي  يا كافر را در اين مؤمنباشد   هر وسيله  به.  است  متعال
سر   مقدمه  و بدون  گاهآناخود  نياييد  ضررها و خطرهاي  ينا  است  ممكن. كند آشنا مي  از مهالك  نجات
  .بيايد   انسان

اين از نظر   خرتيآ  خطرها و ضررهاي  دچار خطر و ضرر شود وليكن  غفلتو    جهل  در حال  انسانو 
  خدا واجبباشد  بر   كه  هر قيمت  به  نيست  عالج  قابل  و تقاضا از خداوند متعال  و تقوي  با ايمانجز  كه

شنا كند آ  است  حق  به  گرايش  كه  الجهمع  و راه  كفر و نفاق  دكتر معالج را به انسان ها  كه  است  و الزم
. بيافريند  ابعذ  را براي  يانسان  و يا يك  حيوان  خداوند يك  كه  نيست  و درست  است  ظلم  را اينزي

  به  و طبيعت  در خلقت  كنند كه كر ميف اين طورها   كند و بعضي  خلق  جهنم  تشآ  را براي  مخلوقي
 ها نعمت  خلق.  است  شوند واجب مي  متنعم  نعمت ها  آن  به  كه  و افرادي نعمت ها  خلق  كه  ميزاني  همان

ضد   داد يعنيضجا  ا  همه  است  و الزم  واجب شوند مبتال مي عذاب ها  نآ  به  كه  هم  و افرادي عذاب هاو 
و هر   و حيات  و يا موت  روز و شب  مانند خلقت. شوند مي  يكديگر خلق  و همراه  بر همها برا  قيضو ن

  .االمور باضدادها  انما يعرف: گويند مي  كلي  قاعده  روي.  ضد خودش با  چيزي
   يك  متدر ظل انسان هااگر . دوش مي  خود شناخته  با ضد و نقيض  در مقابله  و هر كاري  هر چيزي  يعني

  مطلق  ييو يا اگر در روشنا  ييروشنا  هم  شناسند و نه مي  ظلمت  نبينند نه  ييروشنا شوند و  خلق  نواختي
  در برخورد با ضد   و معرفت  و دانش  علم.  تاريكي  فهمند و نه مي  ييروشنا  ، نهنبينند  شوند و ظلمت  خلق

  .  است  واجب  ر خداوند متعالب  رو ابتالئات از اين. شود ها پيدا مي و نقيض
   . كميبتلي  ان  يعزكم  و لم  عليكم يجور  ان  اعاذكم  تعالي  اهللا  ان :فرمايند مي )ع(  ينمؤمنموال اميرال

    و شما را عذاب كند  شما ستم  به  كه  است  داده  امنيت  مسئله  را از اين انسان هاشما   خداوند متعال  يعني
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  ظلم  كسي  كند و به نمي  عذاب  را بيهوده  خدا كسي  كه  است  داده  افراد بشر اطمينان  تمامي  و به نمايد
  در قانون  و زحمت  درد و رنج  به  انسانابتالء   يعني. كند را مبتال نمي  كسي  كه  نداده  قول  ولي. كند نمي

و   امتحان  براي  نه  است  و پرورش  آموزش  يخدا برا  ابتالئات. دارد  و حتميت  است  خدا واجب  تربيتي
صبر  كند تا ها را فقير مي  بعضي. ندك مي  خود را امتحان  بندگان.  لماز عا  و يا جاهل  از بدان  تميز نيكان

ها  آزمودن  اين  وليكن. را بيازمايد آن ها  دهد تا سخاوت مي  ها ثروت  بعضي  كند و به  را امتحان آن ها
و   آينده  حوادث  همه  به  كامل  خدا علم . خدا نيست  نأش  بدند مناسب  كساني  بند و چهخو  كساني  چه  كه

  با چنين آن ها. دهد مي  را تعليم انسان ها.  ستخدا  تعليمات  راه  الهي  ابتالئات. دارد  بدان و  نيكان
  كه  است  الزم  اندازه  همان  هب  جهنم  خلقت  پس. دارد  خود را الزم  ضد و نقيض  هر چيزي  كه  استداللي
  است  بر خدا واجب مؤمنو   ايمان  كه  است  الزم  ميزان  همان  و يا وجود كفر و كافر به  بهشت  خلقت
ها را  بهشتي.  جهنم  براي  را هم  يانسانببرد و   خدا بهره  يها نعمت زبيافريند تا ا  بهشت  را براي  يانسان
  براي  را فقط  اي  عده  كه  است  تقدير اين  اين  ها و الزمه بهشتي  ها را به د و جهنميده  ها نمايش ميجهن  به

  و نعمت  لذت  بيافريند تا به  را هم  يانسانكند و   را بيافريند تا عذاب  يانسان. كند  خلق  و عذاب  جهنم
خداوند   حيوانات  درباره  حتي.  سازگار نيست  الهي  و عدالت  عقل  با حكم  فرضيه  اين  وليكن. برساند
با .  است  بوده  خوبي  حيوان  ببرد كه  بهشت  و گوسفند را به  بوده  چرا گرگ  ببرد كه  جهنم  را به  گرگي
و   جاهالنه در دنيا  يانساناگر   پس.  تربيت  نه  ستخدا  خلقت  به  مربوط  بد بودن و  خوب  اين اين كه
 كار گناهو   خطر گناه  او را به  كه نباشد  كسي و باشد گناه كار  د و يا در خدمتشو  گناه  مرتكب  غافالنه

  شناخته گناه كار  اين  به  شود ظلم  آخرت  عذاب  به  معذب  و غفلت  از مسير جهل  انسان  آشنا كند و اين
  درست. كند را صيد مي آهو  كه  است  و غافل  جاهل  حيوان  مانند همان  و غافل  جاهل گناه كار. شود  مي

  رو خداوند بر خود واجب از اين.  است  را دريده  چرا حيواني  كنند كه  را مجازات  حيوان  آن  كه  نيست
  كه  يانسان مثالًو  باشد  بسيار ضعيف  ييآشنا  ا كند هر چند اينآشن  و باطل  حق  را به انسان هاداند  مي
كند و   خود ستم  همسايه  دهد به نمي  خود اجازه  خود به  وجدان با  يپرست  بت  پرستد و در قانون مي  بت

 و بت  بت  به  گاهي گاه  داند كه مي  شناسد خود را موظف خود مي  نجات  را وسيله  بت اين كهيا از نظر 
يا   اشتهگذ  خود احترام  وجدان  به. رود از دار دنيا مي  فرهنگ مقدار فكر و  كند و با همين  خدمت  خانه
كند   ستم  ديگري  ندارد به  حق  ها كسي  پرستي  بت  در اين  كه  است  او گفته  به  كه  ديگري  پرست  بت  به
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و   خود پاك  در دين  بايستي  كند كه مي  تبليغ  چنين  او را اين  كه  كار باشد، مردي و دغل  و يا خائن
او   كه  پرست  بت  مرد يا وجدان  همان. بگذارد  ند احترامهست  شفاعت  واسطه  ها كه بت  باشد و به  سالم

  مجازات  پرستي  بت  را  بهاو   خدا روز قيامت. خدا و اولياء هستند  ترساند رسول مي  و گناه  را از ظلم
  قانون  و يا به  ننموده  خود عمل  علم  و به  نگذاشته  خود احترام  وجدان  به  نظر كه  از اين  كند وليكن نمي
  وجدان  به  شود كه  مانند خود مي  كفاري  به  ملحق  ننموده  اند عمل بوده  و جنايت  ضد ظلم  كه  پرستان  بت

  وليكن  شده  عذاب  به  معذب  كه  را بشناسيم  يانسان  در قيامت  توانيم نمي. اند نگذاشته  احترام  انونو يا ق
  يها عذاباز   ندارد كه  راهياست   شده  بر او بسته  نجات  راه  كه  يانسانيا . داند خود را نمي  عذاب  دليل

   اين كهخدا و  ءو اوليا  خداوند متعال  هاي ييگو  حق  همين  رو بر اساس از اين. برهاندخود را   خرتيآ
پيدا   قلت كمند و  ها خيلي جهنمي  امتدر انتها روز قي. دهد را در برابر عفو خود قرار مي  نبندگا  تمامي

تكبر   روح  كه  است  بابت  از اين ،هستند  مخلد در جهنم  كه  عده  شوند و آن ها زياد مي  كنند و بهشتي مي
 آن ها  به  كه  از مظلوميني  عدالت  اجراي  حاضر نيستند براي. دارد  حاكميت آن هابر   و عناد و لجاجت

  خاموش ها آن  بگذرند آتش آن هااز   يناگر مظلوم ليكنكنند و  بخشش عفو و  اند تقاضاي  كرده  ظلم
  منهاي  كفر و گناه  نتيجه اين كه  نه  است  مظلومين  به  ظالم  ظلم  نتيجه  خرتآ  يعذاب ها  چون. شود مي
كافر   كه  را بشناسيم  يظالم  توانيم دارد نمي  مالزمت  و ستم  ا ظلمب  كفر و گناه  گرچه. باشد  و ستم  ظلم
سيد   مرحوم  مال  انوارالمعاني  در كتاب  باره در اين. نباشد  ظالم  كه  ناسيمرا بش  و يا كافرياشد نب

 گاه  كه  است  اين  حديث  شناسند و آن را مردود مي  حديث  ها اين عضيب  كه  شده  نقل  حديثي  جزايري
     زندان  به  كه  مانند سلطاني. ها بگيرد  ياز جهنم  رود تا خبري مي  جهنم  به  )ع( ينمؤمنموال اميرال  گاهي
اد گردد و ب مي  خاموش )ع( ورود موال   بركت  به  جهنم  آتش. پيدا كند  آگاهي  زندانيان  رود تا از حال مي

      نجات  شوند و حكم مي  هپناهند  حضرت  ان  ها به  از جهنمي  بسياري. وزد مي  جهنم  اهل  تن  به  سردي
     رسد،  اند مي  ناميده  و يا فلق  جهنم  را تابوت  آن  كه  مركز جهنم  خبر به  اينگردد تا  ادر ميص ها آن

  دوازده.  است  نموده  فروكش حرارت هاو   شده  سبك  قدري عذاب ها  شوند كه نيز خبر دار مي آن ها
 د و مخصوصاًنا  فساد بوده و  صدور ظلم  مركز اصلي آن ها  جا جمعند كه در آن  بشريت  نفر از كل

  را برندارد مبادا چشم  تابوت  سرپوش  كسي :گويد مي.  نفر جلوتر است  دوازده  آناز   نمره  يك  كه  دومي
و   عزت  او بيفتد و او را در اين  به  من  ببيند و يا چشم  و خواري  ذلت  را در اين  بيفتد و من  من  به  علي
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  از او در تاريخ  مشهوري  زيرا جمله. دارد  عناد و تكبر بر او حاكميت  روح  هم اهمان جدر .  ببينم  عظمت
را   عار و ننگ  مسئله  اين  وليكن  پذيرم را مي  جهنم  آتش   العار يعنيالنار و ال  است  گفته  كه  شده  نقل
ابي   ابن  علي  يك  مشاره  دشمن  كه  حال  دارد در عين  شهرت.  باشم  علي  در اطاعت  كه  كنم نمي  قبول
جا در برابر   همه  بود باز هم  را كشته )س( زهرا  همسر او حضرت  رياست  به  رسيدن  بود و براي )ع(  طالب

 :  گفت جا مي  كرد و همه نمي  او خودداري  صائب  يأاز ر  و استفاده  حضرت  با آن  از مشورت  حوادث
  العمر   هلك  لوال علي

  احتضار كه  در حال :اند  گفته. باشد  داشته  موفقيتي  چنين  توانست بود عمر نمي  نمي  علي  شارهر ااگ  يعني
 يا ابا :كرد  عرض. شداب  )ع(  علي  كنند و فقط  را خلوت  لسبود دستور داد مج  سرش  بر باالي  )ع(   علي

  همين. ندارد  مانعي :فرمود  حضرت. ذربگ  از من  نمودم  تو را غصب  و حق  كردم  تو ستم  به  من  الحسن
  كار آوردن  و روي  و جنايت  خود را بدانند و از مسير ظلم  تكليف  منبر بگو تا مردم  را بر باالي  جمله
  جهاني  شهرت  همه  يناو   مظفرم  خليفه  كه  شود من نمي اين كه  كرد يا ابالحسن  عرض. برگردند  ظالم
دو نفر از . ندارد  مانعي :فرمودند.  است  بوده  با علي  حق  ام كرده  اشتباه  :بگويم  ردمم  منبر به  روي  دارم

  آن .شود نمي  هم اين  :گفت.  كن  را اعتراف  اي  جمله  چنين آن هاو در حضور   ار كنضرا اح  انمسلمان
  با علي  حق  ما بد كرديم  :بگو كهاو   به  را احضار كن  عبداهللا  پسرت  همين. گويند  مي  ديگران  نفر به دو
  آتش. النار و ال العار  :كرد و گفت  جاري  بر زبان  كه  اي  جمله  آخرين اين جادر .  است )ع( ابي طالب  ابن

. دارد  او حاكميتتكبر بر   روح  همان  حساب  اين  روي.  پذيرم را نمي  )ع( علي  باشد اما حاكميت  جهنم
  همه  حق.  است  بهشت  راه  حاكميت  اين  قبول ن كهايرا بپذيرد با   حق  را و اهل  حق  خواهد حاكميت نمي

  مظلوم  و حقانيت  حاكميت  متكبر حاضر نيست  ظالم  كه  است  خلود اين  عامل  پس. دارد  جا حاكميت
  . را بپذيرد
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  به  آن ها را محكوم  تنعم  و فراواني  و فرصت  مهلت  ضمن  كفار كه  تقدير خدا دربارة

  كند مي  نابودي
  

    و عذاب  قطعي  محكوميت  آن  سوم  مرحله  شود كه  اجرا مي  مرحله  در سه  انكار گناه  بارهتقدير خدا در
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به  و ضمناً دهد مي  و قدرت  و ثروت  آزادي ،آن ها  به  متعال خداوند  زندگي  در ابتداي.  است  جهنم
خدا   ينعمت هاشكر   دهد كه و تذكر مي  دعوت  لتو عدا  حق  را به آن هالياء خود و او  پيغمبران وسيله
و   مظلوم  بندگان  كنند و به  خدا را اطاعت  داده آن ها  به  كه  و قدرتي  جا آورند و در برابر ثروت  را به

  شده  اهمفر آن ها  براي  هك  و قدرتي  ثروت  هاي  و زمينه  تبليغ  در برابر اين. نمايند  خود كمك  محروم
  وليكن بسيار كمند  عده  دهند و اين مي  خود را انجام  و الهي  ديني  شوند و وظايف مي  متنبه  اي عده

 اين كه  نظر به :گويند دارند مي  نژادي  تبعيض  به  دهدانند و عقي مي  ثروت  اين  خود را مستحق  تاكثري
ما برسد و   به  ثروت  اين  كه  ايم داشته  حق ، ايم كشيده  زحمت و  كرده  يتفعال.   ايم بوده  خوبي  يآدم ها
 :گويد مي  كه  است يقارون  قشانمنط  خداوندمتعال  عنايت  دانند نه خود مي  استحقاق  را دليل  ثروت
    .عندي  علم  علي   اوتيته
  را داده  روتث  اين  كه  دانسته  و خدا مرا اليق  ام آورده  دست  را به  ثروت  د اينخو  و لياقت  با علم  يعني
 آن ها  به  خداون  كه  برابر ثروتي.  است  نداده  و قدرت  ثروت آن ها  به  كه  ندانسته  اليقو فقرا را نا  است
و   كنند و از انفاق غرور پيدا مي آن ها  وليكن كند مي  و خدمت  انفاق  به  را مكلف آن ها  دهد قدري مي
  ثروت. دارند  كفر و گناه  كند اصرار به مي  خداوند مشاهده  كه  از مدتيبعد . كنند مي  خود داري  متخد

  حادثه  اين .شوند و كشتار مبتال مي  و يا جنگ  رجوم  و يا هرج  فقر و ناداري  به. گيرد مي آن هارا از 
كند شايد  مبتال مي  فقر و ناداري  را به آن ها خدا  يعني.  نيست  انتقامي ،است  تنبيهي آن ها  براي  ييابتدا
  به جاي ،كند مي  را حكايت آن ها  والفجر  حال  در سوره  كه  اي  آيه  بر طبق آن ها  وليكن شوند  متنبه
و   كرده  ما ظلم  خدا به :گويند شايد مي  كه  ييدارند تا جا  الهي  تقديرات  به  ، رد و ايراد و اعتراضات تنبه
و   با رنج  را كه  و نعمتي  و ثروت  ما را نشناخته  بزرگي  چرا خداوند حق.  است  كرده  ما توهين  بهيا 

  اند و اين نشده  كند متنبه مي  خدا مشاهده  امتحان  از اينبعد .  است  از ما گرفته  ايم آورده به دست  زحمت
و  بعد از فقر  خداوند دو مرتبه. كنند مي  اضتقدير خدا اعتر  به  بلكه نبخشيد  سودي آن ها  به  هالكت
  جاي  رسيدند شكر خدا را به  نعمت  به  رساند شايد بعد از فقر كه  مي  و نعمت  ثروت  را به آن ها  هالكت

  مانند مرتبه  آسايش و  رفاه  دوم  در مرحله  باز هم آن ها  ليكندهند   خود را انجام  الهي  وظايفبياورند و 
   .دهند  مي  خود ادامه  كفر و گناه  به  اول

  . خدا  و انتقام  تنبيه  به  مربوط  دانند نه  مي  طبيعت  به  ها را مربوط  حادثه  ناشكر و ناسپاس همين طور
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 ،داند مي  الهي  خود و تنبيه  گناه  حساب  ها را به  حادثه مؤمن  كه  است  همين مؤمنكافر و   بين  فرق
 :گويند مي. دانند مي  طبيعت  به  ها را مربوط  ثهكفار حاد  ليكن كند مي  ر خود را اصالحفك ،مي شود  متنبه
در .  معيشت  تنگي  رسد و گاهي مي  فراوان  گاهي  كه  است  كانو م  زمان  و عادت  طبيعت  اقتضاي  اين

  را به آن ها  مرتبه و خداوند دو دهند مي  خود ادامه  كفر و گناه  شوند باز به مي  كمتر متنبه  هم  دوم  مرتبه
    را مبتال   ييها و بالها مرض  بهآن ها را گيرد يا  مي آن هارا از   و نعمت  كشاند ثروت مي  فقر و هالكت

فقر   گيرد و به مي آن هارا از   و نعمت  ثروت اين كهكنند و يا   خود استفاده  نتوانند از ثروت  كند كه مي
كفر و نا   ها را به  حادثه  شوند و اين  كند تا شايد متنبه را مبتال مي آن ها  جنگي  دثو يا حوا  و ناداري
  ورند و قائل  غوطه  گناه در كفر و اساساً  كه آن ها  وليكن  طبيعت  عوامل  به  كنند نه  بوطخود مر  سپاسي

  مانند اول  دوم  بتاز ضر  است  و طبيعي  اتفاقي  هست  هر چه :گويند خدا نيستند مي  و اراده  مشيت  به
  و برگشت آن ها  زيرا خداوند توبه. رسد مي آن ها  انتقامي  عذاب  نوبت  سوم  در مرحله. شوند نمي  متنبه
  علي  اهللا  ختم: فرمايد مي  كه  بقره  سوره  اوايل  آيه  مضمون  به. داند مي  غير ممكن  و تقوي  دين  به را آن ها
   . قلوبهم
را  آن ها  خداوند قلب  يعني. كنند تعبير مي آن ها  مهر خدا بر قلب  معني  ها به  بعضي  آيه  را در اين  ختم

  تراشي  مانع  وليكن بياورند  كنند و نتوانند ايمان  ديگر نتوانند توبه  دهد كه قرار مي  و حجاب  در غالف
  دوست  ،است  و بندگي  اطاعت  به  مايل  كه  سيمانند ك شود مي  شناخته  ظلم  و تقوي  ايمان  خدا سر راه

  مانع. شود  نتواند هدايت  سازد كه مي  او مانعي  و هدايت  اصالح  سر راه  شود و ديگري  د اصالحدار
 ، است  از خدا قبيح  و ظلم  است  ظلم  ينبزرگ تر  مردم  هدايت  ديگر براي  كسخدا و يا هر  تراشي
   .وقرا  آذانهم  و في  يفقهوه  ان  اكنه  قلوبهم  جعلنا علي: فرمايد مي  آيات  در بعضي  گرچه
  حق  كه  كنيم مي  را سنگين آن ها  نفهمند و گوش  كه  دهيم قرار مي  و پوشش  را در غالف آن ها  دل  يعني
  اهللا  طبع  بل  غلف قلوبنا اوقالو :گويد مي  يهوديان  و يا از قول  تآيا  اين  نشنوند و نمونه  حقانيت  را به
   .عليها
 آن ها  خدا دل  بلكه  نيست  چنين :فرمايد خداوند مي.  بفهميم  توانيم نمي  است  ما در غالف  دل :گويند  مي

  خداوند قلب.  خداوند است  تراشي  مانع  همان  مهر و طبع  اين :گويند و مي  مهر زده  يعني  نموده  بعرا ط
شود  مي  ديدن  افتد مانع مي  چشم  روي  كه  اي  نند پردهدهد ما قرار مي  در غالفي را  كاران كفار و جنايت
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االبصار   ال تعمي :فرمايد مي  رابطه  شود و در اين مي  دانستن  گيرد مانع قرار مي  قلب  روي  هم  اي  ردهپ

  .الصدور  في  التي  القلوب  تعمي  ولكن
شود  نابينا مي  ظاهر وقتي  چشم  است  شود بديهي نابينا مي  قلب  شمچ  شود بلكه ها نابينا نمي چشم  يعني
و   شده  خشكيده  ييبينا  و يا عصب  افتاده  چشم  مردمك  روي  كه  ستا اي  پرده  به  مربوط  آن  يينابينا
  حق ،كند  مجازات  يياگر خداوند نابينا را بر نابينا  شود پس يدا ميخدا پ  اراده  به  هر دو حادثه  اين

  منطقي  جواب ظاهراً  .نمودي  مجازات  يينابينا  جرم  و به  مرا نابينا كردي ،خدا  اي  دارد كه  اعتراض
  كيفيت  همين  به  هم  قلب  اگر كوري . يينابينا  دليل  به  باشد بلكه  گناه  دليل  به  مجازات  اين  كه  نيست

در   نتواند بفهمد و بداند و بر اثر ناداني  قرار دهد كه  و حجاب  كافر را در غالف  خداوند قلب  باشد يعني
  اي  كند كه  اعتراض  تواند روز قيامت مي ،گردد  معذب  الهي  عذاب  به  خرتآو در   هكفر و گنا  دنيا به
قرار   الفدر غ  است  و ايمان  و ابزار فهم  اسباب  مرا كه  قلب  تراشيدي  مانع  من  هدايت  تو سر راه ،خدا
و   ناداني  دليل  را به  اي و توانا بنده  عادل  خداي  است آيا جايز . بياورم  و ايمان  بدانم  نتوانستم  ،دادي

  يك گناه كاركافر   بنده  هب  .است  خدا بوده  و ناتواني  انيناد  عامل  كه  كند در صورتي  عذاب  ناتواني
را   خداوند حيواني اين كه  مثل.  است  شود ظلم پيدا مي  و ناتواني  ينادان  يلدل  به  كه  عذاب هايي  چنين
و   عادل  خداي  توانيم مي  چگونه  .؟چيست  آيات  اين سرّ.  است  بوده  و پلنگ  چرا گرگ  كند كه  عذاب

قرار   و حجاب  را در غالف آن ها  تراشد و دل مي  كفار مانعي  هدايت  سر راه  كه  كنيم  دانا و توانا را متهم
و   قلوب  و ختم  قلب  طبع  برهان. مبتال شوند  جهنم  عذاب  به  شوند و در نتيجه  دهد تا نتوانند هدايت مي

شود  دا پيدا ميخ  اراده  به  كه  هدايت  براي  است  مانعي  قلوب  و طبع  كوري  آيا اين ؟ چيست  قلب  كوري
  كاغذهاي  مانند همين  انسان  دل  لوح  كه  است  اين  حقيقت .شود كفار پيدا مي  عمل  به  است  عيو يا مان

و  باشد مي  خانه و يا چاپ  مطبعه  همان انسان ها  زندگي  شود ميدان مي  خانه وارد چاپ  كه  سفيد است
ياد  آن چهكند و  مي  شنود و عمل داند و مي بيند و مي مي  انسانرا  آن چه  تولد تا روز وفات  از ابتداي

ها و   و عقيده علم  اين  تمامي  كفر و گناه  بخواند يا در مكتب  سو تقوا در  ايمان  در مكتب  خواهگيرد  مي
  كاغذي  مانند همان  شده  او ثبت  دل  سوء اختيار او در لوح  و به  انسانخود   اراده  به  ها كه و دانش  درس
  تعليمات  و گاهي  شده  نوشته  در آن  حقه  و كلمات  قرآن  آيات  شود گاهي مي  خارج  از چاپخانه  كه  است
  دل.  شده  طبع  در آن  كه  ستا ييها نوشته  خط  شود محكوم مي  خارج  از مطبعه  كه  كاغذي  كننده  گمراه
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ور   غوطه  گناه خود را در كفر و اين همهتا انتها   زندگي  از ابتداي  كه  يانسان  .كيفيت  همين  به  هم  انسان
  است  ، هرگز حاضر نشده و ياد گرفته  شنيده  كننده  راهگم  و سخنان  غلط  هاي فرهنگ اين همه ، نموده
  مكتب  تسليم و  نموده  يياعتنا انبياء بي  مكتب  به  نداده  اهخود ر  دل  به  بشنود و يا اگر شنيده  حقي  حرف

   .است شده  او ثبت  در دل  كننده  گمراه  و سخنان  اباطيل  همه نآ  شده  كفر و گناه
  كفر و گناه جز  كه  آوردهدر  كاغذي  صورت  را به  انسان  دل  ها لوح  شده  ها و ثبت نوشته  خط  اين  تمامي

  قلب  طبع  ها همان  شده  ثبت  اين  .است  نشده  جا ثبت گر در آن و اضالل  غلط  هاي و فرهنگ  و معصيت
كر و   حق  حرف  شنيدنو   از ديدن. كند مي  را احاطه  قلب  كه  ستا ييها  ها و پرده و يا غالف  است

نابينا   مرض  با حادثه  كه  نيست  چشم  مانند كوري آن ها  قلب  كفار و يا كوري  دل  لوح. كند نابينا مي
او را   و جنايت  و ظلم  ثروتو   مال  به  دنيا و عالقه  حب  يعني.  است  نهيو زنگار آ  مانند زنگ  شود بلكه

  خط  اگر اين.  است  درآمده  حق  صورت  به  و باطل  نموده  جلوه  در نظر او باطل  حق  كه  كرده  احاطه
و   پرده  ،داني مي  و حجاب  دهپر  از نوعرا   شده  و ضبط  ثبت آن ها  در دل  ها كه ها و كفر و گناه نوشته
  سياه  كفر و گناه  خطوط  خود را به  دل  لوح  و خودشان  پيدا شده آن هاخود   اراده  به  كه  است  حجابي
  ختم :گويد  خدا مي  جا كه آن .اند  نگذاشته  و تقوا باقي  ايمان  كتابت  براي  و يا راهي  يياند و جا  كرده
  او را هدايت  شايد دل  كه  ستا  ييها  و فن  خدا و فوت  تعليمات  خاتمه  معناي  به  ختم .  قلوبهم  علي  اهللا
  آن  ماميخداوند ت. گردد  كافر روشن  انسان  تا دل  است  الزم  و فن  فوت  هزار رقم  چندين مثالً. ندك

  نشان  اهللا  ختم  با كلمه .رسد آخر مي  برد تا به مي به كار  انسان  هدايت  ها را براي و فن  ها و فوت  نقشه
  خاتمه  هدايتي  هاي نقشه  تمامي. كافر ندارد  اين  براي  ستيسيا و تدبير و  و راهي  ديگر نقشه  دهد كه مي

و زنجيرها و   يا غل ها و ها و غالف طبع  اين  پس.  نمانده  چيزي  جهنم  عذاب  به  گرفتاري به جزو   يافته
   .اكنه  قلوبهم  و جعلنا  علي :گويد  مي  كه  يا اكنه

  مانعي  و باز هم  شده  كفار نوشته  دل  در لوح  كفر و گناه  در مكتب  كه  است  ييها هنوشت  خط اين ها  همه
  از هدايت  را نابود كند كه آن ها وندخدا  بايستي  پس. وجود ندارد  و هدايت  ايمان  براي آن ها  سر راه
د و نبساز  خود جهنمي  دست  بهآزاد گذارد تا   كفر و گناه  را در راه آن هاو يا   است  نا اميد شده آن ها
    در   و تنبهي  را چشيدند تحولي  الهي  عذاب  ها كه بعد از مدت  د و شايد باز همنشو  جا حبس در آن

حد قرار   ها در اين دل  وقتي .دهد  را نجات آن هابخواهند تا   خود كمك  از خداي ،پيدا شود ها آن
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ياد   آيه  ر ايند  رسد كه مي  سوم  مرحله  نبخشيد تنبيهات  وديس  و دوم  اول  مرحله  و تنبيهات  گرفت
را  آن ها  هم  و دوم  اول  مرحله  شكست  اصرار دارند و آن  بر كفر و گناه  چون :فرمايد مي.  شده  آوري
و   و ثروت  مال  جمع  به  دو مرحله  تر و شديدتر از آن سريع  سوم  در مرحله  است  كرده  و زرنگ  زيرك
كند و  مي  فراهم آن ها  ها را براي  گذراني خوش  اين  شوند خدا نيز زمينه مي  مشغول  گذراني خوش

  نبردند و متنبه  سودي  ييابتال  يعذاب هاشود زيرا از  مقدر نمي آن ها  براي  ييو ابتال  ديگر عذاب
بر   اي  فساد و فحشا هستند حادثه  غرق  كه  در حالي. گردد مقدر مي آن ها  براي  انتقامي  عذاب. نشدند
  عذاب  به  مربوط  آيه در آخر.  جمعي  و كشتار دست  ها و يا قتل  و زلزله  شود مانند سيل  وارد مي آن ها
  گرفتاري  در اين  يعني . مبلسون  شوند، اذا هم مي  بزرگ  هاي  حادثه  فتار اينگر  وقتي :فرمايد مي  انتقامي

  آيه  ينشوند ا  مي مأيوسخدا   از رحمت. شوند مي  يسدعا بردارند ابل  به  دست كه اين  جاي  شديد به
  .و دمر نا ها تدميرا :فرمايد  مي  كند كه پيدا مي  مصداق  شريفه
  براي  محو شود و اثري  شان ييآثار دنيا  و تمامي  خودشان  كه  كنيم نابود مي آن چنانرا  آن ها  يعني
  شوند و تمامي مي  آخرت  وارد زندگي  يانسان  سرمايه  و عور و بدون  لخت. نماند  باقي آن ها  حيات

  .گردد برمي آن هاخود   اند به  كرده  خدا ستم  بندگان  و به  آورده به وجوددر دنيا   كه  عذاب هايي
  مرحلهرا تا  آن ها  هآي  در اين  كه كند مي تأييدرا   شريفه  آيه  خداوند همين  بيست  بعد تا آيه  در آيات

در . اند  داده  ادامه  گناه كفر و  به و  نگرفته  نتيجه  اول  دو مرحله  از تنبيهات  بيند كه مي  كفر و گناه  سوم
  هالكت  به  را بعد از نوح  گذشته  هاي چقدر زياد جمعيت :فرمايد  مي.  آورده  نمونه آن ها  براي 17  آيه
  كافي. كنند  خود را اصالح  و اعمال  زيرا هرگز حاضر نشدند عقيده اد و ثمودع  مانند قوم.  شانيديمك

  ايمان  خط  به  آنان  گشتبر  براي  و ديگر انتظاري  خبير و بصير است آن ها  حال  به كامالًخدا   كه  است
    را در حال  مرگي  چنين يك. از دنيا بروند  كفر و گناه  به  سياه  هاي دل  با همان  بايستي  پس. ندارد  او تقو

  . نامند مي  كتهال  كفر و گناه
خدا   اي  پرسند كه خدا مي  گويا بندگان  كه  است  اين  سؤآل  آن.  مقدر است  سؤآل  از يك  جوابي 18  آيه

 رگناه كابهتر بود كافر و   آفريدي  و نعمت  ثروت اين همه گناه كارو يا كافر و   كفر و گناه  چرا سر راه
  فريفته  نباشد كه  در اختيارشان  و ناني  كافر شدند آب اين كه  محض  تا به  قرار دهي  را در خالء مطلق

      چيز براي  همه ،باشند  اطاعت  در راه انسان ها  آيد كه به وجود  اگر وضعي. دنيا شوند  دنيا و ثروت
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گيرند  قرار مي  باشند در فقر مطلق  و معصيت  كفر و گناه  اما اگر در خط  است  و فراوان  آماده  آن ها
  يراه  را ببينند كه  و ايمان  دين  راه  باشند كه  مانند كسي.  نيست آن هادر اختيار   و نان  آب  اي  ذره

  چيزي  جز خطر و محروميت  ببينند كه  بيابان به صورت  را هم  راهه و بي  و نعمت  ثروت  سوي  به  است
تا   و ثروت  در نعمت  ينمؤمنقرار گيرند و   و ثروت  از مال  هتر نبود كفار در خالء مطلقآيا ب.  نيست
  كنند؟   برگردند و از خدا و پيغمبر اطاعت  ايمان  خط  به  و ثروت  مال  طمع  به  هم آن هاشايد 

  به  گذاريم تيار او ميدر اخ  و قدرت  ثروت و  طلبد ما مال دنيا مي  هركس :فرمايد مي  يهآ  خداوند در اين
  كه  اما كساني. كند مي  روشن  مسير جهنمي  و در اين  و ثروت  مال  غرق ،شود مي  مشغول  اريدنيا د

 خدا ،خدا دارند  به  ند و ايمانپيدا كن  كنند تا موفقيت مي  كوشش  آخرت  و براي  است  تآخر  هدفشان
و  مؤمن  خداوند هر دو گروه. رساند مي  بهشتي  زندگي  بهور دارد و را منظ آن ها  صالح  و عمل  ايمان

  كنند  را دريافت  آن  جا ثمرات ثمر برسانند و يك  خود را به  نكند تا كفر و ايما مي  كافر را كمك
را   خدا هر دو طايفه. مند هستند  خدا بهره  و كافر از لطف مؤمن  هر دو گروه :فرمايد مي  بيست  در آيه

  خود محروم  را از لطف  كسي. دهد خود قرار مي  و عنايت  لطف  يا كفار را بيشتر مشمول و يك نواخت
خود   دشمنان  ه؟ چرا خداوند ب چيست  است  كيد شدهأت  آيه  دو سه  در اين  باال كه  سؤآل  جواب. كند نمي
. دهند  ادامه  كفر و گناه  تر بهكنند و بيش  سوء استفاده  و ثروت  مال  از اين آن هادهد تا  مي  و ثروت  مال

  در بيابان  كه  ييراه هامانند   و هدايت  علم  سازمان  و قبول  بهشت  خط  ورود به  كه  است  اين  جواب
  ورود به  ،دين  راه  ورود به  بلكه بپرهيزند  راهه از بي ،ببينند  چشمشان  را به  تا راه  اند نيست  ساخته

. خود را بشناسند  خود را و خداي. و با شعور شوند  پيدا كنند، عاقل  او تقو  علم.  است  و ايمان  علم  ايفض
  داخل  و فضيلت  اخالق  و كسب  و دانش  علم  از مسير كسب  كه  است  و دانشگاه  مكتب  خدا يك  دين

  ماناي  خط  رند و بهرا بپذي  مكتب  كه  در صورتي ،قرار دهيم  اگر كفار را در فقر مطلق .شوند  مي  بهشت
  كسب  نه.  است  و ثروت  مال  طمع  به  صورت در اين  دين  دعوت  قبول. باشند  مطلق  غناي. درآيند او تقو
  عقل  بيشتر چراغ  بلكه. دهد نمي  را پرورش آن ها  و ايمان  عقل  با طمع  همراه  قبول  و اين  و معرفت  علم

  سپ.  تاريك  و بيابان  روشن  جاده  نه  است  و نافهمي  ، فهم ديني  بي و  دين. دكن مي  را خاموش آن ها
  و ناداني  جهل  و اين  ستآن ها  و ناداني  جهل  به  مربوط  پذيرش  عدم  اند، اين را نپذيرفته  دين  كه  كساني

و   فرصت  بايستي  و ناداني  جهل  شدن  طرفتا بر ،شود  آن  جانشين  ييدانا و  و علم گردد  بايد برطرف
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 ،دارند  عمر  مدت  در اينكه   زندگي  و اجازه  و ثروت  مال  ،و مهلت  فرصت  در اين. باشند  داشته  مهلت
  و هدايت كرده  استفاده ،اند داشته  كه  از فرصتي  كه  است  آورند چقدر خوب به جاياگر شكر خدا را 

  يعذاب ها  همان  كه  كفر و گناه  نتايج  به  كه  است  ، بهتر ايندادند  ادامه  كفر و گناه  اگر به و اند  شده
 نا  قرار گيرند حالت  در فقر مطلق  كفر و ايمان  محض  اگر به. مبتال شوند، شايد برگردند  است  جهنم
كند و   توبه  را وادار به آن هاكفر   رسد تا ضربه ثمر مي  به آن هاكفر   نه. شود  پيدا مي آن هادر   اميدي

  كه  است  همين  نقشه  بهترين  پس. اند را نپذيرفته  از ابتدا ايمان  هرسد ك ثمر مي  به آن ها  ايمان  هم  نه
  ينمؤمنقرار دهد تا  آن هادر اختيارا   زندگي  كند، وسايل  را كمك مؤمنكافر و   خداوند دو گروه

و   بيشتر شوق  مند شده  بهره  ايمان  از ثمرات ها آن. ثمر برسانند  خود را و كفار كفر خود را به  ايمان
برگردد شايد  آن ها  كفر به  و عذاب  ببينند و رنج  كفر ضربه  پيدا كنند و كفار نيز از ثمرات  ايماني  ذوق
  .برگردند  او تقو  ايمان  خط  كنند و به  توبه

   
  42فصل 

  آن  برپاية  مقامات  و پيدايش  در وجود انسان  و ايماني  علمي  درجات  پيدايش  كيفيت
  . درجات

  
  توضيح  ديگر در دنيا و آخرتيك  به  را نسبت انسان ها  مراتب  خداوند تفاوت  و يكم  بيست  در آيه

از   بعضي.  ايم  قرار داده  مراتب  تفاوت انسان ها  بين  چگونه  و ببين  كن  دقت  درست :فرمايد مي.  دهد مي
شود در  مي  در دنيا مشاهده  ها كه برتري  چنين يك  نمونه.  ايم داده  ديگر فضيلت  را بر بعضي آن ها
از   تر است  بهتر و واضح  يكديگر خيلي  به  نسبت انسان ها  آخرتي  درجات. خواهد بود  هم  آخرت
  يا آياتو  آيه  ندر اي  كه  و مراتبي  تفضيل  كه  است  بديهي. يكديگر دارند  به  در دنيا نسبت  كه  درجاتي
  زيرا خلقت  يكديگر نيست  به  نسبت انسان ها  در خلقت  برتري ،است  شده  يادآوري  نظير آن  ديگري
اگر خداوند .  نيست  دخيل آن ها  در خلقت آن ها  و اراده  مردم  اعمال.  است  خداوند متعال به دست
باشد، نتواند بداند و   ناقض  در خلقت  تا يكي فريندبيا  و متفاوت  مختلف  ييابتدا  را در خلقت انسان ها

  مراتب  تفاوت ،باشد  آسان  برايش  و بندگي  اطاعت تا  كامل  در خلقت  كند و ديگري  تبفهمد و يا اطاع
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  خلقت  اساسبر آن هانفر از   يك.  يكديگراست  به  نسبت آن ها  خدا و خلقت  اراده  به  مربوط اين جادر 
  يك  و اين  جهنم  خود در اعماق  ناقص  خلقت  اساسبر  گيرد و ديگري جا مي  در صدر بهشت خود  كامل
  كامل  بخواهد و يا از مخلوق  كامل  و عقل  علم  ناقص  خداوند از مخلوق  كه  است  ييعقالغير  فاحش  ظلم
  عمل  به  مكلف انسان هايا شوند و انسان ها  دين  به  مكلف  حيوانات  كه  است  اين  مثل ، ناقص  و عمل  علم

و   اعمال باشد قهراً  ناقص آن ها  اگر خلقت. كنند مي  خود فعاليت  بر مدار خلقت  كس  ، همه حيوانات
  براساس  پس.  است  كامل  و رفتارشان  د اعمالباشن  كامل  و اگر در خلقتشان  است  ناقص  افكارشان

 عدالت  نه  است  احسان  كيفيت  به انسان هابا   رفتارش مخصوصاً  كه  متعال خداوند  و احسان  عدالت
  بوده  خودش  و عمل  علم  به  مربوط  يافته  برتري  بر ديگري  كسهر  كه  كنيم  قضاوت  بايستي ، خواهي
  خلق  را كامل انسان ها  همه :فرمايد  دهد، مي  خبر مي  انسان  از خلقت  جا كه زيرا خداوند آن  است
خود   دين  به نواخت يكرا   و همه  ام ننموده  و مضايقه  كوتاهي آن ها  و ساز كامل  و در ساخت   كرده
  اي  عده  به  اند كه  روا نداشته  خود تبعيض  خود و امت  بين  خدا هم  ينمأمورو   پيغمبران.  ام  نموده  دعوت
  كه  است  طوري انسان ها  خلقت. كنند  مضايقه  ديگران  را بپرورانند و از تربيت آن هاكنند و   محبت
يا  توانند بپذيرند و فهمند و مي مي  و باطل  حق  بهرا   كنندگان  دعوت  دعوت يك نواخت آن ها  همه

  صاحب  قول  به.  انكار نيست  قابل  تكامل  در خط  و حركت  دعوت  در قبول انسان ها  آزادي. نپذيرند
  :گويد  مي  كه  مثنوي

  صنم  اي  اختيار است  خود دليل                                                        كنم  يا آن  كنم  اين  ييگو اين كه 
و   علم  اين. نمايد مي  يا مالمت  خود را تعريف  لتفضي  و يا ترك  فضيلت  در برابر كسب  كس  لذا همه
هر   به  اي  شود نمونه مي  فضيلت  و مايه  پايه  كه  يند از هر نعمتدهد، خداو مي  آزادي انسان ها  به  اگاهي
  به  دارد كه  آزادي. شناسد ها را مي ها و خوبي خود بدي  و دانش  با علم  يانسانهر .  است  داده  يانسان
 هاين ك  محض  به  است  جا آماده  خداوند همه. كند  مي  ها حركت يا رذيلت ها و فضيلت  كسب  طرف
  خواهش  محض  به .پيدا شود  گرايش  اين  براي  او خواهشي  پيدا كند و يا در قلب  حق  به  گرايش  يانسان
ها  فضيلت  كند تا در خط مي  گرداند و او را ياري خود مي  طرف  او را به  قلب. هدد مي  او توفيق  به

     پيدا   وحشت  و معصيت  از گناه شود، مي  و سبك  ساده  خيلي  ر نظرشخير د  كارهاي .كند  حركت
دارد او را   مظاهر حق و  حق  به  كه  اي  عقيده  اساسكند بر مي  او را مكلف  برابر استعدادش. كند  مي
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  كند در اين مي  زندگي  كه  اي  او و جامعه  بين  دهد كه قرار نمي  جوي  رگز او را در يكه. كند مي  ياري
  .نمايد  حركت  جامعه  خواست  اساسپيدا شود و نتواند بر  ا تزاحمه  طلبي  ها و حق گرايش

  تن ميليون هاتا   گرم  و ده  گرم  از يك  كه  كنيم  تشبيه  ييها  وزنه  را اگر به  الهي  خدا و توفيق  دين
  آسان  برايشان  دين  آن  خواهد و قبول مي انسان ها  خداوند از بسياري  كه  كند، ديني پيدا مي  گسترش

و   و وجدان  عقل  و رعايت  حق  به  گرايشي  ينكوچك ترتوانند  مي  دارد كه  سنگيني  دو گرم  ييك.  است
نفسا   ال يكلف :فرمايد مي چنان كه. شوند  بهشت  باشد مستحق  حيواني  به  نسبت  ، گرچه  و مروت  رحم

  .اال وسعها
  دارد و از معارف ها بت  به  عقيده  كه  يانسان  يك.  كنيم مي  مكلف  را در برابر استعدادش  هر كس  يعني

  كند خدا به  مي  را سجده  بت  جاهالنه  كه  عقيده  همان  اساسبر  است  مانده  محروم  و خداشناسي  توحيدي
       دهرا سج  ، بتخود  خداي  به  احترام  دليل  به  انسان  اين :فرمايد خداوند مي. دهد  مي  اجر و ثواباو 
  فضيلت  يها انسان. بشناسد  تفصيل  خود را به  خداي  كه  خدا قرار نگرفته  كند زيرا هنوز در مكتب  مي

  خود و خداي  بين  كسيهر. ها هستند ها و بدي رذيلت  كاسب  كه  انسان هاييزيادترند از   جو خيلي
  و خيابان  در كوچه  كه  كسيهر. كند مي  فعاليت  وجدان  ثضاوت  يشتر براساسب. دارد  خود وجداني

او پيدا   در قلب  گرايشي  قلكند، ال ا مي  كمك  تقاضاي  شنود كه را مي  مظلومي  كند، نداي  مي  حركت
  كسب  خط  وجدان  قضاوت  به  كوچك  گرايش  همين.  كنم  او كمك  به  توانستم مي  كاش  شود كه مي

ند فردا خداو.  كنم  كمك  مظلوم  اين  به  توانستم مي  كاش  رد كهپيدا ك  وز گرايشامر.  است  فضيلت
  همبن  به. كند  كمك  مظلوم  بتواند به  وجدان  قضاوت  گذارد تا بر طبق در اختيار او مي  اي  سرمايه
يا   تا در انتها مردي. گيرد او قرار مي  در دل  ييها نيرو خوبي  سوي  به  حركتي  در برابر هر نوع  كيفيت

كند و از  مي  استقبال  از خدمات. دارد  تبيشتر دوس  را از خيانت  و خدمت  است  با فضيلت  كه  زني
    پيدا   حد نيستند برتري  در آن  كه  كساني  به  ها نسبت گرايش  همين  اساسبر. پرهيزد ها مي خيانت

در . گيرد او را فرا مي  قلب  داوند متعالخ از  لطفي  خيري  و يا نيت  خيري  عمل  در برابر هر نوع. كند مي
. شود مي  شناخته  فضيلت  كسب  عامل  و جنايت  از ظلم  وارسته  يانسان  هست  كه  و ملتي   هر مذهب

  دركات  ها كه دهد و از رذيلت مي  خود نسبت  ها را به فضيلت  پيدايش  شريفه  آيه  خداوند در اين
   .مما عملوا  درجات  لكل: فرمايد مي  ديگر هم  جاي. گويد نمي  سخن  است  نزلت  معناي  بهو   شده  شناخته
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  نيك  عمل  خاصيت  البته. خود  در خلقت  ، نهكند پيدا مي  خود درجات  اعمال  ريقاز ط  يانسانهر   يعني
از   ر شدنخود واگذا  به  و معصيت  گناه  و خاصيت  است  و ايمان  عقل  و زياد شدن  توفيق  پيدايش
  اين  خداوند متعال  توفيق  به  شود و درجات پيدا مي  انسانسوء اختيار   به  دركات  .خداوند متعال  جانب

 باشد  خلقت  به  مربوط اين كه  نه.  است  و معرفت  عقل  ، به و بعد از بلوغ  بعد از خلقت  و درجات  دركات
  فعاليت  توانند آزادانه هنوز نمي  كه  سالگي يا سه  گيسالدو  كودكي  در دوران انسان ها  مناسبت  همين  به

را   شيطنت  شود آن پيدا مي آن هادر   شيطنتي  گاهي  اگر هم. هستند يك نواخت  و عقيده  كنند در علم
دا پي  و معرفت  عقل  به  بعد از بلوغ  و دركات  درجات  اين  تمامي. اند  ياد گرفته  از پدر و مادر و ديگران

  بهشت  داخل  ثريتكا ،كار  عاقبت  است  منظم  خلقت  خاصيت  ها كه گرايش  همين  اساسشود و بر  مي
  خلقت  به  مربوط  انسان  و جلو افتادگي  افتادگي  عقب  حساب  با اين. مانند مي  در جهنم  شوند و اقليتي مي

را در برابر   فضيلت  كسب  اگر عوامل. است راختيا  سوء اختيار و يا حسن  به  مربوط  بلكه.  نيست آن ها
.  يك  رذيلت  و كسب  هزار است  فضيلت  كسب  ديد عوامل  ، خواهيم قرار دهيم  رذيلت  كسب  عوامل

     رذيلت  و به كند پيدا مي  حاكميت آن هابر   كه  و ناداني  و يا جهل  فقر و طمع  عوامل  دليل  به  هم آن
 انسان ها  همين  و غضب  رحمت  دارد و مظهر اين  او سبقت  خداوند بر غضب  حمتجا ر  همه. كشاند مي

در   هم  رذيلت  كسب  عامل  و يك  مجهز نموده  فضيلت  كسب  عامل  هزاران  را به  خدا هر يك  كه هستند
  .رندقرار گي  و فقر و گرسنگي  جهل  مثل  عواملي تأثير  تحت اين كهمگر .  است  نيافريده آن ها
در   ها بذر و نهالي و رذيلت  شده  كاشته  انسانها در وجود  بذر فضيلت  :گفتيم  كه  گذشته  بحث  دنباله

  معلوم  تا در نتيجه  است  و الزم  واجب  تسؤآال  آن  جواب  شود كه پيدا مي  تيسؤآالندارد،   انسانوجود 
  است   انسان  اراده  صد بهدر خدا و يا صد  ادهار  درصد به ها صد ها و رذيلت فضيلت  پيدايش  گردد كه
  . شود مي  واقع  انسان  اراده  به  هم  خدا و درصدي  اراده  به  درصدي : مييو يا بگو
  شريك  هم  كفر و گناه  باشد در مجازات  در كفر و گناه  انسان  اگر خداوند كمك  است  مسلم آن چه
  همان  به .باشد نهايت بيدر برابر   المثقالي  در هزار يا ذره  كخدا ي  چند كمك هر. خواهد بود  انسان
خواهد   كفر و گناه  مجازات  به  خود محكوم  عدالت  در ديوان  بوده  كفر و گناه  كمك  اي  ذره  كه  ميزان
در   يياه  و فرضيه  آمده به وجود  تقسيماتي )ع( جعفر   ابن  موسي  حضرت  فرمايش  بر طبق اين جادر . بود

اگر كفر و  :فرمايد مي  در حديثي  حضرت  آن. شود  هشناخت  است  الزم  اند كه  جبر و اختيار داده  تعريف
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  فاحش  ظلم  خداوند خواهد بود و اين  هم  كفر و گناه  مجازات  خدا باشد مسئول  اراده  صد بهصد در  گناه
  مييبگو  كند و اگر هم  مجازات  خدا بوده به دست  خود كه  را بر مدار خلقت انسان هاخداوند   كه  است

  عهدهه ها ب و مسئوليت  مجازات  تمامي  باز هم ، است  كفر و گناه  كمك  خداوند متعال  چند در صدي
  ييتنها  ها را بهكيفر  تمامي  باشد بايستي مي تر قوي  شريك  خدا يك اين كهو از نظر  خدا خواهد بود

  شوند مانند مرد نيرومند چهل  مي  صد تبرئهاند صد در  تر بوده ضعيف  شريك  كه هاانسان كند و   قبول
  صد بهرا صد در  تخريب  مجازات بگيرد  كمك  اي  دو ساله  از طقل  مردم  خانه  در تخريب  كه  اي  ساله
  زيرا با سازمان  است  باطل  هر دو فرضيه  اين. كنند مي  تر را تبرئه گذارند و ضعيف مي قوي تر  عهده

  انسان  و آزادي  اراده  صد بهصد در  كفر و گناه  مييبگو اين كهمگر .  خدا سازگار نيست  خواهي عدالت
  لعباده  و ال يرضي: فرمايد مي.  نيست  در كفر و گناه  انسان  كمك  و تعالي  خداوند تبارك  اي  و ذره  است
 به جاياگر شكر خدا را  . لكم  تشكروا يرضه  و ان.   نيست  انانس  كفر و گناه  به  خداوند راضي. الكفر

  .خواهد بود  خداوند راضي ،وريدآ
  عهده  صد بهصد در  خدا نخواهد بود بلكه  هدهع  به  كفر و گناه  هم  المثقالي  ذره  حديث  اين  بر طبق  پس

  تعاون  عوامل  سازد و برابر آن مي  انسان  سر راه  كفر و گناه  موانع اين همه  و خداوند متعال  است  انسان
كند و خود را  مي  او غلبه  بر سعادت  انسان  شقاوت  عاقبت  ليكنايجاد مي كند و  او تقو  ايمان  به  و كمك

  .  كشاند  مي  جهنم  به
 به جز  چيزي  هكفر و گنا  آيا عوامل. كشد  مي  كفر و گناه  را به  انسان  عاملي  چه  كه  ستا اين  اول  سؤآل
  در استخدام  كه  ديگري  هاي و غريزه  و شهوت  غضب  ند غريزهمان  انسان  دروني  ها و اقتضاي  انگيزه
  و مال  چرا شهرت ود؟ش مي  غضبناك  ضعيف  انسانبر   قوي  انسانباشد؟ چرا  و شهوتند مي  غضب  غريزه

  بر عليه  و ستم  ظلم  عامل  طلبي  رياست  اند و اينكش مي  طلبي  رياست  را به  انسان  و رياست  و ثروت
  را امام آن  مجموعه  كه  ها و صفاتي  غريزه  چنين اگر يك. هستند  رياست  پيدايش  مانع  كه  است  كساني
و يا   سنگي  شايد مانند قطعه  انساننبودند  ،كند مي  معرفي  و جهل  عقل  لشگرهاي  عناون  به  )ع(   صادق
  در وجود او بود كه  و معصيت  گناه  عامل  نه. بود  و صامت  خود ساكت  ييابتدا  در وضع  و درختي  گياه

روز   انساناگر . ببرد  بهشت  او را به  كه  و اطاعت  ايمان  شايد عامل  هم  بكشاند  و نه  كفر و گناه  او را به
خدا بيندازد   گردن  به  شده  كفر و گناه  مرتكبو   شده  خلق  انسان  صورت  به  خود را كه  خلقت  قيامت



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

 و يا اصالً  بودم  حيوان  كاش.  كردي نمي  خلق  كيفيت  اين  به  انسان  صورت  مرا به  بهتر بود كه :بگويد
  بود تمامي  الزم ، آفريدي  انسان به صورتمرا   كه  خدايا اكنون.  باشم  جهنم  مستحق  اكنون  كه  نبودم
تا   خشكانيب  يا اگر آفريدي  آفريدي نمي  شر و فساد بودند در وجود من  عامل  كه  ا و مقتضياتيه  غريزه

  كفر و گناه  خط  تا به  كند نداشتم  كفر و گناه  مرا وادار به  كه  عاملي  چنين خود يك  در درون  انسان  من
در وجود   عواملي  چرا چنين  كه  يسؤآل  ينچن يك  به  خداوند متعال  جواب.  جهنم  سوي  به  و عاقبت  بروم
  منهاي  انسان اوالً  كه  ستا اين  ؟ جواب چيست  است  و غضب  شهوت آن ها  سأدر ر  كه  آفريده  انسان
. نمايد  را از خود دور كند و از خود دفاع  اي  تواند پشه ميزيرا ن. آيد نمي  حساب  به  انسان  غضب

و يا   ييغذا  لقمه  براي  آيد زيرا حاضر نيست نمي  حساب  به  انسان  هم  هوتش  منهاي  انسان  همچنين
  اين  به  است  الزم  انسان  پس. كند  خداوند استفاده  ينعمت ها  ترين  كند و از ساده  حركت  آبي  شربت

  آخرتدر دنيا و   خداوند متعال  ينعمت ها  جلب  سوي  مجهز باشدتا به  و غضب  شهوت  دو عامل
  چنان  در نتيجه. و ضررها برهاند  و خطرها و زيان  خوف  خود را از تمامي  و برابر آن كند  حركت
بي   مجهز به  كامل  و آسايش  كامل  در امنيت. خود باشد  خداي  خود و مطلوب  مطلوب  شود كه  يانسان

  .  و قدرت  ثروت نهايت
باشد و از   ها را داشته و لذت نعمت ها  جلب  سوي  به  محرك  هاي  غريزه  تمامي  انسان  است  الزم  پس

بر خداوند  اين كه االّ. نمايد  دفع  و غضب  خشم  با عامل شود  او مي  متوجه  كه  ييضررها و خطرها  طرفي
 وال  ال حول   با كلمه چنان كه. كند  هدايت  خير و سعادت  سوي  ها را به  غريزه  اين  است  و الزم  واجب

  متوجه  ضرري  گردد كه  ليضررها و خطرها حا  و تمامي  انسان  بين. كند مي  خود را تعريف  اال باهللا  هقو
  ها به و لذت نعمت ها  تمامي  جلب  براي  و از طرفي  جهنم به نام  خطر بزرگي  جمله  نشود و از آن  انسان
  باشد و خود را به  و نيرو داشته  ، قدرت ، نعمت تكامل  در خط  حركت  هد تا برايو نيرو بد  قدرت  انسان
نيرومند در وجود   تقويتي  دو عامل و  داده  انسان  به  ييها  وعده  برساند و خداوند چنين  تكامل  انتهاي
ا دارد تا بتواند ب  الزم  و مانع  شرط  هزاران  كه  و ناتوان  ضعيف  عامل  و يك   آفريده  انسان  و همراه  انسان

در وجود   كه  است  و معرفت  عقل  چراغ  يكي  نيرومند و قوي  دو عامل .كند  مبارزه  قوي  دو عامل  آن
  كه  كند مانند مسافري  مي  روشن  چراغ  او را با اين  حركت  وجود او را و راه  خانه  فرموده  روشن  انسان
  انسان  و كمك  انسان  همراه  دائم  كه  متعال خداوند  ديگر اراده  كند و عامل  مي  حركت  روشن  در راه
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  شود تا او را به  او مي  او كمك  همراه  قدم  به  قدم  صبر و مدارا و آرامشبا  گيرد او را مي  دست.  است
  هاي  شود وسوسه  مي  در حد صفر شناخته  دو عامل  در برابر اين  كه  ضعيف  عامل  مقصد برساند و آن

  .ضعيفا  كان  كيد الشيطان  ان: فرمايد خداوند مي.  هشد  شناخته  شيطان به نام  كه  است  انسان  دروني
و در   است  بسيار ضعيف  خداوند متعال  و اراده شما در برابر تدبير  نفس  هواي  مكر و سياست  يعني
  طلب  كنيم  دقت  اگر درست  كه آورد مي به وجود  انسان  زندگي  سر راه  كمكي  چقدر عامل  حال  عين

و   خيانت  نقشه  جا كه آن  انسان.  است  چقدر مشكل  حرام  روزي  و طلب  چقدر آسان  حالل  روزي
فكر كند   روز بايستي  آورد چند شبانه به دستخود را   روزي  خيانت  تا فردا از طريق كشد  مي  سرقت

  اين  بزند و امثال  جيب  او را به  ، ثروترا بكشد  يانسان. كند  خدا خيانت  بندگان  چطور بهو   چگونه  كه
  طلب  براي  باشد وليكن مي  و وجداني  يانسان  مزاحم  و خطر از عوامل  با خوف توأم  دائم  كهها   نقشه
  روزي  كسب  ايخود را بر اين كه  محض  به. كند او را تهديد نمي  و خطري  خوف  هيچ  حالل  روزي
  زندگي  محيط  كند و اگر هم مي  او فراهم  را براي  زيرو  كسب  كند خداوند وسيله مي  آماده  حالل
  كند، خداوند مجازات  غلبه  و تقوي  عدالت  بر فضاي  و كفر و گناه  و ستم  ظلم  فضاي  كه باشد  طوري

 يك  گذارد كه مي  انيكس  حساب  به ، زده از او سر  حاكم و جو  و ناتواني  ضعف  دليل  به  را كه  گناهاني
. اند  نموده  و زحمت  با رنج توأمو   را مشكل  حالل  روزي  و كسب  آورده به وجودرا   جو حاكمي  چنين 

. شود دار مي  عهده  را خودش  بقيه. دخواه مي  است  و سبك  بسيار ساده  كه  عملي  يك  انسانخداوند از 
خير  و خير  نيتش  كه  است  اين  تاس  انساندر اختيار   و زحمت  رنج  بدون  كه  و سبك  ساده  عمل  و آن
 .شود كار خير و شر مي مبدأگيرد و  مي  سرچشمه  وجودش  از درون  كهاو   و اراده  مشيت. باشد  خواه
  انسان مثالً.  است  انسان  ييابتدا  خواست  همان  باشد، مشيت  ييجو و حق  خيرخواهي  ،و اراده  مشيت  اين

  محكوم  ظاهري  جا از نظر عوامل  همه  كه  باد و طوفان  گرفتار شود شدت  و عميقي  ژرف  اگر در درياي
  يعني.  دادم مي  يا خود را نجات  كردم پيدا مي  تنجا  كاش  باشد كه  همين  نيتش  وليكن  است  نابودي  به

و   رنج  انساندر وجود   نيتي  چنين باشد يك  نجات  طالب  باشد بلكهن  هالكت  خود طالب  در درون
در   نجات  براي  اي  و يا وسيله  كردم پيدا مي  نجات  كاش  اي :تواند در فكر خود بگويد مي. ندارد  زحمتي

در   نجات  موجود و عوامل  هالكت  صد عاملصد در  جا كه در آنباالتر   از اين  و يا قدري  شتماختيار دا
بر  اين كه  باشد بدون  دروني  انگيزه  يك  خواهش  اين  گرچه  بده  خدا نجاتم  اي :بگويد  حد صفر است
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. اهد بوداو خو  نجات منشأ  است  زحمت  و كم  بسيار ساده  كه  دروني  خواهش  همان ،نمايد  جاري  زبان
  نجات  دليل  نجاتش  هم. ميرد كند يا مي پيدا مي  يا نجات  بده  نجاتم ،خدا  اي :گويد مي  كه  حالي  در همان
خود را   زيرا وظيفه  هالكت  معناي  به  نه  است  جاتن  معناي  به  هم  مرگش.  مرگش  و هم  اوست  و خالصي

  خداوند متعال  دست  به.  نيست  از او ساخته  و بقيه  داده  انجام  است  هدبو  نجات  خدا و طلب  اميد به  هك
او را مانند پر   امواج  خوابد و يا همان دريا مي  امواج  شود بالفاصله قدراو در دنيا م  اگر نجات.   است
و  دريا  نهنگ  پيغمبر از شكم  يونس  مانند نجات. كشاند مي  نجات  ساحل  به  و زحمت  نجر  بدون  كاهي

ميرد  و مي ندك مي  و يا نيت  بده  خدا نجاتم  اي :گويد مي  كه  حالي  مقدر شود در همان  مرگش  اگر هم
  كند كه مي  مشاهده .شود مي  زنده)  بده  نجاتم ،خدا  و اي  نيت (  حال  در همان  ديگر در قيامت  ساعتي
دريا و يا   او را از امواج  كه  است  بوده  نجات  بزرگ  عامل  مرگ  آن  ييو گو  شده  ها برطرف مصيبت
و آرزو   اهشخو  يك  فقط  انساناز   در قرآنخداوند .  است  كشيده  نجات  ساحل  ديگر به  خطرات

  .شاء فليكفر  و من  شاء فليومن  فمن  ربكم  من  الحق  قل :فرمايد مي  انتظار دارد كه
دار   عهده  را خودش  هبقي.  است  خواسته  انسانباشد از  مي  دروني  خواهش  همان  را كه  مشيت  فقط  يعني
  دوست  كسيهر  ،كن  عرضه  را بر افكار مردم  و حقيقت  دين  تو راه :دگوي يم  و پيغمبر اكرم  است  شده

آورد و  مي به وجود  كفر او موانع  سر راه. خدا شود  خواهد كافر به  خدا بياورد و يا اگر مي  به  دارد ايمان
از  .دهد مي  مهلتو كافر  مؤمن  به  طوالني  مدتي  حال  كند و در عين ها را هموار مي  جاده  ايمان  هسر را

  ر عملاو خواهد بود و در برابر ه  ضربه  گناه  همان  يعني. سازد بر او وارد مي  اي  ضربه  گناهي  هر حادثه
  تصميم  منتظر آخرين  حال  و در عين  آرام  و وجدان  و نشاط  مانند ذوق. رساند او مي  به  پاداشي  خيري
را   ها و خطرات از مسئوليت  و كوهي  انتظار قرار گرفته  در حال  كه  هفتاد سال ، بعد از شصت تا.  است
او   به  بده  نجاتم  كلمه  همين  خداوند براي .و بميرد  بده  نجاتم ،خدا  اي :بگويد. بيند  سر خود مي  پشت
 بسيار كم  جهنم  به  محكوم گناه كاركافر و   يانسان هادر انتها   كنيم  دقت  اگر درست.  است  داده  مهلت
دو   كه  )ع(   ينمؤمناميرال  مولي  فرمايش  طبقبر. زياد  خيلي  نجات  مستحق  يها انسان  ند و برعكسهست

  مسئولند بايستي  همه اين كهكند بر  مي  داللت  .مسئولون  انهم  وقفوهم :  آيه  يكي كند  را تفسير مي  يهآ
   . و ال جان  انس  ذنبه  عن  فيومئذ ال يسئل  :فرمايد يم  كه  آن  عكس  ديگر به  يهآشوند و   ييبازجو
  فرمايد   مي )ع(موال. شود نمي  ييجوو باز  نيست  گناهش  مسئول  و جن  از انس  كس هيچ  روزي  چنين  يعني
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  كه  است  بعد از حساب  سيدگير  هب  مربوط  دوم  و آيه  است  قيامت  ورود به  روز اول  به  مربوط  اول  آيه
  زندگي  را به آن هاو . دهد عفو خود قرار مي  نادر مشمول  يافراد به جزرا  ها انسان  خداوند تمامي

  نجات  خداوند براي  كه  و عجيبي  عظيم  باال و تسهيالت  و مطالب  حديث  اين تأييدكشاند و  مي  بهشتي
  روز آن  يك.  است  شده  نقل  طبرسي  تجاجاح  در كتاب  )ع(   چهارم  از امام  حديثي  نموده  فراهم  انسان

بودند   كديگر نشستهكنار ي  و جماعت  سنت  اهل  يك  عابد و زاهد درجه  يعني  بصري  با حسن  حضرت
و   مشكل  خيلي  من  داشت  عرضه  بصري  حسن. كردند مي  بحث  مردم  يا هالك  نجات  بارهبا يكديگر در

پيدا   نجات  آخرت  عذاب شود و از  بهشتي  مردم  از اين  يكي  كه  دانم ادر ميو يا بسيار ن  دانم مي  ممتنع
و   مشكل  خيلي  من :فرمودند  )ع(   چهارم  امام.  بينم مي  و معصيت  گناه  در حال  ينمب را مي  هركسي. كند

  بصري  حسن. بماند  وممحر  شود و از بهشت  كشيده  جهنم  به انسان ها  نفر از اين  يك  كه  دانم نادر مي
و در   راهي  در چه  ؟ كه خبر نداري  مردم  مگر از افكار و اعمال  اهللا  رسول  چطور يا ابن  كرد كه  تعجب

را با   دممر  و من  كني مي  مقابله  را با اعمالشان  تو مردم :فرمودند  حضرت. كنند؟ مي  حركت  خطي  چه
و   از مسير لطف  بلكه  نيست انسان ها  و اخالق  از مسير عمل  هالك و  نجات.  كنم مي  خدا مقابله  رحمت
   . واسعه  اهللا  رحمت  ان :فرمود  كه  خداست  رحمت

  فراگير محروم  رحمت  از اين  يانسان  كه  است  و چقدر نادر و يا مشكل  خدا فراگير است  رحمتيعني  
خداوند   كه  است  مسئله  همين  بر پايه  )ع(   چهارم  امام  فرمايش. شود  خدا واقع  بغض  و مشمول گردد

را بسيار   كفر و گناه  و عوامل  فرموده  معين  و ثواب  نجات  سوي  به  و تحرك  تحريك  عامل ميليون ها
    رحمت  در درياي  است  و تحرك  تحريك  عامل  كه  دروني  هاي  غريزه  پس  است  ساخته  نادر و ضعيف
تا   هفدهم  آيات  راه اين در و شود مي  كشيده  بهشتي  زندگي  به  انسان  شود و عاقبت مي  خدا مستهلك

  .شود مي   آوريو دو ياد  بيست
حد و  بي  آزادي ملت هااز   بعضي  و بدبختي  هالكت  دليل :فرمايد مي آن كه خداوند بعد از   آيات  در اين
فرمايد  مي. كند ذكر مي  زمان  يها انسان  براي  تاريخي  ونهنم  ، يك است  معصيت و  در گناه آن هاحصر 

  هالكت  و دليل  نموديم  اند هالك بوده  كفر وگناه  به  آلوده  كه  ييها جمعيت  گذشته  چقدر زياد در تاريخ
  خدا دليل  و بصيرت  آگاهي  بود و همين آن ها  كفر و گناه  خداوند به  و بصيرت  آگاهي  فقط آن ها

  كه  علمي. داند بيند و نمي نمي  هست آن چه  خالفرا بر  خدا هرگز حقيقتيزيرا .  ستآن ها  حكوميتم
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و در   است  خداوند متعال  علم.  در كار نيست  اشتباه  اي  ها دارد و ذره با واقعيت  صد در صد مطابقت
در   هركس :فرمايد كند و مي ذكر مي  زندگي  و وسايل  سرمايه  كفار را به  مجهز نمودن  دليل  هيجده  آيه

  كنيم  نميخود رها   حال  باشد ما او را به  نداشته  را قبول  دنيا باشد آخرت  صد طالبخود صد در  زندگي
  باشد و براي  نداشته  تا كمبودي.  گذاريم را در اختيار او مي  موفقيت  هاي ها و وسيله سرمايه  تمامي  بلكه

  جاي  به .كند مي  مصرف  سازي  جهنم  را در راه  ها و تجهيزات  سرمايه  اين  و تماميا. نشود  معطل  چيزي
  محبت  جلب  براي را  مردم  به  خدمت  كند و راه  را انتخاب  خير و سعادت  ها راه  سرمايه  با اين اين كه

  كه  ند و خود او در حاليك مي  را روشن  جهنم  عاقبت. كند مي  سازي  جهنم  را صرف قدرت ها  اين  همه
  جهنم  دليل. كند مي  سقوط  در جهنم  است  ها شده  جامعه  و طرد از همه ها انسان  تمامي  مورد مالمت

  د اجبار دارند خود را بهخو  و رياست  و قدرت  سرمايه  حفظ  براي آن ها  كه  است  كفار اين  سازي
               خود درآورند تا اگر مخالفت  ا بتوانند ضعفا را زير سلطهه  اسلحه  مجهز كنند تا با آن  ييها اسلحه

  كه  اي  اسلحه  باشند و آخرين آن هاكنند در استثمار   اطاعت  را نابود كنند و اگر هم آن هاكنند   مي
  شده  ناميده  فلق  در قرآن  كه  اي هسته  يآتش ها مخصوصاً.  است  كنند آتش مجهز مي  آن  خود را به

. دهد  خود قرار مي  را در محاصره  ريتبش  شود و حيات شكوفا مي  انسان  دست  به  كه  شري  يعني.  است
و   عهممنفور جا  نهايت كنند و بي مي  روشن  خودشان،  شده  ناميده  جهنم  را كه  اي  هسته  يآتش ها  اين

 اين همه  حيات  ادامه  چند روزي  براي قدرت هاابر   اين  بينند كه مي  زيرا مردم. گيرند ضعفا قرار مي
  را به  جهنم  آتش  كردن  و روشن  جهنم  جا ساخت  اند خداوند همه  اند و سوزانيده  را كشته انسان ها

   .الدين  يصلونها يوم  جهنم :فرمايد دهد و مي  مي  كفار نسبت
برقرار گردد، در   ديني  كومتح  د و بايستيشو مي  فراهم  دين  حاكميت  عوامل  كه  در روزگاري  يعني 

  طلبي  و عدالت  ييجو  حق  كه  است  بديهي. كنند مي  را روشن  جهنم  آتش  خودشان  روزگاري  چنين يك
     مشكل آن هارا بر   و زندگي  حيات  كند و ادامه مي  تنگ قدرت هارا بر ابر  عرصه  ها، عاقبت  جامعه

شوند و   مسلمانيا  اين كهندارند جز   اي  اند چاره در تنگنا قرار گرفته  كه  توضعي  در اين. سازد مي
  با اسالم  كفر و گناه  زيرا روحيه. و كشتار شوند  جنگ  به  را بپذيرند و يا متوسل  اسالمي  جهاني  صلح

  كه  است  يآتش .كند مي  را روشن  اي هسته  يآتش ها  در نتيجه.  سازگار نيست  طلبي  و عدالت  خواهي
  ييها حادثه  چه  كه  است  معلوم  اي هسته  هاي بمب  پيما حامل  قاره  هاي موشك. گيرد را فرا مي  بشريت
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به   جهاني  جنگ  يك  حضرت  از ظهور آن  اند پيش  ظهور نوشته  مياخبار عال رد و. آورد مي به وجود
و و يا د  سوم  ميرند و يك شوند و يا مي مي  كشتهنيا د  جمعيت  هفتم  يا پنج  سوم  يك  آيد كه مي وجود
  :فرمايد  مي. دهد خبر مي  جنگ  از اين  شريفه  رهسو  خداوند در همين. مانند مي  باقي  و مريض  عليل  هفتم

  رامسطو  الكتاب  في  ذلك  او معذبوها عذابا شديدا كان  القيامه  يوم  مهلكوها قبل  نحناال و  قريه  من  و ان 
  را يا هالك آن هاما  اين كهماند جز  نمي  باقي  زمين  كره  بر روي  شهر و دهي  ،از قيامت  پيش  يعني
  از آن.  است  شده  خدا نوشته  تقدير در كتاب  اين.  ميينما مبتال مي  عذاب  ترين  سخت  به و يا  كنيم مي

  . نيست  گريزي
  را در سوره ديگر آن  يمت هاخداوند عال  كه  است  اي هسته  ياه جنگ  همين  به  مربوط  شريفه  آيه  اين

     را احاطه  بشريت  كه  است  آتشي :فرمايد  مي  دخان  در سوره.  است  ذكر فرموده  همزه  و سوره  دخان
  .عمد ممدد  ، فيمعصد  عليهم هانا :فرمايد مي  همزه  كند و در سوره مي

  ،خراش آسمان  يها نايا ساختم و  كشيده  فلك  سر به  هاي ستون  نهما كفار را در  آتش  آن  يعني
  يجنگ ها  همين به جزنابود شوند   زمين  كره  هفتم  پنج  در آن  كه  جنگي  است  بديهي. دكن مي  محاصره

   آتش ها  همين  به  كفار متوسل  عاقبت.  نيست  پيما چيز ديگري  قاره  هاي موشك به وسيله  اي  هسته
.  است  جهنم  آتش  و همين  است  جنگ  آخرين  اين. كنند را نابود مي ها مسلمان اين كه  خيال  شوند به مي

  د و طبقنشوي م  متالشي قدرت هاشود ابر  يدا ميپ  جهاني  و ناله  ضجه. آيد  مي به وجود  جهاني  استيصال
   . المنفوش  كالعهن  الالجب  و تكون .شود مي  زده آن ها  پشم  قارعه  سوره  آيه
ميز   پاي  ها به  ها و مرده  زنده. گردد داير مي  آخرت  زندگي  ايشان  مكند و با قيا مي  قيام  )ع(  زمان  امام

  قاهره  اراده  اند به را سوزانيده اند و آن ها انداخته  مردم  جان  به  كه  ييها آتششوند  مي  كشيده  محاكمه
را   جهنم  يشجا پيدا  لذا خداوند همه. شود متمركز مي  گردد و در وجودشان برمي  انشخود  اولياء خدا به

و   ، وسيله را مجهز كنيم مؤمنكافر و   هر دو طايفه  داريم  هما وظيف :فرمايد دهد  و مي مي  كفار نسبت  به
باشد برسند،  مي  اي هسته  يجنگ ها  كفر خود كه  انتهاي  تا كفار به.  قرار دهيم آن هادر اختيار   مايهسر

هستند   عذابي  نشدند مستحق  پشيمان  اگر هم. خدا و اولياء خدا برگردند به سوي. شوند  شايد پشيمان
  و از كمك  كنيم مي  و كافر را كمك مؤمن  هر دو طايفه :فرمايد مي  بيست  در آيه. اند د ساختهخو  كه

مقصد   اگر به. باشند مي  بشريت  جامعه  اصالح  مدعي فر و فسادك  زيرا كفار در راه.  نداريم  خود مضايقه
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        ما كمك  اگر به ،خدا  اي  كنند كه مي  خواهند نشوند اعتراض مي  كه  وسايلي  رسند و مجهز بهخود ن
و   يمكرد مي  ح، دنيا را اصال كنيم  كمك  بتوانيم  تا مانند پيغمبران  دادي مي  ما سرمايه  و به  كردي مي

خود را   محكوميت  نگويند و در لباس  سخني  چنين  اين كه  خداوند براي.  كرديم داير مي  جهاني  عدالت
به ها   سرمايه  با اين آن ها  ليكنو دهد قرار مي آن هادر اختيار   و وسيله  سرمايه اين همهندانند   حاكم
  .سازند مي  جهنم  سازي  بهشت  يجاي

  بر يكديگر بحث ها انسان  هاي و برتري  آخرت  عالم  درجات  خداوند از پيدايش  و يك  بيست  در آيه
دنيا   زندگي  تولد و ورود به  در ابتداي اين ها  فكر كنيد كه انسان ها  زندگي در: فرمايد مي. كند  مي
و   و عمل  علم  از طريق  در مسير زندگي  ند وليكنو برابر يكديگر  وعند و مساوين يك. نواختند يك

  در خط  كه آن هااز   بعضي. كنند پيدا مي  درجه  با يكديگر تفاوتروزگار   برخورد با يكديگر و حوادث
  گيرند و بعضي قرار مي  عليين  شغولند در اعليم  و فضيلت  علم  كسب  كنند به مي  حركت  و تقوي  ايمان

كند و بعد  مي  يا با يكديگر دارند يادآوريدن  يدر زندگ  كه  درجاتي  ابتدا تفاوت.  السافلين  در اسفل
با  آن ها  و برتري انسان ها  درجات  تفاوت :فرمايد مي.  آخرت  را در زندگي آن ها  درجات  تفاوت

و   درجات  پيدايش  داليل  شريفه  يهآ  در اين  جالب  نكات.  تر است  محسوس  آخرت  يكديگر در عالم
  در زندگي.  آخرت  عالم  درجات  تفاوت  دوم   و لطيفه  يكديگر است  به  نسبت انسان ها  ييدنيا  فضيلت

دنيا   در زندگي آن ها  كند و از درجات مي  ديگر بيان  بعضي  به  نسبت را انسان ها  بعضي  دنيا فضيلت
  بعضي  به  بترا نس  بعضي  فضيلت  را و تفاوت  درجات  تفاوت  آخرت  در زندگي  وليكن برد نمي  اسمي

  مردم  و عملي  و علمي  روحي  و مراتب  درجات  از آن  ستا عبارت  فضيلت. كند مي  ديگر يادآوري
يكديگر   به  نسبت آن ها  ايمان  درجات. هستند  و تقوي  علم  مجهز به  كه  انسان هايي. يكديگر  به  نسبت
  ييدنيا  هاي ها و فضيلت  برتري  اين. ارندد  يكديگر برتري  به  نسبت  اتقوو   دارد و در علم  تفاوت
 نامدنيا گم  در زندگي  و دانش  علمو   و تقوي  ايمان  داراي  بسا دانشمنداني  چه.  نيست  محسوس  خيلي
 اتقوو   فضيلت  داراي  كه  شناسد و باز ديگران را نمي آن ها  كسي. ندارند  اجتماعي  شهرتو ند هست

 نا انسان ها  گيرند و بهترين قرار مي  و رياست  شهرت  در اوجهستند   منافقكافر و   نيستند و بلكه
  نمايش  دنيا به  ا در زندگير انسان ها  خداوند برتري  اي تا اندازه  هم  كنند و گاهي مي  زندگي  شناخته

  تند و همچنينهس  معجزه  داراي  كه  نباشند مانند پيغمبران  و حكومت  جامعه  سأدر ر  گرچه. گذارد مي
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  نييا علما و دانشمندا و ندشو ميو پيروز  كنند مي  مبارزه  پادشاهان و  سالطين با . و فضيلت  علم  داراي
  وليكن كنند مي  صرف  مردم  به  مسير خدمت  را در خود  و عمل  علم كنند و پيدا مي  اجتماعي  شهرت  كه

از   يكي  واقعه  خداوند در سوره.  است  محسوسو غير مستور غالباًدنيا   در زندگي ها انسان  برتري
    .رافعه  خافضه :گويد مي. كند مي  تعريف  كيفيت  اين  را به  قيامت   خصايص

و   در دنيا گمنام  ها كه  بعضي. برد مي  نييباال و پا  محسوس  كيفيت  را به انسان ها  ،قيامت  زندگي  يعني
  اي گيرند و عده قرار مي  آخرت  و سسلطنت  حكومت  در مقام  ستضعفينجزء ضعفا و م،  مشهور بوده غير
. گيرند قرار مي  دركات  ترين  و پايين  السافلين اند در اسفل بوده  و سلطنت  قدرت  سأدر دنيا در ر  كه

  روي. كردند  بزرگوار بيعت  با آن  رسيدند و مردم  ظاهري  خالفت  به  كه  روزي )ع(  ينمؤمنموال اميرال
ها  شهرت  لذا اين افتند ها جلو مي  افتاده  افتند و عقب مي  ها عقب  جلو افتاده  من  درحكومت :فرمود منبر

 اند ناختهبد ش  مردم  را كه  كساني  ، نه نيست  اطمينان  اعتماد و قابل  قابل  ييدنيا  اجتماعي  هاي و رياست
  اجتماعي  و رياست  شهرت  كه  كساني  هم  دارند و نه  تشهر  هستند كه  چنان اند بد گفته آن هاو از 

.  نيست  حقيقت  صد مطابقدنيا صد در  و انتصابات  نتخاباتزيرا ا. دارند  شهرت  هستند كه  دارند چنان
  چنين  آخرت  زندگي  وليكن  بهترين انسان ها  د و بدتريننشو مي  شناخته  بدترين انسان ها  بهترين  گاهي
  كه  چنان  هركسي. چرخد مي  او تقو  ايمان  بر مدار حقيقت  رتآخ  عالم  و انتصابات  انتخابات . نيست
و   زن  يك  گاهي. باشد مي  آن  صد اليقدرصد   شود كه مي  انتخاب  مقامي  شود و به مي  شناخته  هست

  درجه  و مرد يك  و فضيلت  ايمان  جهردصد   داراي  زن. دارند  و فضيلت  ايمان  شوهر با يكديگر تفاوت
  شفاعت  و شوهر به شود واگذار مي  زن  به  زندگي  يريتو مد  زندگي  كمتر، اختيارات  يا چند درجه
  در درجات  ر و مادري، پد و فضيلت  ايمان  در صد درجه  ديطور فرزن  شود و همين مي  همسر پذيرفته

     بهشت  فرزند داخل  شفاعت  پدر و مادر به شود گذار ميوا  فرزندان  به  مديريتو   ، رياستتر  پايين
نفر از   يك.  ر استيكديگ  ها به جمعيت  وابستگي  ميزان  به  آخرت  در عالم  درجات  تفاوت. شوند مي

  بهشت  صد نفر را به  آن كند پيدا مي  اجازه  نموده  و هدايت  خدا دعوت  دين  صد نفر را به  او تقو  ايمان
    خود   وجودي  و از بركات  نموده  خدا هدايت  دين  هزار نفر را به  هزار نفر و يا ده  ديگري  آن د وببر

برساند و از   بهشتي  زندگي  هزار نفر را با خود به  كند آن پيدا مي  اجازه ، است  مند كرده  را بهره آن ها
  در دنيا به آن ها  رساني  فيض  اساسبر  آخرت  در عالم انسان ها  درجات  تفاوت. كند  شفاعت آن ها
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نفر   ليونمي  ده مثالً  كه  پيغمبر با امتي  يك. شود پيدا مي آن ها  ديني  و هدايت  تربيت  اساسو بر  مردم
صد   ديگر به  متكند و پيغمبر ديگر با ا مي  سلطنتنفر   ميليون  ده  بر آن. شود مي  بهشت  هستند داخل

مند   را بهره آن هاخود   وجودي  و از بركات  نموده  خدا هدايت  دين  را به آن ها  سد كهر نفر مي  ميليون
  مالك  آخرت  دز رندگي همين طور. كند پيدا مي  حاكميت  نفر بهشتي  وناو بر صد ميلي  است  ساخته
  داخل مؤمن  انسان  يك  و شفاعت  هدايت  به  كه  است  نفراتي  و كثرت  قلت  درجات  ها و تفاوت برتري
و  امت ها  تمامي  سأدر ر  شده  شناخته  عالميان  رحمت  كه  پيغمبر اسالم  ميان  در اين. اند  شده  بهشت
زيادتر و   اند خيلي شده  هشتيبزرگوار ب  آن  و هدايت  شفاعت  به  كه  زيرا جمعيتي. گيرد قرار مي ملت ها

  يامت هاو   پيغمبران  آن  بلكه. اند  شده  هدايت  گذشته  مبرانپيغ به وسيله  كه  است  بيشتر از جمعيتي
و   درجات  تفاوت  كيفيت  همين  به. شوند مي  بهشتي  زندگي  داخل  الزمانپيغمبر آخر  شفاعت  به  هم  آنان

 قيرف. شود مي  خدا حاصل  دين  به ها آن  خدا و هدايت  بندگان  به  از مسير خدمات  آخرت  اهل  مقامات
  بهشتي  و وارد زندگي  شده  بهشتي  خودش  فقط  كه  است  كسي  همان  آخرت  در عالم انسان ها  ترين

 اين كه  نظر به  كند، پس  شفاعت  كند تا بتواند از كسي  خدمت  كسي  به  است  نتوانسته.  است  هگرديد
در برابر   هر كسي  و مشهور است  معلوم  و آخرين  اولين  در نظر تمامي  آخرت  عالم  يمقام هاو   درجات
  يها و فضيلت  فرمايد، درجات مي  شريفه  آيه  در اين شود مي  شناخته  هست چنان كه انسان ها  تمامي
و   درجات  مالك  البته.  تر است  تر و معلوم  واضح  دنيا خيلي  عالم  هاي و فضيلت  از درجات  آخرت  عالم

  خدا   خدا و اولياء خدا بيشتر باشد، بهتر و بيشتر بندگان  به  معرفتش  هر كس.  تاس  و ايمان  علم  فضيلت
  .كنند مي  او استفاده  وجودي  ز بركاتا

  يمؤمنافراد   آخرين  كه  است  اين  آخرت  در عالم انسان ها  درجات  يبزرگ ترو   ديگر بر بهتري  دليل
  شود و اولين مي  شناخته  در آخرت انسان ها  شود، اولين مي  افتتاح  آخرت  زندگي آن ها  در زمان  كه

.   ينمؤمن  باشند و يا از گروه  پيغمبران  از نوع  اند خواه آمده به وجوددنيا   زندگي  در ابتداي  كه انسان ها
  كسهر  كنند كه فكر مي اين طور انسان هاشود، شايد  مي  شناخته انسان ها  آخرين  آخرت  در زندگي

  شود كه مي  بهشت  داخل  از كساني  پيش  است  و از دار دنيا رفته  آمده به وجوددنيا   زندگي  ابتداي در
  ييو نها  و متوسطه  ابتدايي  هاي قرن  دنيا را به  زندگي  دوره.  است  و از دنيا رفته  دنيا آمده  بعد از او به

  قرن. آوريد  حساب  به  آخرتي  از نظر زندگي  اتتقسيم  همين  اساسرا بر  مردم  كنيد و قضاوت  قسيمت
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اند و  و زودتر از دنيا رفته  دنيا آمدهه ب  دوم  پيغمبر، زودتر از قرن  ابوالبشر تا نوح  آدم  مانند دوران  اول
 تا  و سوم  دوم  قرن آن ها ازاند و بعد  شده  بهشتي  زندگي  داخل  تر هماند، زود از دنيا رفتهزودتر   چون

  امتي  گردد، آخرين مي  افتتاح  آخرت  شود و زندگي مي )ع( زمان  ظهور امام  به  متصل  كه  قرني  آخرين
،  است  فتهزودتر از دنيا ر  هركس  كه  است  مردم  قضاوت  مالك  اين. شود مي  بهشت  داخل  هستند كه

  واقعيت  ليكن روند مي  بهشت  ديرتر به اند،  دير تر از دنيا رفته  كه آن هاشود و  مي  زودتر وارد بهشت
  زندگي  و افتتاح )ع(  زمان  ظهور امام  به  متصل  قرن  آخرين  كه  است  اين  واقعيت .است  اين  عكس  به

و   آمده به وجوددنيا   در زندگي  كه  قرني  و اولين شود مي  بهشت  داخل  كه  است  قرني  اولين  آخرت
از   روايت. شود مي  بهشتي  زندگي  داخل  كه  ستا  قرني  آخرين،  از دار دنيا رفتهديگر   از قرون  پيش

و   گذشته  ، پيغمبران نشويم  بهشت  داخل  من  و امت  تا من :فرمودند  كه  مشهور است )ص(  پيغمبر اكرم
  جمعيتي كنيد  فرض.  زنيم مي  مثالي  مطلب  تر شدن روشن  ايبر. شوند نمي  بهشت  داخل آن ها  يها امت

از   اي  عده  راه  در ميان. اند  كرده  حركت  شهري  طرف  ديگر به  هاي  و يا وسيله  قطار مسافرتي  در يك
  دهمقصد رسيدند و پيا  به  جا كه آن. رسند مقصد مي  به  كه بيدارند تا روزي  اي وابند و عدهخ مي آن ها

   شهر   بيدارند داخل  كه آن ها  البته.  ؟يا خوابيدگان شوند ر ميوارد شه  بيداران  مرتبه  نشدند در اولي
  اين  شما هم.  ، رسيديم كنيد رسيديم  حركت :گويند كنند و مي بيدار مي  را هم  د و خوابيدگانشون مي

  مسافرين  مانند همان كند مي  حركت  و تكامل  ترقي  در خط  مانند كارواني  را كه  بشريت  عظيم  جمعيت
  آيد و آخرت مي به وجودفكر و استعداد بشر   تكامل  در انتهاي  آخرت  زندگي. قطار در نظر بگيريد

رسد و  گذراند تا مي خود را مي  و كالي  زمختي  وراند. شود پيدا مي  در درخت  كه  است  مانند ثمراتي
پيدا   رسيده  هاي از ظهور ميوه  يشپ  نارس  هاي  ها و ميوه ها و گل جا برگ  همه. شود مي  استفاده  قابل
  به ها انسان.  است  مقدم آن ها  و پختن  شده  رسيده  ها بر دوران  ميوه  و كالي  نارسي  دوران. شود مي

  مجموعه  آيندگان.  تر است  تر و پيشرفته  پخته  گذشته  از افكار قرون  آينده  افكار قرون.  كيفيت  همين
  آوري  خود جمع  يكتاب هااند در فكر خود و   را فرا گرفته آن ها  و تحقيقات  گذشتگان  و دانش  علم

  اند و اين  افزوده  گذشتگان  بر علوم  اي  و تجربه  و دانشي  علم  زندگي  در دوران  هم  اند و خودشان  نموده
از  آن چهبر   عالوه  كيفيت  همين  به  هم  آينده  نسل. اند و از دنيا رفته  داده  آينده  لنس  را تحويل  مجموعه

و باز   افزوده  خود را بر آن  و تجربيات  دانش  اند محصول فكر خود سپرده  اند و به فرا گرفته  گذشتگان
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  زمان  ظهور امام  به  متصل  نسل  آخرين. اند و از دنيا رفته  داده  ود تحويلبعد از خ  نسل  را به  مجموعه  اين
خود  آن چهو  آن ها  و تحقيقات  و تجربيات  گذشته  يها و دانش  علوم  از تمامي  است  اي  ، مجموعه)ع(

  حساب  به  كامل  فهم  يد كهآ مي به وجود  بشريت  در جامعه  كه  فهمي  و آخرين  است  و فهميده  دانسته
ظهور   دروازه  منزله  به  همف  و آخرين  قرن  آخرين  اين. شود مي  افتتاح  آخرت  زندگي  آن  هپايآيد و بر مي

  حكومت  كرسي  كه  است  نسلي  نسل  آخرين.  است )ع(  زمان  امام  رهبري  به  فاضله  و مدينه  اسالمي  تمدن
 )ع(  زمان  و ظهور امام  ورودي  درهاي  هستند كه  افرادي  نسل  آخرين  خدا و اولياء خدا خواهد بود و اين

شود و با ظهور  ظاهر مي  حضرت  گشايند و آن مي  حضرت  آن  روي  د خود بهعدافكر و است  را بر پايه
بزرگوار   زيرا آن.  است )ع( زمان  امام  حكومت  موعود همان  بهشت. گردد مي  افتتاح  آخرت  گيزند  ايشان

و   مشقت و  و زحمت  با رنج توأم  را كه  ييدنيا  زندگي  و كيفيت  ييدنيا  وسايل  خود اين  در حكومت
. آورد مي به وجود  و بهشتي  آخرتي  زندگي  را بر مدار كيفيت  مردم  كند و زندگي ، رها مي بوده  مصيبت

    كه  ييها يا تمدن و  آمده به وجودافراد بشر  به وسيله  ها كه و آبادي  عمران  ها، اين كار و كاسبي
  تعطيل اين ها  اند همه گذاشته  را در پايين  اي  و عدهند ا را باال برده  اي  اند، عده آورده به وجود انسان ها

  حاكميت  كيفيت  به. گردد خدا داير مي  فيكوني  و كن  ازياعج  اراده  بر پايه  مردم  زندگي. شود مي
خداوند   مانند حاكميت  بر طبيعت انسان ها  حاكميت.  انسانبر   طبيعت  حاكميت  ، نه بر طبيعت  انسان
  عوامل  شوند كه متولد مي  ناقص  اهيو ثانيا گ شود مي  واقع  تدريج  به اوالً آن ها  ، لذا خلقت است  متعال
از   شود و بعد از مدتي ها پيدا مي مرض اين همه ،آورد مي به وجود آن هارا در   نقصي  چنان  يك  طبيعي

 انسان هابر   و مزاجي  طبيعي  عوامل  هم  گردد و عاقبت مي  حاصل  ، بهبودي طبيعت  كميتحا  مسير همين
ها و   و  ميوه  ارزاق  پيدايش  كيفيت  همين  به .كند سرازير مي  ديار مرگ  را به آن هاكند و  مي  حاكميت
خود  اختيار  و به كنند را مهار  طبيعت  بتوانندعوامل انسان ها  كه   است  ميزاني  ديگر به  هاي موفقيت

و  هستند  بر طبيعت  خود حاكم  خداي مانند انسان ها.  است  اين  عكس  به  آخرت  آورند و اما زندگيدر
در   كه  است  معجزاتي  سازندگي  اين  هاي  و نمونه  است  خداوند متعال  سازندگي  نهنمو آن ها  سازندگي

  قاهره  با اراده  موسي  كند و يا حضرت مي  را زنده  پيامبر مرده  عيسي  جا كه آن.  آمده به وجود  تاريخ
دريا را در   و دشمن دهد بور ميع خود را  كند، امت باز مي  ييدريا  ين هااخياب  اي  دقيقه  خود ظرف

از   همه ءانبيا  معجزات. گردد ظاهر مي  بر طبيعت  انسان  حاكميت  از طريق  معجزات  اين. كند مي  غرق
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جا   شود، همه مي  تعطيل انسان ها  و سازندگي  بشري  يعصنا )ع(  زمان  امام  در دوره.  است  قبيل  اين
  .  است  حاكم  الهي  سازندگي

  مصفي  عسل  ر منهانا :فرمايد  مي .كند مي  نهر جاري  تعبير به  آخرت  زندگي  و بركات  خداوند از ارزاق
        انسان ها  شدن  زنده  يفو يا در تعر  .يتغير طعمه  لم  لبن  ر منهاناو   لشاربين  خمر لذت  ر منهاناو 
  .ابه كارا  انشاء و جعلنا هن  انا انشاهن: گويد مي

اند، ما  داده  خود را از دست  و جواني  ييزيبا. اند از دنيا رفته  پيري  در سنين  هك  و مرداني  زنان  يعني
  جات ميوه  كثرت  يا درباره و  نيمك مي  زنده  جوان  و دختران  سرانپ  بهترين  صورت  را به آن ها  فوري
  .عطاء غير مجذوذ: فرمايد گويد مي مي  سخن
. گيرد قرار مي  در اختيار مردم گردد  شود و كم  از يكديگر پاره اين كه  بدون  بهشت  هاي  ميوه  يعني
  نسلي  پس. وجود ندارد  آخرت  دنيا در عالم  در زندگي موجود  وسايل.  بر طبيعت  حاكم  اراده  است  اين
  داخل  كه  است  نسلي  شود، اولين مي  داده  )ع(زمان  ماما  و تحويل  است  )ع( زمان  ظهور امام  زمينه  كه

شود، پدر و مادر  مي  پدر و مادر داده  تحويل  اندنيا فرزند  در زندگي  كه همان طور. گردد مي  بهشت
.  است  اين  عكس  به  آخرت  شوند، در زندگي مي  قملح آن ها  به  و بعد فرزندان  شده  وارد زندگي  اول
شوند و  مي  پدر و مادر زنده آن ها  و خواهش  شفاعت  شوند، بعد به مي  بهشتي  وارد زندگي  ندانفرز  اول

وارد   هستند كه  قرني  اولين  بشريت  از جامعه  نسل  و آخرين  قرن  آخرين  پس. گردند مي  بهشت  داخل
   .ندشو مي  آخرت  زندگي

باالتر و   درجات  آن  چگونه  گردد كه مي  و روشن  واضح  آخرت  درجات  پيدايش  كيفيت اين جادر 
   است بزرگ تر
و   و معرفت  علممانند   وجودي  هاي  سرمايه  آن  نوع  يك. دارد  الزم  سرمايه  دو نوع  آخرت  عالم  درجات
  به  را تشبيه  و روحيه  روحي  شود، اگر قدرت مي  بسيار قوي اانسان ه  روحيه  ، يعني و روحانيت  ايمان
برابر خورشيد،   تا چراغي  گرفته  شمعي  يك  رود، از چراغ مي  باال و پايين  ولتاژ آن  كه  كنيم  برق  نيروي
  كه  نيتيو روحا  برابر روح  نرود، اآل مي  باال و پايين  كيفيت  همين  به  انسان  و روحانيت  روح  نيروي
 داريم  ميبر  كيلو بار سنگين  لو و يا چهلكي  سي مثالً.  است  از ما ساخته  مقدار كار و فعاليت  ، اين داريم

  و زلزله  و يا اگر در برابر سيل  يمكن مي  مبارزه  زمين  با جاذبه  معيني  ميزان  به  رفتن  و راه  يا در دويدن 
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  د وليكنپران مي آن طرفو   طرف ما را اين. دارد  بر ما حاكميت  عتطبي  نيروهاي  ، اين قرار گرفتيم
  شود كه ما پيدا مي  در بازو يا بدن  رتنيرو و قد آن قدررود،  ما باال مي  و روحيه  روح  يروين  كه  زماني

  روزي  كه اند نوشته )ع(  ينمؤمناميرال  مولي  در حاالت.  جا كنيم  را جا به  مانند زمين  بزرگي  كره  توانيم مي
  پنجه  كه  است  اين  شكند، مثل جو را با فشار زانو مي  نان  رصق  كردند كه  را مشاهده  حضرت  آن  جمعي
  شما خيلي  حاالت  ،ينمؤمنكردند يا اميرال  عرض. گيرد مي  خود كمك  ندارد، از زانوي  قدرت  دستش
  سنگيني  ندر خيبر با آ  كه  نيست  پر قدرتي  هاي ستد  ها همان دست  ، مگر اين است  و عظيم  عجيب
  حضرت. شكند جو را با فشار زانو مي  نان  رصو حاال ق كرد  استفاده  سپر از آن  جاي  هكند و برا بر

   .جسدانيه  قوه  ال به  ربانيه  قوه  خيبر به  باب  قلعت :فرمودند
  و باز حضرت  بدن  معمولي  با نيروي  نه  بخشيد از جا كندم  من  خدا به  كه  ييدر خيبر را با نيرو  من  يعني

  در دست  لييشد، جبرا مي  جنگ  وارد ميدان  وقتي  درمپ: فرمايند مي  حضرت  آن  در تعريف )ع(  مجتبي
  و جان كرد مي  حركت  پيشاپيش  هم  لييو عزرا  چپ  در طرف  لييو ميكا  گرفت او قرار مي  راست
مجرد هستند   نيروهاي  همان  و چپ  راست  در بازوي  لييو ميكا  لييجبرا  ، اين گرفت را مياو   دشمنان

  . گيرند قرار مي  حضرت  آن  و بازوي  ستدر د  كه  برق  مانند نيروي
در رعد و   كوچك  نمونه  يك  عنوان  خداوند به  كه  مجرد است  نيروهاي  از آن  شعاعي  يك  برق  نيروي
 بي نهايتمجرد تا   نيروهاي  اين. كنند مي  استفاده  از آن انسان هاگذارد و يا  مي  نمايش  را به آن  برق

 انسان هااگر . كند پيدا مي كاينات بر  حاكميت ها قدرت  كند و با اين و نيرومند مي  را قوي انسان ها
 آن هاشود،  ثر ميا  و بي  خنثي آن هادر برابر   باشند جاذبه  نيرو داشته  زمين  جاذبه  نيرويبرابر   چندين
  از نوع  آخرت  كند، درجات  خود جذب  طرف  را به آن ها  زمين اين كه  برند، نه  خود مي  را همراه  زمين
  سرمايهو اما  گيرند قرار مي  آخرتي  يانسان هادر وجود   كه  است  ييها و روحيه نيروها  و كثرت  قلت
و   خدا و اولياء خدا و مصالح  به  ، معرفت و كثرت  قلت  دليل  به ها انسان،  است  و معرفت  علم  دوم
تر  نزديك وندخدا  به  باالتر است  و عرفانش  ايمان  هر كه. كنند پيدا مي  و مقام  درجه  د زندگيمفاس
مانند   ميتيحاك. كند پيدا مي  نيستند، حاكميت  معرفتو   قدرت  درجه  آن در  هك  هايي انسانبر .  است

 اين جا، در  و محبت  با معرفت توأم  ، حاكميتي زور و قلدري  حاكميت  خدا و اولياء خدا، نه  حاكميت
و   تفوق آن هاخدا بر   ، فقط است  اهللا  ماسوي  برابر قدرت  كامل  يانسان هاو   اول  يانسان ها  قدرت
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و   روحي  يقدرت ها  يكي  دو سرمايه  اين. هستند آن هابعد از   خدا در درجات  و ما سواي. دارد  برتري
  در زندگي.  است  آخرت  عالم  درجات  ، مالكو مفاسد  مصالح  به  ييو آشنا  و معرفت  و ديگر علم  بدني

  ديگر حاكيمت  انسانها  ليونيبر م  است  خود ممكن  و معرفت  تبرابر قدر  انساننفر   يك مثالً  آخرت
  .كبيرا  نعيما و ملك  رايت  ثم  دهد، و اذا رايت خود مي  را در كتاب  وعده  خدا اين هچنان كپيدا كند، 

  فراوان  نعمت  ديد كه  خواهي  وارد شوي  بهشتي  و در زندگي  را ببيني  بهشتي  جا زندگي آن  وقتي  يعني
  حساب  به  هشتيب  حاكم  كه  يانسان  همان اين جاگيرد، در  در اختيار تو قرار مي  يار بزرگبس  و سلطنتي

  خود تسلطي  به  وابسته  يانسان هانفر  ميليون ها  ، بر همان است  مسلط  بر كودكي  كه آن چنانآيد،  مي
  جمعيت  همه  آن  در راس  كه )ع( معصوم  يامام ها.  و جابرانه  متكبرانه  تسلطي  دارد، نه  و رئوفانه  رحيمانه

و   هستند، جهنم آن هادر اختيار   بهشت  و اهل  بهشت  كه آن چنان.دارند  ميتحاك آن ها  هستند بر همه
و النار   الجنه  قسيم )ع(  ينمؤمنموال اميرال  :اند كه  گفته  مناسبت  اين  باشند، به مي  در اختيارشان  جهنم  اهل
  .  است
خود   و خالق  واقعي  با خداي  كند كه مي  خدا سفارش  رسول  به مخصوصاً  سوره  و دو اين  بيست  آيه

و   مذموم  صورت در اين  كه ندهد  خود حاكميت  خالق  جاي  بهرا   را نپذيرد و مخلوقي  ديگري  خداي
  روحي  هاي عيب  گويند كه مي  كسي  به  مذموم.  است  مذمتو   ذم  از كلمات  مذموم. خواهد بود  مخذول
  كند، مخذول  تو مالم  او را مذمت  دهد كه مي  خود اجازه  به  سيكندارد، هر  دارد، آبرو و عزت  ريو فك
  و مادري  پدري  خود حق  ندارد، بر فرزندان  حقي  ندارد، بر كسي  يار و ياوري  ويند كهگ مي  كسي  به  هم

  كفر و بت  به  مربوط مستقيماً  و خذالن  ذم  و اين. باشد  داشته  و نصرت  انتظار كمك آن هااز   ندارد كه
  خداي  رحمت و  شود و لطف خدا مي  پرستد، كافر به را مي  خدا مخلوقي  جاي  به  انسان. باشد مي  پرستي

  آخرت  در زندگي شد و مخصوصاً  سلب  انسانخدا از   و محبت  لطف  كه  وقتي. دهد مي  خود را از دست
نمايد و يا يار و ناصر او باشد، از نظر   او كمك  به كند و يا  رحم  انسان  بتواند به  شود كه پيدا نمي  كسي
در   ييو تنها  و غربت  ييو رسوا  گيرد و از نظر خذالن قرار مي  در حد حيوانات  ايمانيو   روحي  نقص

 خدا  به  ها از مسير ارتباط ها و ارزش ها و حرمت عزت  تمامي. منفور ديگر  ها و يا حيوانات حد ميمون
  نصيب  دنيا و آخرت در  كه  است  بركاتي  تمامي مبدأو   زيرا او منبع  ظهور است  ابلاو ق  اطاعت و

  .شود مي  بندگان
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  مسائل از  يكي  شناسي   و حق  حقوق  مسئله . پدر و مادر است  حقوق  به  مربوط 24تا  23بعد از   آيات
كند و  نمي  وضع  قانوني  اسالم  يعني.  است  اسالم  كل  :گفت شود مي  بلكه و.  است  اسالم  مقدس  دين  مهم

   هم  الهي  نواهي  و مفسده  است  شناسي   دستور حق  آن  هنتيج و  مصلحت اين كهمگر  دهد، دستور نمي
  .  است  نوع  بر يكديگر سه  انسان ها  حقوق . است  حقوق   تضييع
  .انسان هابر   طبيعت  و حق  بر طبيعت انسان ها  حق،  و مادي  مالي  حقوق  يكي
  .با يكديگر آن ها  و محبت  با يكديگر و دوستي  انسان ها  روابط  يانسان  حقوق  دوم
  .  انسان هابر   خداوند متعال  و حق  بر خداوند متعال انسان ها  حق  سوم
 در  نبود حقي  انساناگر .  است  انسان  فقط  و الهي  يانسانو   و مادي  مالي  حقوق  محور تمامي  ميان  ايندر 
و ما خدا   ديگر باشند بين  ا موجوداتو ي  خداوند متعال  كه  انسان  سوايزيرا ما. ظهور نبود  قابل  عالم

د بر خدا توان مي  حقي  چه  و يا حيوانات  و نباتات  جمادات مثالً.  ظهور نيست  قابل  حقي  انسان  سواي
را   هستند حقي  و معرفت  فاقد علم  ، اشياء كه است  و معرفت  معل  محصول  حقوق  پيدايش. باشند  داشته
  را ملك  و حيوانات  و نباتات  جمادات  منظور خداوند متعال  همين  باشند، به  داشته  فهمند تا حق نمي

 طورهمين كند و  مي  خود ذبح  را براي  حيوانات .دارد  تصرف  حق آن ها  بر همه  انسان،  قرار داده  انسان
و  ندارند  انسانو ايراد بر   اعتراض  حق  و حيوانات  و نباتات  از جمادات  يك ديگر، هيچ  هاي  استفاده
ديگر   طرف. كند  استفاده آن هاباشد و از   داشته آن هادر   تصرفي  هر نوع دهد مي  خود اجازه  به  انسان

  يا چيزي  برد و يا كسي نمي  بهره  يا چيزي  كسياز   خداوند متعال.  است  خداوند متعال  انسان  ما سواي
  حق  مييگو مي. پيدا شود آن ها  بين  حقي  بري  و بهره  دهي  بهره  اساسرساند تا بر خدا نمي  به  اي  بهره

و يا  پيدا كند  بر خدا حق  رساند كه خدا مي  به  اي  بهره  چه  انسان. بر خدا  انسان  و يا حق  انسانخدا بر 
پيدا   بر او حقي انسان ها  برداري  بهره  اساسبرد، تا بر مي  اي  بهره  چه  انساناز وجود   داوند متعالخ

  انسان آن چهاز   برد و نه مي  سازد بهره مي  خودش آن چهاز   ، نه است  نياز مطلق خداوند بي كنند و اساساً
  و سلطنت  و رياست  خدا عظمت  ها براي عو خشو  ها و خضوع عبادت  مييسازد، شايد بگو او مي  براي
آورد و يا از خدا  مي به جاي  و سجده  در برابر خدا ركوع  كسي  نباشند چه انسان هاسازد، اگر  مي

اگر  سازد و مي  و رياست  خدا قدرت  براي ها ها و يا اطاعت  و سجده  ركوع  آيا اين  وليكن كند  اطاعت
  استفاده  يا چيزي  از كسي  خداوند متعال  پس. ندارد  د و ديگر سلطنتشو مي  خدا كم  نباشد از قدرت
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  مييگو مي  حساب  اين  روي. ا پيدا كندبر خد  حقي  است  رسانيده  خدا فايده  به  كه  كسي  كند تا آن نمي
.  تاس  انسان  ديگر فقط  ها و مسائل و ثروت نعمت هاها و  و لذت  حقوق  اين  تمامي  محور و مرجع

  محلي: فرمايد مي )ع(موال   كه  است  چنان. دارد  و قطبيت  محوريت  جنبه  خلقت  در عالم  انسان  موجوديت
   . الرحي  من  القطب  فيها محل

  كه  است  مركزي  ميله  ا آنآسي  قطب.  آسيا است  قطب  موقعيت  و خالفت  در زعامت  من  موقعيت  يعني
  ندارند كه  مركزي  ميله  يك چنين  عالم  و ساير كرات  زمين  كره. چرخاند يسيا را مآ  چرخد و سنگ مي

ها و  چرخش  محور اين  وليكن. ديگر را بچرخاند  و كرات  زمين  بچرخد و كره  ديگري  با نيروي
  يتلغو  لمعا  اگر نباشد، خلقت  كه  است  چنان  انسان  وموقعيت  ارزش  يعني.  است  انسان  ها فقط گردش
، اگر  نيست  خلقت  نباشد عالم  انساناگر   پس.  است  محال  لغو از خداوند متعال  كند و عمل پيدا مي
خدا   حجت  بارهدر  مناسبت  همين  به. شود  مي  ها متوقف ها و گردش چرخش  شود تمامي  متوقف  انسان
  باهلها  االرض  لساخت  لوال الحجه: اند  گفته
       تعطيل  لغويت  دليل  به  عالم  خلقت  يعني. برد خود را فرو مي  اهل  نباشد زمين خدا  اگر حجت  يعني
خدا و يا   اراده  ها به و چرخش  ها و گردش و فعاليت  و سكنات  حركات  محور تمامي  پس. گردد مي
با   كه  است  دهدا  ترتيب  را طوري  انسان  زندگي  نامهخداوند بر.  است  انسان  خدا همين  خلق  راده

. بسازد  است  مطلقه  و حاكميت  مطلقه  واليت  همان  خود را كه  بهشتي  ، زندگيخود  و فعاليت  كوشش
و   مدرن  زندگي  ها و اين و زمين آسمان ها  عظيم  خلقت  بداند و ببيند اين  قرار گيرد كه  در وضعي

فردا . بداند را  و قدر زندگي  قدر حيات  تصور  و در اين  اوست  كار و كوشش  محصول  مجهز بهشتي
و   شما ساخته  را براي  بهشت  من: گويد نمي آن ها  شوند خداوند به مي  وارد بهشت  بهشتي  يانسان ها  كه
  . تعملون  جزاء بما كنتم :گويد مي  ام  رسانيده  بهشت  ا را بهشم

. ايد ساخته  خود بهشت  براي  ستيد كهشما هو   ستشماخود   اعمال  محصول  بهشتي  زندگي  اين  يعني
  كه  از من  نه.  خودشان  و براي  از خودشان  است  مزدي  يعني.  اجر غير ممنون  لهم: فرمايد ديگر مي  جاي
  است  خداوند متعال  كرم  از عجايب  مسائل  و اين  ام  داده  شما بهشت  به  و بگويم  بگذارم  منت آن هاسر 
خود   اعمال  نتيجه :گويد  و باز مي  است  ها در دنيا و آخرت و لذت نعمت ها  تمامي مبدأو   مرجع  كه

    كار خود را   محصول  گويند كه را مي  كسي  وارث. كند مي  معرفي  بهشت  را وارث  انسان.  شما است
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. برد مي  ارث  را به  زراعت و  باغ  ثمر برساند، محصول  د و بهبه كار  و يا زراعتي  درختي  كسهر. برد  مي
            آن  وارث  هستي  آن  و مالك  سازي را مي آن چه  يعني.  است  حقيقي  مالك  همان  حقيقي  وارث

  يرثون  الذين .بهشتند  وارث آن ها  .الوارثون  هم  اولئك :فرمايد مي  بهشت  اهل  در تعريف.  باشي  مي
  . الفردوس

  كه  است  كسي  مال و مشهور  معروف  معناي  به  وارث. برند مي  ارث  را به  بهشت  كههستند   كساني  يعني
 وفنا ندارد  موت  است  بهشت  اصلي  مالك  خداوند متعال. برد مي  ارث  را به آن  رود و ديگري از دنيا مي

 و  در دنيا داشته  كه  است  كار و كسبي  محصول  بهشت  يعني  وارث  ببرند، معناي  از او ارث  بندگان  كه
   ارث  را به آن  و شما ثمره  است  بهشت  آن  ثمره  ايد كه  كاشته او تقو  دين به نام  درختي انسان هاشما 
  ديگر وارث  و يا ائمه  است  پيغمبران  همه  وارث  حسين  ، امام خوانيم مي  كه  وارث  يا در زيارت. ريدب مي

  است  درختي  انسان  نوع. هستند  يتانسان  شجره  باغبان آن ها  ء خدا هستند يعنيو اوليا  پيغمبران  تماي
  ثمر رسيده  اند تا به  كرده  را تربيت  شجره  اين آن هاو   است  شده  كاشته آن ها  و نام آن ها  اسم  به  كه

  شجره  و از اين  ثمر رسانيده  به را  يتانسان  شجره  كه )ع(اطهار  ائمه  پس.  است  بهشت  هم آن  و ثمره  است
. اند ثمر رسانيده  اند و به كاشته  هستند كه  درختي  ثمرات  وارث  اند، خودشان  وجود آورده  به   بهشت

  محصول  بهشتيد و بهشت  شما وارث  :فرمايد كه مي  و متقي مؤمن  يانسان ها  به  آيات  خداوند در اين
احياگر   كند كه مي  خلق  كيفيتي  را بيك انسان هاخداوند   مناسبت  همين  به.  ستاشم  و اعمال  اخالق
بروياند و   زمين  از خاك  و علف  را مانند گياه  انسان  توانست خداوند مي. و حدود يكديگر باشند  حقوق
زيرا   تبر او نداش  يحق  هم  كرد و كسي پيدا نمي  حقي  او بر كسي  صورت ثمر برساند در اين  اورا به
او   به  هم  بود تا بخشكد نه  كرده  او ستم  به  كسي  بود نه  و خشكيده  سبز شده  از زمين  بود كه  گياهي
       عمل  انسانرا از   انسان  وليكن ظهور نبود  قابل  حقي  صورت در اين. بود تا سبز شود  كرده  خدمت

  محصول  كه  اي  ثمره  عنوان  را بپرورانند و به  انسانتا پدر و مادر  وجود پدر و مادر  آورد از شجره مي
پدر و مادر را بشناسند و   حق  كند كه مي  را ملزم  ثمر برسانند و باز فرزندان  او را به  ستآن هاوجود 

پدر و مادر   كه  است  اين  مثل.  است  حقوق  مركزي  و پدر و مادر هسته  فرزندان  بين  ييابتدا  حقوق  اين
و   در خون  مهر فرزندان  كه  است  ساخته  پدر و مادر را طوري. هستند  حقوق  و پرورش  پيدايش  جرهش

      را مكلف  خود دارند و باز فرزندان  فرزندان  به  و الهي  تكويني  محبت. كند مي  رسوخ آن ها  گوشت
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  پدر و مادر و فرزندان به وسيله  ييابتدا  حقوق  اگر اين. پدر و مادر خود را بشناسند  حق  كنند كه مي
  تمامي  خدا و اولياء خدا و حق  حق  است  حقوق  مركزي  هسته  كه  شناسي  حق  از همين. پيدا كرد  حيات

  فاضله  مدينه  نام  به  بهشتي  ، زندگي آن  و رعايت  احياء حقوق  اساس كند و بر پيدا مي  حيات انسان ها
  زندگي. كند مي  زندگي  بهشت  نام  به  الميدر ع  خانواده  يك  صورت  به  بشريت در انتها. گردد ر ميظاه

  رعايت  پايهبر  مهر و محبت چنان آن. يكديگر دارند  به  نسبت  كه  است  و حقوقي  محبت  در شعاع آن ها
  ييو آشنا  انس  تلذ  و مرد بهشتي  زن  هريك  لذت  ينبزرگ تر  كند كه پيدا مي  رواج آن ها  بين  حقوق

و اعداد   ارقام  را به  بهشت  اهل  هاي برداري  ها و بهره اگر خوشي. با يكديگر دارند  كه  است  و مالقاتي
با يكديگر دارند و   كه  ييو آشنا  انس  در لذت  گانه پنج  حواس  از طريق آن ها  لذايذ مادي  كنيم  تقسيم

لذايذ   يعني.  است  با خدا و اولياء خدا دارند، مستهلك  كه  اي ابطهدارند و ر  با هم  كه  يحشر و مالقات
  خدمات  اصل  و تعالي  منظور خداوند تبارك  همين  به.  است بي نهايتعدد واحد در برابر  آن ها  مادي
:  فرمايد مينماز   اقامه  بعد از بيان خدا  بقره  سوره  آيات  در اولين.  است  گردانيده  واجب ها انسانرا بر 

   .ينفقون  و مما رزقناهم
و يا   و تربيت  تعليم  اهباشد خو  انفاقات  دارند خواه  اي  سرمايه  از هر نوع  هستند كه  كساني  ينمؤمن  يعني

مانند   د، هركدامگذارن خود را در اختيار يكديگر مي  ديرسانند، فوايد وجو مي  بهره  ديگران  به.  خدمات
  . كنند  استفاده آن ها  نورانيت  در شعاع  تا ديگران سوزند مي  شمعي
  كيفيتي  كند به مي  مطرح  را در برابر فرزندان پدر و مادر  خداوند حق  عجيبي  كيفيت  به  ياتآ  در اين

. كند  رعايت  كيفيت  اين  پدر و مادر را به  بتواند حق  شود كه  ساخته )ع(  معصوم  از امام  شايد فقط  كه
خدا را   را نپرستيد، فقط  خدا كسي به جز اوالً  كه  است  شده  جاري  پروردگار بر اين  فرمان :فرمايد مي
  اين  دوم  ، فرمان و سرپرستي  واليت  خدا به  تخابو بعد از ان. كنيد  قبول  و اطاعت  و سرپرستي  واليت  به

  براي  فقط.  مزد و منت  انتظار و بدون  بدون  تخدما  يعني  احسان( كنيد  پدر و مادر احسان  به  كه  است
پدر   با خدمات  مقابله  قابل  كيفيتي  چه  و به  صورت  شما در چه  خدمات  كه دهد مي  توضيح و بعداً) خدا

  رسيده  پيري  سن  پدر و مادر به  كند كه مي  مطرح  را در زماني  فرزندان  خدمات اوالً. و مادر خواهد بود
اين در . پدر و مادر  در دامن  كودكان  نهنمو  اند كه قرار گرفته  در وضعي. اند شده  خود ناتوان  دارهاز ا و
را از   و نشاط  شوق  كه  رسيد جايز نيست  پيري  سن  به اهه نفر از آن  يا يك آن ها  وقتي: فرمايد مي جا
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چرا پير   كه  و ناراحتي  نيامده  خوشت آن ها  فهاز قيا  كه  بنگري  چنان آن ها  و يا به  خود محو كني  قيافه
  به  يعني :گويند خود مي  هاي  در ترجمه  مفسرين كار برد  به اين جاخداوند در   را كه  اف  كلمه. اند  شده

  انسان  شود و يا در زبان  برده به كار  ييدر معنا  كه  نيست  نفي  كلمه  اف  كلمه. ديينگو  پدر و مادر اف
  در برابر پدر و مادر ناراحت  انسان  كه  حالتي. آيد به وجود  انساندر   كه  است  حالتي  بلكه. گردد  يجار
  نچني  پيدايش. شود مياخمو   كمي  اصطالح  گردد و به او ظاهر مي  در قيافه  كمي  حتينارا  و اين شود مي

       پيدا   نشاط  و ذوق گرفتند مي  ر ترا بغلپدر و ماد  كه آن طور  يعني. كند مي  را خداوند نهي  حالتي
.  گرفته  با چهره  ، نهباز  با چهره.  پيدا كني  و نشاط  ذوق آن هابا   ييدر رويارو  بايستي  كردند تو هم  مي

 و: فرمايد مي  دوم  در جمله.  است  فرموده  نهي  شريفه  آيه  خداوند در اين  كه  است  اف  همان  گرفته  چهره
   .ال تنهرهما
و   بري مي  بسيار لذت  كه آن چنانو گب  و كريمانه  وماليم  نرم  نانيسخ آن هابا   تشر بزني آن ها  مبادا به
  چهارم  و در جمله  بزني  حرف آن هااند با   داده  تو اجازه  پدر و مادر به اين كهاز   شوي مي  حال خوش

  . الرحمه  من  الذل  لهما جناح  و اخفض :فرمايد مي
تو   دامن  سر به آن هاتا   خود را باز كن  و آغوش  خود را بگستران  زانوي  و مهرباني  لطف  از روي  يعني

.  او گذاشته  دامن  پدر و مادر سر به اين كهاز   برده  بسيار لذت آن هاكنند پسر   بگذارند و احساس
  زانوي  ما روي  د كهبر سر پدر و مادر دارن  منتنشينند و  پدر و مادر مي  زانوي  روي  كانكود  گاهي

    آن ها  دامن  هم آن ها  بچه  برند كه مي  پدر و مادر لذت.  ايم كرده  حال و شما را خوش  ايم شما نشسته
بگذارند  آن ها  دامن  پدر و مادر سر به  كه. دهد دستور مي  فرزندان  را خداوند به  وضعيت  پرد همين مي
  يك  كه آخر  اند و در قسمت گذاشته آن ها  دامن  پدر و مادر سر به  شوند كه  حال بسيار خوش آن هاو 

مرا در  آن ها  كه همان طورخدايا  :بگو.  پدر و مادر دعا كن  براي :فرمايد مي  است  تكميلي  جمله
گويا   ثمر برسان  و به  كن  را تربيت آن ها  اند، تو هم كرده  تربيت  و ناتواني  ضعف  ندر دورا  كودكي
. گذارند مي  نمايش  پدر و مادر به  حق  خود را از رعايت  توانيدر برابر خدا نا  جمله  اين  با گفتن  فرزندان

تو از .  كنيم  را رعايت آن ها  حق  اي داده شما دستور چنان كه  نداريم  قدرت  توانيمخدا ما نا  اي  كه
  شايد فرزندان اين كه  به  با اعتراف خدا 25  يهآو در   كن  را رعايت ها آن  و حق  كن  ما وكالت  جانب

  گاهيآشما   و احوال  اوضاع  خداوند به :فرمايد كنند مي  پدر و مادر را رعايت  حق  كيفيت  اين  نتوانند به
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  ا انتظار دارد كهاز شم  فقط. كند مي  داند و ثبت و رفتار شما را مي  ، حاالت زرگو ب  كوچك. دارد  كامل
و  شوند او مي  به  پناهنده  كه  كساني  به خدا. بپرهيزيد  ز فساد و مفسدهباشيد ا  و مصلح  صالح  يانسان ها

  دهد تا بتوانند فرزندان مي  ييدهد، توانا مي  دهد صبر و حوصله مي  خواهند نيرو و قدرت مي  از او كمك
  كمال  به  از نقص  انسان  دادن  پرورش  معناي  جا به  همه  غفران  لمهك. پدر و مادر باشند  براي  اي  شايسته
كند از   خود عمل  وظايف  دهد تا بتواند به مي  روحي  ييو توانا  توفيق  انسان  خداوند به  جا كه آن.  است
  .شود مي  غفران  ها تعبير به  ييتوانا  اين

  
  43فصل 

  هستند  و ائمه  پيغمبران  انسان ها كه  ر و مادر روحانيپدر و مادرو پد  حقوق  دربارة  تذكري
  

  مسائل از  يكي  شناسي  و حقوق  حقوق  مسئله . پدر و مادر است  حقوق  به  مربوط 24تا  23بعد از   آيات
كند و  نمي  وضع   قانوني  اسالم  يعني.  است  اسالم  كل  گفت شود مي  بلكه و  است  اسالم  مقدس  دين  مهم

   هم  الهي  نواهي  و مفسده . است  شناسي   دستور حق  آن  جهنتي و  مصلحت اين كهمگر  دهد، دستور نمي
 انسان ها  حق ، و مادي مالي  حقوق  يكي.  است  نوع  بر يكديگر سه  انسان ها  حقوق . است  حقوق   تضييع

  و محبت  با يكديگر و دوستي  ها انسان  روابط  يانسان  حقوق  دوم. انسان هابر   طبيعت  و حق  بر طبيعت
   ميان  اين در .انسان هابر   خداوند متعال  و حق  بر خداوند متعال انسان ها  حق  سوم. با يكديگر آن ها

  قابل  در عالم  نبود حقي  انساناگر .  است  انسان  فقط  و الهي  نيو انسا  و مادي  مالي  حقوق  محور تمامي
  انسان  سوايخدا و ما  ديگر باشند بين  يا موجوداتو   خداوند متعال  كه  انسان  سوايا ماظهور نبود زير

. باشند  د بر خدا داشتهتوان مي  حقي  چه  و يا حيوانات  و نباتات  جمادات مثالً.  ظهور نيست  قابل  حقي
فهمند تا  را نمي  هستند حقي  و معرفت  فاقد علم  ، اشياء كه است  و معرفت  علم  مسئول  حقوق  پيدايش

،  قرار داده  انسان  را ملك  و حيوانات  و نباتات  جمادات  منظور خداوند متعال  همين  باشند، به  داشته  حق
  هاي استفاده همين طوركند و  مي  خود ذبح  را براي  حيوانات .دارد  تصرف  حق آن ها  بر همه  انسان

خود   به  انسانو  ندارند  انسانو ايراد بر   اعتراض  حق  و حيوانات  تاتو نبا  از جمادات  يك ديگر، هيچ
  انسان  سوايديگر ما  طرف. كند  استفاده آن هاباشد و از   داشته آن هادر   تصرفي  هر نوع دهد مي  اجازه
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خدا   به  اي رهبه  يا چيزي  برد و يا كسي نمي  بهره  يا چيزي  از كسي  الخداوند متع.  است  خداوند متعال
و يا   انسانخدا بر   حق  مييگو مي. پيدا شود آن ها  بين  حقي  بري  و بهره  دهي  بهره  اساسرساند تا بر نمي
از   و يا خداوند متعال پيدا كند  بر خدا حق  رساند كه خدا مي  به  اي  بهره  چه  انسان. بر خدا  انسان  حق

خداوند  پيدا كنند و اساساً  بر او حقي انسان ها  برداري  بهره  اساسا بربرد، ت مي  اي بهره  چه  انسانوجود 
سازند،  او مي  براي  انسان آن چهاز   برد و نه مي  سازد بهره مي  خودش آن چهاز   ، نه است  نياز مطلق  بي

اگر سازد،  مي  و سلطنت  و رياست  خدا عظمت  ها براي و خشوع  ها و خضوع عبادت : مييشايد بگو
  وليكن. كند  آورد و يا از خدا اطاعت مي به جاي  و سجده  در برابر خدا ركوع  كسي  نباشند چه انسان ها
  اگر نباشد از قدرت سازد و مي  و رياست  خدا قدرت  رايب ها ها و يا اطاعت  و سجده  ركوع  آيا اين
  كند تا آن نمي  استفاده  يا چيزي  از كسي  خداوند متعال  پس. ندارد  شود و ديگر سلطنت مي  خدا كم
  محور و مرجع  :مييگو مي  حساب  اين  روي. ا پيدا كندبر خد  حقي  است  رسانيده  خدا فايده  به  كه  كسي
  انسان  موجوديت.  است  انسان  ديگر فقط  ها و مسائل و ثروت نعمت هاها و  و لذت  حقوق  اين  تمامي

  القطب  فيها محل  محلي :فرمايد مي )ع(موال  كه  است  چنان. دارد  و قطبيت  تمحوري  جنبه  خلقت  در عالم
  الرها  من

  كه  است  مركزي  ميله  آسيا آن  قطب.  آسيا است  قطب  موقعيت  و خالفت  در زعامت  من  موقعيت  يعني
  ندارند كه  مركزي  يلهم  يك چنين  عالم  و ساير كرات  زمين  كره. چرخاند آسيا را مي  چرخد و سنگ مي

ها و  چرخش  محور اين  وليكن. ديگر را بچرخاند  و كرات  زمين  بچرخد و كره  ديگري  با نيروي
  عالم  اگر نباشد، خلقت  كه  است  چنان  انسان  و موقعيت  انسان  شزار  يعني.  است  انسان  ها فقط گردش
،  نيست  خلقت  نباشد عالم  انساناگر   پس.  است  محال  لغو از خداوند متعال  كند و عمل پيدا مي  لغويت

    حجت  بارهدر  مناسبت  همين  به. شود مي  ها متوقف ها و گردش چرخش  شود تمامي  متوقف  انساناگر 
  .باهلها  االرض  لساخط  لوال الحجه :اند  خدا گفته

      تعطيل  لغويت  دليل  به  عالم  خلقت  يعني. برد خود را فرو مي  اهل  نباشد زمينخدا   اگر حجت  يعني
خدا و يا   اراده  ها به و چرخش  ها و گردش و فعاليت  و سكنات  حركات  محور تمامي  پس. گردد مي
و   با كوشش  كه  داده  ترتيب  را طوري  انسان  زندگي  نامهخداوند بر.  است  اسنان  دا همينخ  خلق  راده

  در وضعي. بسازد  است  مطلقه  و حاكميت  مطلقه  واليت  همان  خود را كه  تيبهش  ، زندگيخود  فعاليت
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  و مجهز بهشتي  مدرن  زندگي  ها و اين و زمين آسمان ها  عظيم  خلقت  بداند و ببيند اين  قرار گيرد كه
  يسان هاان  فردا كه. داندب را  و قدر زندگي  قدر حيات  رتصو  و در اين  اوست  كار و كوشش  محصول
  و شما را به  ام  شما ساخته  را براي  بهشت  من: گويد نمي آن ها  شوند خداوند به مي  وارد بهشت  بهشتي
   .تعملون  جزاء بما كنتم :گويد مي  ام  هرسانيد  بهشت
. ايد ساخته  خود بهشت  براي  ستيد كها همشو   خود شماست  اعمال  محصول  بهشتي  زندگي  اين  يعني
  . اجر غير ممنون  لهم :فرمايد ديگر مي  يجا

شما   به  و بگويم  مبگذار  منت آن هاسر   كه  از من  نه  خودشان  و براي  از خودشان  است  مزدي  يعني
در  ها و لذت نعمت ها  تمامي مبدأو   مرجع  كه  خداوند است  كرم  از عجايب  مسائل  اين . ام داده  بهشت

. كند مي  معرفي  بهشت  را وارث  انسان.  ستخود شما  اعمال  نتيجه :گويد باز مي و  است  دنيا و آخرت
ثمر   د و بهكارب  و يا زراعتي  درختي  كسهر. برد  كار خود را مي  حصولم  گويند كه را مي  كسي  وارث

 آن چه  يعني.  تاس  حقيقي  مالك  همان  حقيقي  وارث. برد مي  ارث  را به  و زراعت  باغ  برساند، محصول
  وارثونال هم  اولئك:فرمايد مي  بهشت  اهل  يفعردر ت.  باشي مي  آن  وارث  هستي  آن  و مالك  سازي را مي
   .الفردوس  يرثون  الذين .بهشتند  وارث آن ها
  كه  است  كسي  مال و مشهور  معروف  معناي  به  وارث. برند مي  ارث  را به  بهشت  هستند كه  كساني  يعني

فنا  و  موت  كه  است  بهشت  اصلي  مالك  خداوند متعال. برد مي  ارث  را به آن  رود و ديگري از دنيا مي
در دنيا   كه  است  كار و كسبي  محصول  بهشت  يعني  وارث  ببرند، معناي  از او ارث  بندگان  كه ندارد
 آن  و شما ثمره  است  بهشت  آن  ثمره  ايد كه  شتهكا  و تقوي  دين به نام  درختي انسان هاشما . ايد  داشته
  و يا ائمه  است  پيغمبران  همه  وارث  حسين  ، امام خوانيم مي  كه  وارث  يا رد زيارت. بريد مي  ارث  را به

  انسان  نوع. هستند  يتانسان  شجره  باغبان آن ها  و اولياء خدا هستند يعني  پيغمبران  تماي  ديگر وارث
  اند تا به  كرده  را تربيت  شجره  اين آن هاو   است  شده  كاشته آن ها  و نام آن ها  اسم  به  كه  است  ختيدر

و   ثمر رسانيده  را به  يتانسان  شجره  كه )ع(اطهار  ائمه  پس.  است  بهشت  مه آن  و ثمره  است  ثمر رسيده
ثمر   اند و به كاشته  هستند كه  درختي  ثمرات  وارث  اند، خودشان وجود آورده  به  بهشتي  شجره  ناز اي

  بهشتيد و بهشت  شما وارث  فرمايد كه مي  و متقي مؤمن  يانسان ها  به  آيات  خداوند در اين. اند رسانيده
  كند كه مي  خلق  كيفيتي  را بك انسان هاخداوند   مناسبت  همين  به.  شما است  و اعمال  اخالق  محصول
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  زمين  از خاك  و علف  را مانند گياه  انسان  توانست خداوند مي. و حدود يكديگر باشند  حقوق احياگر
بر او   حقي  هم  كرد و كسي پيدا نمي  حقي  او بر كسي  صورت ثمر برساند در اين  بروياند و اورا به

بود تا   كرده  او ستم  هب  كسي  بود نه  بود و خشكيده  سبز شده  از زمين  بود كه  زيرا گياهي  نداشت
را از   انسان  وليكن ظهور نبود  قابل  حقي  صورت در اين. بود تا سبز شود  كرده  او خدمت  هم  بخشكد نه

  كه  اي  ثمره  عنوان  را بپرورانند و به  انسانتا پدر و مادر  وجود پدر و مادر  آورد از شجره مي  عمل  اسنان
پدر و مادر را   حق  كند كه مي  را ملزم  ثمر برسانند و باز فرزندان  بهاو را   ستها آنوجود   محصول

  كه  است  اين  مثل.  است قوحق  مركزي  و پدر و مادر هسته  فرزندان  بين  ييابتدا  حقوق  بشناسند و اين
  فرزندانمهر   كه  است  ساخته  پدر و مادر را طوري. هستند  حقوق  و پرورش  پيدايش  پدر و مادر شجره

را   رند و باز فرزندانخود دا  فرزندان  به  و الهي  تكويني  محبت. كند مي  رسوخ آن ها  و گوشت  در خون
پدر و مادر و  به وسيله  ييابتدا  حقوق  اگر اين. پدر و مادر خود را بشناسند  حق  كنند كه مي  مكلف

خدا و اولياء خدا و   حق  است  حقوق  مركزي  هسته  كه  شناسي  حق  از همين. پيدا كرد  حيات  فرزندان
  نام  به  بهشتي  زندگي  ، آن آن  و رعايت  احياء حقوق  راساسكند و ب پيدا مي  حيات انسان ها  تمامي  حق

    زندگي  بهشت  نام  به  در عالمي  خانواده  يك  صورت  به  در انتها بشريت. گردد ظاهر مي  فاضله  مدينه
مهر و  آن چنان. يكديگر دارند  به  نسبت  كه  است  و حقوقي  محبت  در شعاع آن ها  دگيزن. كنند مي

  و مرد بهشتي  زن  هريك  لذت  ينبزرگ تر  كند كه پيدا مي  رواج آن ها  بين  حقوق  رعايت  پايهبر  محبت
  بهشت  اهل  هاي برداري  ها و بهره  اگر خوش. با يكديگر دارند  كه  است  و مالقاتي  ييو آشنا  انس  لذت
و   ييو آشنا  انس  در لذت  گانه پنج  حواس  از طريق آن ها  لذايذ مادي  كنيم  و اعداد تقسيم  ارقام  را به

  يعني.  است  با خدا و اولياء خدا دارند، مستهلك  كه  اي  با يكديگر دارند و رابطه  كه  حشر و مالقاتي
  اصل  و تعالي  منظور خداوند تبارك  همين  به.  است نهايت بيبرابر  عدد واحد در آن ها  لذايذ مادي

نماز   اقامه  ند بعد از بيانخداو  بقره  سوره  آيات  در اولين.  است  گردانيده  واجب انسان هارا بر   خدمات
   ينفقون  و مما رزقناهم :فرمايد مي

و يا   و تربيت  تعليم  باشد خواه  انفاقات  دارند خواه  اي  سرمايه  از هر نوع  هستند كه  كساني  ينمؤمن  يعني
  امدگذارند، هر ك خود را در اختيار يكديگر مي  ديرسانند، فوايد وجو مي  بهره  ديگران  به.  خدمات

  كيفيت  به  ياتآ  در اين. كنند  استفاده آن ها  نورانيت  در شعاع  وزند تا ديگرانس مي  مانند شمعي
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  از امام  شايد فقط  كه  كيفيتي  كند به مي  مطرح  را در برابر فرزندان پدر و مادر  ند حقخداو  عجيبي
پروردگار   فرمان :فرمايد مي. كند  رعايت  كيفيت  ر را بهپدر و ماد  بتواند حق  شود كه  ساخته )ع(  معصوم
و   و سرپرستي  واليت  ا را بهخد  را نپرستيد، فقط  خدا كسي به جز اوالً  كه  است  شده  جاري  بر اين
پدر و مادر   به  كه  است  اين  دوم  ، فرمان و سرپرستي  واليت  خدا به  تخابو بعد از ان كنيد  قبول  اطاعت
     توضيح خدا و بعداً  براي  فقط.  )مزد و منت  انتظار و بدون  بدون  خدمات  يعني  احسان(  كنيد  احسان

. پدر و مادر خواهد بود  با خدمات  مقابله  قابل  كيفيتي  چه  و به  صورت  ر چهشما د  خدمات  كه دهد مي
خود   از اداره. اند رسيده  پيري  سن  پدر و مادر به  كند كه مي  مطرح  را در زماني  فرزندان  خدمات اوالً

: فرمايد مي اين جادر . درپدر و ما  در دامن  كودكان  نمونه  اند كه قرار گرفته  در وضعي. اند  شده  ناتوان
خود محو   را از قيافه  و نشاط  شوق  كه  رسيد جايز نيست  پيري  سن  به  اه نفر از آن  يا يك آن ها  وقتي
. اند  پير شده آن هاچرا   كه  و ناراحتي  نيامده  خوشت آن ها  از قيافه  كه  بنگري  چنان آن ها  و يا به  كني
پدر و   به  گويند يعني د ميخو  هاي  در ترجمه  مفسرين  كار برده  به اين جادر خداوند   را كه  اف  كلمه

  جاري  انسان  شود و يا در زبان  برده به كار  ييدر معنا  كه  نيست  نفي  كلمه  اف  كلمه. ديينگو  مادر اف
        پدر و مادر ناراحت در برابر  انسان  كه  حالتي. آيد به وجود  انساندر   كه  است  حالتي  بلكه. گردد
  پيدايش. شود مياخمو تر   كمي  اصطالح  گردد و به او ظاهر مي  در قيافه  كمي  ناراحتي  و اين شود  مي

   پيدا   نشاط  گرفتندو ذوق  پدر و مادر ترا بغل  كه آن طور  يعني. كند مي  را خدوند نهي  حالتي  چنين
.  گرفته  با چهره  باز، نه  با چهره.  پيدا كني  و نشاط  ذوق آن هابا   ييدر رويارو  بايستي  كردند تو هم مي

و : فرمايد  مي  بيان  دوم  در جمله.  فرموده  بيان  شريفه  ايه  خداوند در اين  كه  است  اف  همان  گرفته  چهره
بسيار   كه آن چنانبگو   انهو كريم  ماليم و  نرم  سخناني آن هاو با   تشر بزني آن ها  ال تنهرهما مبادا به

و در   بزني  حرف آن هااند با   داده  تو اجازه  پدر و مادر به اين كهاز   شوي مي  الح و خوش  بري مي  لذت
  .الرحمه  من  الذل  لهما جناح  و احفظ :يدامرف مي  چهارم  جمله
تو   دامن  سر به آن هاتا   ا باز كنخود ر  و آغوش  خود را بگستران  زانوي  و مهرباني  لطف  از روي  يعني

. اند  او گذاشته  دامن  ر بهسپدر و مادر  اين كهاز   برده  بسيار لذت آن هاكنند پسر   بگذارند و احساس
  زانوي  ما روي  د كهبر سر پدر و مادر دارن  نشينند و منت  پدر و مادر مي  زانوي  روي  كودكان  گاهي

 آن ها  دامن  هب آن ها  بچه  برند كه مي  پدر و مادر لذت.  ايم كرده  حال وشو شما را خ  ايم شما نشسته
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بگذارند  آن ها  دامن  پدر و مادر سر به  كه. دهد دستور مي  فرزندان  ا خداوند بهر  وضعيت  پرد همين مي
  يك  آخر كه  اند و در قسمت  گذاشته آن ها  دامن  پدر و مادر سر به  شوند كه  حال بسيار خوش آن هاو 

  مرا در كودكي آن ها  كه همان طوربگو خدايا .  پدر و مادر دعا كن  براي :فرمايد مي  است  تكميلي  جمله
با   گويا فرزندان  ثمر برسان  و به  كن  را تربيت آن ها  اند، تو هم كرده  تربيت  و ناتواني  ضعف  ندر دورا
  اي  گذارند كه مي  نمايش  به پدر و مادر  حق  خود را از رعايت  نيدر برابر خداوند نا توا  جمله  اين  گفتن

ما   تو از جانب.  كنيم  را رعايت آن ها  حق  اي شما دستور داده چنان كه  نداريم  قدرت  توانيمخدا ما نا
نتوانند   شايد فرزندان اين كه  به  خداوند با اعتراف 25  يهآو در   كن  را رعايت آن ها  و حق  كن  وكالت

  كامل  گاهيآشما   و احوال  اوضاع  خداوند به :فرمايد مي. كنند  در و مادر را رعايتپ  حق  كيفيت  اين  به
  از شما انتظار دارد كه  فقط. كند مي  داند و ثبت شما و رفتار شما را مي  ، حاالت و بزرگ  كوچك. دارد

و  شوند او مي  به  پناهنده  كه  كساني  خدا به. بپرهيزيد  باشيد از فساد و مفسده  و مصلح  صالح  يانسان ها
  دهد تا بتوانند فرزندان مي  ييدهد، توانا مي  دهد صبر و حوصله مي  خواهند نيرو و قدرت مي  از او كمك

  مالك  به  از نقص  انسان  دادن  پرورش  معناي  جا به  همه  غفران  كلمه. در باشندامپدر و   براي  اي  شايسته
كند از   خود عمل  وظايف  دهد تا بتواند به مي  روحي  ييو توانا  توفيق  انسان  خداوند به  جا كه آن.  است
  .شود مي  غفران  ها تعبير به  ييتوانا  اين

  خدا و رعايت  خلق  خدا و حقوق  حقوق  رعايت  راي، ب است  اوليه  و مايه  پايه پدر و مادر  حقوق  رعايت
  و رشد آن  آن  رعايت با  كه  است  حقوقي  مركزي  پدر و مادر هسته  حقوق  رعايت. كاينات  ماميت  حقوق
ميلياردها   كه  است  كيفيتي  به  و بهشتيان  بهشتي  زندگي. شود پيدا مي  بهشتي  و زندگي  فاضله  مدينه

و   عالم مؤمنو   صالح  يان هاانس) رسد نمي بي نهايت  عدد به  گرچه (بي نهايت  به  ميليارد و نزديك
از   يانسانهر   كه  ستا شهري. كنند مي  ر يكديگر و با يكديگر زندگيشهر در كنا  در آن  و متقي  عادل
شايد   مطلق  با نظام توأم  مطلق  كنند آزادي مي  زندگي  مطلق  آگاهي  براساس  مطلق  و مرد در آزادي  زن

و   آزادي  معناي  به  مطلق  زيرا آزادي. سازگار نباشد  مطلق  با نظام  لقمط  آزادي  فكر كنند كه انسان ها
  يفرمانده  باشد كه  وجود نداشته  و حاكميتي ستها جور حاكميت  و همه  نوع  از قيد همه  انسان  ييرها

  به  واالتر نسبتباالتر و   از مقام  حاكميتي اين كه  محض  او را اجرا كند به  فرمان  دهد و فرمانبري  فرمان
سازگار   مطلق  باشد با آزادي  و وضعيف  بسيار كم  گرچه  حاكميت  باشد اين  تر وجود داشته  پايين  مقام
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و   خواست  سر راه  خواهد مانعي خود مي  براي  انسان  هرچه  كه  ستا اين  معناي  به  مطلق  آزادي.  نيست
  و معنوي  مقاصد مادي  به  رسيدن  براي. بتواند بخواهد  چههر بخواهد، بتواند و  او نباشد و هرچه  خواهش

  انسان  براي  مطلق  آزادي  چنين  يك  هباشد، چگون  نداشته  يا چيزي  كسي  به  نيازي  ينكوچك ترخود 
  پيدا   لغويت انسان هاخدا بر   حاكميت  خدا و اولياء خدا و يا فقط  حاكميت  الاقل.  تصور است  قابل
  تر از خداي  پايين  اي  درجه  انسان  نخواهي  و خواهي  جا برتر و باالتر است  زيرا خداوند همه. كند ينم

داند و  خدا مي  كه  باشد تا در مسائلي و مانند خدا  مثل  ييو توانا  ييدر دانا  نيست  ممكن. باشد خود مي
.  است  محكوم  انسان  مولود جهل  ا محكوميتباشد زير  خدا نداشته  حاكميت  به  داند احتياج نمي  انسان

  كه  و تعالي  خداوند تبارك  مطلق  علم  محصول  باشد و حاكميت  بسيار ضعيف  اي  چند در مرتبههر
  قابل انسان ها  براي  آگاهي  چنين  آيا يك. دارد  الزم  مطلق  آگاهي  مطلق  آزادي  نامتناهي  است  علمي

شود   خدا مستغني  از علم  روزگاري  انسانباشد، اگر   خدا وجود نداشته  علم  به  نيازي  كه.  تصور است
  كه  در كار نيست  زيرا جهلي. كند پيدا مي  خاتمه  و محكوميت  ميتجا حاك در آن  مييبگو  است  ممكن
غنا   حالت  چنين  اگر يك. شود  اطاعت  به  ملزم  صادر كند و محكوم  فرماني  جاهل  محكوم  به  عالم  حاكم
را   مسائل  چيز را و تمامي  ند همهشو نايل  نامتناهي  علم  به  گردد كه  حاصل انسان هادر   نيازي و بي

  ضعفي  هم  خداوند متعال  بيني  حقيقت  با عينك  كه  كيفيتي  بدانند به  است  و بايسته  شايسته چنان كه
جا   ، همه تصور است  قاتبل  مطلق  آزادي  مطلق  آگاهي  چنين  در يك. نباشد  رؤيت  قابل آن هادر 

  شود كه  برطرف آن چنان  و ناداني  اگر جهل.  ظهور است  قابل  و جاهل  عالم  بين  و محكوميت  حاكميت
        پيدا   مطلق  آزادي اين جاو در   ظهور نيست  قابل  هم  و محكوميت  در كار نباشد حاكميت  جاهل
و   علم  به آن ها  شود كه مي  كشف اين طور )ع(  معصوم  پيشوايان  در حاالت تأملو   با دقت شود و  مي

را   اي  و مفسده  حتمصل  هر نوع. اند پيدا كرده  هم  مطلق  آزادي  جهاند و در نتي شده نايل  مطلق  آگاهي
و در   آفرينش  در عالم  د مجهوليدانن مي  هم آن هاداند  خدا مي  كه  كيفيتي  همان  د بهدان خدا مي  كه

و   هدايت  به  احتياج  مجهول  مسئله  آن  پايهندارند تا بر  انسانو   جهان  تربيتي  هاي  و در نقشه  زندگي
  يرضي  اهللا  ان: اند  گفته  كيفيت  همين  به )ع(اطهار  زهرا و ائمه  حضرت  در حاالت. باشند  داشته  ييراهنما

  .لغضبها  لرضاها و يغضب
  شود   راضي  و هر چيزي  از هر كسي  كه  قرار گرفته  و دانش  از علم  در مقامي )س(زهرا   حضرت  يعني
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  حديث  شود، در اين مي  غضبناك  كند خدا هم  غضب  يو هر چيز  شود و يا بر هركسي مي  راضي  خدا هم
  رضا و غضب  خود را دنباله  رضا و غضب  خداوند متعال  بينيم مي  است  انمسلمانمشهور   از احاديث  كه

  غضبناك  سيشود و بر هرك مي  شود خدا راضي  زهرا راضي  ي، از هر كس است  زهرا قرار داده  حضرت
از   كيفيتي  كند به  اشتباه  بسيار ضعيف  اي  زهرا در مرتبه  گردد، شايد حضرت مي  شود خدا غضبناك

جايز   شود كه  غضبناك  بر كسي  كيفيتي  شود و يا به  راضي قدر آنجايز نباشد   شود كه  راضي  كسي
ميليارد   به  نزديك  ييها  يا درجه  مراتب  را به  شود شايد اگر رضا و غضب  غضبناك آن قدرنباشد 

شود   شود يا غضبناك  از حد راضي  زياده )س(زهرا   حضرت  مراتب  از آن  در يكي  كنيم  ميليارد تقسيم
  ميزان  چند بههر  و جهل  ضعف  و امكان  اوست  ذاتي  و قدرت  علم  كه  تنها موجودي  نخواهي  واهيزيرا خ

  تجزيه  غيرقابل  نامتناهي  ستا او وجودي.  است  خداوند متعال  مقدس  ندارد ذات  راه  در آن  المثقال  ذره
در وجود   يا جهلي  ضعفي  ينكوچك ترابد   تا به  ، از ازل اوست  ذات  ، قدرت اوست  ذات  ، علم و تركيب
و   و تربيت  را از مسير تعليم  و قدرت  و حكمت  علم  نخواهي  خواهي  انسان  وليكن  ظهور نيست  او قابل
خود را   تكاملي  حركات  ، بلكه نيست  انسان  اثر ذاتي  و قدرت  علم. آورد مي  دست  به  و اكتساب  كسب
 )س(زهرا   حضرت  كه  ما چطور تصور كنيم  دهد، پس مي  گسترش بي نهايتو تا كند  مي  ر شروعاز صف

كنند و  نمي  اشتباه  هم بي نهايتواحد از   در يك  و تعالي  مانند خداوند تبارك )ع(  معصوم  يامام هايا 
  متعال خداوند  است  پيدا شود چطور ممكن آن ها  در تشخيص  ضعيفي  كنند، اگر اشتباه  شايد اشتباه

  پيدا شده  او اشتباهي  علم  در اقيانوس  اي شايد برابر قطره  قرار دهد كه  كسي  يأر  خود را تابع  يأر
  رضايت  است  چطور ممكن اين جادر   شود، پس نمي  او تابع  ، هرگز علم است  جا متبوع  خدا همه. باشد

  است  او يا الزم  غضب  تابع  ا همچنينخد  قرار گيرد يا غضب )س(زهرا   حضرت  رضايت  خدا تابع
  اي ابر قطرهاو بر  علم  نامتناهي  در اقيانوس  كه  باالست )س( زهرا  حضرت  علمي  مقام آن قدر : مييبگو

 خود صرف  نامتناهي  از علم  اي ذره )س(ا رزه  حضرت  خاطر رضايت  شود تا خداوند به پيدا نمي  اشتباه
. قرار دهد )س(ارزه  حضرت  خود را در حد علم  علمدهد و   تنزل  ذره  ابر هماننظر كند و خود را در بر

  داند بايستي نمي  كه جا كسي  ، همه است  حال  يك  به،  است  ثابت  دائم  عالم  ، علم تنيس  منطقي  تنزل  اين
  را كه  زييا چي  كسيهر  شد كه  مشخص  د اما اگر چناندان مي  قرار دهد كه  كسي  يأر  خود را تابع  يأر

  علم  بين  اي  داند ذره مي  معصوم  و يا امام )س(زهرا   داند حضرت خدا مي  كه  كيفيتي  همان  د بهدان خدا مي
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  و در اثر اختالف ظاهر گردد  اختالفي  تفاوت  شود تا بر اثر آن پيدا نمي  و خدا تفاوتي  معصوم  امام
  اساسبر  كه  ستا اين  حقيقت. برود  سؤآلزير   مطلق  آزادي  آنپيدا شود و   و محكوميت  حاكميت

  و اشتباه  جهل  هر نوع  هايو من  را نامتناهي )ع(  معصوم  يامام ها  خداوند علم  كه  و آيات  روايات  همين
ناسد ش مي  را خدا باطل آن چهو  شناسند مي  حق  به آن ها شناسد مي  حق  خدا به  را كه آن چهداند  مي

 آن چهاز   مييبگو  كه وجود ندارد  و اشتباهي  اختالف  دو علم  اين  بين  اي  ذره. شناسند مي  نيز باطل آن ها
  شود او هم مي  زهرا راضي  حضرت آن چهشود و يا از  مي  راضي )س(زهرا   شود حضرت مي  خدا راضي

  حسين  امام  از مولي  جمله  اين  و نمونه  تاس  هدايت و  در مسير علم  زيرا هر دو رضايت. شود مي  راضي
    .فيوفينا اجور الصابرين  بالئه  نصبر علي  البيت  رضانا اهل  اهللا  رضي :فرمودند  كه  شده  روايت  هم )ع(

را   تا خدا اجر صابرين  كنيم صبر مي  ، بر تقدير الهي است  تبي  ما اهل  رضايت  خدا همان  رضايت  يعني
       قرار   حال  در آن  باشند و يا عاقبت  قرار گرفته  حال  در اين  كه  انسان هايي  پس. كند  ايتما عن  به
     تمامي  باشد كه  شده  تشكيل  چنين اين  انساناز ميلياردها ميليارد   كه  گيرند معصومند، كشوري مي

تصور   قابل  در وجودشان  و اشتباه  جهل  اي باشند و ذره  شده  و قدرت  علم بي نهايت  مجهز به آن ها
و   گيرند حاكميت قرار مي  مطلق  و نظام  مطلق  يدر آزاد انسان ها  تمامي  مملكتي  چنين  در يك .نباشد

  عن  و يسئلونك :فرمايد خدا مي  باشد كه  و شايد چنان شود لغو مي  كلي  ها به ها باال و پايين محكوميت
  .فيها عوجا و ال امتا  نسفا فيذرها  قاعا صفصفا ال تري  ينسفها ربي  فقل  الجبال
و   علم بي نهايت  وجود ندارد مجهز به  باال و پاييني  گيرند كه قرار مي  در حد تساوي آن چنان  يعني

و يا شهر   فاضله  را مدينه  و مملكتي  ملك  چنين .و ثروتند  لذت نهايت بياز   و برخورداري  قدرت
  حدود و حقوق  آن  بدانيم  است  الزم (دارند  كامل  خود آگاهي  و حقوقحدود   به  كسهر. دنامن مي  بهشت

گيرند  قرار مي  كامل  در آزادي  كامل  آگاهي  همان  اساسدارند بر  كامل  آگاهي  و چون)  است  نامتناهي
و   و ثروت  كامل  و محبت  ييناو آش  انس  كامل  و قدرت  علم  يعني  نامتناهي  نعمت  قسم  سه  اين  يا به
  . است  شده  ترسيم )ع(اطهار  ائمه  و فرمايشات  قرآن  آيات  در لسان  كه  كيفيتي  اند، به رسيده  كامل  نعمت
و   لطيف آن چنانبا يكديگر   دو حقوق  اين  پدر و مادر و مقابله  حق  رعايت  به  مربوط  شريفه  ياتآ  اين

  خدا در اين  دستورات  در صورتي. اجرا نباشد  قابل  )ع(معصوم  امام  وسيله به جزشايد   كه  است  عميق
باشند تا   معصوم  كه  است  پدر و فرزند هر دو الزم  كه  است  رعايت  قابل  خدا فرموده  كه آن چنان  آيات



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  به 24  آيه زيرا. باشداجرا   ديگر قابل  مانند امام  و پدر معصومي )ع(  مانند امام  فرزند معصومي  بين
و   كودك  نشستن  براي  كه  ييجا  بهترين  كودكي  در دوران  كه  كيفيتي  همان  دهد  به دستور مي  فرزندان
در برابر پدر و مادر پير و عاجز   ، فرزندان پدر و مادر است  زانوي  دارد روي  مناسبت  آرامش  پيدايش
  برابر پدر و مادر به  كيفيتي  خود را به  آورند و اخالق وجود به  وضعيتي  چنان  يك  است  خود الزم
خود قرار   گاه  تكيه  كه آن ها  مناسب  جاي  بهترين  كنند كه  احساس  چنين آن ها  آورند كهدر  نمايش

  .  ستآن ها  با مهر و محبت توأم  و دامن  فرزندان  زانوي  دهند روي
كنند  مي  خستگي  احساس  دارند، وقتي پدر و مادر حضور  كه  اتاقي  ليا در داخ  بازي  در ميدان  كودكان
  وضعي  نشينند و چنان پدر يا مادر مي  زانوي  د و رويرون تر مي بهتر و كامل  چههر  و شعف  با شوق

و   شوق آن هااند و در  نشسته آن ها  زانوي  روي  دارند كه  بر پدر و مادر خود منت  ييگو  دارند كه
 آن ها  به  كه  محبتي  اساسبر آن ها  كودك اين كهبرند از  مي  پدر و مادر لذت. اند آورده به وجود  اطنش

  استراحت  براي  مناسب  جاي  بهترين اين كهبرد از  مي  لذت  هم  و كودك  نشسته آن ها  زانوي  دارد روي
برد  مي  بهره  لذت  نشيند از دو نوع مي  ر كهپدر و ماد  زانوي  روي  ، كودك خود را پيدا كرده  گاه  و تكيه

  روي  لذت  نوع دو  اين. دارد  لذت  نوع  يك  بنشيند فقط  ديگري  و نرم  گرم  يا جاي  فرش  و اگر روي
      از پدر و مادر خود احساس  كه  و ديگر مهر و محبتي  است  گاه  تكيه  نرمي  يكي ،پدر و مادر  زانوي

و پدر و مادر در   جواني  در دوران  فرزندان. پدر و مادر خود دارد  به  كه  ر و محبتيكند و يا مه  مي
پدر و   و آسايش  فرزندان  شناسي  وظيفه  تا بين اند شده  اي  چنين وظيفه  يك  به  موظف  پيري  وراند

  پدر و مادر كودك  كه  كيفيتي  همان  به  يعني. باشد  كيفيت  به  كيفيت  مقابله  فرزندان به وسيلهمادر 
آن تا  مند كند  و مادر پير خود را بهرهپدر   جواني  در دوران  هم  اند، فرزندان مند كرده  خود را بهره

اند،   نموده  خود كمك  فرزندان  به  مزد و منت  كرده و بدون  را رعايت  كودك  پدر و مادر حق  كه چنان
  ضامن  عنوان  خداوند خود را به 25  كنند و در آيه  خود خدمت پدر و مادر انتظار  بدون  هم  فرزندان
باشيد،   و متقي  صالح  فرزنداني انسان هااگر شما  :فرمايد مي. كند مي  معرفي  و وظايف  حقوق  اين  اجراي

شما   وايو تق  دارد و برابر ايمان  كامل  شود، آگاهي شما پيدا مي در  كه  ييو تقوا  صالح  ميزان  خداوند به
  شما و سر شما نهفته  در قلب آن چه  پروردگار شما، به :فرمايد مي  آيه  در اين. دهد مي  شما پاداش  به

    همان  خود را به  به  مربوط  او بندگان. شناسد شما را مي  اعمال  و ثواب  صالح. دارد  كامل  آگاهي  است
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  . رساند ثمر مي  را به آن هاد و ده مي  خود مربوطند تكامل  خداي  به  كه  كيفيتي
  : مال  از تبذير و اسراف  خدا و خودداري  بندگان  حقوق  رعايت  دربارة  دستور اخالقي  كي

  افراد حاكم به وسيله  كامل  نظارت  است  الزم  و محكوم  حاكم  بين  احكام  در اجراي  كه  از مسائلي  يكي
  افراد حاكم  شناسي  وظيفه  همين  تا بر اساس. باشد مي  حكومينم به وسيله  دستورات  اجراي  بر كيفيت

  يك  عنوان  به  جا سلطان  زيرا همه برسانند  آنان  را به  راد محكوماف  شناسي  وظيفه  مناسب  پاداشي
و   واقعي  پاداش  را به  از بندگان  كند، تا هر يك مي  خود نظارت  بر بندگان  مسلطو   محيط  حاكم  قدرت
  تضييع  گبزر  از عوامل  يكي  بندگان  شناسي  وظيفه  كيفيت  به  حاكم  سلطان  خود برساند جهل  حقيقي
  خود بوده  سلطان  در اطاعت  كه  كيفيت  آن  و فداكار به مؤمنبسا افراد   چه. باشد خود مي  بندگان  حقوق

  وظيفه  كيفيت  باشد و نتواند برابر همان  هولو مج  مخفي  اند از نظر سلطان او را اجرا كرده  و دستورات
  در اطاعت  معني  تمام  اند و به  بوده  با اخالص  شناسي  در وظيفه آن ها. كند  را رعايت آن ها  حق  شناسي
  اجر و پاداش.  بوده  مخفي  در نظر سلطان  و كوشش  اخالص  اين  مراتب  ليكناند  خود كوشا بوده  سلطان
 .اند  نبوده  و كوشش  از اخالص  كيفيت  در آن  كه  است  قرار داده  كساني  رابر اجر و پاداشرا ب آن ها
  همان  به  مزد اعمال. باشد  كامل  مطابقت  ستا الزم  عمل  و صاحب  اعمال  مزد صاحب  جا بين  همه

خدا از نظر   از بندگان  يكي مثالً. اند  داشته  شناسي  وظيفه  سلطان  به  افراد وابسته  باشدكه  كيفيتي
استعداد   بيشتر از اين. كند مي  خود فداكاري  از ثروت  پنجم  يك  ميزان  خود به  سلطان  به  مالي  خدمات
كنيد   خدا بذل  خود را در راه  ثروت  تمامي  بايستي  دستور بدهد كه وندشايد اگر خدا. ندارد  اطاعت

يا  گذارد خدا مي  خود را در راه  از مال  پنجم  برابر يك  فقط. باشد  هدستور را نداشت  آن  استعداد اجراي
اند بد  صد يقينتواند جهاد كند و اگر صد در  خدا مي  در راه  كوچكي  يا ضربتو   و جراحتي  برابر زخم

  ديگري  بندگان آن هابرابر در و باشد  نداشته  يفداكار  براي  شود آمادگي جهاد شهيد مي  در ميدان  كه
كنند و در برابر  مي  خدا بذل  در راه  برو و عزتو  آ  و جان  را از مال خود  موجوديت  تمامي  هستند كه

همان . اند  كرده  خدا بذل  خود را در راه  زيرا مال از خدا ندارند  نتظاريا  ينكوچك تر  بذلي  چنين  يك
 است  خود مختلف  با خداي  و كيفيت  كميت و از نظر  نيت  از نظر خلوص انسان ها  اعمال  كه طور

  سلطان  آن  كجاست  است  شود مختلف مقدر و مقرر مي آن ها  برايوند خدا  از جانب  كه  هم  پاداشي 
  خود بداند و برابر نيت  بندگان  ها را در اطاعت كاري  و ريزه  لطايف  اين  بتواند تمامي  كه  دانشمندي



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  بين  فقط  كيفيت  اين  به  حقوق  رعايت. برساند آن ها  را به آن ها  اعمال  اداشپ آن ها  و اخالص آن ها
  ميزان  چه  به  خود كه  بندگان  اطاعت  خداوند از كيفيت.  ظهور است  قابل  و خداوند متعال مؤمن  بندگان

و   نيت  خود را مطابق  دگاناز بن  هر يك  دارد و پاداش  كامل  ييآشنا ،اند  كرده  فداكاري  هدفي  چه  و به
 :فرمايد خداوند مي  اند كه  خدا گفته  لاز قو  در حديث. گذارد مي آن هادر اختيار   است  داشته  كه  عملي

ود خ  خداي  او مخلصانه  كه  قرار دهم  مخلصي  ها را در اختيار بنده و زمين آسمان ها  اگر كليد درهاي
خود   خالصانه  در اطاعت  من  زيرا بنده.  كشم مي  خجالت  پاداشي  نچني ، از يك است  كرده  را عبادت
  كه  من.  ام در اختيار او گذاشته  و ثروت  تنعم اين همه  و من  است  خود را خواسته  خداي  رضايت
قرار   و در مقامي  سازم  خود نزديك  او را به اين كهمگر   شوم نمي  قانع  پاداشي  هيچ  به  تماو هس  خداي
  . ودخوردار شبر  من  و خشنودي  از رضايت  كه  دهم
و   از نظر خلوص  وضعي  در چنين  دهد، كه مي  خود دستوري  بندگان  خداوند هرجا به  مناسبت  همين  به

  بر بندگان  كاملناظر   يك  عنوان  خود را به  اي  جمله  سر با بيان  دستور او را اجرا كنند پشت  اخالص
  شناسي  و وظيفه  مخلصانه  در برابر اطاعت  پيدا كنند كه  كامل  اطمينان  تا بندگان. كند مي  فيخود معر

. رسد مي آن ها  به آن ها  شناسي  برابر وظيفه آن ها    شود و اجر و پاداش مي  رعايت كامالً آن ها  حق
  د كهده مي  دهند، وعده مي  انجام  خلصم  بندگان  كه  ياعمال  در برابر چنين  غفران  كلمه  خداوند با بيان

  جهز بهرا م آن هابرد،  را باال مي آن هارا و استعداد  آن هاو شعور   دهد، عقل مي  خود را تكامل  بندگان
 نعمتاند بتوانند از   پيدا كرده  كه دانشي و  زياد و علم  قدرت  كند، تا بر اساس مي  و تقوي  ايمان  روح
  چههر.  است  نفوس  تكامل  معناي  هب  و روايات  قرآن  در آيات  فرانغ. كنند  دا استفادهخ  متناهينا  يها

بزرگ بهتر و   برخوردار باشند پاداش  بيشتري  مجهز تر باشد و از قدرت  و دانش  علم  به انسان ها  نفوس
  استفاده  قابل انسان ها  يبرا  خدا در صورتي  مادي  ينعمت هاها و  ثروت. شود مي  داده آن ها  به  يتر

  دهد، درجات مي  قوي  خود روح  مخلص  بندگان  خداوند به. مجهز باشند  و تقوي  ايمان  روح  به  كه  است
لذا . كنند  استفاده  بيشتري  و ثروت  از نعمت برد تا بتواند را باالتر و باالتر مي آن ها  و علم  حكمت

  ، از غفرانباشند خود مي  با خداي  در ارتباط  ئمكنند و دا مي  خود مراجعه  خداي  به  كه  كساني: فرمايد مي
 و باال  وجودي  نواقص  رفع  معناي  به  بلكه.  نيست  گناه  آمرزش  معناي  به  غفران. شوند مند مي بهره  الهي
    خداوند متعال  ينعمت هااز   ييپيدا كنند و برابر توانا  ييتوانا  ييتا برابر دانا  و استعداد است  علم  بردن
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   .مند شوند  بهره
  حاصل  دو كيفيت  و به  راه ، از دو است  غفران  واقعي  معناي  كه  با خداوند متعال  در ارتباط  نفس  تكامل

  معناي  به  فيض  از كلمه  افاضه.  كنيم  و اضافه  افاضه  تعبير به  دو كيفيت  از اين  توانيم شود و مي مي
. باشد مي  و وجودي  شارژ روحي  معناي  به  روحي  افاضات  معناي  و به  خداوند متعال  رساني  فيض

ما   بدن.  است  و آفريده  كرده  در وجود ما خلق  نمونه  عنوان  خود به  عالي  از فيوضات  متعال خداوند
شايد  . هست  و هرچه  يواناتو ح  و نباتات  خدا در جمادات  مادي  ينعمت ها  از انواع  است  تركيبي
و   انواع  را در لباس  متعال خداوند  مادي  يها نعمت ،باشد  نداشته  قدرت  خداوند متعال به جز  كسي

نعمت   شمارش. آورددر  شمارش  و اجزاء بهافراد   را در لباس آن ها  برسد كه  كند، چه  شمارش  اجناس
  انواع مثالً. اجزاء و افراد  تا در لباس  تر است آسان  لياتو ك  انواع  در لباس  خداوند متعال  يها

خداوند از . نيستند  شمارش  قابل  افراد و اجزاء آن  هستند وليكن  شمارش  قابل  انسان  و يا نوع  حيوانات
  نمونه  اين  تا با داشتن  است  كرده  خلق  انساندر وجود   هم  اي  نمونه  آفريده  در عالم  كه  مخلوقي  هر نوع

و   از جمادات  مخصوصي  غذاي  هر كدام  حيوانات. نمايد  پيدا كند و استفاده  تماس  نظير آن  بتواند با نوع
   .شود  مي  تغذيه  و حيوانات  و نباتات  از جمادات  انسان  ليكنو دارند  حيوانات  و گوشت  باتاتن

  تواند مانند حيوانات مي  نمونه  اين  با داشتن  دادهقرار   انساندر وجود   اي نمونه  ها و نباتات از گياه خدا
  انساندر وجود   انواع  از اين  هر يك.  از حبوبات  كند و يا مانند پرندگان  استفاده  خوار از نباتات علف

از   همچنين. پيدا كنند  تناور پرورش  درختي به صورت  ستا در انتها الزم  هستند كه  مانند بذري
تا با   قرار داده  انساندر وجود   هم  اي  ، نمونه است  ساخته  را از آن  و روحانيات  فرشتگان  كه  اتمجرد
  هم  تو معلوما  كند و خداوند از علميات  حاصل  تماس  و روحانيات  بتواند با فرشتگان  نمونه  اين  داشتن

  استفاده  الهي  از علم  نمونه  اين  تا با داشتن  هبخشيد  انسان  به  اي  باشد نمونه مي  مقدسش  ذات  فيض  كه
  .  است  آفرينش  از اصول  اصل  سه  مجهز به  خلقت  در ابتداي  انسان  پس. كند
  .  آورده به وجودرا   انسان  بدن  اصل  از آن.  است  آفريده  ماديات  از اين  كه  و انواعي  ماديات  اول  اصل
  . كرده  را خلق  و روحانيات  فرشتگان  از آن  انوار مجردكه  يعني  روحانيات  دوم  اصل
  .الهي  و دانش  علم  سوم  اصل

    مجرد و قدرت  نيروهاي  وارث  روحي  شود و با تقويت خدا مي  علم  وارث  و فهميدن  نبا دانست  انسان 
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خواهد   طبيعت  يا وارث خداوند و  مادي  ينعمت ها  وارث  ساختار بدن  تكميل شود و با مي  فرشتگان
  اصل  سه  اين  وليكن.  الجمعي  جمع  و مقام  خلقت  المع  كامل  ، نسخه كامل  تاس  موجودي  در نتيجه. بود

 مانند بذر و  بذر بايستي  اين  كه  شده  خلق  انساندر وجود   بذري  صورت  به  هر كدام  خلقت  در ابتداي
ظاهر   و برگ  ومند و پر شاختن  درختي  صورت  پيدا كند به  ود پرورشش مي  كاشته  در زمين  كه  نهالي
  شجره  پرورش. شود مي  طوبي  درخت  تعبير به  گاهيو طاهر و   طيب  شجره  تعبير به  از آن  گاهي. شود

. كند مي  و اضافه  افاضه  تعبير به  دو كيفيت  از اين. گيرد مي  انجام  دو كيفيت  به  انسانوجود   درخت
  بر حوادث. و نيرومند باشد  محكم  بدني  داراي  انسانتا   انسانوجود   تكثير ماديات  معناي  به  اضافه
  ، خداوند در كتاببهتر و بهتر  زياز هر چي .تر تر، از درياها روان  ها محكم كند، از كوه  غلبه  طبيعي

  .ضعيفا  نساناال  خلق :دفرماي ستايد و مي مي  و ناتواني  ضعف  را به  انسانخود 
شود از نظر   مقابله  كه  اي  و يا حشره  با هر حيوان  انسان.  است  و ناتوان  ضعيف  در خلقت  انسان  يعني

  ضعف  جبران  براي.  تر است ضعيف  و حيوان  حشره  از آن  حسي  و استعداد و استحكام  ساختار بدني
  و لباس  كفش  به  احتياج  حيوانات اين كهبا . گردد مي  مختلف  هاي لباس  به  ملبس اين همهخود   بدني

  بدن  و استحكام  باال از نظر ماديت  گانه  سه  از اصول.  است  انسان  خلقت  تكامل  معناي  به  غفران. ندارند
و   لاز نظر با همين طور. تر گردد  سخت  تر و از هر فلزي محكم  از هر محكمي  باشد كه  قوي آن چنان
مانند   انسان  روح  در برابر شعاع  آسمانخورشيد   ردد كهگ  روح  شعاع  مجهز به آن چنان  پر روحي

  در مقابل  بدنش  اند كه  خدا گفته  رسول  و اخبار در تعريف  احاديث  بعضي. پيدا كند  نمايش  شمعي
خدا   رسول  بدن :اند  گفته  دازد وليكنان مي  سايه  در برابر آفتاب  جسميهر .  است  نداشته  سايه  آفتاب
  مربوط  نداشتن  سايه  شود، اين  واقع  مورد قبول  ظاهرش  معناي  به  رواياتي  اگر چنين.  است  نداشته  سايه
تا   نور وجودش  شعاع. شود وجود خود منور مي در  انسان. ستخدا  رسول  انيتو نور  روحانيت  شعاع  به
  .  است  رشگشت  قابل نهايت بي
جود پيغمبر در برابر و  خورشيد هم. ندارد  سايه  بزرگ  در برابر چراغ  كوچك  شمع  كه همان طور  پس

. ندازدا  خورشيد سايه  پيغمبر در مقابلوجود  اين كهتا  باشد  تواند غالب نمي. زند سوسو مي  مانند شمعي
 آن كه  معناي  باشد به  حضرت آن  و رواني  وحير  وضعيت  به  بيشتر مربوط  رواياتي  شايد چنين  وليكن
 همين طور  كامل  انسان. باشد كايناتوجود   او در سايه اين كه  نه. حضرتند  وجود آن  در سايه كاينات
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ر د  و مخلوقات  و ماديات  مجردات  و انواع  فرشتگان  تمامي.  برتر و باالتر است  آفرينش  از كل.  است
  پرورش. باشد ديگر  وجود مخلوقات  او در سايه اين كه  نه. گيرند قرار مي  رتحض  وجود آن  سايه
رشد پيدا   از نظر ماديت  انسان  بدن  يعني. گيرد  مي  انجام  و اضافه  از مسير افاضه  كيفيت  اين  به  انسان
  شارژ روحي.  شكل  همين  به  هم  انسان  روحانيت. رسد خود مي  و استعداد واقعي  تحكاماس  كند به مي

  روحانيت  در سايه  فرشتگان  همه  كه  صورتي  به. شود او بهتر و باالتر مي  روحانيت  قدرت. كند پيدا مي
  كيفيت  همين  به  الهي  از مسير تعليمات  هم  انسان  عمليات. كنند مي  فهوظي  او انجام  فرمان امر و  او به

. متمركز گردد  انسانخداوند در وجود   كامل  شود و علم  الهي  لمع  مجهز به  رود تا عاقبت باال مي
بر   كه  خدا در هر قدمي  مخلص  بندگان.  است  فيض  از مسير افاضه انسان ها  و علمي  روحي  ماكاستح
  الهي  از فيوضات  فيضي  تحقاز عمر خود مس  اي  كشند و در هر ثانيه مي  كه  دارند و هر نفسي مي
  از هر فيضي. برسند  مطلق  كمال  شود تا به مي  اضافه آن هاوجود   به  دائم  فيوضات  و اين شوند مي

  فيوضات  ها مشتري  نمونه  اين  با داشتن  انسانتا   است  بخشيده  و مجاني  مفت  كوچكي  خداوند نمونه
  نارس  كه  اي  مانند ميوه. دنامن مي  را غفران  فيوضات  كسب  اين. كند  فيض  گردد و از او كسب  الهي
  چنين  يك. گردد مي  كامل  آن  و مزه  آن  لطافتو   ميوه  رنگ. و معطر  شود لطيف مي  بعدا پخته.  است
  .شود مي  شناخته  غفران  فيض  افاضهاز مسير   تكامل

  
  44فصل 

  . مال  از تبذير و اسراف  خدا و خودداري  بندگان  حقوق  رعايت  دربارة 
  . مال  و امساك  در انفاق  اعتدال حد

  .آن ها  و احتياجات  روزي  پدر و مادر از وحشت  و نهي  فرزندان  حقوق
  . نسل  حفظ  و معنوي  و فوائد مادي  در اسالم  نامشروع  زنا و روابط  حرمت  شدت
) ع(حسين   امام حضرت   ساالر مظلومان  به  شريفه  آية  اين  و تاويل  گناه بي  انسان  قتل  حرمت

  . پيمان  خلف  و مضرات  عهد و پيمان  رعايت  عهد و نتايج  به  وفاي
  . عدالت اجتماعي  پيدايش  انسان ها براي  و خدماتي  مادي  حقوق  رعايت
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  مقصد و نتايج  به  كامل  بعد از شناسايي  است  الزم  و يا تكاملي  انتقالي  حركت  هر نوع
  .باشد  حركت

  .تكبر و فخر و خودفروشي  ديگر در ذم  قيدستور اخال
  

  يك  هب  كه  تا زماني انسان ها  دهد كه مي  دستوراتي  مردم  اخالق  ظيمتن  خداوند براي 39تا  26  در آيات
 آن ها  به وسيلهآيند و  نمي  حساب  خدا به  خود نعمت  ينوع  برادران  اند براي مجهز نشده  اخالقي  چنين
  دخالت  فاضله  مدينه  در ساخت  كه  انسان هايي.  ظهور نيست  قابل  فاضله  و يا مدينه  شتيبه  تمدن  يك

امر  آن ها نفر از   هريك  هستند كه  افرادي  چنان  يك  و اخالقي  وجودي  كنند از نظر تجهيزات پيدا مي
  ينعمت ها  و يا تمامي  باشي  تهرا داش نعمت هاو ساير   باشي  نداشته  اي  همسايه  چنين  يك  داير شود كه

  دو رقم  از اين  يك كدام  باشي  داشته  صميمي  و يا دوست  همسايه  چنين  و يك  باشي  خدا را نداشته
و   باشم  را داشته  اي  و همسايه  صميمي  دوست  چنين  يك  دهد كه مي  ؟ او جواب تر است بريا تو مطلوب

  اعجز الناس :فرمايند مي  رابطه  در اين )ع(  لذا مولي.  بهتر است  من  رايب  صميمي  دوست  ، آن ديگر هيچ
  . تركه  واحد منه  اذا ظفر به  من  و اعجز منه  االخوان  اكتساب  عجز عن  من

تواند  نمي  كه  است  كسي  و فعاليت  بدر كس انسان ها  ترين  عرضه و يا بي انسان ها  عاجز ترين  يعني
 خود را  صميمي  دوست  كه  است  دهد و از او عاجز تر كسي  خود پرورش  براي  يميصم  دوست  يك
. مي دهد  دست را از او  محبت و كند  مي  خود ستم  صميمي  دوست  به  و ثروت  مال  و رعايت  ضبط  براي

  شود بر سه مي پيدا  فاضله  يا مدينه  هشتيب  زندگي  آن  اساسبر  كه  اسالم  مقدس  دين  هاي  فرآورده
  .  و فضيلت  اخالق  و سوم  و احكام  فقه  عقايد دوم  اصول  اول :  است  قسمت
  نواقص  و رفع  كماالت  كسب  در جهت  انسان   براي  محرك  عامل  يك  كه  است  اين  عقايد براي  اصول

  ينعمت ها بي نهايتبر صفر و در برا  به  نزديك  عددي  يك  خلقت  در ابتداي  انسان. باشد  وجودي
و   در اختيار او هست  يا كمي  نمي  اندازه  به نعمت ها  نهايت  بي  از اين  كه گيرد قرار مي  خداوند متعال

خدا در   يها نعمتاز   اندازه  كوير چه  سطح و يا در  در بيابان  انسان  يك.  است  از نظر او پنهان  بقيه
  ينعمت ها بي نهايتدر برابر   كوچك  رقم  اين. بياوريد  حساب  يد بهانتو مي  كوچكي  رقم. اختيار دارد
از   هم  كوچك  ارقام  باز ماند همان  و تكامل  كند از حركت  اگر خود را متوقف.  نيست  قياس  ديگر قابل
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  شغولم  كار و تالش  ر بهاگ  وليكن گيرد قرار مي  مطلق  ر برابر محروميتشود و د مي  خارج  اختيارش
  نامتناهي  ارقام  به  تبديل  كوچك  رقم  شود تا در انتها اين اوباز مي  روي  به ها نعمتاز   روز دريشود هر

معتقد   بايستي  وليكن  است  خدا غيب.  است  غيب  عوالم  به  عقيده  فقط اين جادر   محرك  عامل. شود مي
خود   اميدواري  اساساو شود و بر  رحمت و  لطف  به اميدوار. دارد  مهرباني  خداي  چنين  يك  باشد كه
  چنين  يك  اعتقاد به  ستا الزم  وليكن  است  غيب  و آخرت  بهشتي  زندگي همين طوركند   فعاليت
  جاي  به  كه  مه  كند و فرشتگان  فعاليت  زندگي  آن  به  رسيدن  و براي باشد  داشته  مطلوبي  زندگي
  هم  فرشتگان  پيدا كند آن  حاكميت كايناتتواند بر  مي آن ها به وسيلهند و انسان  قدرت و ابزار  اسباب
برساند تا   كامل  انسان  يك  مقام  به خود را  و فعاليت  در اثر كوشش  ستا الزم  هستند وليكن  غيب

  مكتب  يك  مه  تو نبو  واليت  دايره همين طور. كنند   سجدهاو قرار گيرند و او را   در خدمت  فرشتگان
  به  عقيده  بايستي.  است  هستند غيب  اساتيد مهرباني  چنان  يك  و اولياء خدا كه  است  نامتناهي و  عظيم
  اصول اين ها. برساند آن ها  و تربيت  واليت  دايره  باشد و خود را به  و اولياء خدا داشته  واليت   مكتب

 مبتال   و نوميدي  سأي  باشد به  نداشته آن ها  موجوديت  ر اعتقاد بهغايبند اگ  انساناز نظر   عقايدند كه
  نباشد يك  هاگر عقيد  هستند كه  محرك  عقايد عامل  پس.ماند باز مي  و تكامل  شود و از حركت مي

  . خواهد بود  حركت موجود نااميد و بي
  و فقه  احكام  تا با اجراي.  است  نتظاماتو ا  و نظم  اجتماعي  عدالت  پيدايش  ، براي و احكام  و اما فقه
يكديگر باز مانند و هر   حدود و حقوق  از تجاوز به انسان هاآيد و  به وجود  اجتماعي  عدالت  اسالمي
و   ظلم  عامل  باشد نه  و امنيت  نظم  عامل  يك  ديگران  قرار گيرد و براي  در حد خويش آن هااز   يك

  و عدالت  ظامن   را در دايره  انسان  و مستحبات  واجبات  و حرام  حالل  احكامو   اسالمي  فقه  عداوت
  دارد و قسمت ها باز مي و يا محروميت  و خطرات  با آفات  شدن رو به رودهد و از  قرار مي  اجتماعي

  . كند مي  و نعمت  لذت  نهايت  بي  به  تبديل  ديگران  را براي  يانسانهر   است  اخالق  كه  سوم
آن باشند،  خود مي  نوعي  برادران   براي  بزرگي  هستند، نعمت  اسالمي  اخالق  مجهز به  كه  هايي انسان
خدا بهتر و باالتر   ينعمت ها  از تمامي  ديگران  براي آن هااز   هر يك  شد ارزش  عرض  كه  نعمتي چنان
  يانسان ها  نعمت  آن  كامل  و معناي  رود مصداق مي به كار  در قرآن  نعمت  رو هر جا كلمه از اين.  است
  را براي انسان ها  كه  تنها عامل. باشند يكديگر لذيذ و گوارا مي  براي  و اولياء خدا هستند كه  كامل
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پيغمبر .  است  و فضيلت  اخالق. كند مي  و آسايش  و آرامش  و نعمت  لذت بي نهايت  به  يكديگر تبديل
   . االخالق  مكارم  التمم  بعثت :فرمايد مي  اكرم
  اجتماعي  و عدالت  احكام  يعني.  كنم  را تكميل  يانسان  و فضايل  تا اخالق  شدم  منظور مبعوث  اين  به  من

تا   ام  آمده  و من  قرار داده  اجتماعي  را در نظام  اند و مردم  آورده  از من  پيش  عقايد را پيغمبران  و اصول
  و نعمت  ثروت  به  تبديل  ديگران  را براي آن هااز   و هر يك  كنم  خدا را تكميل  بندگان  يسانان  اخالق
  براي  كه  وصفي  بهترين  خداوند متعال. داير گردد  بهشتي  زندگي آن ها  تا از اجتماع  بنمايم  بزرگي
  خلق  لعلي  انك: فرمايد مي  كه  است  و فضيلت  اخالق  به  حضرت  آن  گيرد تعريف خدا در نظر مي  رسول
   .عظيم
  شناخته  عالميان  مترا رحاو  اخالق  همين  و براساس  هستي  و فضيلت  اخالق  به مجهز نهايت بيتو   يعني
ها و  عالم  همه  تا براي  منظور فرستاديم  اين  تو را به.  للعالمين  رحمه  ما ارسلناك و: فرمايد و مي  است

  يادآوري  قرآن  در آيات  و متفرق  پراكنده به طور  يانسان  اخالق.  باشي  و بركت  رحمت  منبع آدم ها
  ما رسيده  به )ع(  معصومين  از ائمه  كه  است  ييها رايت در دعاها و و  هم آن  و تكميل  توضيح.  است  شده
  انبياء و كتب  وجودي  ثمره  ينبزرگ تر  پس )ع( چهارم  امام  االخالق مكارم  دعاي و مخصوصاً  است
مجهز نشوند و   كامل  اخالق  به انسان ها  كه  تا زماني  است  بشريت  جامعه  اخالقي  تجهيزات  يآسمان

  .نخواهد شد  و معين  معلوم  اخالقي  ثمرات  داير نگردد ارزش آن ها  براي  بهشتي  زندگي
را   اخالقي  فضايلكند،  مي  بشر را تنظيم  تكامل  هاي  نامهبر  كه  غفران  خداوند بعد از كلمه  آيات  در اين 

  ارتباط  اخالقي  فضايل  و پرورش  نمايش  ميدان  كه  بدانيم  بايستي  را هم  حقيقت  كند و اين مي  يادآوري
تواند  نميشود و  نمي  اخالق  مجهز به  فردي  تك و  ييتنها  در حال  انسان. باشد خود مي  با افراد نوع  انسان
 انسان ها  اخالقي  فضايل  و نمايش  پرورش  عامل. دهد  يا پرورشبگذارد و  نمايش  را به  و فضيلت  اخالق

در برابر   كند كه مي مأموردهد او را  مي  انسان  به  هرجا خداوند دستور اخالقي. در برابر يكديگر هستند
  و مسكينان  خويشاوندان  حق :فرمايد مي 26  ، در آيهباشد  و چنان  نخود چني  نوعي  و خواهران  برادران
و   اسراف  ود را بهخ  و ثروت  برساند و مال آن ها  را به  و تكاملي  انتقالي  در مسافرت  ماندگان  و از راه

  اي  هند و شاخانسان اين كه  دليل  به انسان ها  كند كه مي  ابتدا اثبات  شريفه  يهآ  در اين.  كننتبذير نابود 
    نوع  بر يكديگر دارند سه انسان ها  كه  حقوقي. كنند پيدا مي  هستند بر يكديگر حق  انسان  از شجره
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  .  است
  دليل  همين  به. باشند  باشند يا نكرده  كرده  خدمتي .دارند  ند بر يكديگر حقانسان  چون  نوعي  ابتدا حق

  . كنند بر يكديگر پيدا مي  قح  ند نوعيا آمده به وجود  بشريت  از شجره  كه
هر بر وو ش  زن  آيد مانند حق  مي به وجود  و معامالت  از معاهدات  كه  است  قرار دادي  حق  دوم  حق

  .كنند بر يكديگر پيدا مي  در تجارت  هك  يا حقوقي به كاركارگر و صاح  يكديگر و حق
و   برادران  در خدمت  انتظار مزد و منت  بدون  است مأمور  يانسانهر .  است  احسان  حق  سوم  حق

. كنند  خود پيدا مي  پدر و مادر بر فرزندان  كه  است  حقي  نمونه  احسان  حق. خود باشد  نوعي  خواهران
  خداوند حق  شريفه  يهآ  در اين. دكنن مي  خود خدمت  فرزندان  به  منتمزد و   انتظار و بدون  بدون  يعني

كند  مي مأموررا   انسانكند و  مي  را مطرح  باز ماندگان  راه و از  مسكينان  و حق  يكانو نزد  خويشاوندان
  .برساند آن ها  زائد خود به  و ثروت  از مال  كه

  فايده  و بدون  نتيجه  نبدو  و تبذير انفاقات  اسراف. كند مي  و تبذير نهي  را از اسراف  مردم 27  و در آيه
  روي آن ها  و يا ريختن  زراعت  براي  حبوبات  پاشيدن  معناي  به.  بذر است  از كلمهتبذير . گويند را مي
  فايده  كند كه  خرج  ييجا و در  را در راهي  مال  يعني.  زائد است  مخارج  معناي  به  هم  اسراف.  زمين
  از قابليت  كه  ييها ذا و خوراكمانند غ. برود  شود و از بين  ضايع  نتيجه  بدون  مال. باشد  نداشته  عقالني
و   مال  كردن  خرج. رود مي  گندد و از بين در انبار مي  كه  و يا حبوباتي شود مي  ضايع. افتد مي  استفاده
  مالك  اند كه دستور داده  تصاد اسالمياق  در قانون. ندارد  ضرر دارد و يا نتيجه  كه  ييراه هادر   ثروت
  سرمايه  كه  ر مبلغيكنند تا در برابر ه  گذاري  سرمايه  كيفيتي  خود را به  مال  ستيباي  و ثروتمندان  مال

  انسان مثالً. بماند  خود محفوظ  حال  به  سرمايه  عايد او شود و اصل  بزرگ  نتايج  نوع  شود سه مي  گذاري
  كنيد يك  را فرض  سرمايه  لكند اص مي  گذاري  سرمايه  كشاورزي  اهخود را در ر  مال  تومان ميليون ها

را در   سرمايه  اين  شوند كه مي  هزار نفر يا بيشتر استخدام  مبلغ  اين  در حاشيه.  است  تومان  هزار ميليون
خدا و   مطلوب  توليد منافع  جا در راه  همه  و ثروت  مال. كنند  مصرف  داري و يا دام  كشاورزي  طريق
  در راهي اگر صرفاً.  و دانش  باشد و يا توليد علم  قو ارزا  توليد صنايع  چه.  است  اسالم  مقدس  دين

يا   ارزاق  با انبار كردن  كه  آورد، مانند محتكرين به دست  توليد منافعي  بدون  كند كه  گذاري  سرمايه
توليد   ريال  يك  دلمعا اين كه  گردد بدون برمي آن ها  به  دو تومان  برند توماني ميرا باال   قيمت  صنايع
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  است  قيمت  و باال رفتن  مردم  از مسير احتكار مايحتاج  آيد فقط  مي به دست  كه  باشند، منافعي  كرده
يا   وليد صنايعت  را در راه  مبلغ  اگر آن.  است  را باال برده  و قيمت  نموده  استفاده  مردم  از احتياج  كه

  آورد آن مي به دستيا بيشتر   دو تومان  گذاري  سرمايه  تومان  يككرد و برابر هر  مي  مصرف  ارزاق
  ، همه يا صنايع  و احتكار ارزاق  قيمت  از مسير باال بردن  آمد، نه مي به دست  از مسير توليد ثروت  منافع

  .  است  اسالم  مقدس  دين  مطلوب.  يا خدمات و  مسير توليداتدر   گذاري  جا سرمايه
  شهر ديگر حمل  به  كشور ديگر و يا از شهري  به  را از كشوري  مردم  مايحتاج اين كه  معناي  به  خدمات

  اين  كند كه مي  استفاده  تومان دو  برد و برابر هر توماني را باال مي  قيمت  حمل  ر مخارجكند و براب  مي
.  نموده  شهر ديگر حمل  به  شهري را از  مردم  مايحتاج.  است  آمده به دست  از مسير خدمات  فايده  زيادي

  نه  است  توليد بيشتر بوده  زيادتر از طريق  منافع  كه  داري و يا دام  كشاورزي  مانند زمين  هم  توليدات
  انتقال  براي  باشد كه  برابر خدماتي  جا بايستي  ها همه قيمت  زيادي.  قيمت  احتكار و باال رفتن  از طريق
  را از شهري  مردم  خود ارزاق  ثروتمند با ثروت  يك مثالً،  گرفته  انجام  شهري  به  از شهري  مردم  ارزاق

  نموده  ارزاق  حمل  براي  كه  است  برابر مخارجي  گذاري  او در قيمت  دهد وظيفه  مي  شهر ديگر انتقال  به
 و  نموده  خريداري  تومان  ميليون  كبار را ي  تن  كنيد يك  فرض.  كنندگان حمل  و برابر تأمين مخارج

  تومان  ميليون  يكاند،   شده  بار استخدام  حمل  در حاشيه  كه  تاجر و كارگراني  بار، شخص  حمل  براي
دو برابر   است  داده  جا انتقال آن  خود را به  كاالي  كه  خود را در شهري  كاالي  تواند قيمت او مي.  است
.  است  داشته  نيز مخارج  تومان  يك كاال كالً  قيمت  تومان  برابر هر يك  چون. دهد  خريد افزايش  قيمت

  باري.  است  محكوم  اسالمي  مقدار بيشتر از نظر قضاوت  كند، آن  بيشتر معين  كاال را از اين  اگر قيمت
. كند مي  مصرف  موات  ايه زمين  احياي  در راه  تومان  ميليون  چندين  يا ديگري.  مردم  دوش  به  است
  زماني. كند مي  آماده  و زراعت  باغ  براي را  سازي  و خانه  و زراعت  باغ  براي  استفاده  غيرقابل  هاي زمين
و   خودش  مخارج  چنين  و هم  ها نموده زمين  احياي  خرج  را كه  پولي  فروشد بايستي ها را مي زمين  كه

  رجمخا  برابر همان  احيا نموده  را كه  كند، زميني  را حساب اين ها  همه  زده را كار آن ها  كه  كارگراني
  اريگذ  قيمت  هنگام  است  نموده  خرج  تومان  ده  موات  از زمين  هر متري  اگر براي. كند  گذاري  قيمت
 به كار  راه  در اين  كه  اي سرمايه  كيفيت  اين  به. كمتر  زيادتر و نه  گذارد، نه مي  قيمت  تومان  ده  متري
  قانون  اين.  است  كرده  استخدام  كه  خود و كارگراني  احتياجات  رفع  اضافه  گردد به او برمي  به  بسته
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  براي  كه  و مخارجي  شده  خريداري  كه  قيمتي  برابر اصل  يعني  است  اسالم  مقدس  در دين  گذاري  نرخ
و يا   كشتي  شدن  برود مانند غرق  از ميان  تاجري  اگر كاالي  ميان  و در اين است  گرفته  انجام  آن  حمل

كار خود   كند تا بتواند به تأمينرا   تاجري  چنين يك  سرمايه  است  موظف  اسالمي  كاال حكومت  سوختن
نياز و   و برابر رفع  هداد  بار انجام  حمل  براي  كه  است  برابر مخارجي  گذاري  نرخ  قانون  پس. دهد  ادامه

و   كشتي  امثال  دادن  كرايه  كيفيت  همين  به. ديگر دارند  دار و كارگران  سرمايه  شخص  كه  احتياجاتي
ها نيز  بندي  ها و اجاره  كرايه  اين.   زراعتي  هاي و يا زمين  ها و منازل  خانه  دادن  و اجاره  يا ماشين
  منازل  دادن  اجاره  متصدي  باشد كه  كساني  احتياجات  و برابر رفع  رمايهس  اصل  برابر استهالك  بايستي
  ميليون  اند پنجاه  داده  اجاره  به  كه  اي  كنيد خانه  فرض .باشند  آن   و امثال  آالت  شينما  دادن  يا كرايه
  يك  جر استأدر اختيار مست  كه  اند در مدتي داده  كرايه  كه  يا ماشيني  خانه  دارد، اين  ارزش  تومان
  اين. دارند  او مخارج  به  وابسته  و كارگران  سرمايه  اين  مالك  هم كند و برابر آن پيدا مي  استهالك  دهم
  و كارگران  مال  مالك  و يا ماهيانه  ساليانه  احتياج  رفع  براي  كه  را با مخارجي  استهالك  دهم  يك

  داده  كرايه  كه  بگيرد و يا ماشيني  ، اجاره داده  اجاره  كه  اي از خانه   مبلغ  بر ايندارند، برا  الزم  وابسته
  شود بتواند برابر استهالك  مستهلك  مورد اجاره  مال  كه  چند سالي  در طول  كه يبه طور. بگيرد  كرايه

  نرخ. كند تأمين  را هم  تهوابس  و پرسنل  شخصي  كند و مخارج  آوري  جمع  و يا كرايه  از اجاره  آن
.  است  اسالم  مقدس  اقتصاد دين  برابر توليد، مدار و مالك  سرمايه  يا منافع و  كيفيت  اين  به  گذاري
  ها مصرف زمين  و يا احياي  توليد و يا صنايع  خود را در راه  مال  كيفيت  با اين  كه  داراني  سرمايه

 آن ها  براي  نهايت  بي  اند، كه  آورده به دست  فوايد اساسي  نوع  ود سهها خ گذاري  كنند، از سرمايه مي
  به  و باري  نموده  او خدمت  بندگان  به  كه  راه  خدا، از اين  رضايت  جلب  اول  فايده. دارد  و قيمت  ارزش
  خود استفاده  ياجاتحتا  رفع  اندازه  به  و يا توليدات  در برابر خدمات  بلكه  است  نگذاشته آن ها  دوش
شود   مير دا  سرمايه  نصيب  كه  دوم  ايهدارد و سرم  ارزش نهايت بيخدا   رضايت  جلب  اين،  است  نموده
  خدمت آن ها  خدا به  بنده  اين  پيدا كنند كه  آگاهي آن كهاز   پس  زيرا مردم  است  مردم  محبت  جلب
  ، از طريق ننموده  استفاده  است  داشته  و يا احتياج  نموده  خرج چهآن بيشتر از   و در برابر خدمات  نموده
خود   حال  به  او هم  سرمايه  اصل. شود مي  واقع  مردم  كند و محبوب مي  را جلب  مردم  محبت  خدمات  اين

دارد از   يتمأمور  اسالمي  برود، دولت  از بين  احتمالي  با خطرات  اش سرمايه  و اگر هم  است  محفوظ
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  در كتاب )ع(  اما چهارم  كه  است  كيفيت  اين  به  اقتصاد اسالمي. كند تأميناو را   سرمايه  المال بيت
  و متعني :دارد مي  عرضه. كند را تقاضا مي  اقتصادي  چنين  يك  از خداوند متعال  االخالق  مكارم

  .السداد  اهل  من  باالقتصاد و اجعلني
  كلمه.  قرار بده  سداد و امانت  و مرا از اهل  مند كن  بهره  اقتصاد اسالمي  مرا با اجراي ،پروردگارا  يعني

  رد و بهگي شهر مقصد را در نظر مي  هك كسي.  مقصد است  معناي  ، قصد به  شده  اقتصاد از قصد گرفته
  يعني. نامند صاد مياقت مقصد  به  را در مسير رسيدن  حركتي  چنين يك. كند مي  شهر حركت  آن  سوي
  گذاري سرمايه  هدف  آن  به  رسيدن  ايو بر  خود قرار داده  را هدف  و معنوي  مادي  بزرگ  هدف  آن

خدا   بندگان  و رضايت  محبت  خدا و ديگر جلب  و رضايت  محبت  جلب  يكي  بزرگ  هدف.  است  كرده
خود را و   آبرو و عزت و  بتواند زندگي  با آن  كه  منافعي  آوردن به دست و  زندگي  مخارج تأمين  و سوم
توليد   بدون  كه  كساني. كند تأميناند   شده  استخدام  توليد منافع  در راه  خود را كه  وابستگان  زندگي
  آورند، اين مي به دست  ها ثروتي قيمت  و باال بردن  گذاري  از مسير نرخ صرفاً  خدمات  و يا بدون  منافع
  خدا و عداوت  خود غضب  همراه  كه  است  ثروتي.  نيست  و مشروع  مطلوب  اسالم  مقدس  در دين  ثروت
  را به آن هاو  برد مي  از بين  را هم  مندان ثروت  زندگي  و آرامش  دارد و امنيت  خدا را در پي  بندگان
و اسراف   گذراني ا خوشي خود و  عو مناف  مال  در حاشيه  كه  زيرا ثروتمندي كند مبتال مي  قلب  قساوت

  بوده آن ها  فقر و فالكت  عامل  هم  بيند و شايد خودش را مي  افراد فقير و مفلوك  همه و تبذير خود آن
وند خدا. كند نمي  خود رحم  ديني  و برادران خدا  بر بندگان  كه شود مبتال مي  قلب  قساوت  به ، است

قرار   را در فقر و محروميت  كنند و مردم خود را زيادتر مي  نامشروع  هاي جا ثروت  همه  را كه  يهوديان
  . كالحجاره  فهي بعد ذلك  من  قلوبكم  قست  ثم :فرمايد  مي. كند مي  تعريف  قلب  قساوت  دهند به مي

در .  تر است  تر و محكم  تسخ  ها هم از سنگ  كه  شده  و محكم  سخت آن چنان  شما يهوديان  قلب  يعني
 به دست  مال  حرام  از راه. دارد و تبذير برحذر مي  را از اسراف  مردم  و تعالي  خداوند تبارك  ياتآ  اين

  محروميت  را به  مردم  آورد كه مي به دست  و ثروت  مال  طوري.  نمودن  مصرف  حرام  و در راه  آوردن
كند و  مي  اي  فقرا را عقده  كند كه مي  د استفادهخو  از ثروت آن هادر برابر   كند و باز طوري مبتال مي

  برد، دين مي  خود از بين  ثروت  فقرارا با نمايش  و مروت  دين. سازد تكبر مبتال مي  روح  به  را هم خود
خود   طرف  خدا را به  بندگان  خدا و عداوت  غضب  در نتيجه.  خود نازيدن  تكبر و به  با روح  خود را هم
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  هستند، شيطان  شيطان  برادران  گران  و اسراف  مبذرين: فرمايد مي  آيه  خداوند در اين. كند مي  تحريك
  . است  كفور و ناسپاس  او داده  خدا به  كه  يينعمت هادر برابر   كه  است  مخلوقي  يك  هم

.  مالك  بخواهي لد  تصرفات  نه  است  درست  مال  مديريت  معناي  به  مالكيت  اسالم  مقدس  در دين
  چون.  است  مالك  بخواهي دل  تصرفات  معناي  به  يافته  و افكار شهرت  در اذهان  كه آن طور  مالكيت
  تراكم  ندارد مانع  حق  كسي ،كند  خرج  كه  هر كيفيتي  به. دارد  مطلق  اختيارات  است  ثروت  مالك
و يا   منزل  يك  متعارف  زندگي  براي اين كهبا   مال  مالك. شود  مالك  بخواهي دل  ها يا تصرفات ثروت
  و وسايل  منزل  چندين  منزل  يك  جاي  به. ندارد  ديگر بيشتر الزم  و چيزهاي  سواري  وسيله  يك

. كند مي  خود تهيه  د و صد واحد برايواح  ده. كند مي  او كفايت  واحد براي  يك  ماز هر كدا  كه  زندگي
       را احتكار   ندارد سرمايه  ضرورت  خودش  براي  كه  و وسايلي  و اسباب  زندگي  تبا خريد تجمال

  و دانش  علم.  ظهور است  چيز قابل  جا و در همه  احتكار در همه. دكن ميكار   اسالم  شرع  خالف كند مي
  همين  به  مسكوني  هاي  نهو يا خا  احتكار است  قابل  مزروعي  مالكا.  احتكار است  قابل  و هنر و صنعت

  همين  است  كرده  را تحريم  طال و نقره  ظروف  استعمال  اسالم  مقدس  دين اين كه  از داليل  يكي  .كيفيت
  براي  آن  و كثرت  تجمالت  دارند، در جمع  با يكديگر مسابقه  كه  زيرا ثروتمندان  احتكار است  مسئله
غذا بخورند   طال و نقره  در ظروف. باشد  از طال و نقره  دارند ظروفشان  خود دوست  ثروت  دادن  نمايش
  به  بديلها ت مملكت  گردد، ثروت ظاهر مي  اي  مسابقه  چنين يك آن ها  بين  كه  وقتي. بياشامند  و آب
  داشته  جريان  جامعه  هاي در رگ  مانند خون  بايستي  كه  ثروتي  و در واقع شود مي  طال و نقره  ظروف
  كه  است  فرموده  ، واجب آفريده  خداوند متعال  كه  ثروتي  هر نوع. شود احتكار مي  خانواده  ، در يكباشد

به مقتدر   سلطان  يك  كه  تاريخ  خداوند در ابتداي. گردد  صرف  و منافع  توليد و كار و كاسبي  در راه
  سلطان  دل  را به  بهشت  آن  ، داغ ساخت  بهشتي خود  كرد و براي  را جمع  مردم  هاي شداد ثروت نام

  روي  ديگرش  و پاي  در ركاب  پايش  كند، يك  خود را افتتاح  بهشت  گرفت  تصميم  كه روزي.  گذاشت
وند، مبادا در ش  متنبه  تا ديگران. بلعيد  زمين  را هم  بهشت  و آن  او را گرفت  جان  مرگ  فرشته  زمين
 همين طور. پيدا شود  زندگي  تجمالت  و تهيه  اندوزي  در ثروت  اي  مسابقه  چنين يك  تاريخ  آينده
  مال  خداوند در تهيه. شوند  متنبه  نمود تا ثروتمندان  خسف  را خداوند با خود او در زمين  قارون  ثروت

         كار و فعاليت  دار بهرا وا  دهد و مردم مي  مسابقه  اجازه  و آبادي  انتوليد و عمر  از طريق  و ثروت
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 كنند  تهيه  بيشتري  شند تا ثروتبكو  كدام شوند و هر  مشغول  كار و كوشش  با يكديگر به  همه. كند  مي
  ندارند آن  كنند، حق  خود تهيه  براي  انبوهي  توانند ثروت برند و مي را مي  مسابقه  كه  كساني  كنولي

خود   دارند ثروت  وظيفه. كنند  خود مصرف  شخصي  مقاصد و منافع  راه را راكد بگذارند و يا در  ثروت
و كوير   در بيابان  از مردم  زيادي  كنيد عده  شما فرض. كنند  مصرف  ديگران  زندگي تأمين  را در راه
در   ر كسيبرهانند، ه  خود را از تشنگي  هستند كه  آبي  چشمه  دنباله اند، ب  شده  و سرگردان  حيران
نفر از   يك اتفاقاً. برساند  است  و مكتوم  مجهول  كه  اي  چشمه  كند تا خود را به مي  فعاليت  اي  گوشه

  همان  نهر آب  مالك  مسابقه  در اين  پس. رساند مي  آب  و يا چشمه  آب نهر  خود را به  گرانجستجو
  حق  آب  چشمه  مالكيت  دليل  آيا او به.  تاس  نموده  و تصرف  را پيدا كرده  زودتر چشمه  كه  است  كسي

  را به آن هادهد   مي آن ها  به  كه  آبي  كند و يا در برابر جرعه  منع  و آشاميدن  را از خوردن  دارد ديگران
خدا را   تشنه  ندگاندارد ب  وظيفه  وليكن.  را پيدا كرده  چشمه  كه  است  كسي  همان  آب  مالك. كار بزند
او   و زحمات  خدمات  حق  دارند كه  كنند وظيفه مي  استفاده  بآ  از چشمه  كه  هم  و كساني كند  سيراب

  و فعاليت  در مسابقه آن هانفر از  يك.  است  آب  چشمه  مانند همان  عالم  ثروت. باشند  را منظور داشته
  را به  ندارد ديگران  مانعي.  است  فتهيا  ديگر دست  و گاز و چيزهاي  و يا نفت  طال و يا نقره  معادن  به

  ثروت  هچهر  كيفيت  همين  به. كند تأمينتوليد را   خود و عوامل  زندگي  توليدي  كار بكشد از منافع
از   كيفيت  همين  به. كشد كار مي  را به  و افراد بيشتري گردد زيادتر مي  توليدي  شود، توسعه بيشتر مي
توليد   نفر از عوامل  ند مانند يكمي شو  شناخته  مال  مالك   توليدي  از منافع  تفادهو اس  برداري  نطر بهره

  ها در اختيار دولت ثروت  يعني. شود پيدا مي  كيفي  و تساوي  كمي  تفاوت انسان ها  بين  ، در نتيحه است
و   سازي  و راه  معادن  خراجها و است زمين  آباداني  مملكت  آباداني  اما در راه  است  خصوصي  و يا مالك

.  است  مانند دولت  مال  مالك.  است مال  با مالك  مال  مديريت. شود مي  مصرف  ذلك   و غيره  سازي  پل
  هاي  ندارد استفاده  حق  ليكنو  است  المال بيت  مالك اوو   است  ر دولتدر اختيا  مملكت  ثروت  گرچه

را با   مملكت  و يا ثروت كند  زندگي  تجمالت  به  ا آلودهو خود ر باشد  داشته  بخواهي و دل  خصوصي
خداوند در   كه  قيانفا  كلمات. ندارد احتكار نمايد  او ضرورت  در زندگي  كه  ييو چيزها  خريد تجمالت

د و كار تولي  بدون.  و مجاني  مفت  بخشش  معناي  به  نه.  است  گذاري  سرمايه  معناي  دهد به خبر مي  قران
  هستند كه  كساني ينمؤمن: فرمايد مي  بقره  از سوره  دوم  ود آيهخ  كتاب  خداوند در ابتداي.  و كاسبي
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،  ايم داده آن ها  ما به آن چهكنند و از  مي  خود را با خدا محكم  رابطه  صلوه  دارند، با اقامه  غيب  به  ايمان
در  اوالً  و مجاني  مفت  زيرا انفاق  توليد است  در راه  گذاري  مايهسر  معناي  به  انفاق. كنند مي  انفاق

  مفت  كه  كند و در افرادي تكبر و تفاخر ايجاد مي  روح بخشند  مي  ديگران  خود را به  مال  كه  اشخاصي
 از يك  كشي  شخصيت  آورد و اين مي به وجود  و خواري  كنند، ذلت مي  او استفاده  از مال  مجاني و

  خود را در راه  سرمايه  مال  مالك.  است  و منطق  عقل  ديگر خالف  از طرف  پروري  و شخصيت  فطر
و  اندازد مي به كار  مردم  مورد احتياج  و توليد صنايع  معادن  باير و يا استخراج  هاي زمين  كردن آباد
زند و در  را كار مي  مردم. نمايد  ستخدامرا ا  زيادي  خود اجبار دارد كارگران  ثروت  كار اندازي  براي

اند و  كار كرده  كه  افرادي  شخصيت. كند مي تأمينرا  آن ها  كشد، زندگي مي آن هااز   كه  برابر كاري
شود و  نمي  تكبر تقويت  روح  مال  الكدر م  ماند و همچنين مي  اند محفوظ كرده  استفاده  توليدي  ز منافعا

خداوند  آن طرفروند و از  مي  پيش  با يكديگر در جامعه  گهماهن انسان ها  جهدر نتي. شود مي  يا كشته
. دهد مي  شود، بركت مي  مصرف  و آبادي  ليد و عمرانتو  در راه  ها كه ثروت  اين  به  و تعالي  تبارك
  .گردد داند ظاهر مي مي  بهشتي  را زندگي خداوند آن  كه  صورتي  همان  به  زندگي  عاقبت

  گرفتن  دستور آسان  آن  محصول  دهد كه مي  پيغمبر اسالم  به  تور كاملدس  يك  خداوند متعال 28  آيهدر
  نباشد كه  چنان. شوند خدا  اطاعت  به  مكلف  ستعدادشانا برابر انسان ها  كه  كيفيتي  به  استخد  دين

  زن  ،و بزرگ  كوچك  يانسان هر  فباشد و تكلي  اختيار جامعه در  يكسانو  يك نواخت  الهي  تكليفات
 رزق  بر افراد بشر مانند تقسيم  الهي  و تكاليف  احكام  تقسيمات. برابر يكديگر باشد  يا مرد پير و جوان

روز   در شبانه  حيوانات  بعضي.  است  زمين  كره  و حيوانات انسان ها  ها بر تمامي و ثروت ها روزيو 
.  گرم  هزارم  يا يك  گرم  برابر يك  حيوانات  دارند و بعضي  و غذا الزم  يا بيشتر آب  تن  برابر يك

برابر   كودكان  در برابر ابدان  است  و سنگين  سبك  مانند بارهاي  در برابر افكار و عقول  الهي  احكام
  د دستوراتوانت مي  كيفيت  همين  به  هم  عقول.   برابر چند كيلوگرم   دارند و بزرگان بار برمي  چند گرم

و ما  ، ينمؤمنكند يا اميرال مي  سؤآل )ع(  ينمؤمناز موال اميرال  يهودي  يك. كند  را تحمل  الهي  و دين  الهي
  پيغمبر همه  اين  بركت  به  كنيد كه  داريد و يا ثابتخود بر  را از كتاب  للعالمين  هاال رحم  ارسلناك
  همه  حال  پيغمبر شامل  اين  وجودي  شوند و بركات مي  بهشتي آن ها  اتفاق  به  قريب  يا اكثريت انسان ها

  نيت  كه  است  كسي  بهشتي  انسان، اند  كرده  ما تعريف  را براي  ندي  كه  يآن طورما . گردد مي  كس
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        ،  مكن مي  خود مقايسه  زمان  با مردم دستور را  شود و اين  گناه  مرتكب  برسد كه  كند، چه نمي  گناه
  وجودي  نفر از بركات  يك  و همان  است  بهشت  نفر مستحق  يك  يا صد هزاري  از هر هزاري  بينم  مي
مردود   الهي  دقيق  در حساب  نيستند كه آن طورزيرا  جهنمند  اهل  و بقيه  است  كرده  پيغمبر استفاده  اين

  پيغمبر رحمه  چطور اين  پس ،اند آلوده  و معصيت  گناه  به آن هااز   يك هر  نخواهي  خواهي. نشوند
و عفو   قرار داده  سانآو   در برابر افكار سهل آن قدررا   پيغمبر دين :فرمايد  مي  حضرت.  است  للعالمين

 زيرا اوالً. بماند  مخلد در جهنم  يانسان  افتد يك مي  نادر اتفاق  خيلي  كه  است  داده  را گسترش  الهي
و   در خلقت  و ستم  ها و ظلم شرور و بدي.  قرار داده  خواهيرا بر خير انسان ها  و فطرت  خلقت خداوند
بذر   تا از آن  است  ننموده  كشت  انسانشر در وجود   نام  به  خداوند بذري. ندارد  ريشه  انسان  فطرت
خير   خيرند و به  در خلقت هاانسان . آورد به وجود  و مسمومي  تلخ  هاي  برويد و ميوه  زقومي  درخت
خود ه قرار نگيرد خود ب  كسي  و تبليغات  تعليمات  خود واگذار باشد تحت  به  كسيهر. دارند  عادت
مسجد   در دستورات مثالً. دارد  فاصله  از منفيات.  است  مثبتات  جا دنبال  همه.  است  خير و بركت منشأ
  قتات  مسجدا ولو مفحص  بني  من :فرمايند مي  سازند، پيغمبر اكرم مي  خدا خانه  براي  كه  كساني ، سازي
    .الجنه  بيتافي  له  اهللا  بني

  خانه  يك  مسجد سازي  اين  پاداش  خداوند به ،بسازد  مسجدي  گنجشكي  برابر النه  اگر كسي  يعني
  مسجدي توان ميشود مگر  يم  سؤآل اين جادر .  است بي نهايت  بهشتي  و خانه دهد مياو   به  بهشتي
  نيت  اگر كسي: فرمايد خدا مي  ، رسول تر از اينو باال  متر مربع  سانتي  يك  ،گنجشك  برابر النه  ساخت

  به  نيت  همين  را بهدهد، خدا او   انجام  كار خيري  در اختيار ندارد كه  باشد و وسيله  كار خير داشته
  زن  به  آرزو دارد الاقل  باشد، هر كسي  كار خير نداشته  نيت  كه  هست  در عالم  آيا كسي. برد مي  بهشت
كند  مي  و تصديق دارد  را قبول  هر كار خيري  قرآن   فرمايد اين مي. كند  خدمت  درست  خودش  و بچه
  . مصدقا لما معهم: فرمايد مي

هر   كه  است  اين  معناي  به.  است  قرآن  مورد تصديق  و مملكتي  هر ملتي  در ميان  هر كار خيري  يعني
را   دو مسئله  حضرت. شود مي  اجر الهي  مستحق. دهد مي  نجامخير ا  نيت  به  در هر جا كار خيري  كس
 )ص(  پيغمبر اكرم  دو مسئله  اين  اساسبر. كند مي  خدا معرفي  احكام  گيري انخدا و آس  دين  تسهيل  دليل
   .سمحه  سهله  ريعهش  علي  بعثت :فرمايد  مي
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  همين  براساس.  است  و آسان  ار سهلبسي  كه  كنم  ابالغ  مردم  را به  شريعتي  پيدا كردم  يتمأمور  يعني
دهد در   مي  و اجازه دهد مي  را رسميت  كتاب  از اهل  طايفه  سه  دين  در ظاهر قرآت  شريعت  سهولت

  اين  و در حاشيه  و زردشتيان  و نصرانيان  يهوديان. باشند  قيخود با  بر شريعت  اسالم  مقدس  دين  پناه
   دهد و چنان مي  رسميت  اي  را از هر طايفه  خيري  و هر نيت  را از هر گروهي  هر كار خيري  تسهيالت
  مانند پذيرش  حضرت  آن  شريعت  سهولت. شود مي  مستجاب آن ها  همه  درباره  دعايش  كند كه دعا مي
  كه  دو كلمه با  زمان  يانسان ها  بدترين  كه  كنيم مي  مشاهده. باشد خود او مي  زمان  انمسلماناز   يانمسلم

 آن ها  و امثال  و ابوسفيان  معاويه  اسالم. شود  مي  واقع  مورد قبول  اش  يمسلمانكند،،  مي  جاري  برزبان
و   معاويه  و اسالم  است  تن ميليون هابرابر   اي  نهوز  ابوذر و سلمان  اسالم اين كهبا   است  مورد قبول
  كيفيت  همين  به  اسالم  مقدس  دين  در شعاع انسان ها  قبولي.  ندارد  سنگيني  گرم  هزارم  يك  ابوسفيان

پذيرد و  زند، مي سر مي آن هااز   كه  خيري  هستند  با هر عمل  كه  و مرامي  در هر دين ملت ها.  است
كرد   معرفي.  داشت  عرضه  مردم  بعد از خود را به  خليفه  واليت )ص(  اكرم پيغمبر :فرمايد مي  دوم  مسئله
  . مواله  هذا عليف  مواله  كنت  من :فرمود. ننمود  تحميل  وليكن

  مسئله.  علي  يا واليت اال و البد يا كفر  اما نگفت. ردپذي را مي  حضرت  آن  واليت   را كه  و دعا كرد كسي
به را   و امامت  واليت  ندارند كه  استعدادي  چنان  يك  كرد مردم  زيرا مشاهده.  گرفت  را ساده  واليت
در   و يا چند ماهي  را چند روزي  خود حضرت  در زمان  وليكن كرد  تبليغ اوالً. انحصار بپذيرند طور
او   به  ، مردمباشد  و جماعت  جمعه  امام  اهيچند م )ع(داد موال  مي  اگر اجازه. ننمود  خود منصوب  مقام

  بنشيند، به  در خانه  و خودش كند مأموراو   اطاعت  را به  او واگذار كند، مردم  را به  اقتدا كنند، خالفت
ويا   مشكل  منافقين به وسيله  خالفت  غصب  كردند و اين مي  عادت )ع(  مولي  بر اطاعت  مردم  كيفيت  اين

و آمدند و ت  اگر خودشان  دستور دادند كه  موال هم  اكتفا كردند و به  واليت  تبليغ  به  وليكن شد مي   ممتنع
را رها كردند و و اگر ت  كن  را قبول آن ها  نشاندند، بيعت  و خالفت  امامت  مسجد بردند و در مقام  را به
  ، دينو استعداد خود  باشند برابر عقل زادآ.  نكن  اطاعت  را مجبور به آن هارفتند،   ديگري  جاي  و به

  سقيفه  به كرد، مخصوصاً مي  فعاليت  كمي  اول  روزهاي  در همان  اگر موال. را بپذيرندو ت  خدا يا واليت
كردند،  مي  تبليغ  كردند و يا الاقل را تهديد مي  رفتند و منافقين مي  خالفت  ، مركز شوراي ساعده  بني

بردارند   خود واگذار كردند تا باري  را به  مردم  ليكنبنشيند   حضرت آن  در مقام كرد نمي  تأجر  كسي
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   اگر سخت. بود )ع( اطهار  ائمه  واليت  مسئله  تسهيل  براي  هم اين. باشد  و استعدادشان  عقل  مطابق  كه
  و خلفا به  انمسلمان  همه آن الًمثرا نداشتند و يا   واليت  قبول  و تحمل  طاقت  از مردم  گرفتند بسياري مي

شدند و خود را   كشته  و غرب  و جهاد با شرق  جنگ  كنند، در ميدان مي  خدارا تبيلغ  دين اين كه  عقيده
  در حساب  برساند و خيلي آن ها  را به آن ها، اجر  است  بر خدا واجب. پيغمبر بدانند  زمان  مانند شهداي

        )ص(  پيغمبر اكرم  خداوند به  كه  آمده  شريفه  آيه  همين  اساسبر  التتسهي  اين. نكند  گيري سخت
  تا خود را به  كني سفر مي  آخرت  خداو عالم  سوي  و به  كني خود رها مي  را به  مردم  وقتي :فرمايد مي
خود   امر و نواهيخود را او  ها و تبليغات  ، گفته اميدوار هستي  كه  برساني  پروردگارت  و رحمت  طفل

 نيايد و دين  سنگين  و ضعيف  تو بر قوي  دين  كه  كن  چنان.  قرار بده  در اختيار مردم  و آسان  را سهل
  سهله  شريعه  علي  بعثت :فرمودند  حضرت  مناسبت  همين  به. كارها باشد  ترين آسان  بر ايشان  داري
  . سمحه

و   بسيار عميق  وارد شده  حضرت  آن  شفاعت  در كيفيت  كه  ثيو احادي  و روايت  آيه  اين  در حاشيه
بيايد با   خوشش  حضرت  آن  نام  را بشنود و از شنيدن  حضرت آن  نام  اگر كسي  كه  چنان.  است  عجيب
  از زهاد درجه  كه  بصري  روز حسن  يك  مشهور است. شود مي  الهي  لطف  مستحق  آمدن  وشخ  همين
نفر از   يك  كنم نمي  گمان  من  :گويد كه مي  بصري  حسن. كرد مي  مباحثه  چهارم  با امام  ستا  اسالم  يك
. رداد  رواج آن ها  در ميان  ها كه و دغل  و دروغ معصيت هاو   گناه  با اين. شود  بهشت  مستحق  امت  اين
چطور  :گويد مي  بصري  باشد، حسن  جهنم  تحقمس  مردم  نفر از اين  يك  كنم نمي  گمان  من: فرمودند  امام
 را با اعمال آن هاتو .  و چطور است  چگونه  كه  بيني  را نمي آن ها  و اخالق  ؟ مگر اعمال اهللا  رسول  ابنيا

  خدا سبقت  غضب خدا بر  و رحمت.  دهم خدا قرار مي  را در برابر رحمت آن ها  ، من سنجي مي آن ها
و صبر   علم اين همه  دهد كه مي  را گزارش اطهار  خدا و ائمه  صدر رسول  سعه  يفهشر  يهآ  اين  پس. دارد

هفتاد   شصت  ظرف  آزادانه  اند، تا مردم كرده  حركت  مردم  و همراه  گامبردند، هم به كار  و سياسيت
  الهي  فيض  حقمست  گرايش  باشد پيدا كنند و با همان  چند ضعيفخدا هر  دين  به  عمر خود گرايشي  سال
دنيا   دنيا و اهل  كند كه ظهور مي  زماني.  است  زمان  امام  غيبت  همين  تسهيالت  از اسرار اين  يكي. شوند

خدا   اي : داد بزنند كه  همه. شود  خارج آن ها  از اختيار همه  قرار گيرند و زندگي  كامل  در استيصال
اگر   زمان  از آن  پيش  پذيرند وليكن او را مي  كس  كند و همه يظهور م  موقع  در اين.  برسان ما را  فرج
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شايد . كند مي  سنگيني آن هابر   واليت  و اين. او را ندارند  و حكومت  واليت  تحمل  ظهور كند مردم
  و همه  ها همه شهادت  و قبول امت هاصبر ها و استق  اين  تمامي. شوند  عذاب  كنند و مستحق  مخالفت

  . است  اولياء خدا بوده  خدا و واليت  دين  گرفتن  آسان  براي
  اجتماعي  هاي و كمك  و ثروت  مال  انفاق  در كيفيت  اخالقي  دستورات  تا سي  و هشت  بيست  در آيات

 و و  سرمايه  تمامي  نباشد كه  چنان  كني مي  خود را انفاق  مال  وقت هر: فرمايد مي. دهد مي  انسان  به
و   است  خود را بسته  هاي دست  كه  باشي  و خشن  خشك آن چنانو يا   كني  خود را انفاق  ديتموجو
خود را   ثروت  تمامي  خواهي سوزد و مي مي  فقرا و بيچارگان  حال  به  دلت  جا كه آن. ندارد  حركتي  هيچ
.  خداست به دست  مردم  روزي  كه  بداني  بايستي  بگذاري  سرمايه  و خود را تنها و بدون  ببخشي آن ها  به
  در فقر و ناداري  كه  هم  و كساني  است  داده  وسعت آن ها  اند، خدا به پيدا كرده  رزق  وسعت  كه  سانيك

بصير    بندگان  حال  داوند بهخ.  است  مقدر كرده آن ها  را براي  ققر و ناداري  هستند، خدا آن  و ناتواني
اگر در ابتدا   كه  قرار داده را مد نظر  انفاق  تعادل  قبلي  اتآي تأييددر   هم  شريفه  ياتآ  اين.  است  گاهآو 
  مشغول  كار و فعاليت  به انسان ها  تمامي  كه كنند  تنظيم  ييها  برنامه  چنان  يك  و يا ثروتمندان  لتدو

  در اوجرا   جامعه  كه  بسيار عالي  ستا  اي كنند، برنامه  خود استفاده  ليتكار و فعا  باشند و از محصول
  مشغول  و آبادي  و توليد و عمران  كار و فعاليت  به  كه  وقتي انسان هازيرا . دهد قرار مي  و تكامل  ترقي

  خود را تقسيم  و يا توليداتكنند  يا آباد مي سازند و مي آن چهكنند تا  اجبار پيدا مي شدند قهراً
در  انسان هاشود و  توليد مي  و دانش  علم  فعاليت كار و  در حاشيه قهراً. باشد  اقالنهو ع  كنند، عادالنه مي

  به  انسان  خدا و هدف  هدف  ،علمي  تجهيزات  شوند و با اين مجهز مي  و دانش  علم  و كار به  مسير فعاليت
  و معارف  علوم  پيدايش  كيفيت  همين  به  انسان  و هدف  و آدم  عالم  خدا از خلقت  زيرا هدف رسد ثمر مي
و هر   ر صنعتيو ه  هر علمي  حد اعتدال  و دانش  و توليد علم  از مسير كار و فعاليت انسان ها.  است
اند   شده  دانش و  علم  مجهز به  كه  يراهآن و از  مانند مي  محفوظ  و تفريط  از افراط كرده،را پيدا   كاري

و   عالم  خلقت  كيفيت  به  و عارفمتعال  وندخدا  مقدس  ذات  به  عارف ،وندش مجهز مي  الهي  معارف  به
  بهشتي  زندگي .گردد داير مي آن ها  براي  بهشتي  زندگي  كاملي  معارف  چنين  يك  دنباله، ندشو مي  آدم
  و بهره  موفقيت  گيرد و رقم در حد صفر قرار مي انسان ها  و زحمت  رنج  رقم  كه  است  كيفيتي  به

  . رود  باال مي بي نهايت نعمت هااز   برداري
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از   برداري  را و يا بهره  و ثروت  و نعمت دهد  مي  را تقليل  و زحمت  رنج  كه  است  علم  خاصيت  اين
  مقدس  ند ذاتمان  و سازندگي  از نظر ساخت انسان ها  در نتيجه. كند را تكثير مي  و ثروت  نعمت

و   رنج  به آيا  و كرات  عوالم اين همهو ايجاد   مخلوقات اين همهخداوند با ايجاد . ندتهس  خداوند متعال
  خيلي  كار و فعاليت  هاي با ساعت  استراحتمان  ساعت  كه انسان هامانند ما . شود مبتال مي  هم  زحمت
  استراحت  كاري بي  هاي و در ساعت  كنيم پيدا مي  خستگي  كار و فعاليت  هاي در ساعت. دارد  فرق
  و مخلوقاتي  زمين  مانند كره  آسماندر   عوالم اين همهما  :فرمايد مي  افق  سوره 38  در آيه خدا.  داريم
پيدا   خستگي  ينكوچك ترو   روز آفريديم  شش  را ظرف اين ها  ، همه است  و زمين آسمان ها  بين  كه

با   مهم  كارهاي  به  اشتغال  هاي در ساعت  كه  است  نانخدا چ  خدا و سازندگي  واقعا قدرت.  نكرديم
  هاي در ساعت  مييتا بگو. شود او پيدا نمي  براي  تغيير حالتي  كاري و بي  اشتغال  عدم  هاي ساعت
. باشند  نيز چنين انسان هادارد  شود، دوست مي  استراحت  به  كند و محتاج پيدا مي  خستگي  اشتغال

در   و تجهيزات  امكانات آن قدرباال برود و  آن چنان آن ها  دانش و  و علم  فاتشانو تصر  قدرتشان
  بدون  اراده  محض  به  يعني. باشد  و اعجازي  خدا ارادي  مانند صنايع  صنايعشان  باشند كه  اختيار داشته

پيدا   باشند تا خستگي  نداشته  اعضاء بدن  كار زدن  به  احتياج. گردد  حاصل آن هامراد   و زحمت  رنج
  .رهاناال  تحت  من  تجري  عدن  جنات :فرمايد مي  كه  آياتي. كنند

را   و هر چيزي  هر كاري  كند كه تمركز پيدا مي  انساندر وجود   كه  است  و قدرتي  علم  همان  معناي  به
از   وضعي  چنين  در يك  شخود  خداوند متعال. گردد  مراد او حاصل  و زحمت  رنج  كند بدون  اراده  كه

  نهرهاي  همه  او اين  از اراده  كه  است  عدني  در وجود خود جنات  يعني  قرار گرفته  نظر آفرينندگي
.  صنعت  مواد اوليه  مركز تجمع  يعني  معدن.  است  از معدن  عدن  كلمه. گردد مي  جاري  و صنعت  ثروت
  ايعيصن  مشتقات  معدن  خاكي  و امالح  و يا خاك  است  آب  قاتو مشت  توليدات  ها معدن اقيانوس مثالً

 درخت هاها و  گياه  پرسيم  مي اين جاو در  درخت هاها و  مانند گياه. گردد ظاهر مي  از خاك  كه  است
  ساخت  ها و مصالح ها و آب خود خاك  پس. گردد ظاهر مي  است  خاك  و امالح  اكخ  كه  از معدني

اذا اراد  :فرمايد خداوند مي  كه  اراده  از معدن  دهيم مي  ؟ جواب آمده به وجود  معدني  از چه  دمو آ  عالم
    .فيكون  كن  له  يقول  ان شيئاً
    اي فاصله  مراد و اراده  بين.  است  نمودار شدن  اراده  محض  كند، به مي  را اراده  چيزي اين كه  محض  به
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و   توليدات  تمامي  معدن  و قدرت  علم  شود، اين مي  و قدرت  علم  بهمجهز   كه  اراده  پس.  در كار نيست
 ،رهاناال  تحت  من  تجري  كه  است  عدن  جنات  و قدرت  علم  يعني. شود پيدا مي  از آن  كه  است  نايعيص

خدا يا   اراده  ادنمع  تمامي  معدن. كنند توليد مي  و زحمت  رنج  ند بدونبخواه آن چه  و قدرت  از علم
،  نموده  واجب  انسانرا بر   خداوند دو مسئله.  است  شده  و قدرت  علم  مجهز به  كه  است  يانسان  اراده
خدا قرار   و تربيت  تعليم  تحت اين كه  اول  مسئله. گيرد قرار مي  و دوم  اول  در مرتبه  كه  اي  مسئله
  اوليه  واجب  اين. باشد  و تعقل  در تفكر و تعلم  شاگرد خدا دائم  استاد و خود را جاي  خدا را جاي. گيرد
با خدا   و تفكر در ارتباط  و تعقل  تعلم  در خط  كنند و همه  دستور عمل  اين  به انسان هااگر .  است

در   نو آسا  دارند ساده  الزم آن چهدارد و  بر مي آن ها  را از دوش  زندگي  و زحمت  باشند، خداوند رنج
خود   را به  زندگي  مجهز كند و سازندگي  و قدرت  علم  را به آن ها  كه  گذارد تا روزي مي آن هااختيار 
فرار كردند و حاضر   تربيت و  تعليم  اگر از مكتب.  است  كار و فعاليت  راه  دوم  راه. واگذار نمايد آن ها

زند تا از مسير كار  را كار مي آن ها. كند ميداير  آن ها  براي  نشدند كار و كاسبي  و تعلم  تعقل  به
  مقصد واقعي  به  ودانش  علم  بر پايه. مجهز شوند  و دانش  علم  به  كردن  و زندگي  و توليد نمودن  كردن

  سرمايه  نكند يك  حركت  دو راه  از اين  اگر در يكي  انسان. برسند  است  كامل  تجهيزات  همان  خود كه
پيدا   و زندگي  حيات  ارزش .ماند مي  در حد صفر باقي  و قدرت  لماز نظر ع اوالً  كه  است  امديراكد و ج

و   و يا درس  كار و فعاليت  گذارند و به مي  خود را معطل  وجودي  هاي  هسرماي  كه  انسان هايي. كند نمي
  كه  كنيم مي  مشاهده. شوند مي  قعوا )ع( اطهار  خدا و ائمه  و نفرين  لعنت  شوند مشمول نمي  مشغول  دانش
  انسان  ثروت.   مقدر فرموده  كار و كاسبي انسان ها  براي  و اوقات  ساعات  در تمامي  اسالم  مقدس  دين

    اال ما سعي  نسانلال  ليس: فرمايد مي.  است  آورده به دست  و زحمت  با رنج  داند كه چيزها مي  را در همان
و   را با رنج آن  كه  است  چيزي  مالك. باشد خود مي  و كوشش  سعي  نتايج  لكما  فقط  انسان  يعني

كار و   سرمايه  اصل اوالً  دهد كه خداوند دستور مي  شريفه  دو آيه  در اين. آورد مي به دست  زحمت
  مايهدو سر  فاقد اين  كه  زيرا كسي بماند  محفوظ  بايستي  مالي  درتق  باشد و چه  بدني  قواي  چه  كاسبي
       دستور . شود مي  متوقف  ر مسير كار و فعاليتد قهراً. كند  تواند فعاليت باشد، نمي  و معنوي  مادي
آن   جايز نيست  هست  ها در اختيارت  سرمايه  با حفظ  كار و فعاليت  امكانات  كه  در حالي  دهد كه مي

را در   هايت  سرمايه  تمامي  نه. مند نشوند  از تو بهره سان هاانو   جامعه  كه  باشي  و خشن  خشك چنان
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  هم  و نه باشد  بسته  گردنش  به  هايشدست  كه  مانند كسي  باشي  كار و معطل بي  كه  قررا بده  اختيار مردم
  كه  است  دو دستور همين  اين  بين  جمع. نرسد  افراد جامعه  از تو به  يا رطوبتي  نمي  كه  و خشن  خشك

خود   وجودي  را از بركات  جامعه  سرمايه  با حفظ  و سازندگي  و صنعت  ارزاق از مسير توليد انسان ها
  .داير باشد  ، توليدات ها محفوظ  سرمايه. مند كند  بهره

نداز در خود را از تقدير خدا جلو ني  مردم  هرگز در اداره :فرمايد مي )ص(  پيغمبر اكرم  به  ام  سي  و در آيه
و   سرمايه  اي  هعد  خود براي  خداوند در مديريت. كند مي  را اداره آن هاخدا   كه  باش  چنان  مردم  اداره
تا   فقر و ناداري  اي  عده  قرار دهد و براي  و حاكميت  مديريت  را در مقام آن هاكند تا  مقدر مي  ثروت
  علم  به  كه بماند تا روزي  محفوظ  در عالم  زندگي  نظام  و در نتيجه قرار دهد  را در مسير اطاعت آن ها

  .قرار گيرند  مجهز شوند و در حد تساوي  دانش و
  خود را از ترس  فرزندان :فرمايد كند و مي مي  بحث آن ها  حال  و رعايت  فرزندان  بارهدر  و يكم  سي  آيه

 ما.  ماست به دست آن هاشما و   روزي. كنند نكشيد مي  بر شما تحميل  كه  زيادي  جو مخار  روزي
  آيه  اين  در حاشيه.  است  بزرگي  خطاي  فرزندان  قتل.  رسانيم را مي آن هاشما و   روزي  كه  هستيم
كند و  مي  فرزندان  حال  رعايت  ور بهو مرد را مجب  زن  كه  بسيار است  هم  و احاديث  واياتر  شريفه

 كند  مي  مادر ها را تعريف  كه  ياتيروا. آن ها  تقليل  تكثير اوالد باشند نه  در مقام  كند كه مي  سفارش
  كه  دارد و يا زماني  ديگر در رحم  اي  و بچه  لدر بغ  اي  بچه  كه  است  مادرها كسي  بهترين :فرمايد مي
  جهاد را بر مردان شما  اهللا  كنند يا رسول مي  كنند عرض مي  سؤآلخدا   از رسول  جهاد زنان  بارهدر

 آن هازيرا  ايد قرار داده  را در محروميت  زنانو   برداشته  جهاد را از زنان  حكم  ايد و اين  فرموده  واجب
  حضرت. خدا شهيد شوند  بجنگند و در راه  بروند با كفار و مشركين  جنگ  ميدان  به دارند  دوست  هم

بيشتر در   چند برابر از مردان  شهادت  ثواب  جهاد و هم  وابث  جهاد و هم  حكم  هم :فرمودند  در جواب
دنيا ه خود را ب  بچه  كه  شوند تا روزي مي  حامله  كه  از روزي  مادران.  است  مقدر و مقرر شده  زنان  باره
و   يآزاد  كند به پيدا مي  قدرت  بچه  كه  زماني ثمر برسانند تا  دهند تا به او شير مي  آورند و به مي

  و پرورش  داري  بچه  در اين  مادر دارد مادران  به  ها احتياج مدت  اين  كند در تمامي  زندگي  استقالل
در   كشد كه نمي  بيشتر طول  چند ساعتي  داناگر جهاد مر. خدا هستند  مانند مجاهد در راه  كودكان
  كه  زناني. ثمر برسانند  خود را به  كودكانكشد تا  يم  طول  و چند ماه  چند سال  جنگند جهاد زنان  ميدان
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و   دنيا آوردهه جهادگر ب  كه  زني. خدا هستند  روند شهيد راه از دنيا مي  زايمان  يا در حال  مدت  در اين
و   آيات. شود مي  خدا كشته  در راه  ند او كهاز فرز  كمتر نيست  ثوابش  است  داده  مجاهد پرورش

  كند كه مي  و ترغيب  تشويق پدر و مادر  را  كه  زياد است  خيلي  شريفه  آيه  همين  جمله از و  احاديث
پدر   حقوق  درباره  كه  و رواياتي  آيات  كنيم مي  مشاهده. ثمر برسانند  كنند و به  خود را تربيت   فرزندان

را   مادران  مادر، حق و پدر  حق  درباره  سجاديه  صحيفه  جمله  كند از آن مي  و مادر بر فرزند  بحث
مادر خود را   حق  فرزندان   و بيشتر اصرار دارد كه كند و بيشتر مي  تعريف  پدران  برابر حق  ينچند

.  است  با مادران  اصالت  روز قيامت   اصرار دارد كه  هم  روز قيامت  و روايات  در احاديث. كنند  رعايت
  زندگي. پذيرند را مي  ، فرزندان مادران  رضايت  جلب  از طريق. ددهن مي  نسبت  مادران  را به  فرزندان
و   حسب  تسؤآالكنند و  پدر صادر مي به نام  ها را اول  در دنيا شناسنامه.  دنياست  عكس  به  آخرت
  خود را به  نسبت كند و  خواهند پدر خود را معرفي مي  يانساناز هر .  است  پدران  ابتدا درباره  هم  نسب

  به  فرزندان  انتساب  كه  است  طوري  و روايت  آيات.  است  عكس  به  در قيامت  وليكن پدر تذكر دهد
. دندار  رسميت  پدران  به آن ها  انتساب  شود وليكن نمي  ساقط  كند و از رسميت پيدا نمي  لغويت  مادران

    .و ال يتسائلونيومئذ   بينهم  ال انساب :فرمايد خدا مي  كه  شريفه  آيه  اين
.  است  مردم  و اخالق  جا از اعمال  ها همه پرسش.  است  كدام  ، مادرت كيست  پدرت  كنند كه نمي  سؤآل
. بدهد  خود را از دست  پيدا كند و يا ارزش  لغويت  است  و پدر ممكن انسان ها  بين  نسبي  رابطه  پس

  خواهي  مادران  به  هم  فرزندان  و محبت  است  خود محفوظ  حال  به  مادران  به  فرزندان  انتساب  وليكن
زيادتر   از پدران  فرزندان  به  مادران  محبت  همچنين.  بيشتر است  پدران  به آن ها  از محبت  نخواهي
  مسير خدمتاز  انسان ها  كشند و محبت مي  خود زحمت  فرزندان  براي  نزيادتر از پدرا  مادران  است
كند و و نظر  پيدا مي  كند زيادتر محبت  خدمتبيشتر   چيزي  به  هر كسي. كند پيدا مي  عفو ض  شدت

تا   بارداري  ابتداي  از همان  كودكان  بيشتر است  از پدران  فرزندان  به  مادران  خدمت اين كه  به
  بر پايه. كنند مي  يمادر زندگ  مادر و دامن  بكنند در مكت و فكر پيدا مي  يأر  استقالل  كه روزگاري

  دين  اگر از جوهره  است  شفاعت   اساس  محبت  و اين كند پيدا مي  شدت  هم  محبت  خدمت  كثرت  همين
  يا چيزي  كسي  به  هر كسي.  است  محبت  كه  ستا اين  ؟ جواب چيست  كنيم  سؤآلخدا   دين  خدا و روح

  از امام  وقتي  حديثي  در يك. دارد  دين  ميزان  همان  هباشد ب  بسيار ضعيف  دارد، هرچند محبتش  محبت
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  جواب  حضرت.  است  الزم  هم  محبت  آيا در دين  اهللا  رسول  يابن  كنند كه مي  سؤآل  السالم  عليه  صادق
  . اال الحب  الدين  هل :دهند   مي

  به  محبت  هر چه.  است  محبت  به  آن  و ارزش  دين  موجوديت  تمام.  هست  چيزي  محبت به جز  مگر دين
بر .  تر است  كمتر باشد ضعيف  چهو هر  است قوي تربهتر و   انسان  خدا زيادتر باشد دين  خدا و بندگان

  به  و مادران  زنان  زند محبت يكديگر دور مي  به  ر مدار محبتب ها انسان  دين  كه  مالك  همين  پايه
ر و زيادتر بيشت  خيلي  از فرزندان  مادران  شفاعت.  بيشتر است  پدران  ز محبتا  انسان  نوع  و به  فرزندان

      يا مردي  از هر زني  روز قيامت  كه  زياد است  احاديث.  پدران  تا شفاعت. شود مي  واقع  مورد قبول
  خود منسوب  انمادر  خود را به  كه  تراست گواراتر و آسان  فرزندان  براي.  پرسند مادر تو كيست  مي

اوالد   نقش  است  الزم اين جادر . شود مي  واقع  بيشتر مورد قبول  دانفرزن  درباره  مادران  كنند و شفاعت
از توالد و   اگر بشريت  كه  بدانيم  آخرت  زندگي به سوي آن ها  و حركت  بشريت  را در پيشبرد جامعه

  يعني.رسد ثمر نمي  شود و به مي  متوقف  انسان  زندگي  رهدنيا نياورد، شج  به  بازماند و فرزندي  تناسل
را   انسانوجود   رشد شجره اين جادر   است  رسد چقدر خوب نمي  شهر آخرت  به  تكامل  ر خطد  كاروان

به   بهشتي  تا زندگي. رشد كند و قد بكشد  است  تا كجا الزم  شجره  اين  و بدانيم  ببينيم.  در نظر بگيريم
  زندگي  آن  ثمره  و يا آخرين  درخت  اين  ثمره  كنيم  تشبيه  درختي  را به  اگر بشريت  شك  بي. آيد وجود
از   ثمره  شود آخرين مي  شناخته  شهر بهشت  عنوان  هب  كه  فاضله  يا مدينه  الهي  حكومت. باشد  مي  بهشتي
قد بكشد و   است  يا بيشتر و زيادتر الزم  سال  سي  مدت  ظرف  كه  درختي.  است  بشريت  جامعه  شجره
كنند از   او را قطع  و برگ  اگر شاخ. كند  وجود خود را تقديم  در آورد تا در انتها ثمره  و برگ  شاخ

 است  شده  كشت  كه  در سرزميني  آزادانه  درخت  آن  است  الزم  پس. رسد ثمر نمي  ماند و به رشد باز مي
سر بكشد   متعارف  اندازه  ديگر تا به  ديگر و برگ  و باز شاخه  و برگي  اي  شاخه  لو هر سا شود  آبياري 

از مسير   كه  است  اي شجره  كيفيت  همين  به  بشريت. كند  خود را تقديم  آخر ثمرات  هاي و در سال
    پيدا   پرورشو افكار   علوم  در فضاي. كند و رشد ميكشد  قد مي  فرزندان  و پيدايش  ناسلتوالد و ت

و   الهي  كومتح  خود را كه  ها ثمرات  ها و شكوفه  شاخه  و آخرين  نسل  آخرين به وسيلهكند تا   مي
  فرض  نهالي  صورت  را به  شما پدر و مادر اول. كند  تقديم  بشريت  جامعه  باشد به مي  بهشتي  زندگي

ها   شاخه  صورت  را به آن ها  زنند فرزندان مي  برگ و  اند و شاخ  شده  كشت  زندگي  در زمينه  كنيد كه
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  را كه  معيني  فضاي  كشد تا آن  زند، قد مي مي  جوانه  و ماهي  هر سال  كه در نظر بگيريد  ييها  و شكوفه
  كه  شجره  اين. خود قرار دهد  را زير سايه كاينات  و همه  زمين  پر كند و كره  است  خدا در نظر گرفته

از   اول  سال. كند رشد مي  فرزندان  وسيله  به  فيو كي  كمي  و حوا هستند در دو جهت  آدم  آن  اول  اصله
  ده  شود و باز آن نفر مي  دو نفر ده. آيند دنيا ميه تا يا بيشتر و كمتر ب  هد  فرزنداني  پدر و مادر اول  آن

  شجره  و برگ  شاخ  كه  تعداد نفرات همين طور .هزار نفر  صد نفر در آينده  و آنصد نفر   نفر در آينده
.  ناميم مي  و تصاعد را رشد كمي  كثرت  اين. روند باال مي  كنند و تصاعدي پيدا مي  هستند، كثرت  انسان
شود رشد  پيدا مي  هم  فيرشد كي  كمي رشد  شوند در مسير همين بيشتر و بيشتر مي  تعداد نفرات  يعني
از   كه  و معارف  از علوم آن چه. فهمند را مي  بيشتر و بهتر زندگي  اول  از نسل  ومد  نسل  يعني  كيفي
  افزايند و باز كتاب مي  بر آن  اي  و يا چند صفحه  خود چند سطري  اند در زمان  گرفته  تحويل  اول  نسل

. دهند مي  آينده  نسل  ويل، تح تر استبهتر و به  ييها  و زندگي  و معارف  علوم  همان  خود را كه  خاطرات
 :فرمايد كند و مي مي  ييتعبير زيبا  و كيفي  رشد كمي  از اين  مقدس  خداوند در كتاب همين طور

    .طبق  طبقا عن  لتركبن
  تركيب.  و رشد نمودن  دنييرو  كيفيت  شويد به ديگر ظاهر مي  از طبقه  اي  بقهط انسان هاشما   يعني

  دوم  قهطب  دهد، يعني مي  گزارش  از درخت  و ميوه  رگو ب  شاخ  پيدايش  صورت  هرا ب انسان ها  طبقات
  طبقات همين طور،  از دوم  سوم  فهمد و باز طبقه  كشد و بهتر مي  بهتر قد مي. شود ظاهر مي  اول  از طبقه
.  است  پيغمبران  فيو كي  مانند رشد كمي  از مسير توليد نسل  بشريت  جامعه  و كيفي  رشد كمي.  آينده

  مدت  در طول  ميان  و در اين  خاتم  و نفر آخر حضرت  لبشر استابو  آدم آن ها  عدد اول  كه  پيغمبران
و شعور   و حوا را با عقل  و شعور آدم  ، اگر عقلو چهارهزار نفر  و بيست صد يك  هزار سال  هشت

عدد   مانند مقايسه  مقايسه  ، اين ا در نظر بگيريمزهر  و يا حضرت  كبري  خديجه  و حضرت  پيغمبر خاتم
باالترند و   گذشته  و شعور و استعداد از پيغمبران  ، از نظر عقل آينده  پيغمبران.  است بي نهايتبا   يك

  هيمن  ديگر به  يانسان ها.  است  ترين كامل  كه  آخرين  رسد به ها بهتر و بهتر تا مي  آينده همين طور
  و علم  آينده  هاي كند، رشد نسل رشد مي  و صنعت  در مسير تجربه  بشريت  خود ما كه  ر زماند  كيفيت
را در نظر   نقليه  وسايل  صنعت  شما اين.  است عالي تربهتر و   گذشته  هاي از رشد نسل آن ها  و تجربه
صد   يانسان هاو   و گاري  كهساختند مانند درش  مركبي  چه  اوليه  يانسان ها  مرتبه  در اولين. بگيريد



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

و   در مسير عقل.  ييفضا  هاي  ساختند مانند هواپيما و سفينه  ييها  ها يا وسيله مركب  چه  آينده  سال
بهتر و بيشتر   گذشته  هاي از نسل  فرزندان به وسيله  آينده  هاي رشد نسل  كيفيت  همين  به  هم  ايمان
  چهارده  رهبري  خدا به  حكومت  فضاي  رشد كنند تا آخرين  است  فضا الزم  در آن  كه  ييفضا.  است

  بايستي  در مسير تكامل  بشريت  شجره  بلند كه  نهايت  بي  است  ييفضا  شود گفت مي  كه  است )ع( معصوم
  اگر جمعيتگيرد،  مي  انجام  فرزندان رشد به وسيله  اين. برساند و فضا را پر كند  عالي  فضاي  اين  را به خود
  مانند كارواني.  نخواهند داشت  اي دنيا نياورد ديگر آيندهه ب  كنند و فرزندي  خود را متوقف  زمان

  ظهور امام  زمينه  هستند كه  فرزندان  اين. شود مي  متوقف  مقصد در بيابان  به  از رسيدن  پيش  هستند كه
ز مسير توالد و ا  بشريت  يعني.  مقصد است  متحكو  كنند و آن مي  او را فراهم  و حكومت  )ع(زمان
  تمام  كه  نسلي  رسد به كند تا مي رشد مي  و كيفي  از نظر كمي  انفرزند به وسيلهكند  مي  حركت  تناسل
افزودند تا در انتها از خود   بر آن  و خود چيزي اند  ثمر رسانده  اند و به  ديدهرا   گذشته  هاي  تجربه
  آخرين. دارند دعا بر مي  به  دست  انتظار فرج  به. كنند مي  عجز و ناتواني  و احساس وندش مي مأيوس
  است  مقصد رسيده  و به  رسيده  شهر بهشت  به  است  مانند سر كاروان  امتياز دارد كه  جهت  از اين  نسل
و بيشتر   فرزندان  ز پيدايشا  اگر با جلوگيري  بشريت  پس.  است  )ع(زمان  امام  حكومت  شهر دايره  و آن

از توليد   ممانعت  باشد، اين  پسر يا دختر نداشته  فرزندي  كند كه  و خود را ملزم كند  فعاليت اين هااز 
  را پيش انسان هاكند و  مي  را قطع  بشريت  شجره  نوك  هاي  ها و شكوفه  شاخه  كه  است  مانند اين  نسل

منظور خداوند اصرار   همين  به. سازد مي  متوقف  زندگي  و برهوت  بانر بياد  واقعي  تمدن  به  از رسيدن
  نامشروع  زيرا روابط. كند مي  را تحريم  نامشروع  رابطه. باشد  و مرد مشروع  نز  روابط اوالً  دارد كه

خود را   فرزندان  و ازدواج  مشروع  با روابط  اصرار دارد كه.  است  نسل  قطع  از عوالم  بزرگي  عامل  يك
  و شوهر فرزند تقديم  شما زن  يعني . و قدموا ال نفسكم :فرمايد مي  فرزندان  خداوند درباره. كنند  تقديم
لذا در آخر . شهر بهشتندو   تمدن  هاي  دروازه  و كليد فتح  آخرت  هاي  شما ذخيره  فرزندان  يعني. كنيد
بهتر و   كه از آياتي  يكي .آيد مي  حساب  به  كبيره  و گناه  گبزر  خطاي  فرزندان  قتل: فرمايد مي  آيه

 والسماء بنيناها بايد: فرمايد  مي وندخدا  كه  است  شريفه  آيه  دهد اين مي  را پرورش  آيه  اين  بيشتر معني
    .و انا لموسعون

    بعضي.  دهيم مي  وسعت  ينرا بيشتر از ا و آن  ايم  خود ساخته  قدرت  دست  را به  آسمان  ما اين  يعني
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گويند  مي اين طور.  است  ستارگان  كند، فضاي پيدا مي  در تقدير خدا وسعت  كه  يآسمانكنند  مي  خيال
  به  تر است ما نزديك  به  كه  ييباشند از فضا از مركز مي  خارج  گريز از مركز به  در حال  ستارگان  كه
.  است  آسمان  گسترش  معناي  دور تر به  فضاي  فرار به  كنند و اين ر ميفرا  ما دور تر است  به  كه  ييفضا

  وسعت  خلقت  عالم  وسعت  كه  است  مسلم.  دهيم مي  را وسعت آسمان هاما فضاها را و  :فرمايد خدا مي
  عالم  يك  كدام و هر  در فضا هست  كنيد ميليارد ميليارد ستاره  شما فرض. باشد مي  و عددي  كمي

. خدا نيستند  با وجود نا متناهي  شوند متناسب  مي  اعداد شمارش  به  كه  عوالم  هستند اين  مسكوني
از . آخر  و بدون  اول  بدون  يعني  است  و ابدي  ازلي  از نظر زمان  نامتناهي  است  حقيقتي  خداوند يك
  بهجا  پيدا كند و از آن  وجود خدا خاتمهجا  در آن  شود كه پيدا نمي  ييجا  است  نامتناهي  نظر وجود هم

 زيرا وجودي. كند پيدا نمي  ييوجود خود انتها  وسعت  خود براي  و قدرت  علم  بعد نباشد، خداوند به
صفر  بي نهايتزيرا عدد در برابر   سازگار نيست  با اعداد متناهي  وجود نامتناهي  و اين  نامتناهي  ستا
مانند   و اعداد در برابر اقيانوس  است  مانند اقيانوس  وجود نامتناهي. زياد باشد  آيد، گرچه مي  حساب  به

  وجود ندارد، با اين  و دريا تناسبي  قطره  شود و بين نمي  قانع  قطره  به  ز اقيانوس، هرگ آب  قطره  يك
  خداوند متعال  مطلوبتعبير ما گشادتر كند   ند و يا بهرا بيشتر ك  خداوند عوالم  كه  كمي  وسعت  حساب
  ، اين بسيار كوچك  در برابر وجود خداوند صفرند و يا عددي  باشند باز هم  چهزيرا اعداد هر  نيست
شود،  داير مي  انسان  وسيله  به  كيفي  وسعت.  كمي  وسعت  نه  است  كيفي  وسعت  شريفه  در آيه  وسعت
فهمند و باز  روند بيشتر و بهتر مي مي  پيش  معرفت  بو در مكت  انشو د  علم  در فضاي انسان ها  يعني

  فضاي  را به  انسان  فهم  توانيد فضاي ، شما مي است  گسترش  قابل انسان ها  فهم. فهمند بيشتر و بهتر مي
در  انسان ها.  است  ساخته انسان ها  خداوند برابر چشم  كه  است  ميداني  عالم  كنيد فضاي  تشبيه  عالم
  تا بدانند كسي ببينند  توانند برابر ديد خودشان  ، نمي است  مسقف  كه  و در ميداني  تهدربس  مسقف  اتاق
دارد   ديدن  قدرت  كه  هر ميزاني  به  انسان  چشم اين كه  براي. كنند مي  زندگي  خانه  در حبس  ند كههست

، در  است  را آفريده  ستارگان  فضاي  د متعالخداون. باشد  ديد او وجود نداشته  سر راه  بايد ببيند و مانعي
 آن هاديد   براي  رسند كه نمي  ييجا  كنند به مي  بيشتر نگاه  هرچه  يا غير مسلح  مسلح  هاي فضا چشم  اين

  رسند و به نمي  ييجا  به  سير نور بتوانند پرواز كنند، باز هم  با سرعت  اگر هم. باشد  وجود داشته  مانعي
  به  است  ما ساخته  خداوند برابر چشم  كه  است  ييسر ما فضا  روي  فضاي  اين. كنند برخورد نمي  مانعي
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ما در   عقل  مغز ما و قدرت.  آمده به وجودما   و علم  برابر فكر ما و برابر عقل  هم  ييفضا  كيفيت  همين
فهمد، بعد  پدر و مادر خود را مي  زندگي  طابتدا محي.  ستارگان  كند غير از فضاي مي  فعاليت  ييفضا

  افتد كه فكر مي  ها به  ا را و در آيندهدني  را و در آينده  مملكت  فهمد و باز در آينده شهر و روستا را مي
  ، خلقترا بفهمد  وآدم  عالم  كند، خلقت تفكر مي  و دانش  علم  در ميدانگردد،  ضا را بفهمد و باز برميف

خدا   ذات  ناختش  براي. كند خدا تفكر مي  خدا و علم  صفات  در شناخت  دانست  را كه  و آدم  عالم
  آفريده  نامتناهي  فضاي  نوع  سه  انسان  فهم  و برابر قدرت  انسانوند برابر فكر كند، خدا پيدا مي  آمادگي

خداوند   انسان  فهم  تديگر برابر قدر  تعبيري  كند و يا به مي  فعاليت  مكتب  سه  در اين  انسانفكر   كه
  و جسماني  را از نظر مادي  خلقت  تا هندسه  عالم  و جسمانيت  ماديت  كتاب  ، يكي آفريده  كتاب  سه

  را كه  مجرد را و يا فرشتگان  كند، تا روح مي  فضا فعاليت  ، در اين فرشتهو   روح  فضاي  بشناسد، دوم
ها  رنگ  شود؟ اين ظاهر مي  چگونه  در عالم  حيات ؟ چيست  روح. هستند بشناسد  و حركت  حيات  املع

،  انسانبرابر فكر   است  ييشود؟ فضا مي  ساخته  آيد؟ و چگونه ها از كجا مي ها و نورانيت ييو زيبا
   پيدا  آن هاوجود   به  يقين. كند مي  را كشف  و فرشته  روح  وديتو شعور، موج  درك  با نيروي  انسان
قد و   توانيم نمي  وليكن  پيدا كنيم  و فرشته  وجود روح  به  يقين  توانيم مي. تواند ببيند نمي  كنكند ولي مي

و   از نظر علم  كه  خداوند متعال  مقدس  ذات  سوم  و كتاب  را بشناسيم  روح  را و يا جنسيت  فرشته  باالي
  به  و يا نزديك  نامتناهي  هر سه  كه  كتاب  نوع  سه  اين.  نيست  درك  ، وجود قابل و وسعت  قدرت

يا   آسمان  كلمه  هر جا در قرآن.  است  عالم  دوم  آسمان  انسان  فهم.  است  انسان  فهم  ميدان  است  نامتناهي
  فهم  و قدرت  ستفكر شما  فضاي  در باطن  وليكن  سر شماست  باالي  بينيد در ظاهر فضاي مي  سماوات

و   تكامل  در خط  انسان  يعني.  است  انسانفكر   فضاي  وسعت  قابل  آسمان. باشد و شعور شما مي
  حركت  نامتناهي  كتاب  ر سهد  و چون كند پيدا مي  وسعت و  رود و گسترش باال مي وباال   علمي  ترقيات

خدا و   مطلوب  و فعاليت  حركت  و اين  است  و فعاليت  در حركت  رسد و دائم آخر نمي  كند، به مي
او پيدا شود و بگويند تا   و تكامل  ترقي  سر راه  مانعي  برسد كه  ييجا  به  انساناگر .  است  انسان  مطلوب
  انساندر وجود   زيرا حركت.  است  شده  حبس  كند كه مي  ، احساس نيست  ييو جا  جا ديگر راهي همين
  ساخته  مخلوقي  داند چه مي  ارد، خداوند خودشند  مناسبت  ، با توقف است  و رواني  فطري  مسئله  يك
  ، هرگز به است  عدد و مراتب  از نوع  كه  حركت.   قرار داده  او را نامتناهي  تكاملي  هاي  ، لذا برنامه است
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يا   شد، ديگر چيزي  ، تمام است  ، بس است  بگويند بس  انسان  شود و به  متوقف  رسد كه نمي  نامتناهي
 اذا :فرمايد  ديگر مي  شد و آيات  قرائت  بحث  در اول  كه  شريفه  آيه  لذا خداوند در اين.  تنيس  كسي

و يا  شكوفا شود  آسمان، امتداد پيدا كند  زمين  يعني  مددت  اذا االرض :فرمايد  يا مي  السماء انشقت
    .السماء بالغمام  تشقق  ويوم :فرمايد  ديگر مي  جاي
  به  مربوط  آيات  اين  و شكوفا گردد، تمامي  شكفته  آسمانشود و   برداشته  آسماناز   رهتي  ابرهاي  يعني
اختيار   د، فضا را بهكن را تسخير مي  آسمانشكوفا شود،   انسانفكر   كه  ، وقتي است  انسانفكر   فضاي

و   حركت  براي  است  دانيمي  هم اين. شود  مي  ديگر مسلط  و چيزهاي  و ستاره  بر ماه. آورد خود در مي
  شود و بعد از بلوغ  دارد تا بالغ  كودكستاني  دوره  يك  ميدان  در اين  انسان  ، وليكنانسان ها  تكامل
سخر  :فرمايد  خداوند مي  خر نمايد كهها را مس و زمين آسمان ها  باشد، كه  ديگر، تا چنان  هاي  دوره
   . االرض  و ما في  السموات  ما في  لكم
را   الهي  حكومت  كند آن يدا ميپ  و علمي  و عقلي  اجبار فكري  كه  است  زماني  همان  يانسان  جامعه  بلوغ

خود بر   ومتو يا حك  انسانبر   انسان  حكومت  انساندر فكر و استعداد   كه زماني. آورد مي به وجود
  كريف  چنين يك  كه زماني. گردد داير مي  نانساخدا و اولياء خدا بر   كند، حكومت پيدا مي  خود لغويت
  طلبند، جامعه خود را از خدا مي  دارند و فرج دعا برمي  به  دست  فقط  كه شود پيدا مي  جامعه  در بزرگان

به   بلوغ  و اين  است  شده  او شروع  بلوغ  و دوران  شده  او تمام  كودكستاني  دوره.  است  شده  بالغ  بشريت
  .برسد  حد بلوغ  كشد تا به قد مي  در مسير توالد و تناسل  جامعه  يعني گيرد مي  ها انجام لنس وسيله

  تكاملي  هاي قدم  منزله  به  بعد از ديگري  ها يكي شد، نسل  روشن  گذشته  در مباحث  كه  ترتيبي  به
  برد و باز اين جلو مي  به  دمو يا دو ق  قدم  يك  و تمدن  و فكر و صنعت  را از نظر علم  بشريت  كه  است
      در مسير حركت  دهد و خودش مي  بعد از خودش  نسل  را تحويل   و پيشرفتگي  جلو افتادگي  ميزان

  از طبيعت  ديگري  صفحه  هم  ، خودش و دانسته  فهميده  از گذشتگان آن چه  اضافه  بعد به  نسل. خوابد مي
  كيفيت  همين  به.  و نفهميده  را ندانسته آن  گذشته  نسل  داند كه و ميفهمد  را مي  مطالبي. گشايد را مي
در مسير  آن ها  مانند تكامل  الهي  حكومت  كار آمدن  و روي  اسرار زندگي  در كشف انسان ها  تكامل
  مقايسهبشر   ييابتدا  با اختراعات  مختلف  روز را در مراحل  شما اختراعات.  است  و صنايع  تجربي  علوم

  و ديگر اختراعات  تمخابرا  وسايل، يا  زمان  يانسان هابا   گذشته  يانسان ها  نقليه  طيوسا مثالًكنيد، 
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  تا نسل  پيدا كرده  بهتر و بيشتري  و كيفيت  كميت  آينده  نسل به وسيله  وسايل  اين  كنيد كه مي  مشاهده
  و اختراعات  صنايع  كه سازد تا روزي مي  يعالي تربهتر و   صنايع  آينده  طور نسل  و همين  گذشته
  . گردد مي  الهي  و يا صنايع  طبيعي  عبا صناي  هماهنگ  يانسان
ها و  كنند ايجاد دولت مي  حركت  دارند و تكاملي  شرفتپي  در آن انسان ها  كه  از مسائلي  يكي

  و طبيعي  ضروري  از نيازهاي  ييك  بشريت  ها در جامعه و دولت حكومت هاوجود  . ستها حكومت
  به  ها نيز احتياج  پدر و مادر دارند جامعه  به  و طبيعي  رواني  احتياج  كودكان  كه همان طور.  است  انسان

  معاش  براي  و تسهيالتي. آورد  نظام  را به آن ها  كند و زندگي  را ضبط آن هادارند تا   و دولتي  حكومت
ها  و دولت حكومت ها  پيدايش. كنند پيدا مي  تكامل انسان ها  هم  خط  در اين. كند  فراهم آن هاو معاد 

  و ظالمي  هر قلدري  در روزگار گذشته.  گذشتگان به وسيله، تا  است عالي تربهتر و   آيندگان به وسيله
. شدند مي  تسليم  شد، مردم مي  مسلط  رسيد و بر اوضاع مي  قدرت  به  و يا دزدي  زني راه  از طريق  كه

  يانسان هافكر خود   بدانند يا به  و يا غير صالح  را صالح  دولت  نداشتند كه  و دانشي  عقلي  چنان  يك
  حكومت  سأنفر در ر يك  بود كه  همين  اصل. بنشانند  مسند حكومت  را به  يا غير ديني  ديني  برجسته

و   علم  پر بركت  از سفره آن ها  براي  معاويه  و نرم  چرب  و شايد سفره )ع(  باشد يا علي  باشد، معاويه
  كار آمدن  و روي حكومت هاها از نظر ايجاد   در آينده  كيفيت  همين  باز بهو  بهتر بود )ع(موال   حكمت
ها را در مسند  ترين و عاقل  ترين ها را، عادل كنند بهترين مي  سعي. كنند پيدا مي  ها تكامل دولت
. گردد آورند ظاهر مي مي به وجودرا   آينده  زندگي  كه  فرزندان به وسيله  هم  تكامل  اين. بنشانند  قدرت

  بهتر از حكومت  خود حكومتي  پدر و مادر خود را تكرار نكنند و براي  كنند اشتباه مي  سعي  فرزندان
 به وسيله  در تمدن انسان ها  و يا پيشرفت  حكومتي  تكامل  اين. آورند به وجودآباء و اجداد خود 

  داند كه رسد و مي مي  ودانش  از علم  و مقامي  بهمرت  به  بشريت  كه كند تا روزي پيدا مي  ادامه  فرزندان
 مخصوصاً ، و بقا نيست  دوام  قابل  خودشانو فكر   خودشان  از جنس انسان ها به وسيله انسان ها  زندگي

ظاهر   مملكت  شهر و يك  يك به صورت  زمين  كره  تمام و شود ر ميبيشتر و زيادت  فساد جهاني  كه
دارند و هر جا   و آني  فوري  هستند با يكديگر رابطه  كه  عالم  در هر جاي انسان ها  تمامي  گردد كه مي

  ادثهح  آن  كه  است  اين  و كشتار ظاهر گردد، مثل  پيدا شود، قتل  اي  حادثه  زمين  از كره  اي در گوشه
و جابر   ظالم  حكام بر. شود بلند مي  عالم  اهل  تمامي  راضايراد و اعت  صداي  شده  قعوا  زمين  كره  در تمام
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. شود مي  جهاني  يانسانفكر هر   زماني  چنين  در يك. كنند مي  تازند و اعتراض گيرند، بر او مي ايراد مي
    كه  قرآن  شريفه  يهآرود و شايد  هر جا  بخواهد مي  كه كند، مي  زندگي  عالم  در تمام  آدميهر   ييگو
  .شيبا  الولدان  يجعل  يوم: فرمايد دانند، مي فهمند و مي مي  مانند پيران  و كودكان  نانجوا :فرمايد مي

  گذشته  يانسان ها  كهآن قدر  يعني. گيرند قرار مي  پيران  در وضع  كودكان  شود كه مي  روزگاري  يعني
فهمند  خود مي  و جواني  كودكي  دوران در  اند كودكان  ديده  اند و يا حادثه هميدهف  صد سال  مدت  رفظ

پر   كرد، زمينپيدا   وسعت انسان هافكر    شدن  برابر  جهاني  كه  زماني  چنين  در يك. بينند مي  و حادثه
ها  و غارت  ها و قتل و ستم  ها و ظلم تمصيب. آيد مي به وجود  جهاني  شود، استيصال و جور مي  از ظلم

و   مظل  اين  نازعات  خداوند در سوره  شود كه زياد مي آن قدر  كشتار جمعي  هاي  با اسلحه مخصوصاً
    .الكبري  الطامه  جاءتفاذا  :فرمايد كند و مي مي  را تعريف  فساد فراوان

  و كشتار شود، در   و جور وقتل  پر از ظلم  زمين  كرهشود،   مي  واقع  جهاني  بزرگ  حادثه  كه  روزي  يعني 
   ديگري  تواند اميد به نمي  ، كسي شده  منصرف انسان ها از ها انسانفكر  حقيقتاً  كه  جهاني  استيصال  اين
خدا   به جز  انسانفكر    كه  وضعي  چنين  يكزنند، در  نالند و داد مي مي  و مانند هم  مثل  كند، همه پيدا
  .المستقر يومئذ  ربك  الي :فرمايد كند مي مي  را تعريف   روزي  ندارد و خداوند چنين  گاهي پناه
، در  شده  قطع  انساناز   انسانو فكر   انساناميد . شود مي  انسان  فكري  پروردگار قرارگاه  فقط  يعني

  حكومت  زماني  چنين  در يك. ندك يدا ميشود، استقرار پ مي  خدا واقع  دست  به  كه  رجيو فوجود خدا 
به   تاريخ  و گذشتگان  عالم  اهل  گردد و فرج ظاهر مي )ع(  زمان  خدا امام  بزرگ  ذخيره  با قيام  الهي

  هاي نسل.  ظهور است  قابل  آينده  هاي نسل به وسيله  و ارتباط  اتصال  اين. رسد بزرگوار مي  آن وسيله
  . هستند  الهي  و حكومت  بشريت  جامعه  بين  اتصالي  حلقه  و يا فرزندان  آينده
را  آن ها  جاي  نياورند كه به وجود  و نسليبرسند   پيري  سن  ميرند و يا بهب  موجود زمان  يها انساناگر 

ظهور   خدا قابل  و حكومت  تاريخ  يانسان ها  بين  اتصالي  يا حلقه و  اتصالي  رشته  گيرد، ديگر يكب
  اين  به.  است  و ايمان  قلب  مغز و يا مغز منهاي  سر و يا سر بي  بي  مانند تن  بشريت  جامعهو   نيست

.  است  آخرت  عالم  شما به  هاي شما تقديمي  آينده  نسل  اند كهفهم مي  زمان  يانسان ها  منظور خداوند به
     حال  زبان  اندازيد به هستند جلو مي شما  فرزندان  كه خود را  آينده  نسل  زمان  يانسان هاشما   يعني
سرشار   گنج  آن  دهيد تا به  را ادامه  خط  شما اين.  ايم آورده اين جارا تا   ما زندگي  د كهييگو  مي
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  به كنيد و  زنده  را هم  گذشتگان  حيات  آب  و با آن برسيد  است  حيات  آب  چشمه  هك  الهي  حكومت
  سر خود را از بدن  د كههستن  يانسانكنند مانند  مي  خود را قطع  نسل  كه  مردمي  پس. گردانيدبر  زندگي
  خود و حكومت  بين  تصالا  كند، فاقد حلقه مي  خود را از سر خود برطرف  لبو ق  كنند و يا عقل جدا مي
  .شوند خدا مي
و   داده  او حرمت  خدا به  كه  يسانان  فرمايد نفس مي. گويد مي  سخن  نفس  قتل  بارهخداوند در 32  در آيه

شود، خداوند   كشته  ناحق  به  كه  كسيهر. نرسانيد  قتل  دارد، به  ياتح  حق  خداوند متعال  از جانب
در   پس. بگيرد  انتقام   ، تا بتواند از قاتل بخشيده  و سلطنت  او قدرت  خون  و صاحب  او ولي  براي  متعال
خدا .  ، منصور است مظلوم  مقتول   زيرا ولي. را نكشيد  كسي  حق  خالف. نكنيد  خدا اسراف  بندگان  قتل

  خدا از ابتداي  در دين  كبيره  از گناهان  يكي  كلي به طور. را بگيرد  خودش  تا حق كند  مي  او را ياري
  خدا زنده  را كه  جوديمو.  است  نفس  قتل  بشريت  زندگي  و حوا تا انتهاي  آدم  از هبوط  يعني  ظهور دين

  حق  است  شده  زنده  كه  دليل  همان  به. را از او بگيرد  ندارد حيات  حق  ، كسي انسان كرد، مخصوصاً
د ان  گفته. كند  ديگر سلب  حيوانات  حتي  انسانتواند از  نمي  را كسي  الهي  طبيعي  حق  دارد و اين  زندگي

و اگر  ببريد  را بكشيد و از بين آن هاداريد   زنند، حق شما ضرر مي  يزندگ  اند، به  موذي  اگر حيوانات
  رابطه  در اين. ريدبب  را از بين آن هانداريد   ندارند، حق  شما كاري  شما و زندگي  به و ضررند  بي

   .يوذي  ان  اقتلوالموذي :اند  فرموده
مانند مار و   موذي  خداوند موجودات. ريدبب  كند از بين  اذيت آن كهاز   را پيش  موجود موذي  يعني

  را به آن ها  قتل  و مضرند اجازه  موذي اين كه  دليل  و به كند مي  ديگر را خلق  و يا حشرات  عقرب
در   اي  بدانند هر موجود زنده  همه. پيدا شود  در جامعه  فهمي  شدن  و كشته  زنده  تا در اين دهد مي  انسان

  طرف از يك. ندارد  حيات  دارد و اگر مضر باشد حق  حيات  حق  بشريت  حال  به  بودن  نافع  صورت
  فهمي  چنين كند، تا يك را صادر مي آن ها  ديگر دستور قتل  آفريند و از طرف مي  خداوند مار و عقرب

  به  نافع  كهدارند   حيات  حق  در صورتي انسان ها.  كيفيت  همين  نيز به انسان ها. پيدا شود  در جامعه
ديگر   يانسان ها  و براي  جامعه  حال  به  يانساناگر . و مضر نباشند  موذي  يكديگر باشند و يا الاقل  حال

  جامعه  حال  به  نافع  كه  شود و در صورتي مي  مرگ  به  محكوم  زار و اذيتآ  دليله و مضر باشد، ب  موذي
كفر   دليله كفار ب  اسالم  لذا در دين. دارد  حيات  اشند، حقو مضر نب  موذي  باشند و يا الاقل  بشريت
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 خدا   بندگان  به  كه  تجاوز و ضرر و آزاري  دليل  به  وليكن دارند  حيات  نيستند، حق  اعدام  به  محكوم
 را اانسان ه  توانيم  ما مي  پس. شوند مي  اعدام  به  شود، محكوم مي  سلب آن هااز   حيات  رسانند، حق مي

    تقسيم  دسته  سه  مضر به  هم  نافعند و نه  و يا مضر هستند و يا نه  يكديگر نافع  حال  به اين كهاز نظر 
  خدمت  خدا هستند و هدفشان  بندگان  جا در خدمت  همه  كه  بشريت  حال  به  نافع  يانسان ها.  كنيم  مي
هر   و قتل  شناخته  كبيره  را گناه آن ها  خداوند قتل  هستند كه  و متقين  ينمؤمن اين ها،  است  مردم  به

  يانسان  كسهر. جميعا  الناس  نفسا فكانما قتل  قتل  و من : فرموده.  دانسته  مردم  تمامي  را برابر قتل  يك
   زاتمجا انسان ها  تمامي  برابر قتل.  است  را كشته  بشريت  تمامي  كه  است  اين  برساند مثل  قتل  را به
  حيات  حق  حقوق  و تجاوز به  گري موذي  دليله ند، ببشريت  حال  به  مضر و موذي  دوم  و طايفه شود  مي
دارند از خود   گيرند حق قرار مي آن ها  آزار و اذيت  در معرض  كه  انسان هايي. شود مي  سلب آن هااز 

مضر،   هم  نافعند و نه  نه  كه  سوم  اما طايفهخود بنشانند و   و يا سر جاي را بكشند آن هاكنند،   دفاع
  شود، خواه آن ها  نبايد متعرض  كسي. دارند  حيات  حق  در اسالم  تصور نيست  قابل  حالت  اين  گرچه

مضر وجود   هم  و نه  است  نافع  نه  كه  يانسان  شود چنين  ثابت  كه  مگر در صورتي مؤمنكافر باشند يا 
  دوش  خود را به  ندگيبار ز  كه  است  ديگر همين  يانسان ها  به  انسانضرر   ينتر بزرگندارد زيرا 

توليد كنند و او بخورد   او ارزاق  براي  بايستي  مردم. دارد بر نمي آن ها  از دوش  گذارد و باري مي  مردم
  بشريت  از جامعه  كه  ميزاني  به  الاقل   يانسانهر .  جامعه  حال  به  خود ضرر است  كند، اين  و استراحت

.  ظهور نيست  قابل  نافع  هم  مضر و نه  نه  كه  سوم  شق  پس.برساند  فايده آن ها  به  كند بايستي مي  استفاده
  براي  كند، نه  زندگيبرود،  ن هاابياب  و تنها به  تك  را رها كند و خودش  جامعه  يانساناگر   كه  ييتا جا
  به  مانند حيوانات  در بيابان كند، تنها  استفاده  مردم  ليداتاز تو   هم  و نه توليد كند  يو روز  رزق  مردم
بشر   از نوع  فردي  كه  ، زيرا خودش است  جامعه  حال  مضر به  هم  انسان  صحرا اكتفا كند، همين  علف
هر .  گذاشته  باشد، ضايع آن ها  متدر خد  و بايستي  است  بشريت  جامعه   به  متعلق  كه  فردي  ،، اين است
  بشريت  جامعه  به  انسان  بگذارد، برابر يك  و معطل  برساند و يا خود را ضايع  قتل  خود را به  كسي

اند،   ر رسانيدهثم  او را به  و زندگي  ، او را توليد نمودهشيدهك  زحمت  گذشته  يانسان ها.  است  ضرر زده
و   كشيده  دوش  او را به  زحمت  جامعه. ثمر برساند  را توليد كند و به  ديگري  كشد كه نمي  و او زحمت

 اين كهاز .  است  جامعه  حال  مضر به  هم  انسان  همان  پس. كشد نمي  دوش  را به  ديگري  سئوليتاو بار م
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  رحم  صله  ريفدر تع )ع(زهرا   حضرت. باشد  خود را كشته  كه  است  مانند كسي  گذاشته  خود را معطل
با   كند، خبر ندارد كه مي  رابطه  قطع آن هادارد و با   صد نفر خويشاوند و فاميل  كه  كسي: فرمايد مي
  او با قطع  ، يعني نفر ضرر زده  يك  نفر به  ، و نودو نه نفر ضرر زده  نود و نه  نفر به  يك  رحم  قطع  اين
اما . اند نفر ضرر كرده  نفر يك  نود ونه  آن.  است  داده  را از دستخود   نفر از خويشاوندان  نود و نه  رحم
  برابر ضرر كساني  ،نود ونه  رحم  ضرر قاطع  اند، پس كرده  رابطه  نفر قطع  يك  نفر با اين  نود و نه  آن

.  ديگر است  يانسان ها  خود ثروت  در زندگي  كه  يانسانهر .  است  نموده  رابطه  قطع آن هابا   كه  است
پدر و   كند، حق  خودكشي  اگر فرزندي.  فرزندان  ثروت  پدر و مادر هم. پدر و مادرند  ثروت  فرزندان

  كه  است  اين  بحث  نتيجه.  است  برده  از بين ، ستها آن  ثروت  و خود را كه  كرده  مادر خود را ضايع
. دارند  حيات  حق  جامعه  حال  به  نافع  يانسان هاندارند و   حيات  حق  جامعه  حال  مضر به  يانسان ها

  كه  كسي: فرمايد ديگر مي  در آيات. كند مي  تحريم  شدت  را به  نفس  تلق  شريفه  آيه  خداوند در اين
در   يعني. شود مي  خدا واقع  ، ملعون است  هنماو ج  برساند، جزاي  قتل  به متعمداً  ايمان  جرم  را به  يمؤمن
  احياء حق  براي  نه.  است  اولياء مقتول  احياء حق  براي  قصاص. كند اكتفا نمي  قصاص  به مؤمن  لقت

  ممكن  در قيامت  بگيرد و آن  انتقام  از قاتل  خودش  شود كه احيا مي  در صورتي  مقتول  حق.  مقتول
نفر   ميليون  است  ممكن. تندهس  بهشتي  يها انسان  تمامي  قيامت  در زندگي مؤمن  خون  ولي.  است
در .  است  رسيده  قتل  به آن ها مؤمنچرا برادر   دارند كه  شكايت  حق  كدام باشند، هر  در بهشت  انسان
خداوند  اين كه  و دليل شود مخلد مي  جهنم  ور شود، در عذابمحش  بهشت  با اهل تواند نمي  قاتل  نتيجه
  بشريت  برابر تمامي  انسان  يك  ارزش  ، يعني است انسان ها  تماميبرابر   انساننفر   يك: فرمايد مي

،  و فضيلت  يتانسان  به  شوند، بلكه نمي  يابي  ، ارزش و ثروت  مال  به انسان ها  كه  است  ، اين است
  ارزد، و بيست گوسفند بيشتر مي  گوسفند از يك شوند، دو مي  گذاري  قيمت  و ثروت  مال  به  حيوانات

  يانسان  ارزش انسان ها  وليكن دارند  و مادي  مالي  ارزش آن ها  بيشتر، چون  سأر  گوسفند از ده  سأر
انسان   برابر همه  انسان  يك  پس.  يتانسانو   فضيلت  به  شوند، بلكه نمي  ارزشيابي  و ثروت  با پول. دارند

از   اي بنده  كه كند مي  خدا را ضايع  حق اوالً  نسانا  ، زيرا قاتل انسان  برابر يك انسان ها  و همه  ستها
  و اين  است  برده  را از بين  و معرفت  فضيلت مؤمن  انسان  با كشتن و ثانياً  رسانده  قتل  او را به  بندگان

نفر   برود و يك  از بين كاينات  و شايد اگر امر داير شود، همه دارد  حياتي  ارزش  و معرفت  يلتفض
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 كاينات  همه  قتل  بماند، خداوند به  باقي كايناتبرود و   از بين  انساننفر   بماند و يا يك  باقي  نانسا
  .  است  خلقت  شجره  ثمره  انسان. شود نمي  راضي  انسان  يك  قتل  شود و به مي  راضي

  خدا شناخته  رابر ارزشب آن ها  ارزش  كه )ع(اطهار   و ائمه  ، مانند پيغمبران كامل  يانسان ها  بخصوص
  يانسان ها  ، پيدايش و آدم  عالم  خدا از خلقت  هدف.  خداوند است  فقط آن ها   خون  ، لذا طالب شده
خدا   كشد، محصول را مي آن ها  كه  كسي. شود مي  زنده آن ها به وسيلهخدا   حق  كه  است  عارف و  عالم

و   ايمان  دليل  به  كه مؤمن  قاتل  در هر صورت.  باز داشته  هدف  به  و يا خدا را از رسيدن  برده  را از بين
  مظلوم.  است  كلبسيار مش  آخرت  يعذاب هااو از   رساند، نجات مي  قتل  را به  يمؤمنبا عمد و عناد 

گيرد،  مي  مانتقا  از ظالم  كه  حضرت  آن  ، و ولي تفسير شده )ع(  حسين  امام  به  شريفه  يهآ  در اين  مطلق
  .كربالب  لمقتولا  بدم  الطالب  اين : خوانيم ، مي ندبه  در دعاي.  است )ع(  زمان   امام

 )ع(  زمان  امام  حسين  امام  خون  طالب  كند؟ و اين مي  را مطالبه  )ع( حسين  امام  خون  كه  ييآقا  كجاست
  . است

  نشويد مگر به  نزديك  يتيم  مال  به :فرمايد و مي كند مي  سفارش  يتيمان  درباره  و سوم  سي  در آيه
  توليد مصرف  كنيد و يا در راه  او را حفظ  خواهيد مال مي  كه  در صورتي  يعني .بهتر  چههر  كيفيت

  حق  سوء استفاده  عنوان  به  وليكن شويد  نزديك  يتيم  مال  دارد بهن  مانعي. او زياد شود  ثروت  كه ديينما
پيدا   و شعوري  عقل. برسد  و رشد اجتماعي  حد بلوغ  به  كه  تا زماني. كنيد  تصرف  يتيم  در مال نداريد
عهد   به  وفاي  مسئول  كس  همه  كه عهد خود وفا كنيد  و بشناسد، به و ضرر خود را بداند  نفع  كند كه

  به  و ديگر وفاي  يتيم  حق  رعايت  كيي  قرار گرفته  مورد توجه  شريفه  ايه  در اين  دو مسئله. خود هستند
  دارند نه  يانسان  يكديگر ارزش  براي انسان ها  يعني.  است  انسان  حق  رعايت  هر دو مسئله  و اين. عهد

   او را   او را يا جان  او را و يا آبروي  كند، مال تجاوز مي  يانسان  حق  به  كه  ، كسي و مالي  مادي  ارزش
نباشند،   يتانسانو   فضيلت  مجهز به انسان هااگر   كه  است  را نابود كرده  انسان  يتسانانگيرد،  مي

ها   و وحشي  درندگان  زندگي خدا. شود مي  و جنگل  بيابان  هاي  وحشي  زندگي  به  تبديل آن ها  زندگي
كنند   دهند و سعي  حركت  يتانسان  سوي  خود را به انسان هاتا   قرار داده  نمونه  و جنگل  را در بيابان

  محبت  جلب  و در خط  ديگران  در خدمت  يانسانهر   شوند، يعني  يانسان فضايلو   اخالق  مجهز به
  واجب  كس  همه  به  كه  موردي  ينبزرگ تر.  عداوت  و كسب  ديگران  به  يانتدر خ  باشد، نه  ديگران
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  كه كند مي  را آزمايش انسان ها  تمامي  رابطه  داوند در اينو خ كنند  او را رعايت  يانسان  ، حقوق است
بر   يتيم  حق.  است  يتيم  و مال  يتيم  حق  رعايت  مسئله.  تمدن  يا به ترند نزديك  گري  وحشي  آيا به
  جاي  به  كه  ستا اين  زنان  بر تمامي  و حقش پدر يا برادر او باشند  جاي  به  كه  ستا اين  مردان  تمامي

پدر و مادر خود را   كه  زيرا يتيم  است  بر ساير مردم  يتيم  يانسان  حق  اين. مادر او و يا خواهر او باشند
در   سرپرست و بي  فرد ضعيف  باشد، يك  داده  پدر خود را از دست باشد و يا مخصوصاً  داده  از دست
و   خائن  يانسان ها  رابطه  در اين. كند  و دفاعا  بتواند از حق  كه  نيست  كسي. شود مي  شناخته  جامعه
كنند،  مي  را غصب آن ها  تازند، مال او مي  حق  كنند، به مي  استفاده  ديگران  جا از ضعف  همه  كه  وحشي

  ادامه  كشند و براي كار مي  برند و از خودش را مي  مالش. دهند را در استثمار قرار مي آن هاو خود 
بزرگ   مورد و محل اين جا. شوند ود ميخ  حقه  حقوق  او به  او و يا آگاهي  و تربيت  تعليم  استثمار مانع

  خودشان آن ها،  گنند يا خيانت  خواهند خدمت مي  با ديگران  در ارتباط  كه  ستانسان ها  آزمايش  ينتر
 )ع( اطهار  ائمه آن هار مورد شناسند، د خود را نمي  ، پدر و مادر واقعيندارند  خودشان  حقوق  به  آگاهي
  كس  بر همه آن ها  حق  رعايت  پدر و مادر هستند كه  بي  هاي  بچه  همان  اول  در مرحله  اند، يتيم فرموده
  داشته آن هابا   رفتاري  چنان.  خيانت  در خط  باشند، نه آن ها  به  خدمت  بايد در خط  و همه  است  واجب

  هايي انسان  دوم  ها در مرحله و يتيم ندننماي  مادري  و بي  پدري  بي  غربت  احساس آن ها  باشند كه
  بشريت  جامعه  پدر دوم  و ائمه  پيغمبران. اند شده  محروم  امامشان  و تربيت  از حكومت  هستند كه
  ستا اين  الخداوند متع  از جانب  پدر دوم  وظيفه. باشند مي آن ها  فرزندان  يبه جاي انسان هاهستند و 

خدا   از جانب  كه  اي حقه  حقوق  را به آن هاخود قرار دهند و   و تربيت  تعليم  را در معرض انسان ها  كه
  يانسان  كرامت  برسانند، حق آن ها  را به آن ها  آزادي  حق. آشنا كنند  است  مقدر و مقرر شده  برايشان
  بفهماند كه آن ها  نمايد و به  و فضيلت  اخالق  مكارم  بهرا مجهز  آن هاو  برساند آن ها  را به آن ها
  نموده  ترسيم آن ها  براي  ييراه ها  و چه  آفريده  ييها و ثروت نعمت ها  چه آن ها  براي  عالم  خداي
در  )ع(زهرا   از حضرت  داستاني  رابطه  در اين. مقرر خود برسند  هاي و ثروت نعمت ها  آن  به  كه  است
  و دانستن  با خواندن انسان ها.  است  حائز اهميت  خيلي  كه  است  شده  نقل  و تربيت  تعليم  اهميت  ئلهمس
  اماهاي  و تربيت  حكومت  از حق  كه  شده  ضايع آن هااز   بزرگي  حق  فهمند چه مي ن هااداست  اين

 )ع(زهرا   حضرت  كه  است  اين.  است  شده  المريد نقل  منيه  در كتاب  كه  داستان. اند  شده  محروم  معصوم



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

كردند،  مي  استفاده  ايشان  رسيدند، از تعليمات مي  حضرت  آن  خدمت  مدينه  نانداير داشتند، ز  جلساتي
با  توأم  زن  نآ  به  مسائل  تعليم. بود  ند ذهنو ك  كند فهم  قدري  بود كه  حضرت  آن  خدمت  زني  از جمله

  داد و تشريح  توضيح  زن  آن  براي  مرتبه  را تا ده  از مسائل  اي  مسئله  جمله  از آن. بود  و زحمت  رنج
از او   اندازد و دو مرتبه  زحمت  را به  حضرت  كشيد كه  نفهميد و ديگر خجالت  زن  آن  كرد باز هم

كرد يا   عرض.  دهم  توضيح تا  ؟ چرا نپرسيدي  نفهميدي اين كه  او فرمودند، مثل  به  كند، حضرت  سؤآل
  چطور مرا به :شدند و فرمودند  ناراحت  كلمه  از اين  حضرت.  انداختم  زحمت  شما را به  اهللا  رسول  بنت

  ، معذرت چقدر است  من  اجر و ثواب  آموزم تو مي  به  كه  اي  ابر هر كلمهبر  تو اگر بداني  انداختي  زحمت
او   به  هنگفتي  بكشد و مبلغ   كاري  از ديگري  مانند كسي.  انداختم  زحمت  به شما را  كه  كني نمي  خواهي
و . ببرند  مزد فراواني  زحمت  كم  در برابر اعمال  هستند كه  راهي  چنين  يك  دنباله ب  كس  همه. بپردازد

بياموزد تا   اي  كلمه )ص(محمد  ما ال  از يتيمان  يتيمي  نفر به  اگر يك: فرمايد زهرا مي  حضرت اين جادر 
  و برده  غاصبان  و بتواند خود را از دست شود  خود آگاه  و الهي  ييخدا  حق  به  كلمه  آن  آموزش  در ضمن
  كه  كلمه  برود، خداوند برابر اين آن ها  پناه  خود را بشناسد و به  دهد، پدر و مادر واقعي  نجات  فروشان

   عرض  زن  آن. كند نمي  برابري  دنيا با آن  ثروت  تمامي  دهد كه مي  ر و ثوابياج  ، چنان است  او آموخته  به
فرمايد  دارد؟ مي  اجر و ثواب اين همه آن ها  به  آموزش  هستند كه  كساني  شما چه  يتيمان: كند مي

  اسير حاكمان. شناسند خود را نمي  واقعي  و حكومت  عيواق  امام  هستند كه  انسان هاييما   يتيمان
  خود محروم  و الهي  يانسان   از حقوق. گيرند قرار مي  كاران شوند و در استثمار جنايت كار مي جنايت

و    تو را آفريده  منظوري  چه  و به  تو كيست   خداي  كه بياموزد آن ها  پيدا شود به  اگر كسي .شوند مي
بتواند او را از   تعليمات  خود برساند و با اين  يانسانو   الهي  حقوق  بتواند تو را به  كه  تو كيست  امام

  را از جهنم  يانسان  كه  است  مانند كسي. آورداو در  اصلي  امام  و در اطاعت دهد  نجات  طواغيت  اسارت
و  ندارند  خودشان  امام  به  ييآشنا  ما كه  دوستان  اين.  است  رسانيده  بهشتي  زندگي  و به  داده  نجات
  اطاعت  بايستي آن هارا دارد و  آن هابر   حاكميت  شد، حق  مسلط آن هابر   كنند هر كس مي  خيال

و   علمو  آن ها  و ثروت  و مال آن ها  يتانسان  گانه  سه  حقوق  محمد هستند كه  ما آل  كنند، يتيمان
  طرف از يك  حديث  اين. اند  آمدهدر  كاران جنايت  بردگي  و به  شده  غصب آن هااز  آن ها  فضيلت
و يا در   نفس  هواي  شناسند و در اطاعت خود را نمي  واقعي  امام  كه  انسان هايي  دهد كه مي  نشان
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  بندگان  در ميان  واقعي  يتيمان آن هاو   شده  سلب آن هااز   حقوقي  اند، چه  قرار گرفته  جباران  حاكميت
خدا بر   حاكميت  كه  انسان هايي  درست. خودرا بشناسند  واقعي  ند امامكن مي  بيشتر فعاليت خدا هستند

  كاراني جنايت  مانند هماناند  نموده  تحميل  انسانرا بر   انسان  اند و حاكميت  نموده  را تعطيل  انسان
 .كنند مي  غصب آن ها  و ثروت  مال  همراه  را به  و يتيمان كشند را مي  كودكان  پدر واقعي  د كههستن

دو   اين  اگر درست  بازهم  وليكن. شوند مي  را مالك آن ها  ثروت  آوردهدر  بردگي  صورت  را به  يتيمان
گرفتار  اند و داده  خود  را از دست  ر معموليپدر و ماد  كه  ، يتيماني كنيم  را با يكديگر مقايسه  يتيم  نوع

و در  اند داده  خود را از دست  واقعي  امو ام  واقعي  حكومت  هك  اند و يا يتيماني شده  يتيم  مال  غاصبان
برابر   چندين  دوم  قسمت  يتيمان  حق  ضياع  كه  دانست  اند، خواهيم قرار گرفته  و ظالمان  ر جباراناستثما
از   محروميت  معناي  به  خدا و ائمه  از حكومت  محروميت  درست.  است  اول  قسمت  يتيمان  حق  ضياع
را   ، خداوند مردم شريفه  آيه  لذا در آخر اين. باشد مي  جهنمي  زندگي  به  و گرفتار شدن  بهشتي  زندگي
  كه  است  ديگر عهد و ميثاقي  و آيات  آيه  در اين.  عهد خود وفا كنند عهد مسئول  د بهكن مي  سفارش

  اعراف  ر سورهد  كه  اي  در آيه.  ء او باشنداو و اوليا  در اطاعت  كه  گرفته انسان ها  خداوند از تمامي
و  توانستند خود را بشناسند  كه  دمو شعور رساني  عقل  را به انسان ها  وقتي: فرمايد ، خداوند مي است

  ؟ بربكم  الست : گفتم آن ها  خود را بشناسند، به  توانستند خداي
  ،بلي: گفتند  و فطرت   وجدان  نداي  به آن ها  تمامي. ؟باشيد  من  بايد در اطاعت  كه  شما نيستم  خداي  من
  خدا را با لغو حاكميت   خدا باشند و باز حاكميت  در اطاعت  كردند كه  قبول. ربنا و موالنا  انت  بلي

  كس   همه  كه  است  عهدي  همان  اين. خدا قرار گرفتند  دشمنان  لغو نمودند و در اطاعت  و ائمه  پيغمبران
  .شدند  كردند و گرفتار جهنم  محروم  چرا خود را از بهشت   مسئولند  كه  يعني. هستند  آن  لمسئو
 آن چهشود زيرا  مي  مربوط  الهي  عهد و پيمان  همين  به  كند كه مي  را مطرح  مسائلي 38  ا آياتبعد ت  آيه
  كيفيت  همين  به  است  باطل آن چه  و در مقابل  شده  كاشته  انسان  در فطرت  آن  بذر حقانيت  است  حق
كند و يا   خود مراجعه  فطرت  به  هر كسي  كه  كار رفته  به  انسان  در فطرت  و منفي  مثبت  صورت  به

  اين  جمله از. كند مي  ها را در وجود خود كشف  نفيو م  مثبت  اين كامالًقرار دهد،   خود را قاضي  وجدان
آن   يعني. باشد  و آدم  عالم  آباد كننده  جا بايستي  همه  انسان  كه  است  مسئله  همين  و منفي  مثبت  نكات
  نموده  را خداوند غرس آن  اصلي  هاي نهال  كه  است  يا باغ  كشاورزي  زمينمانند   شده  خلق  در عالم چه
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با   وقتي  انسان.  است  دهواگذار كر انسان هاما   را به آن  ، پرورش ها را كاشته ها و گياه و بذر زراعت
  كه  ستا او اين  وجداني  ييابتدا  قضاوت. شود مي رو به رو  ديگري  و يا مخلوق  اي  و يا حشره  گياهي

  مالرا بكند و يا پا  و يا زراعت  اهگي  ندارد عمدا آن  حق را بپروراند،  و حيوان  حشره  آنرا و يا   گياه  آن
   كه دارند  قضاوتي  چنين  خود يك  رتفط  اساسبر  كودكان. را بكشد  انييا حيو و  نمايد و يا حشره

  گناه :گويد كند، مي مي  ديگر او را نهي  كشد كودك كند و يا مي مي  را اذيت  اي  حشره  كودكي  وقتي
 اين   يزيو هر چ انسان هابا   و يا در ارتباط  با طبيعت  در ارتباط  يانسانهر   وجداني  قضاوت  پس. دارد

و تعمير   بيند آباد كننده را مي آن چهكند و   و حمايت  حفاظت كامالً  هست  در طبيعت آن چه  كه  ستا
   است  مثبت  رهايكا  انجام  با طبيعت  ما در ارتباط  وجداني  جا قضاوت  همه  يعني. ها باشد  ديدني  كننده

و يا   كن  را حفظ  حيوان  را و يا اين  گياه  را و يا اين  رختد  اين  كند كه خود امر مي  به  كسيهر.  منفي  نه
و   نك  را حفظ  و جنگل  كوه  اين.  ثمر برسان  را به  زراعت  و اين  را آباد كن  بيابان  زمين  اين.  بده  پرورش

  اين. ها باشد ها و شنيدني ديدني  كننده  و خراب  كننده  ضايع اين كهشود از  مي  خود نهي  باز در وجدان
  موجودات  و تخريب  از تضييع  و نهي دارد  اشياء و اشخاص  ير و تربيتتعم  امر به  كه  وجداني  قضاوت

  و حكم  كاشته  انسان  را در فطرت بذر آن  كه  است  الهي  عهد و پيمان  همان  وجداني  امر و  نهي  اين  عالم
. دارد  و همگامي  همراهي  و وجدان  فطرت  نداي  جا با اين  ههم  هم  قرآن.  است  نگاشته  را دركتاب آن

  همين. كند مي  جلوگيري  آن  و تخريب  ضييعدهد و از ت مي انسان ها  به را  و تعمير عالم  دستور پرورش
         نهي  طبيعت  يكديگر را از تخريب  كه  است  جا صدا بلند شده  از همه  چگونه  زمان  و در اين  ناآل
  طبيعي  وضعيت. نكنيد  را تخريب  و زندگي  زيست  محيط  كه  جا بلند است  صدا از همه و سر. كنند مي

     كه  است  مانند اين.  است  وجدان  نداي اين ها  همه.  آن  و امثال نزنيد  هم  هوا و دريا و صحرا را به
نمايند  مي  استخراج  را از آن  وجداني  امر و نهي  همه  كنند و اين مي  وجود خود را اوراق  ماشين انسان ها

  مقدس  كتاب  ، در اين  نگاشته  در آن  طور اجمال  را به  و حقايق  مسايل  را كه  انسان  فطرت  صفحه  همين
  نهنمو  يك  قرآن  از آيات  اي  هر آيه. كند مي  يادآوري  تفصيل  را به آن )ع(اطهار   ائمه  و بيان  زبان  يا به

  چنين :را منكر شود و بگويد  مقدس  كتاب  از اين  اي  يا نهي  تواند امري نمي  كسي. دارد  وجداني  و ريشه
  شده  يادآوري  آيات  ندر اي  كه  يامر و نهي  جمله  از آن.  است  نموده  و يا نهي  خدا امر كرده  كه  نيست
و   سطقكنند،  مي  مبادله  وزن  صورت  يا به  كيل ه صورتبخود   خود را بين  اموال  وقتي: فرمايد مي  است
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.  است  وجدان  نداي  اين. باشيد  و روراست  با يكديگر ساده  در ارتباط. كنيد  رعايت كامالًرا   عدالت
  را ضايع  طرف  حق  تجارتي  ها و مبادالت و وزن  در مسير كيل  دهد كه نمي  خود اجازه  به هيچ كس

و   اي و گفته  كار و مرامي  دنبال  نهجاهال. نگيريد  تصميم  جاهالنه :فرمايد مي  و شش  سي  يهو در آ. كند
  پيروي  بدهيد و يا از كسي  گوش  اي گوينده  سخنان  كنيد و به  قيام  كاري  به  در صورتي. نرويد  گفتاري
  زمين  در سطح  كه همان طور. باشيد  تهكنيد داش مي  پيگيري  كه  و مرامي  راه  به  كامل  ييآشنا  كنيد كه

  كوچه  كدام  د بهدان مي.  است  كامل  بعد از معرفت  حركت  كند اين مي  رود و حركتي مي  ييجا  به  كسهر
و  االّ  حركت  ما من :فرمايد مي  رابطه  در اين )ع(  ينمؤمناميرال  مولي. رود رود و چرا مي مي  و خيابان

   . معرفت  الي  تحتاج
  و منتهاي مبدأ  به  كامل  آمادگي  از حركت  پيش اين كهمگر   جايز نيست  انساناز   حركتي  هيچ  يعني
رود و چرا  كجا مي  به. شنود شنود و چرا مي مي  گويد و چه گويد و چرا مي مي  بفهمد چه. باشد  داشته  آن
  تو و يا ضرر تو تمام  نفع  به  داني ، نمي نداري  آگاهي  آن  و واقعيت  قتحقي  به  كه مولي  فرمايش. ودر مي
  در ديدن  و همچنين  ئوليمس  داني را نمي آن  حقيقت  كه  اي  مسئله  زيرا در شنيدن.  نكن  شود، پيروي  مي

  تو را هدايت  داني نمي  كه  و دانشي  علم  دانستن و در  ، مسئولي مفيد يا مضر است  داني نمي  كه  اي منظره
  .  است  و وجدان  فطرت  مسائل  و تشريح  توضيح  همه اين ها.  كند مسئولي مي  كند و يا گمراه يم

از هر   خطرها و ضررها، پيش  باشند و تارك  منافع  جا دنبال  كنند، همه مي  خود را ملزم  كه  انسان هايي
را از تكبر و   انسان 38و  37  ر آيهرا بشناسند و د آن  كنند تا حقيقت ابتدا فكر مي  و حركتي  قيام  عنو

  ، چرا و به و فطرت  وجدان  خالف  است  تكبر عملي. كند مي  نهي  و فخر كردن  ود نازيدنخ  و به  سركشي
را  آن هاكشد و  مي  گردن آن هاداند، در برابر  برتر و باالتر مي  خود را از ديگران  يانسانيك   دليل  چه

و استثمار   اكميتح  خود حق  و به. آورد مي  حساب  تر به  را پايين  رانالتر و ديگكند خود را با تحقير مي
  د را بهخو  كشد و پاي مي هوا  سر به  كه  كشي  و گردن فراز  گردن  اينه خداوند ب. دهد را مي  ديگران
  و فضيلت  در شخصيترسد؟ و يا  ها مي كوه  آيا قد تو به  ببين: فرمايد رود مي مي  و راه كوبد مي  زمين

  را با پاي  زمين  تواني يا مگر مي.  كشي مي  گردن اين طور  كه  هستي  عالم  بزرگ  هاي برابر شخصيت
  .  كوبي مي  زمين  خود را به  پاي  كه  خود بشكافي

  رفتار   اين  تمامي :فرمايد مي. كند مي  يادآوري 37تا  21   از آيه را  اوامر و نواهي  اين  تمامي 38  در آيه
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  چنين  يخداوند در صورت. دارد نمي  را دوست خدا آن  كه  است  ، اعمالي كردم  نهي  از آن  كه  و اخالق
خود   وجدان  به اين كه  محض  به. دارد  ما ريشه  و فطرت  داند در وجدان مي  كند كه را ايراد مي  اي  جمله

  و رشد نموده  شده  ، در وجود ما كاشته مانند بذر و نهالي  آيات  اين  كه  كنيم مي  ، مشاهده كنيم مي  مراجعه
گويد  مي  نزيرا چنا. دارد  و تناسبا  و خلقت  و فطرت  انسانبا   در ارتباط  فقط  اوامر و نواهي  اين.  است
و   حيوانات و  و نباتات  از جمادات  مخلوقي  هيچ  به  تطبيق  قابل  يهآ  اين.  است  را ساخته  انسان  كه

و   بره  و يا به  كن  يتخود را رعا  عهد و پيمان :بگويد  حيواني  تواند به خدا نمي.  ديگر نيست  چيزهاي
.  رفتار باش خود خوش  شتر بگويد با نوع گاو و  و يا به  كن  پدر و مادر خود احسان  به :بگويد  اي بزغاله
اوامر و   اين.  است  را نساخته  و يا جمادات  حيوانات  د، آنكن مي  امر و نهي اين جادر   كه آن چنانزيرا 
  للدين  وجهك  فاقم :فرمايد مي  ديگري  در آيه  كه.  است  انسان  فطرت  و تشريح  توضيح  فقط  نواهي

  .عليها  فطر الناس  التي  اهللا  حنيفا فطره
  و خلقت آن ها  برابر فطرت  نما كه  عرضه آن ها  را به  و كتابي  علم و كن  اقامه  مردم  را براي  ديني  يعني
  اي  بخواهد آيه  هر كسي.  است  را ساخته انسان ها  نويسد كه  گويد و مي مي  چنان. گويد مي  سخن آن ها
كند و يا   خود را خاموش  وجدان  نداي  بايستي  كند، اولناعتنا   آن  نمايد و به  را ضايع  آيات  از اين
  .خود را محو كند  ينانسا  فطرت

  45فصل 
  حكمت احكام -
   توحيد و خدا شناسي -
  

      را معرفي  دهد و قرآن را تذكر مي  احكام  حكمت  مسئلهخداوند   و سوم  تا چهل  و نهم  سي  در آيات
  آيات  اين: فرمايد مي )ص(  پيغمبر اكرم  نها باشد و بهت  حكم اين كه  نه.  است  احكام  حكمت  كند كه مي

  و قبول  را نپذيري  ديگري  هرگز با خدا، خداي  باش  مواظب. شود  مي  تو وحي  به  كه  است  الهي  حكمت
  و همه  كس  همه  و سرزنش  مورد مالمت  كه  در حالي  و خواري  ذلت  در نهايت  صورت در اين  كه  نكني

  احكام  از حكم  احكام  حكمت  كه  بدانيم  ستا  الزم.  شوي مي  حبس  جهنم  در آتش  اي رفتهچيز قرار گ
  در بعضي  و تصرف  حركات  از بعضي كنند، صرفاً صادر مي  دانشمندان و  بزرگان  كه  احكامي.  جدا است
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 ها در دستور  امر و نهي  اين. كنند كارها امر مي  بعضي  يا به. نندك مي  را نهي  مردم  شياء و اشخاصا

. نويسند مي  مريض  ها براي طبيب  كه  است  اي  مانند نسخه  و دانشمندان  پيغمبران و يا  خداوند متعال
  ييدوا و غذا  كند و يا از چه  استفاده  ييدوا و غذا  از چه  كه  است  امر و نهي  سلسله  يك  فقط  نسخه  آن
اوامر   چنين  چرا يك  دانم مين  كه  من :گويد مي.  مقلد و متعبد است صرفاً اين جادر   هم  مريض. پرهيزدب

  شوايخود يا پيغمبر خود و يا پي  او را امام.  كنم  اطاعت  مجبورم.  است  صادر شده  من  براي  و نواهي
كند از  را وادار مي  مريض  كه  ا عامليتنه  پس.  كنم  اطاعت  است  الزم  دانم خود مي  و بهداشتي  مذهبي

  پيشواي  عنوان  را به  دكتر يا عالم  آن صرفاً  كه  قصد و تقليد است  مينكند، ه  پيروي  طبيب  دستورات
  فرق  كند با مريض صادر مي  حكمي  چنين  كه  يا دكتر يا عالمي  بيبو اما ط  است  كرده  خود انتخاب

و   معرفت  دليل  به  كه و پيشوا  مرجع  شخص. كند صادر مي  احكامي  خود چنين  رفتو مع  علم  او به. دارد
 به دست  كه  حكمتي  ، هرگز برخالف است  صادر كرده  حكمي  چنين  احكام   حكمت  به   آگاهي  دليل  به

  به  هك  عالم. دارد  حاكميت  بر عالم  كه  است  كاملي  علم  يك   زيرا حكمت. دهد نمي  انجام  عملي  آورده
  حركت  بهشت  سوي  او را به  عملي  سازد و چه مي  و جهنما  براي  عملي  ند چهدا مي  و حكمت   علم  داليل
  است  علمي  حكمت. شود  واقع  مورد تهديد و توبيخ  در آينده  شود كه نمي  مرتكب  هرگز اعمالي دهد، مي
 به وجود  مطلق  آزادي انسان هادر   طرف از يك  كه  است  علمي  حكمت. دارد  حاكميت انسان هابر   كه
  هيچ. كند مي  خود عمل  و اراده  علم  كند به مي  را عمل آن چهكند و  مي  را ترك آن چه  يعني آورد، مي

  متحك  كه  كساني. را اجرا كند  دستور حاكم  و او هم. بدهد  دستوري  ندارد كه  اكميتاو ح بر  مقامي
هيچ   كه  مطلق  آزادي  در پناه .خدا آزادند  لقخدا و خ  اند، از قيد حاكميت  را دانسته  و اعمال  احكام
  نظام  ديگران خود و  كند، در زندگي صادر نمي  امر و نهي آن ها  دهد و براي ينم  دستوري آن ها  به كس
  با علم  هماهنگ  را كه  علمي  چنين  يك.  مطلق  با نظام توأم  مطلق  آزادي. آورد مي به وجود  مطلق

خدايا  :گويد مي  ور خود كهمشه  در حديث )ع(  ينمؤمناميرال  مولي. مندنا مي  ، حكمت است  خداوند متعال
  براي  كه  كامل  و شايستگي  اهليت  تو را به  بلكه  كنم نمي  عبادت  جهنم  يا از ترس  بهشت  طمع  تو را به
  . آورد مي به وجود  و محكوم  ، حاكم طمع  به  عبادت  يعني.  كنم مي  اطاعت  داري  ربوبيت

  در اين.  زنم مي  تو را شالق  كني  و اگر ترك.  تا مزد تو را بدهم  بده  را انجام  عمل  اين :گويند مي انسان  به
  كيفيت  اين  به  امر و نهي.  مسلط  سلطان  يك  حاكم  آيد و شخص مي  حساب  به  برده  يك  انسان  حال
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  تر از حاكم  پايين  هخود را در درج  كند كه مي  ملزمرا  آن هاكوبد و  را مي  و يا بندگان مأمور  شخصيت
  شخص  دائم.  نيست  دوام  قابل  كيفيت  اين  به  كنند حاكميت  آماده   اطاعت  و خود را براي قرار دهند

  محكوم  شخص همين طور. كند كند يا نمي مي  اطاعت  باشد كه  داشته  ارتنظ  بر محكوم  بايستي  حاكم
  و يا از جانبميرد  مي  نكند از گرسنگي  اگر اطاعت  بيند كه يم  و عبادت  اطاعت  ا در ذلتخود ر  دائم
كند و در  غرور و تكبر ايجاد مي  جود حاكمدر و  و محكوميت  حاكميت  اين. شود مي  مجازات  حاكم

  و ترس  طمع  به  من: گويد زيبا مي  جمله  در اين )ع(  مولي. آورد مي به وجود  و خواري  ذلت  وجود محكوم
چقدر   كه  دارم  و معرفت  شناسم خدا را مي  يعني.   اهليت  دليل  به  بلكه.  كنم نمي  خود را عبادت  خداي
  محبت و  لذت  كسب  ايهپبر.  است  و مهربان  حد رئوف  چهو تا   است  و چقدر زيبا و جميل  است  خوب
  خداي  آزادي  به  من :گويد مي  كه )ع(  از مولي  جمله  شايد اين.  مكن مي  او را عبادت  و بندگي  بادتاز ع

  عبد و عبادت  كلمهبا   آزادي  ، كلمه كنم مي  خود را عبادت  خداي :گويد و باز مي  كنم مي  خود را اطاعت
  پس  تاگر آزاد اس.  است  بنده  فالني.  آزاد است  فالني. يكديگر باشند  و شايد نقيض  سازگار نيست

و   فعبدتك  اهال للعباده  وجدتك  بل :گويد مي  چرا موال  پس.  آزاد نيست  است  هو اگر بند  نيست  بنده
  .االحرار  عباده  تلك
  آزادگان  بندگي  اين . نمودم  و تو را بندگي  ام شناخته  و بندگي  عبادت  اهليت  خدا به  تو را اي  من  يعني
  اين  چگونه.  نيستي آزاد  كه  اي و اگر بنده  نيستي  بنده  كه  ياگر آزاد  ،ينمؤمنراليا امي  :مييگو مي.  است

خدا   بنده  خدا آزاد باشد و هم  از قيد اطاعت  هم  كه  است  اجتماع  قابل  انسان  يكدر وجود   دو كلمه
  .  للعبادهاهال  وجدتك  بل: فرمايد مي  كه   است  كلمه  در همين  هجمل  اين  جواب. باشد

  كامل  و علم  كامل  معرفت  معناي  همان  اهليت.  تو را اختيار كردم  و بندگي  شناختم  اهليت  را بهو ت
،  كني  را خريداري  جنسي  خواهي ، مي شوي وارد بازار مي  جنابعالي مثالً. نامند مي  را حكمت آن  كه  است

،  كني مي  را انتخاب  مرغوبي  جنس  كهجا  آن در. گردي  چيزهاي ها و ها يا پوشاكي خوراكي  از نوع
  يا به  است  از حاكم  اطاعت  دليل  به  انتخاب  ديگر، اين  ها را يا اجناس  ميوه  را يا بهترين  لباس  بهترين
  ينبهتر  دليل  ، به اي كرده  را انتخاب  ، بهترين هستي  زاد مطلقآ  كه  ؟ در حالي در انتخاب  زاديآ  دليل
  را به  انسان  كه  ييو آقا  موال  انتخاب همين طور.  اي نموده  انتخاب  كه  جنسي  غوبيتمر  دليل  و به  بودن

  يها انسان. خدا قرار دهيد  را در برابر مولويت  يانسان  كند، موالي مي  هدايت  بختيش و خو  سعادت
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به  انسان ها  زندگي. هستند موال  و پادشاهان  طينسال. هستندموال   عالم  يانسان هاموال هستند و   حاكم
  ترك. كند مي  اطاعت آن هااز   زندگي  ادامه  براي  انساندهند و  مي  فرمان آن ها.  ستآن ها دست

  به  كه  است  ييموال و آقا  هم  خداوند متعال  ميان  در اين.  است  و نابودي  هالكت  مالزم آن ها  اطاعت
مانند   و مولويت  ييآقا  خدا به  انتخاب اين جادر . كند مي  از او اطاعت  انساندهد و  مي  فرمان  انسان
و   موال  بهترين  دليل  خدا را به.  ديگر است  ها و يا اجناس  ميوه  و بهترين  لباس  بهترين  انتخاب  همان

  نسبت  و مهر و محبت  و رحمت  فتأر و  و قدرت  و حكمت  علم  نهايت  بي اين كه  دليل  آقا و به  بهترين
  خود و يا به  كامل  خود و قدرت  كامل  علم  كه  است  مهرباني  خداي آن چنان. باشد خود مي  بندگان  به

در   و بزرگواري  و آزادگي  آزادي  چنان  بخشد و يك مي  انسان  خود را به  و تخت  تر تاج  تعبير ساده
 او  و خدا موالي  ستخدا  بنده  كند كه  احساس  انسان  دارد كه نمي  دوست  آورد كه مي به وجود  انسان

  بر همه  مسلط  كه  است  ديگري  خداي  و يك  است  آزاد مطلق  كند كه  احساس  انسان  بلكه.  ستا
سازد و هرگز  خود مي  رادها  خواهد و به خود مي  اراده  بخواهد به  ، هرچه است  و موجودات كاينات

  محروميت  نباشد و مايه  خداوند متعال  مطلوب  ندارد، كه  حكمت  قضاوت  بر خالف  و خواهشي  واستخ
  . نامند مي  دهد، حكمت قرار مي  مطلق  را در آزادي  انسان  كه  علمي  چنين  يك. گردد  انسان

  كامل  داند علم را مي آن  حكمت  كه  در موضوعي  انسان  علم  آن  با كشف  كه  است  چهار كلمه  حكمت
  صنعت  مواد و مصالح  دوم  كلمه.  و چيست  كيست  شناسد كه را مي  و سازنده  آفريننده  اول  كلمه.  است

را   و آفرينندگي  خلقت  ندسهه  سوم  كلمه. شود مي  ساخته  مواد و مصالحي  ز چها  شناسد كه خود را مي
ها  ها و يا پوشيدني ديگر يا خوردني  ، طال و فلزات و آب  از خاك  اي  و قاعده  قانون  با چه  داند كه مي

  و موجودات  انسانداند  داند، مي را مي  صنعت  ييغا  علت  چهارم  كلمه. باشد  استفاده  قابل  بسازد كه
  حركت  چگونه  انسان؟ و  چيست  و آدم  عالم  خدا از خلقت  هدف. اند  شده  خلق  منظوري  چه  ديگر به
با   چهار كلمه  اين. باشد  در حركت  انسان  خدا و هدف  هدف  كننده تأميناو   و سكنات  حركات  كند كه

به در او   وضعي  برساند و چنان  مطلق  آزادي  خود را به  بنده اين كه  خداوند براي.  است  حكمت  هم
. دهد مي  تعليم  انسان  خود را به  حكمت  سلطان  مانند بنده  كار كند، نه  مانند سلطان  بياورد كه وجود

امر  آن ها  به  ند و كسيآزاد مطلق  كه   حال  در عينشود،  مي  حكمت  به  تبديل آن ها  علم  كه  انسان هايي
فساد . باشند كند مي مي  را فراهم  امر و نهي  موجبات  كه  و مفاسدي  با مصالح  هماهنگ. كند نمي  نهي و
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را   عملي  كند كه مي  ايجاب  و مفسده  مصلحت  به آن ها  ييآشنا. شناسند را مي آن  و صالح  هر عملي
  .نمايند  را ترك  دهند و يا عملي  انجام

  : توحيد و خدا شناسي
  تهسمعبود شاي  يك  عنوان  خدا را به  و انتخاب  شناسيتوحيد و خدا  مسئله  همين 44  اتتا آي  آيات  بقيه

پسر خود   عنوان  را به  خدا شما مردان  است  چطور ممكن: فرمايد مي 40  در آيه .كند مي  يادآوري
  نداشته  ارزشي  باشند و هيچ  كاره هيچ  زنان  ميان  دختر و در اين  جاي  را به  و فرشتگان كند  انتخاب
  در عالم  عظيمي  و مفسده  بوده  حكمت  شما خالف  چقدر گفته. شما نيستند  مطلوب اين كهاز نظر . باشند

 هر  و اين. دانيد پدر و فرزند مي  مانند رابطه  را با خالق  خلق  رابطه  طرف زيرا از يك. آورد مي به وجود
در  و او را  داده  خود تنزل  ييخدا  عظمت  يا خدا را از آن. شناسيد مي  حقيقت  و يك  جنس  دو رايك

  از مقام و  بندگي  و يا خود را از مقام باشد  زاد و ولد داشته آن هاايد، تا مانند  قرار داده  حد مخلوقات
و يا   تنزل  اين  كه. ايد قرار داده  ربوبيت  نأايد، در حد وجود خدا و در ش و باال برده  داده  ترقي  مخلوقيت

  نتيجه را، در  خلق  بندگي  كند و هم مي  خدا را نفي  ييخدا  هم.  فساد آور است  حقيقت  خالف  ترقي
و  شوند مي  شناس  وظيفه انسان ها  در صورتي. آيد مي  حساب  به  ارزش  و بي  پوچ از نظر شما  آفرينش

و   اش  واقعي  ارزش  را به  هر چيزي  كسيهر  شود كه پيدا مي  در عالم  كامل  نظام  شناسي  وظيفه  اساسبر
اگر شما .  و مخلوقيت  بندگي  به  ود را همناسيد و خبش  ييخدا  خدا را به. بشناسيد  اش  واقعي  اهليت  به

خود   خود و خداي  بين  جنسي  رابطه. باشند  دختران  يبه جاي  خداو فرشتگان  پسران  يبه جاي انسان ها
هر . ندحقيقت  يك  در جنسيت  رزندانزيرا پدر و ف. ايد داده  تنزل  ايد و خدا را تا حد مخلوقيت شده  قائل

خدا   يبه جايپدر را   كه ندارد  برهاني.  رابر يكديگر استب  ارزششان. وجودند  و يك  هيتما  دو يك
خدايند، هر  دو خدايند   و ماهيت  اگر در  جنسيت.  عكس  خدا و يا به  بنده  يبه جايبشناسند و فرزند را 

پدر خود   ندارد كه  برهانيفرزند خدا باشند،  انسان هااگر . خدايند  خدايند، هر دو مخلوق  و اگر مخلوق
  پس. بپرستند  ستآن هامانند خود   و جرمانيت  و جسمانيت  و ناداني  و جهل   و ناتواني  در ضعف  را كه
لذا . اند قرار داده  و در حد مخلوق  داده  تنزل  و الوهيت  ربوبيت  نأرا از ش  خداوند متعال  افكاري  چنين
  به )ع(  دانند، پيغمبر اكرم را پسر خدا مي  عيس  كند كه مي  را محكوم  تعيسوي  عقيده   كه  اي  در آيه

  . العابدين  ولد فانا اول  هللا  كان  ان :فرمايد مي  مسيحيت
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  كه  هستم  كسي  اول  هستم  پيغمبران  خاتم  كه  باشد، من  داشته  پسري بگو، اگر خدا  مسيح  ملت  به  نييع

. باشدخدا   كه  است  الزم.  ستخدا  از جنس  زيرا پسر خدا هم.  را خدا بدانماو و   پسر خدا را بپرستم
خدايند،   پسر و دختر هر دو مخلوق  اين. خدا باشد  كه  است  و الزم  ستخدا  از جنس  دختر خدا هم

  ند متعرض، خداو ذكر شده  مريم  در سوره  اي آيه  و در ضمن.  است  خود ساخته  اراده  را به آن هاخداوند 
ها  و زمين آسمان هااگر   گناه  اين  شما به  شما و عقيده  گناه  از عظمت: فرمايد شود مي مي  مسيح  ملت

و   داده  خود تنزل  ييخدا را از خدا  زيرا شما كه. و نابود گردد، جا دارد  چيز منهدم  و همه شود  متالشي
  تمامي. بريد مي  را از بين  خلقت  عالم  رزشخود را و ا  يانسان  دهيد، ارزش قرار مي  او را در حد مخلوق

  به. كنند  خدا و مقصد خدا حركت  در مسير هدف  كنند كه پيدا مي  ارزش  وقتي  و مخلوقات  موجودات
  همه  آن  به  كه  هدفي  و آن  است  مقدر و مقرر فرموده آن ها  خدا براي  برسند كه  ييجا  بروند و به  ييجا

  .  است  خداوند متعال  مقدس  ذات  به  دهد، ارتباط را مي آن  واقعي  چيز ارزش  و همه  كس
  در خط  كه  آوريم مي به دستخودرا   يانسان  و ارزش  شويم مي  شناخته  انسان انسان هاما   در صورتي

  شييو خدا  عظمت  هشد و خدا را ب  ما حاصل  براي  معرفت  اين  كه  وقتي.  خدا باشيم  و معرفت  اطاعت
خود   مناسب  جاي در  چيزي هر،  او دانستيم  و معرفت  اطاعت خود را در  و نجات  و سعادت  شناختيم

  و ارتباط  انسانبا   عالم ءاشياء و اجزا  اطارتب. آورد مي به دستخود را   واقعي  گيرد و ارزش ميقرار 
از   خداوند هر عضوي.  يكديگر است  به  نسبت  اعضاء بدن  مانند ارتباط  و تعالي  با خداوند تبارك  انسان

  همين  به  و زبان  ها و لب ها و گوش چشم  جاي.  است  فرموده  خلق  آن  مناسب  را در جاي  اعضاء بدن
  انسان  و يا گوش  چشم  پا جاي  پا باشد و انگشت  انگشت  جاي  انسان  اگر چشم  خدا آفريده  كه  تيكيفي
اند  خود قرار گرفته  نامناسب  ر محلد  كه  هر دو عضوي  گوش  جاي  انسان  و دست  انسان  دست  جاي

  شده  خود كنده  از جاي  است  الزم  و گوشي  چشم  و چنين  دستي  چنين. دهند مي  خود را از دست  ارزش
  صورت  همين  نيز به  عالم  موجودات. ندارد  اي  د و فايدهيزا  است  شود، زيرا عضوي  نداختهدور ا  به

  . خود  مناسب  در جاي  اها هر كدامها و صحرا ها و دري كوه.  است
  بنده  پس.  و ربوبيت  الوهيت  در وضعيت  هم  و خداوند متعال  كيفيت  همين  نيز به ها انسانو   حيوانات

  در اثر جهل  هر دو موجود كه  ناي. شناسد مي  ند و يا خدا را در حد مخلوقدا خود را خدا مي  كه  ييخدا
خدا   مخلوق  ضعيتخداوند در و. اند داده  خود را از دست  ارزشو   خود را رها كرده  مناسب  جاي  انسان
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 وندخدا  براي  كه  افرادي  لذا چنين  كيفيت  همين  خدا، به  در وضعيت  هم  مخلوق. آيد نمي  حساب  به

  خدا را از وضعيت  دانند، هم پسر خدا مي  جاي  خداست  مخلوق  را كه  يانسانشوند،  مي  قائل  فرزنداني
  اند كه نموده  رجخا  اش  بندگي  را از وضعيت  انسان  و هم  ديگر خدا نيست  اند كه داده  تنزل  شييخدا

بر  :ايدفرم خداوند مي  چيز نابود گردد كه  همه  كه  است  طرز فكر الزم  در اين.  خدا نيست  ديگر بنده
و نابود   نيست  عالم  نظام. گردد  ها متالشي و زمين آسمان ها  جا دارد كه  فكر خراب  چنين  يك  اساس

را دختر   را پسر خدا و فرشتگان  انسان  شود كه مي  مردمي  چنين  متعرض  هم  شريفه  آيه  شود و در اين
 آن هادانند و در نظر  مي  و پوچ  چيز را هيچ  همه. دهند مي  تنزل آن ها  شايسته  را از مقام  خدا و زنان

  .رود مي  چيز از بين  و همه  كس  همه  ارزش
باال   الوهيت  خدا و سازمان  مقدس  فكر خود را تا ذات  شود كه مي  افرادي  چنين  متعرض 42  يهو در آ
  و علمي  فكري  هاحاط  همين  خيال  دانند و به مي  و الوهيت  ربوبيت  سازمان  به  اند و خود را محيط  برده
خداوند . شناسند مي پسر خدا  جاي  را به  خدا و مردان  را دختران  فرشتگانمتعال خداوند   مقدس  ذات  به

و يا پسر را  دانيد  آقا مي  و دختر را دختر فالن  زن  فالن  شما كه :گويد و مي شود مي آن ها  متعرض
پسر و دختر   اين  به  و معرفتي  وجودي  احاطه كامالً  كه  است  درست  رتيشما در صو  قضاوت  آن  پسران
و يا مادر   پسر اوست  فالني :دييگو يد و ميشناس مي كامالً  انسان  يك  عنوان  شما پدر را به. باشيد  داشته

  اقعو  مطابق.  است  درست اين جاشما در   قضاوت.  دختر اوست  فالني :دييگو شناسيد و مي  مي كامالًرا 
  ايد تا بين شناخته كامالًخدا هستند، آيا خدا را   دختران  فرشتگان :دييگو مي  كه  و اما شمايان  است

وجود و   تمام  خدا را به  ستا الزم. پيدا كنيد  تناسبي  فرشتگان  خدا و جنسيت  وجودي  جنسيت
را با يكديگر   دو جنس  بشناسيد و اين  يتوجود و جنس  تمام  به  را هم  بشناسيد و فرشتگان  جنسيت
شما   خدايند وليكن  دختران  فرشتگان  ند، پسبا يكديگر  جنسند، متناسب  يك :دييكنيد و بگو  مقايسه

نداريد، چرا خدا   مقدس  ذات  به  معرفت  اين نداريد و باالتر از  آگاهي آن ها  و جنسيت  از فرشتگان  كه
  چرا احمقانه  مسيح  يا شما ملت. خدا هستند  دختران  د فرشتگانييگو د؟ و ميكني مي  قضاوت  احمقانه
ابتدا . را فرزند خدا  ديگر عيسي  انساندانيد و  ميرا همسر خدا   مريم  نام  به  يانسان  كنيد كه مي  قضاوت

  بشناسيد بين  كيفيت  ينهم  را نيز به  و مريم  دارد بشناسيد و عيسي  كه  حقيقتي  آن  خدا را به  است  الزم
  و پسران  هستند مانند پدران  حقيقت  و يك  جنس  يك  پيدا كنيد كه  وجودي  و خدا تناسب  عيسي
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شما مانند   قضاوت  پس.  ستهمسر خدا  پسر خدا و مريم  عيسي  كنيد كه  قضاوت  موقع  در آن. ديگر
               فرزند خدا   جاي  به ،برند را باال مي  پسرانخود   عقيده  به  كه  است  جاهليت  زمان  مردم  قضاوت

   كمتر   انسان  يك  را از رسميت  زنان  قضاوت  و در اين دختر خدا  جاي  را به  شناسند و فرشتگان  مي
تر   پست  هم  را از حيوانات آن هاخواهند  مي. بدهند آن ها  به  يانسان  شناسند و حاضر نيستند ارزش  مي
كنند  مي  قضاوت ن هااناد چنان كهباشند،   ديگري  اگر با خدا خدايان :فرمايد مي 42  لذا در آيه. دانندب

   قضاوت اين طور  كه  انسان هايي  :گفت  بايستي  صورت باشد، در اين  داشته  و يا خدا پسر و دختري
. اند زده  خدا تكيه  و سلطنت  حاكميت  بر عرش  اند كه  شده  و پيشرفته باال و باال رفته آن قدركنند،  مي

خدا مانند   اند كه  كرده  قضاوت  خدا چنين  بارهو در. اند خدا شناخته  جاي  انند خدا و بهخود را م  يعني
  . ستآدم هاما   از جنس  پسر و دختر دارد، پس انسان ها
عما   تعالي  سبحانه :فرمايد و مي. داند مي  ها منزه و تعريف  توصيف  خداوند خود را از اين 43  در آيه
  و تقديس  تسبيح  كه  ديگري  خدا با كلمات  خدا را بر خلق  وجودي  برتري  كلمات. ، علوا كبيرا يقولون

از   تر و باالتر استبر  نهايت  خدا بي  يعني. كند كيد ميأعلوا كبيرا ت  و با كلمه  تعالي  باشد و يا كلمه
و   پدر است  جاي  خدا به :دييگو مي  و يا شما كه دانيد  خدا و مانند خدا مي  جاي را شما آن  كه  وجودي
و . ايد قرار داده  او را در حد مخلوق  ايد كه داده  تنزل آن قدرخدا را   پسر وجود نامتناهي  جاي  به  عيسي

هر   ترقي  و اين  تنزل  نآ. ايد قرار داده  در حد خالق  ايد كه باال برده آن قدررا   عيسي  يا وجود مخلوقي
و   ناهينامت  است  حقيقتي  خدا يك.  است  فاصله بي نهايتدو وجود   اين  و بين  ستي ابه جاي دو نا

  انسانو   است  و حكمت  و قدرت  علم بي نهايتخود   خدا در ذات.  محدود و متناهي  موجودي انسان ها
  انسان  بين  فاصله  كند، پس  خدا كسب  از خدا يا بندگان  علمي  مگر كه.  است  مطلق  خود جهل  در ذات

هرگز  انسان ها  عقل  كه  ستباال آن قدر خدا  وجودي  برتري.  است نهايت بيصفر با   و خدا مانند فاصله
  . رسد نمي  آن  به

  : هفت گانه  ها و زمين هاي آسمان  در تعريف  مختصري
  كه  و كساني  و زمين گانه هفت  يآسمان ها :گويد مي. كند يد ميكأرا ت  وجودي  برتري  اين 44  در آيه

  قضاوت  و يا به  وجودي  قضاوت  به اين ها  همه  در عالم  هست  هستند و هر چه  و زمين  آسمان  اين  بين
يا دو دو نفر   گاهي.  مراتبي  برتري  نه  وجودي  برتري  يك. دانند خدا را برتر و باالتر از خود مي  علمي
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. و خورشيد  شمع  مانند مقابله.  باالتر است  اش  مرتبه  از ديگري  يكي. هستند  يكي  در جنسيت  كه  ئيشي
دو چراغند، هر دارد، هر  نورانيت  كند، خورشيد هم مي  خود را روشن  اطراف  ، فضايدارد  نورانيت  شمع

  وليكن ندهست و مانند يكديگر  جنسند، مثل  يك  ييو روشنا  نوري  كنند، در جنسيت مي  دو نورافشاني
  ، بلكه نيست  وجودي  ، برتري  برتري  اين.  تر است  ها روشن  ها و ستاره از شمع  مراتب  خورشيد به

در   دريا با قطره.  زمين  كره  در مقابل  كوچكي  و يا جسم  دريا بر قطره  مانند برتري.  است  مراتبي  برتري
 دريا . كوچك ترو  بزرگ تر  ، وليكن است  آب  هم  اقيانوس.  است  آب  قطره. يندمساو  آبي  جنسيت

،  نور هستم  من  ازد كهنب  و يا خورشيد بر شمع  نيستي  چيزي تو  هستم  آب  من  ازد كهنب  تواند برقطره نمي
  پدر ماست  جاي  كه مبدأ  ما و تو هر دو از يك  دهند كه مي  جواب  و شمع  زيرا قطره  هستي  كاره  تو هيچ
  جنسي  اين، تب هستم كوچك ترو ديرتر  و من  اي شده  ، بزرگ اي ، تو زودتر متولد شده ايم آمده به وجود

  خدا تفاوت  خدا و خلق  بين  وليكن  و كوچكي  و يا بررگي  مراتبي  تفاوت  بلكه  با يكديگر نداريم
.  و يا مانند نور و ظلمت  و خورشيد نوراني  مواد ظلماني مانند هستند  ، دو وجود متباين است  ديوجو

بي از   اي  در ذره  ظلمت  :شود گفت كند، نمي نمي  خود با نور برابري  وجودي  از ذات  در ذره  ظلمت
  بين  دارند، تفاوت  وجودي  با يكديگر تباين  نور و ظلمت.  و يا نور مانند ظلمت  مانند نور است نهايت
  با ذات  مشابهت  كه شود  پيدا نمي  چيزي  وجود خاليقدر   اي  ذره.  است  وجودي  تفاوت  مخلوقو   خالق

  هرگز خاليق  باشد، پس  لوقمخ  شبيه  شود كه پيدا نمي  در وجود خدا چيزي  اي  باشد و يا ذره  خدا داشته
   قياس .خود بشناسند  خود و علم  با روح  وجود خود، يا در مقايسه  خدا را در مقايسه  توانند عظمت نمي
  خورشيد مانند شمع  مييبگو مثالً. باشند  داشته  جنسي  اشتراك ئدو شي  كه  است  درست  صورتي در
   امام. وجود ندارد  و خالق  خاليق  بين  اشتراكي  چنين  وليكن دارند  اشتراك  زيرا در جنسيت  تاس

  . خلو منه  و خلقه  خلقه  خلو من  اهللا  ان :گويد يم  و مخلوق  خالق  در تعريف )ع(  صادق
  هاي از سلول  بسياري : مييگو مي اين كهمانند . شود يدا نميپ  از وجود خدا در وجود خلق  اي  ذره  يعني
آيا خدا در پدر،    وجود  فرزند در بدن  هاي و يا سلول. شود ر و مادر در وجود فرزند پيدا ميپد  بدن

   در وجود خود چيزي  و يا خاليق باشد  داشته  خلق  جنسيت  به  تشباه  يابد كه مي   زيوجود  خود چي
  از نوع  ، نه است  متباينين  از نوع  و خالق  وجود خلق. باشد  داشته  خالقوجود   به  شباهتي  ند كهياب  مي

  ا بهخود ي  علم  به  آسمانو   زميندر   هست  چههر :فرمايد  مي 44  و در آيه.  متماثلين  مه  ، نه متجانسين
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هر . باشد آن هاو مانند   مثل  دانند كه مي  از اين  خدا را منزه  كنند، يعني مي  وجود خود خد را تسبيح
و مانند   مثل  كه  است  منزه  من  خالق  كه  است  حقيقت  اين نشان گرخود   مخلوقي  جنسيت  به  مخلوقي

  من . است  منزه  ، خدا از محدوديت محدودم  ، من است  منزه  از جسمانيت خدا ، جسمم  باشد، من  من
  ينچن  يك. باشد  و تركيب  هندسه  محصول  كه  است  و خدا منزه  ، مصنوعم و تركيبم  هندسه  محصول
  رفيود خود برتر و باالتر معوجود خدا را از وج  موجودات  تمامي  نامند كه مي  حالي  را تسبيح  تنزيهي

خود خدا را   وجود و خلقت  هستند به  عقل  داراي  كه  انسان هايي  يعني  العقول ذوي  كنند و اما خاليق مي
خدا   تنزيه  يعني  مقالي  تسبيح. كنند مي  مقالي  خود خدا را تسبيح  شدان و  علم  كنند و به مي  حالي  تسبيح

      و شعور خود خدا را برتر و باالتر   عقل  قضاوت  به  رفو عا  عالم  يانسان ها. و شعور  عقل  داللت  به
  لوقيتمخ  اقتضاي  و به  حال  قضاوت  به  هم انسان ها  خلقت. باشد آن هاو مانند   مثل اين كهدانند از   مي

  ماميت. كنند مي  چيز خدا را تسبيح  همه  پس .باشد آن هاو مانند   مثل  كه داند خدا را برتر و باالتر مي
  دليل  هستند و به  محدود و ناتوان اين كه  دليل  و وجود خود و به  ذات  اقتضاي  به  و آدم  عالم  مخلوقات
  تسبيحي  اين. شدبا آن هاو مانند   مثل  دانند كه مي  هستند خدا را منزه  و تركيب  هندسه  محصول اين كه
    .همتسبيح  ال تفقهون  و ال كن :فرمايد خدا مي  را كه
  ستا اين  مثل. داند خود مي  خود خدا را خالق  مخلوقيت  دليله ب  هر مخلوقي  يعني.  است  حالي  تسبيح

 را انسان ها  مقالي  زيرا تسبيحات. باشد  و مانند من  مثل  كه  است  خدا منزه :گويد بلند مي  صداي  به  كه
  خدا را تسبيح  فهمد كه ديگر مي  خداي  بنده  آن  مدهللالح ، اهللا  سبحان: گويد مي  كه  ييخدا  فهمند، بنده مي
  عميق  يانسان هارا   تسبيح  ، اين است  و موجودات  خاليق  اقتضاي  زبان  كه  حالي  تسبيح  وليكن. كند مي

دعا ا  كه  كسيهر  مناسبت  همبن  به. كنند  دركتوانند  نمي  سطحي  يانسان ها. شناسند مي  و عارف  و عالم
.  ، خدا هستي لوقيگويند تو مخ مي  شود، همه بلند مي  اعتراض  به  مردم  تمامي  ، زبان خدا هستم  كند من

  خالف خود و بر  خلقت  خالف بر  مدعي  انسان  اين  كه  است  حقيقت  اين  ، برهان گانيهم  اعتراض  اين
  همه  اين  هم  نو اآل  و بعد پيدا شدي  نبودي  نيچرا زما  پس  تو اگر خالقي. كند خود ادعا مي  عقل  قضاوت
و در . كنند مي  تسبيح  مقال  زبان  يا به  حال  زبان  خدا را به  مخلوقات  تمامي  پس.  هستي  و ناتوان  ضعيف

  در برابر اين  خدا هستم  كه  من  يعني. كند مي  تعريف  و غفران  حلم  صفت  خداوند خود را به 44  يهآآخر 
، مانند  كنم د، صبر ميدانن  مي  را مانند خالق  و يا مخلوق  خدا را مانند مخلوق  جهال  بعضي  ها كه توهين
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و   هستم  حليم  من  پس. شود، او را بكوبد و نابود كند  ، عصباني جاهل  در برابر توهين  كه  يستمن  كسي
، شعور  دهم و استعداد مي  هستند، عقل  علم و  فاقد عقل  كه  انسان هايي  اين  به  ، يعني ، غفورم بر حلم  عالوه
خود و   به  از شباهت  خدا را منزه  كه  حدي  ، تا برسند به كنم مي  را تقويت آن ها  ، فهم برم را باال مي آن ها

  هعفو از گنا  كه كنند تفسير مي اين طور  را اگر چه  غفران. خدا بدانند  به  از شباهت كوچك ترخود را 
خود   كودكانه  عقل  به  كه  انمانند كودك.  است  انسان  وجودي  نواقص  رفع  معناي  به  غفران  ، وليكن است
  را ترقي آن هاو  برد را باال مي آن هاو استعداد   دانند، خداوند عقل در هوا يا در فضا مي  را موجوديخدا 
  كلي به طور. ديگر بدانند  خود و يا خاليق  به  ز شباهتا  خود خدا را منزه  عقل  به  كه  ييدهد تا جا  مي

  خدا سر درآورده  و از جنسيت  خدا رسيده  ذات  و شعور خود به  با عقل كند ادعا مي  كه  يانسانهر 
  عارف  انسان  كند، آن  معرفي  كسي  شناسد و اگر خود را به نمي  خدا كسي به جزخدا را . كند مي  اشتباه
  كه  است  اين. و زياد  كم  بدون كند، مي  خدا خود را تعريف  كند كه مي  تعريف  كيفيتي  همان  را بهخدا 

  تعالي :گويد و مي. داند باالتر و برتر مي  احمقانه  بيهو تش  جاهالنه  اوصاف  جا از اين  خداوند خود را همه
   .علوا كبيرا  الظالمون  عما يقول

  فطرت در انسان ها . است  فاصله بي نهايتوجود خدا   و حقيقت  مردم  هاي  هها و گفت  فرضيه  بين  يعني
. را بشناسند  و آدم  عالم  خالق  هستند كه  فكر اين  جا به  همه. هستند  طلبخود خداجو و خدا  و وجدان

.  است  انسان  وجودي  از غرايز و مقتضيات  حادثه  هر نوع  مبادي  و يا شناختن  طلبيو خدا  ييخداجو  اين
و   ها و يا جنگ  و زلزله  مانند سيل  اي  شود و يا حادثه ميبلند   يياز جا  ييسرو صدا اين كه  محض  به

جا تعبير ديگر هر  را بشناسند يا به  حادثه  شتابند تا مبادي مي  حادثه  آن  طرف  به  مردم  ها تمامي نزاع
جا عبور  از آن  كه  كسي  دنباله ديدند، ب  ييجا رد پاو يا هرروند  اثر مي  صاحب  دنباله ديدند، ب  اثري
 آن هاخدا در وجود   كه  است  واحد صنعتي  زيرا يك  نيست  سلب  قابل  انسانها از   غريزه  اين.  كرده

  مجهوالت  كشف  بدواند وادار به  مجهوالت  سوي  را به  انسانباشد و   و تحقيق  تجسس  تا عامل  آفريده
  فاقم :فرمايد خداوند مي.  است  شده  نهفته انسان ها  تمامي  در ذات  طلبيو خدا  ييرو خداجو د  از اينكن

  در خميره  پادار كه  به  مردم  را براي  ديني  عنيي .عليها  فطرالناس  التي  اهللا  حنيفا فطره  للدين  وجهك
  . اند ناميده توحيد  را فطرت  فطرت  نو اي شده  گنجانيده آن ها  ذات
  خدا نباشد، اگر   معرفت  يا در جستجويمنكر خدا باشد و  شود كه پيدا نمي  مدر عال  كسي  اساس  همينبر
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. آمد  نمي به وجودها و معابد  سازي  و بت بت اين همه نبود انسان هادر   طلبيو خدا  ييخداجو  حس  اين
  انسان  طريق  از همين.  است  ممتنع  مجهوالت  طرف  به  ، حركت نيست  مطلق  مجهول  طالب  انسانهرگز 
مقصد   اين  سوي  را به  او از سه  ذات  به  معرفت  و پيدايش  خداوند متعال  مقدس  ذات  شناخت  براي

   : محسوسات  كشف  راه.  است  نموده  حركت
  .  معلوم  محسوسات  از طريق  مجهولاول كشف 

  .  اتيئو مر  با عينيات  مقايسه  يقاز طر  مجهوالت  كشف  راه  دوم
  . با معلومات  مقابله  از طريق  مجهوالت  كشف  راه  سوم

زيرا   مشهورتر است  ، از هر چيزي وديتموج  به  از نظر شهرت  و تعالي  خداوند تبارك  كه  ستا  بديهي
  قابل و غير  و طبيعي  يقهر  داللت  ثر يكؤآثار بر م  و داللت  اوست  و عظمت  چيز، آثار قدرت  همه

خود   عقيده  اند و به  كرده  حركت  ثر اصليؤم  سوي  آثار به  از طريق  كس  همه  پس. باشد تفكيك مي
  متفكرين. اند  خدا شناخته  جاي  را به آن هاو   پيدا كرده  اوليه  مكشوفات را بهتر و باالتر از  ييچيزها
و يا   ييهيوال  صورت  را به  پدر بزرگ  اند و آن  شده  قائل  دربزرگيپ  مخلوقات  از انواع  هر نوعي  براي

  يانسان به صورت انسان ها  النوع  رب. اند  داده  آن  به  و صورتي  نموده  در فكر خود ترسيم  اي  مجسمه
  برف  النوع  رب. باشد  نوع  از افراد آن بزرگ تر  كه  فردي  صورت  به  حيوانات  انواع  النوع  و رب  بزرگ
هستند و   زمين  مخلوقات  النوع  رب  آن ها  اند كه  ها را پرستيده  ستاره  گاهي. ديگر  و چيزهاي  و باران
، تصور  بزرگ  يانسان  و يا مجسمه  بزرگ و گاو و گوسفند  شتر بزرگ  صورت  به  ديگري  هيوالي  گاهي
خود   براي  بتي  اند، هر كدام  تقليد كرده آن هااز   كه  واميع  مردم. هستند  انواع  اين  خالق  اند كه  كرده
با يكديگر   و موجودات  مخلوقات  انواع  قياس  از طريق  دوم  اما طايفه .اند  خود را پرستيده  و بت  ساخته
  اديالمب مبدأرا  اند آن  پيدا كرده  بزرگي يا پدر و  بزرگي مبدأ  مخلوقات  و تمامي  آفرينش  كل  براي

. با يكديگر دارند  مشتركي  وجه  موجودات  زيرا تمامي اند  دانسته  عالم  را خداي مبدأ  اند و همان  شناخته
به   جسم آن ها  از اجتماع  كه  است  ماده انسان هاو   و حيوانات  و نباتات  جمادات  تمامي  مشترك  وجه
   .آيد مي وجود
 مبدأرا   از محسوسات  كشف  قابل  مجهول  ماده  همين  طبيعيون. مشتركند  در ماديت ها اين  همه  پس
  و متفكرين  نيست  ييخدا  و اگر نه  است  ازلي  ماده  همين  هست  يياگر خدا :اند گفته و  شناخته  عالم
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  يفيمجرد لط  حقيقت  يك :اند اند گفته را پيدا كرده  ماده  فوق  قايقيح  خودشان  با تفكرات  كه  هم  يونان
  اولين. دهد مي  ها نمايش صورت  اين  مجرد خود را به  لطيف  حقيقت  ، همان است  عالم مبدأوجود  به نام

و   است  و فرشتگان  و نفس  عقل به ناممجرد   مجرد و نور مجردو روح  گيرد عقل خود مي  به  كه  صورتي
  مجرد غير قابل  لطيفه  نيز آن آن ها.  است  ماده  و مشتقات  گيرد ماده  خود ميه ب  كه  تري نازل  صورت
  جاي  و به اند شناخته  عالم مبدأشود  ها ظاهر مي صورت  اين  و به  هست  آفرينش  در متن  را كه رؤيت
  مشتقات  تمامي  كه همان طور: اند گفته  پيدا كرده  قياس  خدا را به  ،فهدو طاي  اين. اند دانسته  عالم  خداي
  كمشتر  خدا بوده  كه  يا وجود اولي و  المباديمبدأدر   كيفيت  همين  خود مشتركند به  مباديدر   ماده
  بخار و قطره  از قبيل. دانند مي  اقيانوس  مشتقات  جاي  ا بهر  و خاليق  اقيانوس  جاي  خدا را به. باشند مي

اين اند از   دانسته  وحيد، خدا را منزهت  مكتب  و انبياء و دانشمندان  پيغمبران  وليكن. ديگر  و چيزهاي
به   و آفريدگان  مانند اقيانوس  آفرينش. از وجود او باشد  مشتقاتي  باشد و آفرينش  آفرينش مبدأ كه
  با يكديگر اختالف  وجود مشتركند و در نمايش  در اصل  و مشتق مبدأزيرا .  اقيانوس  مشتقات  يجاي

هستند   يكي  در جنسيت. شود ظاهر مي  و يخ  بخار و برف  هاي صورته ب  كه  اقيانوس  دارند، مانند آب
  مخلوق  همه  آن  و مشتقات  آفرينش  گويند مبادي اطهار مي  و ائمه  پيغمبران  يول.  مختلف  و در صورت

  به  و كيفي  كمي  و يا شباهت  وجودي  شباهت اين كه، از  برتر و باالتر استمتعال خدا هستند و خداوند 
  در خلق آن چهجا   گويند همه مي. كنند مي  معرفي  مقابله  را از طريق خدا. باشد  خود داشته  مخلوقات
  مانند كماالتي  در كماالت  بدانيد كه  خدا را منزه  كمال  عالئم  باشد و چه  نقص  عالئم  بينند چه خدا مي
در   خاليق. باشد  در وجود خدا هم  هست  خاليق در  كه  صييو نقا  و يا عيوب  است  در خاليق  باشد كه

  و تركيبند، خدا منزه  تجزيه  خود قابل  در ذات  خاليق.  از محدوديت  است  منزه اخود محدودند، خد  ذات
  از اين  است  شوند، خدا منزه مي  افراد و اعداد تقسيم  ود بهدر وجود خ  خاليق.  قابليت  از اين  است

در   شوند، مانند نور خورشيد كه مي  قسمت  و ضعيف  قوي  مراتب  خود به  در ذات  خاليق.  تقسيم  قابليت
  و صفات  كماالت.  مراتب  به  تقسيم  از اين  است  ، و خدا منزه است  ديگر ضعيف  و در جاي  جا قوي يك

  كسب  خود را از جايي  تالكما اين كهاز   است  باشند، خدا منزه مي  و تركيبي  جا اكتسابي  همه  خاليق
  . پيدا كنند  و تركيب  تجزيه  يا در وجود خود قابليت كند و

    و محدوديت  نقايص  باشد و يا از نوع  كماالت  از نوع  چه  و موجوديتي  جنسيت  هر نوع  كيفيت  همين  به
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  كمال انسان هادر وجود   علم مثالً. دانند مي  منزه  است  مخلوق  كماالت  صورت  به  كه  خدا را از كماالتي
  و يا عقل  است  ذات  در وجود خدا عين  علم  و همين  نيست  انسان  جزء ذات.  است  اكتسابي  وليكن  است
.  است  تكثير و تركيب  از اين  منزه  خداوند متعال  و علم  است  تكثير و تقليل  قابل  انساندر وجود   و علم

و   جا خدا را منزه  همه  قرآن  آيات  و قضاوت )ع(اطهار  و ائمه  پيغمبران  سديگر، پ  كماالت همين طور
خدا دو   با هستي  خاليق  رو هستي از اين  است  كشف  قابل  مخلوقات آن چهداند از  ميبرتر و باالتر 

  و جنسمانند نور و نيرو و هرگز د  متشابه  دو حقيقت  ، نه هستند مانند نور و ظلمت  متباين  حقيقت
كند و   تحقيق  در ظلمات  هم  هر چه  انسان  باشد، يعني نمي  كشف  قابل  و مقايسه  قياس  از طريق  متباين
از   متباين  زيرا دو جنس  مانند نور است  هم  بگويد ظلمت تواند نمي ،بشناسد  جنسيت  را به  ظلمات
را   خداياني  قرآن  و آيات )ع(اطهار  و ائمه  رو پيغمبران از اين.  نيست  ييشناسا  يكديگر قابل  شناخت

  ا از مكتبر آن هاو   مردود دانسته ،اند شناخته  محسوسات  به  معقوالت  شباهت  از طريق  خداجويان  كه
فكر   شما به  ها كه و تعريف  وصف  از آن  اند خدا برتر و باالتر است اند و گفته شناخته  توحيد منحرف

  .ايد كرده  تعريف  ايد كه دانسته  خدا را چنانايد و  خود ساخته
  
  46فصل 

  محكمات و متشابهاتآيات  -
  ها آسمان ها و زمين  خاليق  به    خداوند متعالعدم شباهت  -
  دليل نام گذاري خداوند به كلمه اهللا -
  

ند شو مي  ييشناسا  نهچگو  متشابهات  تا بدانيم  باشم  داشته  متشابه  آيات  به  نگاهي  ستا الزم اين جادر 
و   ال يعلمونها اال اهللا :فرمايد و بعد مي و اخر متشابهات  محكمات  آيات  همن :فرمايد مي  خداوند در قرآن

   .العلم  في  الراسخون
و  مي شود  شناخته آن ها  حقيقت  لغت  خواندن  محض  به  هستند كه  محكمات  قرآن  آيات  بعضي  يعني
شناسند، هر  نمي )ع( معصوم  را جز خدا و اماهاي  متشابهات  هستند، اين  متشابهات  قرآن  آيات  بعضي
  الكتاب ام  كه  محكماتي .بندد  خدا مي  به  دروغ.  است  شناسد كذاب داند و مي مي  ادعا كند كه  كس
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  گانه پنج  اسحو  از طريق  كه  هر چيزي. هستند رؤيت  و قابل  لمس  قابل  اشياء و اشخاص  هستند همين
  را تعريف  و ستاره  د و ماهخورشي  كه  اي  مانند آيه. آيد مي  حساب  به  قرآن  از محكات  است  كشف  قابل
  به  لكم  ينبت :فرمايد خداوند مي. كند مي  را معرفي  و حيوانات  باتاتو ن  جمادات  كه  كند و يا آياتي مي

 .بعد موتها  االرض  السماء ماء فاحيا به  من  ينزل :فرمايد و يا مي  و االعناب  و النخيل  و الزيتون  الزرع
    كند و از اين مي  شما خلق  ها را براي و زراعت درخت ها اين همه  باران  آب به وسيلهخداوند   يعني
را   ياتيآ  چنين  كي.  است  كشف  قابل  گانه پنج  حواس  از طريق  در طبيعت آن ها  معاني  كه  آياتي  قبيل

  توانند آيات يكديگر باشند نمي  كديگر و خالفضد ي  و مفسر گرچه  دو نفر مترجم. نامند مي  محكمات
 كنند  را تفسير و تعريف  آيات  آن يك نواخت  با هم  اجبار دارند همه. را دو جور تفسير كنند  محكمات
مانند .  نيست  كشف  قابل  گانه پنج  حواس  از طريق  كه  حقايقي. اند عالم  غيب  حقايق  متشابهات  وليكن
قبر و   ، عالم انفرشتگ  ، عالم خداوند متعال  و مشيت  اراده  و يا عالم  و نفوس  ارواح  و يا عالم  ملكوت  عالم

را  آن ها  كه  با آياتي  غيب  عوالم  اين.  ميكن  ها مقايسه  با گذشته  توانيم  نمي  كه  ييها  آينده.  قيامت
  دارم  مي  نگه  شما را در مواقف  روز قيامات: فرمايد خداوند مي. هستند  جزء متشابهات، كند مي  تعريف

چند   ظرف اند  از دنيا رفته  كه  انسان هاييفرمايند  يا مي ، و كنيم مي  ييو افكار شما باز جو  از اعمال
  در صف  صف  فرمايند فرشتگان و يا مي  آورم مي  از قبر ها بيرون  كنم مي  زنده  و يا چند دقيقه  انيهث

و   الروح  يقوم  يوم. ايستند  مي  هم گيرند كنار  قرار مي  فرشتگان  مقابل انسان هاو  انسان ها  مقابل
   .صفاً صفاً  والملك  صفا و جاء ربك  المالئكه
.  نيست رؤيت  قابل  گانه پنج  حواس  از طريق  است  غيب  آن  و معاني  مصاديق  كه  آياتي  قبيل  از اين

از   لييرا جبرا  شوند و يا قرآن مي  نازل  آسماناز   در صف  صف  فرشتگان و خدا :فرمايد  خداوند مي
  سير معراجي  قرآن  و نزول  وحي  و كيفيت  و روح  لييجبرا  فرشتگان. كند مي  تو نازل  بر قلب  آسمان

  ، خداوند براي است  غيب  عالم  همه اين ها  است  خود ديده  چشم  به  را كه  و جهنمي  بهشت.  پيغمبر اكرم
جاء و: گويد مي. كند مي  تشبيه  عالم  اتييو مر  محسوسات  اين  به  انسان  ذهن  به آن ها  نمودن  نزديك
  ا بهر  شتگانفر  و يا صفوف  انسان  يك  آمدن  به  كنيم مي  خدا را تشبيه  ما آمدن .صفاً صفاً  والملك  ربك

      ديگر تشبيه  يا نور و چيزهاي  بدن  به  را از نظر جنسيت  و يا روح  مينك مي  تشبيه  سربازان  صفوف
  غيبي  موجودات  كه  كساني. باشد  داشته  با حقيقت  ما مطابقت  تشبيهات  نيست  گز ممكنهر.  كنيم  مي
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     نازل  آسماناز   كه  ييخدا :كنند مجبورند بگويند مي  تشبيه  حسي  وداتموج  به  مشابهت  را از طريق
  آسماناز   كه  كند و يا كتابي پيدا مي  ديگر انتقال  مكان  يه  از مكاني  كه  است  محدودي  شخص شود  مي

دار و پر  موجود بال  يك  پست مأمورآورد مانند  را مي  كتاب  آن  كه  لييشود و جبرا  مي  بر پيغمبر نازل
  نكير و منكر مانند همين  سؤآل آورد و يا مي  زمين  به  آسمانگيرد از  مي  را در بغل  كتاب  است  اريد

 را  مرده ،شوند دار و پردار وارد قبر مي دو نفر موجود بال. شود مي  دنيا واقع  در اين  كه  است  تيسؤآال
  اتييبا مر  را در قياس  غيبيات  كه  كساني .آيد مي به وجود  و جواب  سؤآلنشيند   او مي. كنند مي  زنده

. باشد  با حقيقت  مطابق  نيست  ممكن  شوند كه ها مي  ييگو  ساده  چنين  كنند گرفتار يك  مي  تعريف
پيدا   وسعت كايناتقبر او برابر . كنند مي  دفن  خاك  رادر دل مؤمن  وقتي  دارد كه  اموات  بارهدر  حديث

  بدن  حجم  شود برابر يكهزارم مي  و تنگ  تنگ آن قدربرند  قبر مي  داخل  را به كافر  چونكند و  مي
قبر  اين كهبا . گردد مي  خارج  هايش ناخن  از بن  ار مادر مكيده  كه  شيري. شود خرد مي  يشن هاااستخو
از   كه  آياتي و  تروايا  تمامي آن ها  بدن  برابر حجم.  است  اندازه  يك  به  و كافر از نظر وسعت مؤمن

خبر   و فرشتگان  انسان  و روح  انسان  و نفس  و جهنم  و بهشت  قبر و قيامت  عالم  به  مربوط  غيبيات
  كيفيتي  همان  به  دادن  و توضيح  اجبار دارد از نظر گفتن  انسان.  است  از متشابهات اين ها  همه دهد مي

  و قرآن  ، كتابآمد  آسماناز   لييقدر بگويد جبرا  همين. اند ودهفرم امام هاو   خدا گفته  بگويد كه  سخن
  بهشت.  هست  و كتابي  حساب  يد در آخرتكرد يا بگو  پيغمبر ديگر وحي  پيغمبر آورد و يا به  را براي
  دنيا مقايسه  هاي  قبر را با خانه  عالم. نشود  آن  و كيفيت  كميت  وارد توضيح  وليكن.  هست  و جهنم
  غيبيات  به  راجع  چههر. نكند  كنند قياس مي  را جلب  محكوم  كه  يمأموردو   نكير و منكر را به. نكند
 و اخبار  آيات  كه  دهيم  و توضيح  مييبگو  كيفيتي  همان  مگر به.  است  انداختن  تاريكي  تير به  ،مييبگو
كند دو  مي  را تعريف  فرشتگان  جا كه در آن  )ع( ينمؤمنموال اميرال. اند كرده  و تشريح  ما توضيح  براي
  افرادي  صورت  را به  فرشتگان.  است  تشبيه  از طريق  آن  عبارت  يك  برد كه مي به كار  عبارت  نوع

  حقيقت  يك  صورت  را به آن هاديگر   اند و باز در تعريف كنار يكديگر ايستاده  كند كه مي  تعريف
  فرشته  يك . مالئكته  اطوارا من  مالء هن :فرمايد مي. كند مي  اطوار معرفي  صورت  به حدودماو ن  نامتناهي
در . هست  اجسام  در ظاهر و باطن.  است  را پر كرده  آسمان  وجود آن  پهنه  كند كه مي  تعريف  را چنان

  . باز  در فضاي  كهد دار  سرعت آن چنانها  و كوه  زمين  كره  دل
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و يا   شده  گفته  و روايات  در آيات  باشد كه  كيفيتي  همان  به  يا بايستي  ها از متشابهاترو تفسي  تعرف
  غيبي  اگر خبرهاي. باشد  داشته )ع( و تفسير خدا و ائمه  با توضيح  كامل  و تفسير مطابقت  در توضيح

گرفتار   شك بي  ،كنيم  مقايسه  عالم  در اين  وسمحس  و مخلوقات  موجودات  را به  و روايات  قرآن
      خرافات  به  كند و تبديل پيدا نمي  با حقيقت  ما مطابقت  تفسيرهاي.  شويم مي  و متشابهات  مشتبهات

دارد تفسير   مطابقت  متشابهات  نيتأاند و با ش  را تفسير كرده آن هاخود  چنان كه شود و اگر آن مي
  در هر صورت.  كنار باشيمبر  و موهومات  يدا كند و از تصوراتپ  علمي  هاي  يد ما جنبه، شايد عقا كنيم

  تباين  با ظواهر موجود عالم  غيب  زيرا حقايق  نيست  كشف  قابل  با محكمات  سهمقاي  از طريق  متشابهات
  ائمه اين جالذا در . باشد نمي  كشف  قابل  قياس  از طريق  متباين  ئدو شي. با يكديگر دارند  وجودي

 را آن  نمود و توانستيد حقايق  واليت  مكتب  شما شاگردان  به  اند اگر خداوند نظر لطفي فرموده )ع(طهارا
 ئمهاگويد و يا  مي  قرآن آن چه  جا بياوريد و اگر نتوانستيد به  بشناسيد شكر خدا را به  هست چنان كه

 خود  محكمات  به  متشابهات  قياس  طريقاز   حقيقت  خالف  بياوريد و از تفسير و توضيح  اند ايمان گفته
  ذات  همچنين.  نيست  درك  قابل شهود  با عالم  قياس  از طريق  غيب  عالم  كلي به طور  پس. كنيد  داري
  .باشد نمي  كشف  قابل  با مخلوقات  مقايسه  خداوند از طريق  مقدس

  :ها و زمين آسمان ها  خاليق  به    خداوند متعالعدم شباهت 
داند خود را   مي  ها منزه و زمين آسمان ها  خاليق  به  خود را از شباهت  خداوند متعال  كه 44  يهآدر آخر 

  .حليما غفوراً  كان  انه: فرمايد مي. كند مي  تعريف  و غفران  علم  صفت  به
و   حلم  گيريكاربه  چگونگي  است  ابتدا الزم.  است  دارد و آمرزنده  خود بسيار حلم  هستي خداوند در

خود را ظاهر   حلم  صفت  ايطيشر  و با چه  شرايط  در چه  خداوند متعال  و بدانيم  كنيم  را روشن  غفران
او   آثار وجودي  جا در مسير پيدايش  خدا همه  زيرا صفات. خود را  غفران  صفت  چنين  سازد و هم مي

  كرد و عملي نمي  نتها كارياتا   و آفرينندگي  فرينشآ  بتداياز ا  اگر خداوند متعال.  ظهور است  قابل
خداوند   جا صفات  همه. ظاهر سازد  و صفتي  خود اسم  براي  نداشت  يا راهيو  توانست داد، نمي نمي  انجام

  را انجام  عملي  ند متعالخداو  يعني.  است  خداوند متعال  فعل  تا آخر صفات  و رحيم  و رحمان  مانند اهللا
  معرفي  بندگان  خود را به  صفت  و با آن  پيدا نموده  صفتي  آفرينندگي  ن، در برابر اي آفريده  ، خلقي دهدا

  ذات  ، اسم اهللا :گويند ، مي است  خداوند متعال  ذات  ت، صف اهللا  كلمه :گويند ها مي  بعضي.  است  كرده
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  از طريق  آن  و قادر و قاهر و امثال  و رحيم  مانرح  كلمات  وليكن دهد يا ندهد  انجام  عملي  خواه  است
شود و  مي  شناخته  و رحيم  كند رحمان مي  خود را نازل  رحمت  چون. ودش دهد پيدا مي مي  انجام  كه  عملي
  به  شدن  شناخته  براي  وليكن شود مي  و قادر شناخته  سازد عالم ميخود را ظاهر   و قدرت  علم  چون

  شيند، باز همجا بن ابد يك  تا به  نكند، از ازل  خلق  اگر خلقي. دهد  را انجام  عملي  نيست  مالز  الوهيت
  را خداوند براي  اهللا  كلمه ، مسلماً مييگو كنند مي فكر مي اين طور  كه  كساني  ما به. شود مي  شناخته  اهللا

  خداوند خود را به  جا كه آن  وليكن  است  ردهك  گذاري نام  اهللا  كلمه  و خود را به  است  نموده  خود وضع
او را   را صدا بزند يا مردم  ، خودش خودش  كلمه  با اين  كه  است  ناي  كند، براي مي  گذاري نام  اسم  اين

  اسمي  خودش  براي  دشزند و خو را صدا نمي  خودش  خودش  كس  يچه  كه  است  بديهي. صدا بزنند
و   اسم  او را با آن  ديگران  كه  است  اين  گذارد براي خود مي  روي  و صفتي  اسم  ر كسه. كند نمي  وضع
خواهد خود را  آيا مي. را صدا بزند  خدا خودش دارد  لزومي  چه. طور  همين  خدا هم. صدا بزنند  تصف

تا   نموده  ضعخود و  را براي  اسم  اين  پس.  نيست  خدا مجهول  خدا براي  ذاتخود بشناسد،   با اسم
   . و يا رحيم  و يا رحمان  اهللا يا :صدا بزنند و بگويند  اسم  اين  او را به  و ديگران  بندگان

او را   است  گفته  مردم  و به  نموده  گذاري نام  اهللا  خود را با كلمه  مناسبت  چه  به  :مييگو مي جا در همين
  مناسبت  نمايش  اين  كه  داده  نمايش  بندگان  به  مخصوصي  يتوضع  آيا خود را به. صدا بزنند  كلمه  با اين
  كيفيتي  اگر خود را به.  شده  الوهيت  اسم  مستحق  عمل  با آن  كه  داده  انجام  و يا عملي خدا دارد  با ذات
  اسم  شود، نه يخدا م  صفات  اسم  اهللا  كلمه  باشد باز هم  داده  انجام  ديگري  باشد و يا عمل  داده  نمايش
كنند، اگر  مي  گذاري نام  و حسين  حسن  شود و او رابا كلمه از مادر متولد مي  كه  يانسان مثالً. خدا  ذات
دهند  مي  ايد  پدر و مادر جواب  كرده  گذاري نام  اسمي  چنين  را به  كودك  مناسبت  چه  بگويد به  كسي

          ذات  را اسم  اي  كلمه  چنين يك. باشد  داشته  اسمي  ما چنين  بچه  خواستيم  بلكه  نداشتخاصي   مناسبت
باشد   داده  انجام  يا عمليو باشد  داشته  خاصي  صفت اين كه  بدون  كودك  اين  براي  است  اسمي. نامند مي

  ماء ديگرياس گذارد، مي  نمايش  از خود به  و هنري  خواند، علم مي  درس  كودك  اين  كه  آينده و در
  خاصي  صفت و يا  داده  انجام  كه  است  عملي  به  اسماء مربوط  كند و اين و هنرمند پيدا مي  مانند عالم

پيدا   و علمي  عقلي  داليل  را به  اسم  اين  تا ريشه  رويم خدا مي  سراغ  به اين جادر .  پيدا نموده  كه  است
  اسم  اين  باشد، تا خود را به  كرده  گذاري نام  اسم  اين  خود را بهخدا   كه  نيست  درست :شد  گفته.  كنيم
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  تا ديگران  نموده  منظور وضع  اين  را به  اسم  اين حتماً. خود را بشناسد  اسم  اين  كمك  صدا بزند و يا به
       خود را تعريف  شده  تهشناخ  اهللا  با كلمه  و چون  است  او اهللا  صدا بزنند و بدانند كه  اسم  اين  او را به

  او يكي. وجود ندارد  هيآشنا هستيد ال  شما با آن  همه  كه  اهللا به جز  يعني  اال اهللا  ال اله :گويد كند و مي مي
صدا بزنند و در   اسم  اين  تا او را به  نموده  وضع  بندگان  را براي  اسم  اين  پس.  است  واحد و يگانه  ،است

  مردم  كه  ديگري  با كلمات  اهللا  كلمه . نموده  خود وضع  را براي  اهللا  چرا كلمه  كه  بدانيم  ستا مالز اين جا
خدا   كلمه. اند  خدا صدا زده  خدا را با كلمه  قديم  ايرانيان مثالً. دارد  فرقي  اند چه  نموده  خدا وضع  براي
  لذا اين. اند نموده  خدا وضع  براي  مردم  كه  است  اسمي. باشد  نموده  خود وضع  خدا براي  كه  نيست  اسمي
 ، من  ، خداي خود من.  آمده به وجوداز خود   كه  ستا اي  خداكلمه.  نيست  و شباهت  از تشبيه  خالي  كلمه

ا خود ر  و خداي اند  را خود ناميده  ، خودشان قديم  ايرانيان، انسان ها.  پيدا شده  خانواده  هردو از يك
  و من  است)  خود آي= (گويند خدا  مي  كه  است  وجود دارد اين اين جادر   كه  مناسبتي. اند  خدا ناميده
  وليكن  خدايم  مخلوق.  ا آوردهخدا مر  بلكه.  ام نيامده  خودم به وسيله  خودم  من  يعني.  نيستم  خود آي
.  را ظاهر كرده  ، خودش و خودش  آمده وجود بهخود .  است  خود آي.  است  آمده  خودش  توسط  خدا به

  خود آي  و اين.  است  و خدا خودآي  نيستم  خودآي  مانسان   كه  من  پس. او را ظاهر كند  كسي اين كه  نه
  و قداست  بر نزاهت  داللت.  نيست  و شباهت  از تشبيه  منزه  بازهم  وليكن  تاس  و خدا شده  يافته  تخفيف
خدا   كه  است  اين  فرقشان. باشند  حقيقت  يك  است  خدا ممكن خود و. ندارد  خلق  به  سبتخدا ن  جنسي
خدا در   گذاري نام  همين  دليل  به  ايرانيان  حال  در عين  وليكن باشد  را خدا آورده  و خودم  مدهآ  خودش
يا خدا را . برند سر ميه ب  تدر جهال ملت هاساير . اند تر بوده  پيشرفته ها ملتخدا از ساير   شناخت
 به وجودخدا   مانند اسماء خود براي  اند اسمي يا اگر شناخته. كنند  خدا وضع  براي  اسمي  اند كه نشناخته
  و ادعاي خود را خدا دانسته آن ها  و مخصوصا سالطين ملت هاساير   كنيم مي  اند و ما مشاهده آورده
هنوز   نو ژاپ  چين  ، امپراطورهاي عراق  ، نماردهمصر  و فراعنه  غرب و  شرق  يملت ها. اند  كرده  ييخدا
  سلطاني  يك  باشد كه  نداشته  شايد سابقه  ايران  سالطين  در ميان  وليكن. دانند شايد خود را خدا مي  هم

خود را از   حساب  باز شده  فكرشان  كه  زندگي  ابتداي  از همان. كند و خود را خدا بداند  ييخدا  ادعاي
خدا را از خود   هدرج  يك  الاقل  را خودآي  و خداي  خود را خود شناخته. اند خدا جدا كرده  حساب

    عنوان  به او را كامالً  گرچه. اند  ندانسته  و خدا را مخلوق  شناخته  خود را مخلوق  كه. اند باالتر دانسته
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  . است  خود بودهه اند خود ب  و گفته  ندانسته  هم  مانند مخلوق  اند وليكن نكرده  معرفي  خالق
  امتياز مخصوصي  ايرانيان  دين  پيشوايان  و هدايت  پيغمبران  خدا و سنت  در كتاب  مناسبت  همبن  به

اطهار   ائمه. خدا  خود را بنده  اند بلكه هرگز خود را خدا ندانسته. دارندو   داشته ملت هاساير   به  نسبت
  اند و با داليل هداد  امتياز مخصوصي  ايرانيان  و به  ايران  شناخته و براي  تكامل  چهارم  ا حرمر  ايران )ع(

  آن  حكومت.  است )ع( زمان  و ظهور امام  مركز سلطنت  ايرانيان  اهليت  دليل  به  ، ايران و نقلي  عقلي
  خدا و پيشوايان  دين  كه  نها ملتيكند و ت پيدا مي  ساير كشورها گسترش  به  مملكت  بزرگوار از اين

در فكر   كه  است  حقيقت  همين  به  مربوط  امتيازات  همه. اند  بوده  ايران  اند ملت  كرده  را قبول آن  اصلي
خدا و   دين  اند تا عاقبت  جلوتر بوده ملت هااز ساير   تاريخ  ابتداي  از همان  و هوش  و عقل  و عقيده
  اند    شناخته  است  بوده چنان كهرا  آن  اصيل  معارف

  :دليل نام گذاري خداوند به كلمه اهللا 
  خداوند خود را با اين  مناسبت  چه  به  كه  كنيم  بحث  اهللا  كلمه  بارهدر  هم باز  كه  ستا الزم اين جادر 
  براي  اسم  اين  يعني  آمده دبه وجوخدا   با بندگان  در ارتباط  گذاري نام  اين ، قهراً كرده  گذاري نام  كلمه
   مشاهده .را صدا بزند  ، خودش خودش اين كه  نه. صدا بزنند  كلمه  خدا را با اين  بندگان  كه  است  اين
و   قرآن  آيات  كه همان طورخداوند   آمده به وجود  خداوند متعال  وضع  به  گرچه  كلمه  اين  كه  كنيم مي

  خودش  براي  خودش  را هم  اهللا  كلمه  كرده  نازل   قرآن  صورت  و به  نموده  تركيب  را خودش آن  كلمات
  ، يا رحمان يا اهللا :بگويند. صدا بزنند  اسم  او را با اين  كه  است  خود دستور داده  بندگان  و به  نموده  وضع

خدا   در عظمت  كه  است  يانانسبا فكر   خود متناسب  به  مخصوص  از نظر مباني  كلمه  و اين  و يا رحيم
خود را با خدا   رابطهخواهد خدا را بشناسد و  مي.  ور است  فكر خود غوطه  يايكند و در در فكر مي
پيدا   يا چيزي  كسي به وجود  آگاهي  هر وقت  دارند كه  وضعي  چنان  يك انسان هازيرا  كند  محكم
. بردار نيستند  آشنا نشوند، دست  و ماهيتش  وجودش  به كامالًخود نبينند و   چشم  را به اند تا آن  كرده

  فكر اين  شنوند به مي  را كه  اي  حادثه  جود صاحببينند و يا هر مو مي  در طبيعت  را كه  اي  حادثههر 
  كسي  و تا حقيقت نمايند  را كشف آن  حقيقت. كنند  يابي را ريشه  حادثه  و صاحب  حادثه  آن  هستند كه

  چنين  يك. دهند مي  ادامه  و كوشش  تالش  و به كنند خاطر پيدا نمي  نكنند آرامش  شفرا ك  چيزييا 
هستند و تا   و خدايابي  ييخداجو  در خط  كس  همه.  است  انسانوجود   از لوازم  خدا هم  در باره  احساسي
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دارند و  برنمي  ييخداجو  از تالش  دستاند   خدا پيدا نكرده  ذات  به  اند و معرفت خدا را نيافته و نديده
  .  است  داده انسان ها  به  و تشريع  در تكوين  اي  وعده  چنين  يك  هم  خداوند متعال

  كه  اميدوار است.  ستخدا  در جستجوي  دائم  كه  آمده به وجوددر نهاد بشر   خاصيتي  چنين  يك  يعني
خدا   براي  ييخداجو  خاصيت  اين. خود پيدا كند  خداي  به  كامل  خود را ببيند و معرفت  خداي  روزي
خداوند   يعني.  است  فطرت  به  مربوط  است  در خلقت  كه  و هر چيزي  شده  نهفته  انسان  در فطرت  يابي

  خداي  كه كند تا روزي مي  ييجوخدا  او را وادار به  كه  است  هكاشت  بذري  چنين  يك  انساندر وجود 
  به  هم  مقدس  و شرع  اديان  در قانون  پيدا كند و همچنين  خدا وند متعال  به  كامل  ا بيابد و معرفتخود ر
به  انسان ها  و روز رجوع اند  ناميده  را روز لقاء اهللا  روز قيامت.  است  داده  مالقات  خود وعده  بندگان
   .راجعون  انا اليهو  انا هللا :ايدفرم مي  كه  شريفه  آيه  همين  ضمونم.  خداوند متعال سوي

  اين كامالً  وارده  دعاهاي  جمالت  از بعضي.  است  خداوند متعال  سوي  به  و رجوعمان  خدا هستيم  ما براي
  ندخداوند متعال  ذات  به  مربوط  يعني. هستند  لقاء الهي  در خالت )ع(اطهار  ائمه  شود كه مي  كشف  حقيقت
  يعني.  اهللا  بذات  ممسوس علياً  ان :فرمايد كند مي مي  را تعريف  شوهرش )س(زهرا  تحضر  جمله  از آن
  . بذاته  ذاته  علي  دل  يا من :فرمايد مي  صباح  در دعاي  خدا دارد و حضزتش  با ذات  تماس  )ع(  علي
  خداوند متعال  معرفت.  ديكر  خود هدايت  ذات  ما را به  خودت  ذات  دادن  با نشان  كه  ييخدا  اي  يعني

     را اثبات وندوجود خدا  معرفت  اين  مخلوقات به وسيله  يعني  آيات به وسيله  معرفت  اول  دو جور است
اما . دهد نمي  ما نشان  خدا را به  ذات  وليكن خدا را  خدا را و ساير صفات  و قدرت  علم  چنين  هم. كند مي

  هم  ابوحمزه  و در دعاي  كردي  هدايت  خودت  ذات  را به ما  خودت  ذات لهبه وسي: فرمايد مي )ع(  مولي
    .عليك  دللتني  وانت  عرفتك  بك: فرمايد مي )ع(  امام

 در  كه همان طور  پس.  كردي  هدايت  خودت  مرا به  كه  بودي  و خودت  شناختم  خودت به وسيلهتو را 
  در شريعت.  است  خود نموده  مالقات  را اميدوار به  و بندگان  شتهاميد كا به نام  بذري انسان ها  خلقت

  از امتيازات  و يكي  است  خود را داده  ذات  مالقات  وعده انسان ها  به  كه  ارشاد نموده  جمالتي با  هم
. شنوند و مي گويند بينند و مي مي. مالقاتند  در حال  دائم آن ها  كه  است  همين) ع( معصوم  چهارده  وجودي
را   انسان  كلمه  اين  تا با معنا و مضمون  نموده  را وضع  اهللا  كلمه  با فكر مردم  در ارتباط  حساب  با اين
با   نه. خدا به دست  ذات  معرفت. شود  خدا مربوط  ذات  خود به  و كوشش  با تالش اين كهكند از  مأيوس
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  ادبيات  بر طبق  واو است  آن  اول  حرف  كه  كلماتي.  است  وله  ماده از  مشتق  اهللا  كلمه.  انسان  فكر و تالش
  اله  را هم  وله. نامند وحد را احد مي. نامند مي  اصل  را كه  كنند مانند وصل مي  الف  به  واو را تبديل  عرب
  از نظر معنا دو خاصيت  له، و ، مالوه ، آله ، الها، الهوا، ياله اله. كنند مي  صرف  فعل  صورت  به. گويند مي

  كه  كسي  ، يعني و سرگرداني  حيرت  اول  معناي.  است  ابيدهوخ  لغت  تعبير ديگر در معنا يك  يا به. دارد
  گنجي  بيابان  داند در اين مي. داند را نمي  عالج  و راه  نجات  راه.  متحير است  يا چيزي  كسي  در شناخت

بيشتر   چههر  انسان  يعني.  است  و اشتياق  ، عشق وله  دوم  معناي. كند  ستخراجتا ا يابد نمي  وليكن  هست
. شود خدا زيادتر مي  به  و اشتياقش  تحير عشق  گردد، و در عين خدا فكر كند، بيشتر متحير مي  تدر ذا
كند  فكر ميرود و بيشتر  جلوتر مي  هرچه  بلكه. خدا برگردد  از سوي. دگرد مأيوس  شود كه نمي  چنان
  .  است  و مشتاق  واله  نتيجه در .شود زيادتر مي  و اشتياقش  عشق
  و عالقه  و عشق  و شعف  شوق  يعني  مشتاق. و معبود  معشوق  در جستجوي  و سرگردان  حيران  يعني  واله
 :اند  گفته  آمده وجودبه   مبالغه  صيغه  وله  ماده  و از اين.  شوم نايل  وصالش  به  و بايستي  حتما هست  كه
كند و در  مي  خود مشتاق  را به  انسان  نهايت  بي  كه  موجودي  يعني  و فعال  و زراع  قتال  مانند كلمات  اهللا

خدا   ذات  تمتفكر در شناخ  يها انسان  دائم .گذارد مي  و حيران  او را واله  القاتم  براي  تالش  طريق
  خدا در ارتباط  مقدس  ذات  پس. شود زيادتر مي  كنند اشتياقشان فكر مي بيشتر  هرچه. و مشتاقند  واله

  .  كننده حيران  نهايت بي  يعني.  است  و متفكر اهللا  عاشق  يانسان هابا 
         شاعر كه  قوله ب.  رسي نمي  ييجا  خود به  چوبين  با پاي  فهماند كه مي خود  بنده  به  تفكرات  در اين

  بود  تمكين  بي  سخت  چوبين  پاي                                  بود     چوبين  استدالليان  پاي       :گويد   مي
  و چالقي  د لنگنمان. خدا در حركتند  سوي  به  خالق  به  از خاليق  با تفكر واستدالل  كه  كساني  يعني
 الزم.  نيست  انساندر اختيار   طبيعي  نند پايما  چوبين  پاي. كند مي  حركت  چوبين  با پاي  ند كههست

  عرفني  الهم :بگويند. كند  و از خدا بخواهند تا خود را معرفي كنند  خود را عوض  حركت  خط  ستا
شود   مستجاب  پيدا كند دعايش  لياقت  انسان  كه  روزي.  كن  ما معرفي  را به  دايا خودتخ  ،نفسك

و   حيرت  كه  است  صورت  در آن. كند مي  معرفي  قلب  رؤيت  د از طريقخو  بنده  خداوند خود را به
 نشان گر  گرچه  هم  اهللا  كلمه  كه  است  اين  بحث  نتيجه. گردد مي  برطرف  انساناز وجود   سرگرداني
   . است  شده  وضع  بندگان  فكري  با وضع  در ارتباط  ولي  ستخدا  ذاتي  وضعيت
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  گفته  خالف  عقيده  اين  ايراد بگيريد كه  نيست  ذات  اسم  اهللا : گفتيم  كه  مطلب  اين بر شما  است  ممكن
  تواند مظهر مخلوقي نمي  كه  است  خداوند متعال  اتذ  اسم  اهللا :اند گفته  همه.  است  دانشمندان  ميتما

مظهر   و رحمان  اهللا  دو كلمه  اند اين و گفته  خدا دانسته  ذات  اسم  را هم  رحمان  كلمه  باشد و بعضي  داشته
  مقدس  ذات  به  اختصاص.  است  ذات  اسم هر دو. باشد  خداوند متعال  ندارد تا از اسماء صفاتي  مخلوقي
يا   اهللا  ندارند خود را با كلمه  حق )ع(اطهار  باشد مانند ائمه  كامل  انسان  گرچه  مخلوقي  هيچ. كند پيدا مي
  در مخلوق  مهدو كل  اين  و معناي  است  خداوند متعال  خاص  هر دواسم  كنند، چون  ذاريگ نام  رحمان
  به خداوند  :مييگو مي آن ها  در جواب . است  و رحيم  رحمان )ع( علي  :مييبگوتا ما .  ظهور نيست  قابل
  پيدا شد كه  يانساناگر  .  است  كرده  تعريف  دو كلمه   اين  خود را به  و رحيميت  رحمانيت  رحمت  دليل

. شود  تعريف  كلمهدو   اين  رد بهاد  مانعي  باشد چه  و رحيميت  انيتحمر مظهر  مانند خداوند متعال
   و دشمن  دنيا دوست  زندگي  در اين  اش  واسعه  رحمت  نامند كه مي  رحمان  دليل  اين  را به  خداوند متعال

خدا باشد يا   در اطاعت اين كه  بدون  هست  چههر  انسان و  و حيوانو كافر  مؤمن. گيرد ميرا  فرا 
گذارد و  مي انسان هاخود را در اختيار   ينعمت ها  دريغ كند بي مي  خدا استفاده  و رحمت  ز لطفنباشد ا
  درجه  دشمن  يا صد سال  سال  ده  و يا شايد چندين گذارد خود مي  بيشتر در اختيار دشمنان   ارقام  بلكه
خدا   به  قلبي  خدا گرايش  دشمن  اين  كه  در انتظار روزي. كند مي  و نعمت  ثروت  را  مجهز به خود  يك

  خدا پيدا كند و اگر پيدا نكرد صد در صد گناه  به  دوستي  گردد و كمي  ضعيف  اش  پيدا كند و دشمني
  و يا الاقل  پيدا نكرده خدا  به  محبت  اي  و ذره  خدا بوده  ينعمت ها  غرق  همه  اين  باشد كه  خودش
  درجه  دشمن  شود كه پيدا مي  صفت  اين  به  يانسانآيا .  نشده  خدا و اولياء خدا ضعيف  به  اش دشمني
 آن چناناند و   قرار گرفته  كمال  در انتهاي  كه انسان ها  بهترين. مجهز كند  اندازه  خود را تا اين  يك
  اند كه  شده  شناخته  صفت  اين  به آن هاآيا . هستند )ع(اطهار   انتظار دارد ائمه  انساندا از خ  اند كه  شده

خود و   با دشمنان  شود كه مي  مشاهده آن ها  زندگي  در تاريخ. مجهز كنند  اندازه  خود را تا اين  دشمنان
  به. هستند  متصف  رحمانيت  صفت  به  )ع( اطهار  ائمه اتفاقاً  كه  ستا اين  جواب. اند خدا جنگيده  دشمنان
 خود   رحمت  را در سعه آن هادهد و  مي  خود و كفار گشايش  دشمنان  به  متعال  خداون  كه  ميزان  همان

  كه  انتقامي  خود با قدرت  و زندگي  حيات  در زمان آن هاآيا . هستند  چنين  )ع(اطهار   دهد ائمه قرار مي
  نمايند اين خواهند مجهز مي مي آن چه  را به آن هاكنند و  مي  گذشت  اندازه  دارند تا اينخود   از دشمنان
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  مصلحتي  دليل  يا به  ستآن ها  ناتواني  دليل  خود به  دشمنان  به  خودشان  و تخت  تاج  تجهيز و واگذاري
  را به آن ها،  عظيمي  گذشت  چنين  شايد با يك اين كهانتظار   به. شود مي  تمام  دشمن  همان  نفع  به  كه

  اند به  خود ساخته  براي  كه  را از جهنمي آن ها  برگشت  خود اميدوار سازند و موجبات  و رحمت  لطف
و   حسن  و امام )ع(  علي و يا مخصوصاً  ائمه  و مظلوميت  محروميت  كه  كساني. كنند  خدا فراهم  بهشت
  علي :گويند  مي. اند  كرده  اشتباه  اند خيلي  دانسته  با دشمن  از مقابله آن ها  انيناتو  را دليل  )ع(حسين  امام

 همين طوررا   )ع(مجتبي  حسن  رساندند و امام  شهادت  به  عبادت  گير نمودند و در محراب را غافل )ع(
 با هفتاد  نفر دشمن هزار  سي  در محاصره )ع(  حسين  امام كردند و مخصوصاً  گير نمودند و مسموش غافل

بدهد،   شهادت  به  تن  بايستي. شود مي  واقع  دشمن  مغلوب قهراً. كند  مقابله  و دو نفر يار و ياور چگونه
 ، ستآن ها  گير شدن و يا غافل  ناتواني  دليل آن ها  و غيبت  و انزوا  ائمه  مظلوميت  ها كه قضاوت  اين

 ظاهر و  به. هستند  و قدرت  علم  نهايت  خود و در وجود خود بي  در ذات حقيقتاً  ائمه.  است  اشتباه  خيلي
  كلمه  )ع(  مولي  از القاب  يكي. دارند  كامل  آگاهي آن ها  و نيت انسان ها  ظاهر و باطن  ، بهكاينات  باطن
  الحمدهللا : مييگو مي  كه  است  خداوند متعال  فتص  بطين.  البطش  انزع :گفتند او مي  به  كه  است  بطين
  .االمور  خفيات  بطن  الذي
و   كسهر  باطن  به  اند كه  دانسته  نبطي  را هم  حضرت  آن ،داند را مي  امور مخفي  باطن  كه  ييخدا  يعني

  يراه ها  .چيز آگاهم  همه  به  من  فرموده  خودش  هاي  چقدر زياد در سخنراني. دارد  آگاهي  هر چيزي
بپرسيد تا روز   اگر از من  گويد كه خود مي  زمان  مردم  به.  شناسم بهتر مي  زمين  يراه ها را از  آسمان
ها و قعود  ها و قيام  حادثه  آن  لشود و عام پيدا مي  ييو قعودها  قيام  و چه  ييها حادثه  چه  قيامت
  مرگ  از دقيقه كامالً. اند  دهگير نش خود غافل  در زندگي  هرگز ائمه  پس.  دهم شما خبر مي  ، بهكيستند

.  محيط است همين طور  هم آن ها  قدرت. دارند  كامل  خود آگاهي  خود و قاتل  شهادت  خود و ساعت
د خو  دشمنان. باشد مي آن ها  قدرت  چيز در حيطه  و همه  كس  همه  يعني. هستند  تكويني  واليت  صاحب
و   با زرنگي  كه  است  يا منافقي  شيطان  كدام  آن. كنند  بو منكو  سركوب  ،آن  توانند در يك را مي
باشد  آن ها  مولود جهل  چه  عجز و ناتواني  دادن  نسبت  پس. پيروز شود  )ع(  تواند بر علي خود مي  زيركي

  خود ميدان  دشمن  به  چگونه  و قدرتي  علم  چنين  با يك  وليكن.  نيست  درست آن ها  و يا مولود ضعف
صد  اين كهبا . شوند مي  جنگ  وارد ميدان  و معمولي  عادي  انسان  يك به صورت آن هادهند و خود  مي
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  به  مربوط  و بخشش  گذشت  اين. شود مي  تمام آن ها  دشمن  نفع  به  و سياست  جنگ  دانند اين در صد مي
و   قيام. هستند  و رحيم  رحمان  مانند خداوند متعال حقيقتاً آن ها.  ستآن ها  رحمانيت  صفت  همان

  به  خداوند متعال.  است  با خداوند متعال  جا هماهنگ  همه  و بخششان  بذل ، ، عفو و گذشتشان قعودشان
كند،  مجهز مي  و قدرت  معل  را به آن هاو  دهدمي  خود ميدان  دشمنان  به اين همهخود   رحمانيت  صفت
   .كنند كار را مي  نيز همين  ائمه

ثمر   و جهاد او به  حضرت  آن  قدرت  به كه هستند  اسالمي  و تخت  تاج  حريص  يزيد و معاويه  كه  اكنون
  و تخت  تاج  اند پس استثمار خود كشيده  به  زده  ولگ  را هم  از مستضعفين  زيادي  و عده  است  رسيده

  تكيه  من  قدرت  بر كرسي  تا مدتي.  كنم واگذار مياو   به  روم كنار مي  او هستم  امام  كه  من. او باشد  مال
        شود و بر مي  متنبه  خطرات  ير برخورد بهيا در مس  نيست  بيرون  از دو حال  مدت  بزند، در انتهاي

نشود   متنبه  و اگر هم  است  انسان  نجات  عامل  كه  ييدنيا  و بخشش  بذل  است  چقدر خوب  گردد كه مي
. او هستند  اولياء خدا در انتظار برگشت  هم و باز  است  انداخته  و بدبختي  فالكت  را به  ودشخ  خودش

  صفت  بكشانند همان  محروميت  را به آن هادارند   قدرت  كه  حال  در عين  دشمنان  به  و بخشش  بذل  اين
           خود قرار   مهر و محبت  را مشمول آن هادارند   خود نظر مخصوصي  دوستان  به.  است  رحمانيت

 گذارند  مي آن هارا در اختيار   ييدنيا  طعمه  دنيا هستند اين  طعمه  طالب  خود را كه  دهند و دشمنان  مي
  . باشند خود مي  با خداي  هماهنگ  حيميتو ر  در رحمانيت  درست
  ييبگو  وقتي انسان هامانند اسماء . باشدخدا   ذات نشان گر  كه  است  ذات  اسم  در صورتي  اهللا  اما كلمه
با   يا اهللاآ. اند  پيدا كرده  يياسما  چنين  دهد كه مي  را نشان  اشخاصي  همان  ينب، ز ، فاطمه و حسين  حسن
  البته. ؟باشد  مخلوقات  از همه  ممتاز و مشخص  كه يبه طور دهد مي  ما نشان  خود را به  ذات  هكلم  اين

. خدا را  ذات  نه. كند مي  معرفي  انسان  خدا را به  صفت  و رحيم  مانند رحمان  هم  اهللا  كلمه.  نيست  چنين
و   وله  اين  پس. كند مي  و مشتاق  را واله خود  سوي  به  سالك  انسانمتفكر را و   انسان  كه  ييخدا  يعني

 خدا  اگر مخلوقات مثالً.  ستخدا  ز صفاتا  شود، صفتي پيدا مي  انسانخدا در وجود   از ذات  كه  اشتياق
اگر . شود نمي  شناخته  نباشند، خدا رازق  خواران  شود و يا اگر روزي نمي  شناخته  نباشند، خدا خالق

  وله  اين  پس. شود پيدا نمي  و اشتياق  كنند نباشند، وله خدا تفكر مي  در شناخت  كه  هم  و عارفان  سالكان
  اين : مييبگو اين كهمگر . باشد ظهور نمي  قابل  خداست  راه  سالك  كه  مخلوقي  نوبد  هم  و اشتياق



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

ديگر مانند   صفات  وليكن اندازد مي  و اشتياق  وله  خود را به  سالك  بنده  كه  ستخدا  ذاتي  خاصيت
از . رساند خود مي  بندگان  به. آفريند را مي نعمت ها  كه  است  خداوند متعال  فعل  صفات  و رحيم  رحمان

  دارد، نه  نمايشي  چنين  خدا يك  ذاتي  زيرا وضعيت  است  ذات  اسم  اهللا : مييبگو  توانيم مي  جهت  اين
خدا   ذات  اسم  اهللا  كه  است  درست : مييشايد بگو  مناسبت  اين  به. باشد  آفرينندگي  او كه  فعل  وضعيت

و   با خود واله  خود را در ارتباط  و عاشقين  سالكين  پيدا شد كه  يتكيف  اين  به  هم  يانساناگر . باشد
باشند   )ع(معصوم  يامام هاند مان  گرچه انسان ها  وليكن  است  تعريف  قابل  اهللا  ا كلمهب  كند، او هم  مشتاق
و   تجانسي  گر رابطهديبا يك  خاليق  زيرا رابطه باشند مي  انسان به وسيله  ييشناسا  و قابل ندانسان  بازهم
  پس  آمده به وجود  از ماده  خاليق  تمامي  دارند، ابدان  ذاتي  از يكديگر نمونه  خاليق  يعني. باشد مي  ذاتي
  گرچه. حقيقتند  جنسند و يك  يك  از نظر ماديت. دارند  و مادي  ذاتي  با يكديگر مجانست آن ها  همه

  و يك  حشره  باشند مانند يك  كوچك  و بعضي  عالم  بزرگ  مباشند مانند حج  بزرگ آن هااز   بعضي
 هم. دارد  ديو ما  جنسي  و مشابهت  مجانست  شتر و فيل  با يك  بيني  ذره  حشره  اين.  بيني  ذره  حيوان
از   يكي. باشد مي  برقي  در صنايع  برق  نيرويمانند   خلقت  در عالم  هم  روح.  روحي  مشابهت  چنين
با خورشيد   شمعي  يك  چراغ.  كم  ديگر نيروي  صنعت  دارد و آن  الزم  زيادي  نيروي  كه  برقي  يعصنا
تواند  مي  شمعي  يك  هستند و چراغ  يكي  يينور و روشنا  در جنسيت  است  ميلياردها ميليارد شمعي  كه

با يكديگر   ارواح  تمامي  رابطه  پس. بشناسد  خورشيد را هم  ييروشنا  خود جنسيت  ييروشنا  با شناختن
  خود كه  آبي  در جنسيت  قطره.  است  اقيانوسبا   قطره  با يكديگر رابطه  اجسام  تمامي  رابطه  و همچنين

  يك  چراغ.  است  شناخته  را هم  خود اقيانوس  با شناختن. ندارد  فرقي  با اقيانوس  است  سيال  مايع
  مشت :اند  زيرا علما گفته.  است  خورشيد آشنا شده  ييروشنا  خود به  تنوراني  با شناختن  هم  شمعي
       معرفي  ديگران  به  و يا چند گرمي  مثقالي  دادن  را با نشان  بسيار بزرگ  اجناس.  خروار است  نمونه
و خورشيد   شمع  و يا مانند رابطه  با اقيانوس  قطره  با يكديگر مانند رابطه انسان ها  رابطه. كنند  مي

  رابطه. باشند مي  ييشناسا  يكديگر قابل  براي  نمونه  همين  از طريق. نديكديگر  نمونه  در جنسيت.  است
  .  است  قبيل  از اين  هم  نمونه  يانسان هابا  انسان ها
  از اين  اي  گر قطرهدي  يانسان ها. باشند مي  و حكمت  و فضيلت  علم  اقيانوس  )ع( معصوم  يامام ها
  داده انسان هاساير   به  هم  اي  نمونه  است  شده  ذخيره )ع(اطهار   در وجود ائمه آن چه. باشند مي  وضعيت



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

   و اشتياق  حيرت  بدون آن ها  و قدرت  از علم  كوچك  نمونه  همين  با داشتن انسان هاو   است  شده
  ، بين نيست  خدا در وجود مخلوقات  از ذات  اي  ونهنم  يك  وليكن ندكن ميپيدا  آن هاوجود   به  آگاهي
 با يك  ساير مخلوقات.  تجانسي  تشابه  باشد، نه مي  تبايني  تشابه  داوند متعالخ  با ذات  مخلوقات  ذوات

ا و خدا م  بين  وليكن  غير كامل  و بعضي  كامل  بعضي يكديگرند،  از جنس. دارند  تجانسي  ديگر تشابه
  . نور وظلمت: مانند  حكمفرماست  اينيتب  تشابه

  متباين  ئدو شي  چون ، نوراني  ذوات  به  ببريم  پي  ظلماني  ذوات  شناختن  از طريق  توانيم هرگز نمي 
از وجود خدا   اي  و يا قطره  اي  ذره.  است  تبايني  رابطه  يك  با خالق  خاليق  رابطه.  متجانس  نه ،هستند

  و خالق  خلق  بين  رابطه. در وجود خدا  از وجود خاليق  اي  و يا ذره  نيست رؤيت  ابلق  در وجود خاليق
   . خلو منه  و خلقه  خلقه  خلو من  و تعالي  تبارك  اهللا  ان : است  فرموده )ع(  امام  كه  است  چنان
ها مانند  ها و خصوصيت خاصيت  اين.  است  از وجود خلق  خالي  معني  تمام  خداوند به  مقدس  ذات  يعني

. شود پيدا نمي  خاليق  د خدا در ذواتاز وجو  اي  ذره  و همچنين  در وجود خدا نيست  و نورانيت  ماديت
  اتاز ذ  كوچكي  نمونه  و مونتاژ يك  اوراق  ماشين  ، مانند يك را زير و رو كنيم  خلق  عالم  اگر تمامي

.  ايم  ما شناخته  كه  است  خدا چنان  ذات  مييبگو  نمونه  همان  طريقشود تا از  پيدا نمي  خلق  خدا در ذوات
.  است  خداوند متعال  اثر ذاتي  انساندر وجود   ييو توانا  ييدانا  اين :گويند ها مي مذهب  حلولي  گرچه
  ود ما خارجو از وج.  شويم مي كند ما بيدار مي  در وجود ما حلول  برق  يرويمانند ن  خداوند متعال  يعني
در   حيات  روح  را با حلول  خداوند متعال  مقدس  ذات آن ها  وليكن.  ميريم يا مي  خوابيم ما مي شود مي

اثر   نه.  است  انسان  در بدن  روح  اثر ذاتي  ييو دانا  و حركت  حيات  اين. اند  كرده  وجود خود اشتباه
نور با   لمعه  يا مانند رابطه با دريا  قطره  مانند رابطه  القو خ  خلق  رابطه  پس.  خداوند متعال  ذاتي

  الوهيت  معناي  بنابراين.  باشيم  شناخته  خدا را هم  ذات  نمونه  همين  شناخت  تا از طريق.  خورشيد نيست
  وضعيت  يشنما  و اشتياق  وله  اين.  بخوانيم  اهللا به نامرا   مخلوقي  تا بتوانيم  ظهور نيست  قابل  خاليق در

  . باشد مي  و عارفين  با سالكين  رتباطدر ا  و تعالي  خداوند تبارك  ذاتي
  نهما  شود و به بيشتر مي  خدا فكر كنند حيرتش  در شناخت  بيشتر عميقانه  چههر  و سالك  عارف
در   عملي  قو اشتيا  در ايجاد حيرت  خداوند متعال اين كه  بدون. يادترز  هم  و اشتياقش  عشق  ميزان

  كه  است  و عجيبي  عميق  ذات   چنان  يك او .ببرد به كار  يا مشيتي دهد و  انجام  سالك  وجود بندگان
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اطهار   مانند ائمه   كاملي  يانسان ها  هر چند  كه.  ظهور  نيست  قابل  او در وجود خاليق  از ذات  اي  نمونه
خداوند    ذات  تعبير ديگر اسم  و  به  متعال خداوند  خاص  اسم  اهللا :مييگو مي   مناسبت   اين  به. باشند  )ع(

در   مييتا بگو  نيست وندخدا  فعل  به  خدا مربوط  راه  در وجود سالكين  و اشتياق  وله  و اين  است  متعال
  خاليقبا   در ارتباط  خداوند متعال  يذات  وضعيت  بلكه.  است  ايجاد كرده  و اشتياق  وله  انوجود بندگ

   و هيچ  است  تذا  اسم  اهللا  شد كه  اين  بحث  نتيجه. ببرد به كار  و مشيتي  اراده اين كه  بدون.  است  چنين
 مظهر  از خاليق  كس  هيچ.  است  ذات  اسم  اهللا  پس  نيست  اهللا  كلمه  به  اتصاف  و قابل  سميهت  قابل  مخلوقي
   .گردد  گذاري نام  اهللا  باشد تا با كلمه  نمي  الوهيت

  به. سبيال  العرش  ذي  اذا ال بتغوا الي :فرمايد مي  باال كه  با آيات غفوراً حليماً  كان  انه  كلمات  رابطه اما و
كنند  خدا سفر مي  شهر ذات  خود به   عقل  با فكر خود  و با نيروي  كه انسان هايي  كه  است  اين  مناسبت

  يانسان هاها مانند   بشناسند آن  و كميتي  آورند كيفيتدر  سري  و مقدس  منزه  ذات  آن خواهند از و مي
كوبند و  زنند و در مي در مي  دائم  مقتدري  سلطان  رايس در حرم  پشت  هستند كه  جسور و فضولي
  چنين  دارند يك  كه  جسارتي  دليل  به اين كهباز شود با  آن ها  روي  سرا به در حرم  اصرار دارند كه

  آگاهي  سلطنت  مقام  و شخصي  خصوصي  وارد شوند و از كارهاي  سلطان  راي حرم  به  ندارند كه  لياقتي
خداوند   مقدس  از ذات  اجازه  كسب  بدون   كيفيت  اين  به   كه فكر كنيد كساني  شما خودتان. پيدا كنند

شهر وجود خدا وارد شوند   بگذرند و به  از قعر طبيعت  تازند كه  مي   ود چهار اسبهفكر خ  با توسن  متعال
  . هستند  الهي  ضربه  مستحق ،قدر جسور و شرورند  چه

چرا از حد   شود كه  قائل آن ها  ديگر براي  هاي كند و يا مجازات  را زنداني آن هادارد   حق  سلطان
  مسئله   بنشينند اين  سلطنت  تخت  روي  در محضر سلطان  دانند كه مي  و  خود را اليق  شده  خارج  بندگي

  سلطان  آن  پهلوي  و پهلو به  كنم  خود را پاره  خود و خداي  بين  طبيعي  حجاب  اين  اصرار دارم  من  كه
  بنده  اين  هك  نيست  نأالش  عظيم  سلطان  آن  مضايقه  از باب  من  محروميت  بنشينم  نأالش مقتدر عظيم

و   و جاهل  نااليق  يانسان ها  بين  يعني.  است  نشدن  از باب  كند بلكه  خود ممنوع  جسور را از مالقات
 خود را  دارد كه  خدا امكان  براي  نه. بي نهايت  به  نزديك  بسيار است  فاصله  خداوند متعال  مقدس  ذات
  بندگان  اين  بين   قرار دهد تا رابطه آن ها  و در وضع  وقاتدهد و در حد مخل  تنزل  ذاتي  وضعيت  از آن

  امكاني  چنين  يك  عقل  قد و كوتاه  كوتاه  يانسان ها  اين  براي  هم  خدا برقرار گردد و نه  جسور و ذات
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  اصلهف  يك  اين. شود رو به رودر حضور خدا با خدا . با خدا برقرار كنند  مستقيم  رابطه  كه  است  فراهم
  مانند داستان  كه  اي  در آيه  و تعالي  خداوند تبارك بي نهايتعدد با   مانند فاصله  است  و قهري  طبيعي

چقدر   ليياسرا  بني :فرمايد كند و مي مي  او را مطرح  و قوم  موسي  حضرت رؤيت  و ادعاي  ليياسرا  بني
  را به رؤيت  ادعاي  اين. نمودند رؤيت  د ادعايخدا را شنيدن  صداي اين كهبعد از   حيا بودند كه  بي

كردند مانند   بزرگي  شدند و ادعاي  سركش  نهايت  بي آن ها  يعني. كند مي  تعريف كبيراً عتواً  كلمات
  آسمان  سقف  روي و برساند  آسمان  را به  خواهد دستش مي  بودند كه  اي  و دو ساله  ساله  يك  كودك
  و عقلي  خود ندارند از نظر فكري  به  دانند و معرفت قدر خود را نمي  كه  مردمي  كه  تاس  بديهي. بنشيند

  از اين.  زياد است  متكبرند، تكبرشان  خيلي. دانند موال و آقا مي  و خود را در وضع هستند  در حد بردگي
در برابر   اي  اعقهداوند صلذا خ. حيا و متكبرند  بسيار بي  يعني. كند مي كبيراً عتواً  تكبر تعبير به

  جلوه  كه  نور من  بتواند در برابر جلوه  كوه  اگر اين :فرمود آن ها  فرستاد و به  ليياسرا بني  تقاضاي
  من  ذات  در برابر جلوه  تواني مي  ،موسي  اي  تو هم ،كند  ايستادگي  است  من  از مخلوقات  مخلوقي

. شد  متزلزل  تابانيد كوه  سنگي  كوه  از نور خود را بر قد و باالي  شعاعي  كه  وقتي.  كني  ايستادگي
بيشتر   مقاومتي  كه  هم  موسي  حضرت. هفتاد نفر مردند  شد و آن  يكديگر كوبيده  به  جدا شده  قطعاتش

  عرض. اند  مرده تماماً  ديد ياران  آمدن  هوشه بعد از ب. مبتال شد  و خموشي  بيهوشي  به  داشت آن هااز 
ما را   انو دوست  ياران :گويند كنند و مي مي  اعتراض  من  به  كه  بدهم  را چه  مردم  جواب ،كرد پروردگارا

  نمود كه  ثابت  و جمعيت  موسي  براي  وسيله  اين  كرد و به  را زنده آن هاخداوند .  اي كشيده  هالكت  به
اذا ال  :فرمايد مي  آيات  در اين. دا را ببينيدخ ،كنيد مي ادعا  نداريد كه  ستعداديا  چنين  شما هنوز يك

  .سبيال  العرش  ذي  ابتغوا الي
  خود وصف  عقيده  هاند و ب  دانسته  يا حيواني  بت  شبيه و خدا را  ساخته  خدا نمونه  رايب  كه  كساني  يعني

  يسلطنت   عرش  به  دانند كه مي  سانيخود را از ك ،تراشند خدا مي  براي  ييكنند و قد و باال مي  و تعريف
اند   فكر كرده  چنين  كه  است  كساني  ذاتي  از وضع  خارج  نهايت  بي  ييادعا  چنين  البته .اند يافته  خدا راه

كند  مي  معرفي  اشباح  به  معروف  در خطبه )ع(  موال علي. اند كرده  و شعور خود درك  عقل  خدا را به  كه
  كه  است  اين  حضرت  آن  فرمايشات  مضمون.  شناخته  در علم  را راسخون امام ها  دليل  چه  خدا به  كه

  نظير خود دانسته  قرآن  آيات  و ما را در فهم  نموده  معرفي  العلم في  ما را راسخون  دليل  اين  خداوند به
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از خدا تقاضا   كرنش  در حال . ايستيم مي  مودب  و خالق  خلق  بين  ابحج  ، پشت  غيب  پرده  ما پشت  كه
و   ادب  خداوند از اين. آشنا كند  غيب  حقايق  به دهد و ما را  خود را بر ما ريزش  فيوضات  كنيم مي

  كه  نيستيم  ادب ، جسور و بي خود داريم  خود و خداي  به  ما معرفت  آيد كه مي  ما خوشش  تربيت
  چون.  پيدا كنيم  آگاهي  طرف  و از آن  را باال بزنيم  غيب  عالم  هاي  پرده  هاجاز  بدون  ادبانه  بي  بخواهيم

  دليل  اين  خود را به  يعني.  ايم  شناخته  است  شايسته چنان كهخود را   ما خود را و خداي  كه  خدا دانست
  رد حريموا  اجازه  و بدون  باشيم باال انداز  و پرده  شكن  فكر خود پرده  به  عاجز و ناتوانيم  كه  ايم  شناخته

هرگز   مقدس  ذات  آن  كه  ايم  شناخته  است  شايسته چنان كهخود را   خدايو   خدا شويم  قدس  حرم
 اين كهاز . رسد نمياو   مقدس  ساحت  ما به  عقل  گيرد و هرگز شعاع ما قرار نمي  فكر و عقل  شعاع  تحت

و   كرنش  در حال  غيب  پرده  پشت  و با ادب  ايم  شناخته  است  تهشايس چنان كهخود را   خود و خداي
  و فيوضات  و بركات  شناخته  العلم في  راسخون  و ادب  ييشناسا  اين  دليل  ما را به ، ايم ايستاده  نيايش
با   ارتباط درمتفكر را   بندگان  وظيفه  جمالت  در اين )ع( موال  پس . است  داده  خود را بر ما ريزش  علمي
خدا   وجودي  خود و در وضعيت  ذاتي  شما در وضع  وظيفه  نمايد كه  مي  و ثابت كند مي  خدا تعيين  ذات
و   ادبي  يب ،شود مي  خدا واقع  اجازه  بدون   كهاز شما   حركتي  ينكوچك تر . و دعاست  و تربيت  ادب

با   كه  و متفكري  نابغه  يانسان ها  پس. كند مي  ومخدا محر  و شما را از فيضآيد  مي  حساب  به  جسارت
  صورت  ا را بهخود خد  چشم رؤيت  دليل  اند و يا به شناخته  انواع  ارباب  صورت  بهفكر خود خدا را 

 اند  و نوشته  گفته  جسورانه  خيلي  افرادي  اند چنين  خدا قد و باال تصور كرده  اند و براي دانسته  ستارگان
  . اند خدا قرار گرفته  در حدود خالقيتو   شده  خود خارج  از حد خلقي  ييگو
  چنين  جسورانه  از حد را و يا حركات  افكار بيرون  اين  متعالخداوند   شود كه امر داير مي  رابطه  اين در

بسوزندو   در صاعقهمبتال شوند و   ليياسرا  بني  قوم  سرنوشت  را نابود كند تا به آن هارا بكوبد و   افرادي
 با  كند و مانند پدر مهربان  خود استفاده  و مداراي  از حلم  ادب  افراد جسور و بي  يا در برابر چنين

 و يا با  ييدنيا  افراد جسور را با وسايل  اين  خداوند متعال. دهد  خود را آموزش  ها كودكان بازي  اسباب
  به  كه تا روزي نمايد مي  دهند، مشغول  مي  آن  به  حقيقت  نگدانند و ر مي  را حقيقت  آن  كه  تفكراتي

و   گفته آن چهاند و   خدا رفته به سوي  ادبانه  و بي  جسورانه  برسند و بدانند كه  و شعور كافي  عقل
 جااين خدا در   حكمت  پس. اند درآورده  نمايش  به  مخلوقي   در وضع او را  اند كه گفته  اند خالف شناخته
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خود   گيرند صبر و مدارا كند و با حلم در نظر مي  خدا صورت  براي  كه افراد  در برابر اين  كه  است  اين
  افرادي  چنين  يعني. كند مي  خود را معرفي غفوراً حليماً  با كلمه  لذا در آخر آيه. رفتار كند آن هابا 

مدارا   و در ضمن.  كنم مدارا مي آن هاو با   كنم نمي  را مجازات آن هاو   دارم  حلم  مجازاتند و من  مستحق
فكر   قدرت  دهم نيرو مي آن ها  صبر و مدارا به  ضمن  يعني. كند مي  غفور معرفي  خود را با كلمه  كردن
  جسارت  الهي  قدس  ساحت  تا  بفهمند به  كنم مي  واقف  اشتباهشان  را به آن هاو   برم را باال مي آن ها
نيرو   معناي  به   غفور و غفران  كلمه .اند نموده  و توصيف  و شعور خود تعريف  عقل  او را به  اند كه  كرده
. پروراند استعداد را مي  و كمالفكر   ضعيف  يانسان هاخداوند   يعني.  است  انسانو شعور   عقل  به  دادن

  فكر و توهين  ضعف  به  برد تا عاقبت تر مي را باال آن هاو شعور   عقل. كند مي  را قوي آن هافكر   نيروي
 حليماً  كلمات  لذا اين. عذر تقصير بخواهند  نموده  توبه  الهي  خود آشنا شوند و در پيشگاه  و جسارت

  . است  ذكر شده  از آن  قبل  كه  است  با جمالتي  متناسب غفوراً
  :مشركين  براي  آن  نابود كنندة  و نتايج  شرك  معاني

  ستجا بي  ادعاهاي  دانند همين مي  گناه  ينتر بزرگرا  اولياء خدا آن خدا و  كه  بزرگي  از گناهان  يكي
 ، نيست  و امام پيغمبر  يا  در حد يك  است  عالم   كند كه ادعا مي ،نيست  عالم  در حد يك  انسان  يك  كه

  ييخدا  و ادعاي  در حد وجود خدا  نيست كه اين  و باالتر از همه  هستم  پيغمبر و امام  كند كه ادعا مي
بزرگ ها ادعا  اين. دهد قرار مي  را در حد خالق  مخلوقي. دهد مي  ييخدا  ارزش  مخلوقي  و يا به كند مي
و   و يا پيغمبر هستم  هستم  امام  كه  ادعا كردم  زيرا اگر من باالتر  اي  كبيره  از هر گناه.  است  گناه  ينتر

  كه  كساني.  كنم مي  محروم  پيغمبر و امام  آن  ادعا خود را از تعليمات  با همين  و دانشمند هستم  يا عالم
 آن ها  بگيرند و از تعليمات  تماس امام هاهرگز حاضر نبودند با  ،اند  داشته  امامت  ادعاي  در برابر ائمه

و   رهبري  ادعاي  ،است  ناقض  علوماتشم  ،نيست  و رهبري  ييدر حد پيشوا  كه  يا كسي كنند  استفاده
.  است  كلي  قاعده  يك  اين. پيدا كند   ارتباط  اصلي  پيشواي  با آن  كند، ديگر حاضر نيست مي  ييپيشوا

  استاد و شاگردي  ادعا رابطه  و يا پيغمبر با همين  است  و يا سلطان  است  امام  كند كه ادعا مي  كسهر
  درس  اصلي  امام  شپي  داند، حاضر نيست مي  خود را امام  چون. شود مي  قطعمن  اصلي  او و امام  ينب

و از او  بخواند  درس  قعيپيغمبر وا  پيش  ، حاضر نيست نيستم  من  كه  ستا  او چكاره :گويد بخواند، مي
 و زمين ن هاآسما  خالق  كه  اصلي  اگر خود را خدا بداند ديگر خداي اين هاباالتر از . كند  اطاعت
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 :گويد مي  موسي  حضرت  به  فرعون. شود مي  محروم  اصلي  خداي  وجودي  از بركات. ندارد  قبول  ستها
    .المسجونين  من  الجعلنك  غيري الهاً  اتخذت  لئن

رگز ه. داند خود را خدا مي اين جاو در   اندازم مي  زندان  را بهو ت  كني  را قبول  ييخدا  اگر جز من  يعني
بخواهد، بر   از او چيزي. كند  كند، يا او را سجده  خود نيايش  و خالق  اصلي  خداي  پيش  حاضر نيست

خود را از   داند رابطه خود را پيغمبر مي  چون. گيرد قرار مي  مطلق  ها در محروميت  عقيده  همين  اساس
  الهي  و بركات  وضاتتا ابد از في  اديافر  ينچن. بداند  كند و يا اگر خود را امام جدا مي   اصلي  پيغمبران
   خدا واقع  فيض  اصلي  او و منابع  بين  حجاب  ينبزرگ ترجا  و بي  غلط  ادعاي  همين. شوند مي  محروم

  به  يشرك  ال يغفر ان  اهللا  ان :فرمايد خداوند مي  كه  است  مشرك  رزشآم  عدم  ادعا دليل  همين. شود مي
    .ذلك  نو يغفر مادو

  عقل  مشرك  د، بهكن نمي  افاضه  خود را بر مشرك  ديوجو  آمرزد، فيوضات را نمي  خداوند مشرك  يعني
خدا   از فيض  مشرك. كار او ندارد  به  كند و كاري نمي  دهد، تربيت نمي  او را تكامل. دهد نمي  و معرفت

  اي شيشه  صفاي  همان  دليل  به  دهش  قطع  توليد برق  از منبع  اش رابطه  كه  برقي  مانند چراغ.  است  منقطع
  مشرك.  نمپيدا ك  ارتباط  برق  منبع  به  ندارم  احتياج.  هستم  روشن  گويد چراغ مي. داند مي  خود را روشن
بداند و يا خود را در   مستغني  خود را از شريك  كه  است  اين  شرك  داند، قاعده خدا مي  خود را شريك

برابر يكديگر   نفر شريكلذا دو  ندارد  امام  به  خود احتياج  عقيده  به  پس. داند مي  امام  را شريك  امتما
خود را برابر يكديگر   و غنيفقير   وليكن  نيست  ديگري  تسليم آن هااز   كدام گيرند و هيچ قرار مي

  اين. كند مي  استفاده  غني  از ثروت. كند مي  اجعهاو مر  به ،داند مي  غني  ند، فقير خود را محتاجدان نمي
پدر و مادر . اند كرده  فضولي  هستند كه  انيمانند كودك. نيستند  مشرك  انگناه كار.  است  شرك  قاعده

شود،  نمي  از پدر و مادر قطع آن ها  نشينند رابطه پدر و مادر مي  زانوي  روي  صلهبالفا. اند كرده  را اذيت
  نامشروع  و رابطه  نفس  مانند قتل  كبيره  گناهان. ثمر برسانند  كنند تا به مي  را تربيت ن هاآپدر و مادر 
يا  خدا و  شريك  داند، نه مي كار گناهخود را   قاتل. كند نمي  را از خدا قطع  انسان  رابطه  و سرقت
امامند يا پيغمبرند و يا   دعا ندارند كها  كبيره  گناه  به  انگناه كار اين كه  نظر به.  در امامت  امام  شريك

     را  آن هاكنند و عفو خدا  مي  توبه. شود نمي  و پيغمبر و يا خدا قطع  اماز ام آن ها  رابطه. خدا هستند
  پس. كنند يكديگر نمي  به  هرگز رجوع. ننددا مي  خود را از يكديگر مستغني  نشريكا  ولي. گيرد مي
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  خدا هستند و يا اينها  بت  همين  كه  دارم  عقيده  و يا اگر من  است  خود منقطع  مشرك از شريك  رابطه
  وجودي  از بركات  كنم  مراجعه  و اصلي  واقعي  خداي  به  توانم نمي  عقيده  ، هرگز با اين خداست  فرعون

آمرزد  را نمي  مشرك :فرمايد مي  خدا كه .وجود ندارد  از مشرك  غفران  امكان  پس.  كنم  خدا استفاده
  خود را رقيب  كه  انسان هايي  لذا در تاريخ.  نكردن  از باب  نه  است  نشدن  از باب  آمرزش  عدم  اين

  اصلي  پيشوايان  و پيغمبر كه  امام  اند، هرگز به دانسته امام ها  اند، و يا خود را رقيب شناخته  پيغمبران
   .اند مانده  خود باقي  و نقص  حد جهل  در همان  ننموده  استفاده ن هاآاز . اند  نكرده  اند مراجعه  بوده

  اند خود را خالق بوده  مخلوق. اند دانسته  فقير بودند خود را غني .اند دانسته  اند خود را عالم بوده  جاهل
  رسول  يا ابن: كرد  سؤآل  )ع( حسين  نفر از امام  يك. شد  قطع  از اساتيد واقعي آن ها  رابطه. اند دانسته

،  اهللا  معرفت: دادند، فرمودند  جواب  ؟ حضرت ؟ چطور است خدا چيست  ؟ معرفت  اهللا  ما معرفت  ،اهللا
  . الناس  علي  طاعته  اهللا  افترض  الذي  االمام  معرفت
  زيرا معرفت  است  كرده  واجب  او را بر مردم  خداوند اطاعت  كه  است  امامي  ، معرفتخدا  معرفت  يعني

و  شد، قهراً  و پيغمير قطع  از امام  ات اگر رابطه. رسد مي  انسان  و پيغمبر به  امام  معرفت  خدا از طريق
ماند و  مي  باقي  مطلق  شد، در جهل  وممحر  از معرفت  كه  و كسي  شوي  مي  خدا محروم  ا از معرفتقسر

  الذين  من.  المشركين  و ال تكونوا من :فرمايد مي. كند يم  را تعريف  مشركين  روم  ورهباز خداوند در س
  )22و  21  آيه(  فرحون  بما لديهم  حزب  و كانوا شيعا كل  فرقوا دينهم

خود را از   دين. آورند مي به وجود  ديني  تفرقه  هستند كه  كساني  نباشيدو مشركين  شما مشرك  يعني
  خدا اسم  سوي  به  تحرك  در كاروان  كه  است  موحد كسي. كنند و يا پيغمبر يا خدا جدا مي  ماما  دين

يا پيغمبر   امام  كه  از رهبر كاروان. كند مي  حركت  خدا و بهشت  سوي  به  كاروان  همراه. كند مي  نويسي
 ها آنو با   پيدا كرده  با اولياء خدا وحدت  يعني.  موحد است  يانسان  چنين  يك. كند مي  استفاده  است

  حزب. كند جدا مي  خدا و پيغمبران  از دينخود را   دين  كه  است  كسي  مشرك  وليكن  است  متحد شده
 .خدا و اولياء خدا  از تشكيالت  جداگانه  تشكيالتي ،آورد مي به وجود  معيني  فرقه. سازد مي  مخصوصي

رهبر   داند كه پيغمبر مي  و يا شريك  امام  يككند خود را شر خود را جدا مي  كاروان  از اين  كه  كسي
.  است  آورده به وجودخدا   از دين  جداگانه  ديني  داند كه خدا مي  يا باالتر خود را شريك كاروانند و

. ندارد  با درياها و ابرها رابطه  كه  است  خشكي  بيابان.  است  منقطع  الهي  فيض  از منابع  اش  رابطه  پس
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  دايره  را به آن ها  داريد كه آن ها  براي  عالجي  كنند، شما اگر راه  چه  يانسان  ينبا چن  خدا يا امام
  نجات  را از جهنم  جهنمي  ايد يك  توانسته  كند كه بكشانيد خداوند از شما تشكر مي  الهي  فيوضات

جدا   )ع(  صادق  امام  خود را از مكتب  خود را و حزب  كند، مكتب مي  امامت  ادعاي  وحنيفهاب مثالً. دهيد
  اصلي  از خلفاي خود را  داند و يا خلفا رابطه مي  خود را عالم  است  مطلق  هلج  كه در حالي كند مي

 آن هابرساند و يا   فيضي آن ها  خدا به  چگونه.دانند خدا مي  رسول  خود را خليفه. ندكن پيغمبر جدا مي
  آدم  آن.  كنم نمي  را سجده  هرگز آدم :گويد مي  كه  است  مانند ابليس  درست. بگيرند  از خدا فيضي

  زمان  امام  متكبر هرگز حاضر نيستند تسليم  يقدرت هاابر  و اين  است  )ع(  زمان  ما امام  در زمان  اصلي
كنند و يا   استفاده  الهي  و بركات  توانند از فيوضات چطور مي. را ببوسند  ضرت آن  دست ،شوند  )ع(
 اين جادر   پس. را باال ببرد آن ها  برساند و معارف آن ها  به  و علمي  عقلي  است  خدا چطور ممكن  ايبر
. شود  خود واقف  اشتباه  به  هرگز حاضر نيست  مشرك  كه  يبه طور  است  از خدا قطع  مشرك  رابطه  كه

خدا   براي  نه.  است  محروم  الهي  بد از فيضتا ا قهراً. داند خدا مي  خود را ولي  نمايد كه  كسي  به  مراجعه
  است  داند ممكن اولياء خدا مي  خود را شريك  كهاو   هم  او برساند و نه  به  و شعوري  عقل  است  ممكن

  ان :فرمايد خدا مي  كه  است  درست  پس.  ستمخلد ا  مطلق  در جهل. كند  اولياء خدا استفاده  از معارف
شود  پيدا مي  نفس  تكامل  فيض  ان به وسيلهو  است  الهي  فيض  كه  زيرا غفران  .به  يشرك  نال يغفر ا  اهللا

  . برساند  مشرك  را به  فيضي  چنين  يك  نيست  خدا ممكن  رود، براي و شعور باال مي  و عقل
.  است  مناسب  آن  نقل  كه  ديدم  سيد جزايري  مرحوم  ليفأت  انوار نعماني  در كتاب  حديثي اين جادر 

بزند با ورود  آن ها  به  رود تا سري ها مي  جهنمي  ميان  )ع(  ينمؤمنموال اميرال  گاهي  كه  است  اين  حديث
  بسياري. وزد مي آن ها  تن  به  باد سردي. گردد مي  ها سبك  بر جهنمي ها عذابو   آتش  حرارت  )ع(موال 

مركز   به  باد خنك  و اين. شود مي  فراهم  نجاتشان  وند موجباتش مي  حضرت  به  متوسل  انگناه كاراز 
  )ع(  معاند علي  دشمن  كه  يك  درجه  منافق. وزد جا حبسند مي در آن  يك  درجه  منافقين  كه  جهنم  اصلي
       ابوتت  را اصحاب  يك  درجه  منافقين  آن(   افتاده  اتفاق  اي  حادثه  ؟ چه خبر شده  پرسد چه مي  است
ها   جهنمي  به  اند تا سري آورده  تشريف  جهنم  زندان  به  است )ع(  قا عليآ  دهند كه مي  جواب) نامند مي

  در آنرا  )ع(  علي  ندارم  طاقت  من  ندارد كهبر را  تابوت  سرپوش  كسي: گويد معاند مي  منافق  آن. بزنند
    ادعاي  ضخيم  پرده  آن شود حاضر نمي  در نتيجه. ببيند  ذلت  ر ايناو مرا د  آيد كه مي  و عارم  ببينم  مقام
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  . شود مخلد مي  در جهنم  در نتيجه. يدپيدا نما  اي  رابطه  اصلي  كند و با امام  را پاره  باطل
قرار بر  رابطه  اصلي  با امام  امامت  مقام  مدعي  اين  اگر توانستيد بين  و شنوندگان  حاال شما خوانندگان

خدا  ءكند اوليا  وجود او استفاده  را ببوسد و از فيض  امام  دست. خود بردارد  از ادعاي  دست  كنيد كه
  جا امتناع  نيمدر ه. ديينما  متصل  الهي  فيض  منبع  را به  يانسان  توانستيد يك  كنند كه مي از شما تشكر

  دادن  روحيه و  ضعيف  به  ، نيرو دادن دادن  تكامل  يمعنا  به  غفران  چون.  است  درك  قابل  مشرك  غفران
  خدا افاضه  خدا بر بندكان  از جانب  كه  بركاتي  چنين  يك.  است  جاهل  به  دادن  و يا علم  روح  كبس  به
  حال  شامل  فيوضات  ينا  چگونه. نامند مي  برد غفران را باال مي آن ها  و ايمان  علم  شود و درجات مي
       آن ها  كند و خود را شريك مي  و  پيغمبر رقابت  ا با امامبا خدا و اولياء خدا و ي  شود كه مي  سيك

  عكس  كنند و به پيدا مي  و ايماني  علمي  تكامل  و مؤمنات  مؤمنين  قرآن  در برابر قرائت  چگونه .داند مي
  .را بفهمند  تا نتوانند قرآنگيرند  قرار مي  و ناداني  از جهل  اي در پرده كفار  آن

  : جهل  هاي پرده  توضيح 
  درك 46  را در آيه  و يا اكنان  اكنه  و معناي 45  مستور در آيه  حجاب  توانيد معاني جا مي  در همين

  آيات  به  كه  كني مي  دعوت آن هاو از   خواني مي  قرآن  مردم  براي  وقتي :فرمايد زيرا خداوند مي. كنيد
  و چهره  كنيم ايجاد مي  ضخيمي  ندارند پرده  آخرت  به  ايمان  كه  تو و كساني  بدهند، ما بين  گوش  قرآن
كنند تا  نمي  را درك  قرآن  آيات  معانيرا، و   حق  پرده  با وجود اين آن هاو   پوشانيم مي آن هارا از   حق

را بفهمند   تا نتوانند قرآن  دهيم قرار مي  را در غالف آن ها  دل: فرمايد بعد مي  بياورند و باز در آيه  ايمان
  چنان آن ها. تا نتوانند بشنوند  اندازيم را از كار مي آن ها  ييو شنوا  مينك مي  را سنگين آن ها  و گوش
  از گرگ  كه  شوند مانند گوسفندي مي رو به رو  توحيد و خدا شناسي  با دعوت  وقتي  دارند كه  وضعي

   از نظر قضاوت  دو آيه  اين. كنند رمند و فرار مي توحيد مي  و دعوت  كند، از دين فرار مي رمد و مي
گيرد و يا  كفار را فرا مي  قلب  ها كه غالف  اين  اگر ما كيفيت.  است  و عجيب  عظيم  خيلي  و دانش  عقل

،  اكتفا كنيم  از ظاهر قرآن  استنباط  و به  شود نفهميم پيدا مي  قرآن  كافر وآيات  بين  ها كه حجاب
ند و ك مي  مضايقه  افراد و اشخاصي  از تعليمكه گر   مضايقه  و يك  ظالم  يك  عنوان  خدا را به  مجبوريم

  ، با اينكند مي  مضايقه  جاهل  به  علم  ليماز تع  كه  ييخدا.  د بشناسيمده نمي  تعليم  جاهل  خود را به  معل
اندازد تا نتواند  را از كار مي  كافر يا جاهل  يك  ييدانا  سازمان  كه  ييخدا. شود مي  شناخته  ظالم  قهمضاي
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    به وجود  ضخيمي  پرده  حقيقت  طالب  بين  كه  ييخدا  چنين  شود و هم مي  شناخته  بداند و بفهمد ظالم
  مثنوي  صاحب. آيد مي  حساب  هب  شود، ظالم  ليمرا ببيند و تس  حق  نتواند چهره  حقيقت  آورد تا طالب مي

  خدا   بندي  از چشم  حيرتم                             عمي  باز و اين  باز و گوش  چشم    : گويد مي  رابطه  در اين
  ييو دانا  ييخداوند بينا  كند كه مي  در شعر خود اشاره  آيات  يناز هم  استنباط  اساسبر  مثنوي  صاحب 

 باز   حق  دعوت  را از شنيدن آن ها  و گوش  حق  را از دين آن ها  كند چشم مي  سلب ها آنكفار را از 
 قهراً. را بشنوند  حق  را ببينند و حرف  حق  ناشنوا چطور چهره  نابينا و گوش  با چشم آن ها  پس. دارد مي

و   تواند از جاهل دا چطور ميمانند و خ مي  خود باقي  شوند و در جهل يم  خدا محروم  به  و معرفت  از علم
  . خدا بياورد  به  خدا را بشناسد و ايمان  باشد كه  انتظار داشته  نادان
  و تقوي  را بر ايمان  ينمؤمنخداوند  :اند گفته و  جبر پيدا كرده  اعتقاد به  آيات  ها از همين مذهب  جبري

  چرا كافر است  بر كافر كه  ايراد گيري. دارد باز مي  و تقوي  ار را از ايمانكف  كند و همچنين مجبور مي
  جبريون  عقيده  به  رابطه  و باز در اين  است  چرا درنده  كه  است  پلنگ و  بر گرگ  مانند ايراد گرفتن

  تند  خود مي  بر طينت  هر كسي                عو عو كند    فشاند نور و سگ  مه     :گويد مي  مثنوي  صاحب
  هيچ. عوعو كند  كه  آفريده اين طوررا   باشد و سگ  روشن  كه  آفريده آن طوررا   وند ماهخدا  يعني

ببرد و از   جهنم  را به  اگر خدا سگ  پس. دهد  انجام  تواند كاري خود نمي  خلقت  برخالف  مخلوقي
  خوبي  حيوان  ببرد كه  بهشت  و يا گوسفند را به  بوده  سگ اين كه  دليل  نمايد به  خود محروم  فيوضات

  را عذاب  درنده  حيوان. شود نمي  باالتر از اين  و ظلمي  نيست  منطقي  و پاداش  دو عذاب هر  ، اين بوده
    باشد   گويا داشته  اگر زبان  درنده.  است  او را خورده  و گوشت  كرده  آهو را پاره  چرا شكم  كند كه

و شعور   ، عقل آهو آفريدي  گوشت  ، محتاج آفريدي  تو مرا درنده ،اپروردگار  كند كه  تواند عرضه  مي
  خوردن  مجبور به  در نتيجه  است  گناه آن ها  شكم  و دريدن  حيوانات  به  ظلم  بدانم  كه  ندادي  من  به  هم

  و چطور عقل  است  ظالم  كند كه  ، بايد قبولندارد  منطقي  جواب  ، خداوند يك شدم  و گوسفندان  آهوان
او و   و بين  اگر خدا كافر را كافر آفريده  پس. بشناسد  تواند خدا را ظالم  مي  عالم  كل  و يا عقل  انسان

  باقي  و سفاهت  را ياد بگيرد و در جهل  تا نتواند خدا را بشناسد و قرآن  قرار داده  خدا حجابي  معرفت
  و به  كافر را كافر آفريده  شود كه مي  شناخته  خدا ظالم و  خداست  گردن  به  كفر و جهالت  ينبماند ا
 شد  ايراد شد، داده  از اين  پيش  كه  در بحثي  اشكاالت  اين  جواب.  است  برده  جهنم  كفر او را به  دليل
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از   كه  كند و يا پيغمبري  استاد قبول  يك  عنوان  را به  باشد و عالم  در تماس  با عالم  بايستي  زيرا جاهل
  به  خود را هم  كند، خالق  و هدايتگر قبول  هادي  يك  عنوان  دارد، او را به  يآسمانسند   خدا آمده  جانب
  گوش آن ها  سخنان  بخواهد به آن هااز . باشد  داشته  خدا تماس  هاي كند با خدا و حجت  قبول  ييخدا

 و آن هااو را فرا گيرد، خود را مانند   بر و منيتتك  اگر روح  وليكن كند  فيض  كسب آن هابدهد و از 
و تكبر و يا   خود بيني  خود قرار دهد همين  را هدف  پرستي  و مقام  بداند، دنيا پرستي آن هايا بهتر از 
دنيا و   كه  ديگر كسي. او و اولياء خدا خواهد بود  بين  بزرگي  حجاب  و دنيا پرستي  خواهي  رياست
  و معارضه  مبارزها دبا اولياء خ  شده  ييأو خودر   گرفتار خودبيني  خود قرار داده  هدف دنيا را  رياست

  خود بر دارد و تسليم  چشم  را از جلوي  ييدنيا  هاي ها و هدف  خود پرستي  اين تواند چطور مي ،دارد
        فاصله  بر حق  از امام  ذارمبگ  خود احترام  يأر  و به  بدانم  خود را امام  من  كه  شود وقتي اولياء خدا

 46  ر آيهد  قلب  روي  و غالف 45  مستور در آيه  حجاب  پس. ديگر  ادعاهاي  كيفيت  همين  به  گيرم  مي
  خواهي  دنيا و رياست.  ام نموده  خود حجاب  ايخود و خد  را بين  خودم.  است  بينيو دنيا  خودبيني  همين
  .  ام  خود و خدا آويخته  بين  كه  تاس  اي  پرده  همين  من

  و ممتنع  محال  من  بيني  و يا حق  من  دارد خدا شناسي  حاكميت  بر من  كه  مادي  هاي هدف  چنين  با يك
  به. باشد  كرده  خود محروم  وجودي  را از بركات آن هاباشد و   خدا آويخته  كه  نيست  حجابي  پس.  است

  و خودبيني  خدا بياورند تكبر و خودخواهي ءخدا و اوليا  به  تواند ايمان  مي ن كهايسوء اختيار خود با 
  حاضر نيستند در اطاعت ،دارند  ييو دنيا  مادي  هدف  كه  انسان هايي .دارد  را از ياد خدا باز مي آن ها

   .خدا بياورند  به  ايمان خدا باشند،
دارند حاضر نيستند در   ييو دنيا  مادي  هدف  كه  انسان هايي  نبا همي  در ارتباط 52  بعد تا آيه  در آيات
و   كني  جاري  خدا را بر زبان  اگر نام :فرمايد مي. كند مي  خدا بياورند بحث  به  ايمان خدا باشند،  اطاعت
  منااز . شود پيدا مي آن هادر   و رميدگي  نفرت  حالت. خدا باشند  در اطاعت  كه  كني  را دعوت آن ها

 و بي بد  كنند به مي  شروع  فاصله   يرند و در اينگ مي  شوند، از تو فاصله متنفر مي  آخرت  خدا و زندگي
  تو تشكيل   بر عليه  سري  ، مجالس ناروا دادن  هاي ، نسبت نمودن  تو تبليغ  دين و تو  بر عليه ،گفتن  راه

  اين  دانند با رواج زيرا مي. پيدا كند  تو رواج  ينارند دكنند و نگذ  گيرند با تو مبارزه مي  ، تصميم  دادن
شود مجبورند خود را در  كساد مي آن هاو تكبر   بازار خودبيني  است  و مساوات  عدالت  طالب  كه  ديني
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تو و   دين با قهراً  پس. خود بدانند  را مساوي آن هاو  آن هابا   قرار دهند، خود را مساوي  حد ساير مردم
،  ، مسحور است است  زده  ، جن است  پيغمبر ديوانه  اين :گويند يكديگر مي  به. كنند مي  تو مبارزه  اممر
. اند كرده  خارج  دالاند و او را از حد اعت آورده به وجوددر او   رواني  امراض  يك  و جادوگران  رانحسا

  تو ايمان  توانند به چطور مي.  و مسحور است  ديوانه :گويند زنند مي تو مي  براي  ها كه مثل  چنين  با يك
خود . او را بهتر و باالتر از خود بشناسد  كند كه مي  اطاعت  از كسي  انسان .كنند  بياورند و از تو پيروي

  پيغمبر يا رهبران  كه  اعتقادي  چنين  با يك. باشد  هدايت  از اطاعت  هدفش. بداند  و او را عالم  را جاهل
  .كند  اطاعت آن هابدانند چطور حاضرند از   ديوانهديگر را 
نابود   مردگان  كه هرچند  خدا بر تجديد حيات  و قدرت  مردگان  كفار از تجديد حيات  تعجب  يادآوري

  : باشند  شده  و آهن  سنگ  به  باشند يا تبديل  شده
        . دهد قرار مي  حثدارند مورد ب  امتو قي وندخدا  به  بر دعوت  را كه  اعتراضاتي 53  تا آيه 49  در آيه

خداوند دو  ، شده  پوسيده  و استخوان  خاك آن كهبعد از   مردگان  دارد كه  پيغمبر عقيده  اين :گويند مي
  شده  خاك  يانسان ها  دانند كه مي  و غير ممكن  عجيب  خود خيلي  عقيده  كند به مي  را زنده آن ها  مرتبه

  كند كه مي  وضعيتي  را متوجه آن هاخداوند . و جديد باشند  تازه  خلق. برگردند  زندگي  به  دو مرتبه
  كاري  هيچ  خداوند متعال  در برابر قدرت  فهماند كه مي آن ها  تر باشد و به  مشكل آن ها  دوباره  حيات
  بديلرا ت آن  كه  است  سانآو   سهل  خيلي  پوسيده  استخوان و  خاك: فرمايد مي آن ها  به.  نيست  مشكل

شود  مي  و حيوان  گياه  به  ا تبديله و آب  شما خاك  زيرا هر روز برابر چشم  كنم  و استخوان  گوشت  به
  به  شوند و دو مرتبه  انسان  به  تبديل  دو مرتبه  شده  خاك  انساهاي  دانيد كه مي  و ممتنع  چطور مشكل

  خاك  در دل  كه  نيست  شود كمتر از بذر و گياهي مي  دفن  خاك  ر دلد  كه  يانسان. برگردند  زندگي
  به  را هم  شده  دفن  انسانپروراند،  كند و مي مي  را زنده  خداوند بذر گياه  كه همان طور.  است  دفن

 :بگو. ودش  انسان  به  تبديل  كه  است  سهل  خيلي  و آب  خاك: فرمايد مي آن ها  به. گرداند برمي  زندگي
دارد   خداوند قدرت . زياد است  خيلي  انسانبا   اش فاصله  كه  اشيد و يا فلز ديگريب  و آهن  سنگ

كند و   انسان  به  را تبديل باالتر هوا و آب  كند و يا از اين  انسان  به  ها را تبديل و يا سنگ  آهن  قطعات
خداوند در خالء   نبوده  هيچ  و جهان  انسان  باالتر كه هااين و از  و هوا نمايد  آب  به  را تبديل  انسانيا 

  مخلوقات  همه  اين  مبادي  و از آن  كرده  را خلق  عالم  ييابتدا  مبادي  سابقه  قاهر خود بدون  اراده  به  مطلق
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  ا ممتنعر  زندگي  دوباره  شديد چرا برگشت  بوديد چيزي  هيچ  از خلقت  پيش  شما كه.  آورده به وجودرا 
خدا   شما پيش  شما و خاطرات  خلقت  و يا نقشه  وجود شما موجود است  خاك  الاقل اين كهبا . دانيد يم

  به  كني مي  معرفي آن ها  قادر و توانا را به  خداي  كه  دعوتي  چنين  در برابر يك آن ها.  است  محفوظ
  مردگان  آيد كه مي به وجود  و آخرتي  قيامت  چنين  يك  كجا و كي :گويند كشند و مي تو سر مي  طرف
  از هزارها سال: دييگو دانيد و مي دور مي  را خيلي  آخرت  ا زندگيشم :بگو آن ها  شوند در جواب  زنده
. نخواهد آمد به وجود  هم  بعد از اين  هزارها سال  ، پس نيامده به وجود  تا امروز قيامت  از اين  پيش

شما   به  قيامت  دانيد شايد كه مي  شما چه :بگو آن ها  در جواب. خواهد بود  كي و  بوده  كي  قيامت
    را بعيد   آخرت  زندگي  پيدايش  مردم  كه  از داليلي  يكي.  قيامت  به  نزديك  باشد و شما هم  نزديك

  هزار سال  چندين :يندگو مي  زمان  يانسان ها  كه  است  زماني  فاصله  دانند همين مي  دانند و يا ممتنع مي
شايد صدها هزار .  نيست  خبري  ميرد و از قيامت كند و مي مي  زندگي  زمين  كره  ر در رويبش  كه  است
ندارد امروز   مانعي.  باشد بسيار دور است  اگر هم :گويند خود مي  پيش. نباشد  خبري  هم  بعد از اين  سال

از   و نترسيم  كنيم تأمين  يا خيانت  خدمت  خود را در راه  اينقد دني  و زندگي  شويم  گناه  مرتكب
  اين. نخواهد بود  هم  بعد از اين  و هزار ها سال  نبوده  از اين  پيش  هزار ها سال  كه  اي  آينده  مجازات

  حل انسان هاداند شايد هنوز با فكر  مي  نزديك  دانند و خدا خيلي را دور مي  قيامت  مردم  كه  لهمسئ
بيشتر   سال  و بيت  سال  ده اين كهو يا   است  هزار ها سال  تا قيامت  انسان  فاصله آيا حقيقتاً. باشد  نشده
 نيست  اجتماع  قابل.  است  متناقض  و نزديكي  دوري.  نزديك  دور باشد و هم  هم  شود قيامت نمي.  نيست

 :گويد خدا مي. باشد دور نمي  تاس  و اگر نزديك  نيست  نزديك  اگر دور است  و يا حادثه  حقيقت  يك 
  حق  نشده  واقع  از اين  پيش  بينند هزارها سال دارند و مي  كه  احساسي  براساس  ، مردم است  نزديك

گويد  مي  خدا كه :اند اند گفته داده  جواب  چنين  مسئله  ز اينا  دانشمندان  بعضي  .دور است :دارند بگويند
باشد  مي ن هاازم  به  محيط آن چنانزيرا خداوند . گويد خود مي  بر و حوصلهص  اساسبر  تاس  نزديك

ا خد  كشيدن  نفس  يك :گويند مي  است  و معروف آيد مي  حساب  به  ساعت او يك  براي  ها سالهزار  كه
  به  را تبديل  صد سال و  سال  ده  است  الزم ،باشد  سال  خدا چهل  ثانيه  يك  وقتي  پس.  است  سال  چهل
چند   تا قيامت  انسان  نظر خدا فاصله  به  تا ببينيم  سال  در چهل  را ضرب  اي  و هر ثانيه  ها كنيم  ثانيه
ما   و براي آيد مي  حساب  به  ساعت  خدا ده  ايبر  هزار سال  ، ده هزار سال  كنيد ده  فرض.  است  سال
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  است  ما درست  يا حرفآ  پس. آيد مي  حساب  به  هزار سال  ده  باشيم  هانتظار نداشت  اگر حالت انسان ها
  ساعت  ده :ويدگ مي  كه  است  خدا درست  ادعاي و يا  داريم  فاصله  هزار سال  ده  تا قيامت  :ميگوي مي  كه

و   نيست  ساعت  ده  كه  است  هزار سال  اگر ده. باشد  درست  هر دو عقيده  نيست  و ممكن  سال  و يا ده
چطور   آننظير   ديگري  و آيات  در قرآن  جمله  اين  پس. نخواهد بود  هزار سال  ده  است  ساعت  اگر ده
را   بندگان  خدايا صبر و حوصله : مييگو مي.  است  نزديك  خيلي  قيامت :گويد خدا مي  كه  است  درست

ار و يا صد هز  هزار سال  ابر فكر و استعداد بشر دهدر بر. را  خودت  صبر و حوصله  بياور، نه  حساب  به
  . باشد  شايد نزديك  ييگو چرا مي.  دور است  خيلي  سال

صبر و   اساسبر  كند، نه ذكر مي  انسان  منتظره  حالت  اساسرا خدا بر  بودن  نزديك  كه  ستا اين  جواب
شود و  امروز متولد مي  كه  طفلي.  است عمر  مدت  همين  تا قيامت  يانسانهر   فاصله.  خودش  حوصله

  يا ده  دو سال  كه  دارد و پير مردي  فاصله  با قيامت  كند، هشتاد سال  زندگي  هشتاد سال  مقدر است
،  ايم ما نبوده  كه  گذشته  ين هاازيرا زم. دارد  فاصله  با قيامت  سال  يا ده  دو سال  است  ديگر زنده  سال
  زماني  مدت  آيد فقط ما نمي  حساب  به  رويم ما از دنيا مي  كه  هم  اي آينده  ين هاازم.  مدهما نيا  حساب  به
زيرا   است  ما نزديك  به حقيقتاً  قيامت  پس. آيد ما مي  حساب  به  كنيم مي  و زندگي  هستيم  ما زنده  هك

    جواب  اي يدهآرم  خاك  در دل  است  چند سال  بپرسيد كه آن هاشوند از  مي  زنده انسان ها  كه  وقتي
در .  ر نيستبيشت  او چند ساعتي  براي  و آينده  گذشته  دوران.  امروز بيدار شدم  خوابيدم  دهد ديشب  مي
زيرا . گردد مي  وصل  قيامت  به  د بالفاصلهبمير  كسهر  يعني.  قيامته  قامت  مات  من :اند فرموده  رابطه  اين

خداوند   كه  است  رابطه  كند و در اين نمي  را درك  زمان  مرده. گذرد ينم  و خوابيدگان  نبر مردگا  زمان
احضار   خاك  شما را از دل  كه  روزي. باشد  نزديك  بگو شايد قيامت آن ها  به :فرمايد مي 51  در آيه

  آيد كه مي  چنين  ننظرتا  كنيد، به  كتد و حريينما  او را اجابت  دعوت. كنيد  كند و بگويد حركت
  .ايد  نداشته  فاصله  بيشتر با قيامت  روزي  شبانه

  هم آن  اند كه  آورده به وجودديگر   و مشابهت  تشبيه  وجه  يك  قيامت  و نزديكي  دوري  باز ير اين و
  به  الزمان طي  تشبيه  و آن كند  مي تأييد  است  نزديك  قيامت :فرمايد خداوند مي  را كه  شريفه  آيات  اين
  و عمق  و عرض  طول  ابعاد ثالثه  طبقبر  انتقالي  در حركات ن هاامك  كه  دانيم را مي اين.  است  المكان طي

را بعد  آن  كه شود مي  مربوط  هم  بعد زمان  يابه  است  مسافت  به  ابعاد مربوط  شود اين مي  سنجيده
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بعد   مالزم  آيا بعد زمان  كه اين جاو در   و منتهاست مبدأ  بين  فاصله  همان  بعد زماني. نامند مي  چهارم
آيا   داريم  هم  بعد زماني   باشيم  داشته  ما در هرجا بعد مكاني  باشد كه مي  تفكيك  و يا قابل  است  كانم

  نيبعد زما اوالً  كه  ستا اين  جواب باشند؟ مي  تفكيك  يكديگرند و ياقابل  مالزم  بعاد چهارگانها  اين
زيرا  دكن ميپيدا   لغويت  هم  باشد بعد زمان  وجود نداشته  در عالم  ، اگر حركت است  حركت  به  مربوط

موجود  بيافريند و بعد  خداوند زماني. باشند  آفرينش  لقاب  نيستند كه  مستقلي  موجودات  يك  بعد زمان
  مكان را در آن  و متحرك  ساكن  كند موجودات  خلق  يا مكاني قرار دهد و  زمان  را در ظرف  متحرك
تصور   قابل ، متحرك  حادث  ئشي  همراه  كه  است  عدمي  اعتباري  مفهوم  يك  و مكان  زمان .قرار دهد

  مفهوم  كه  نكند ابعاد چهارگانه  حركت  و انتقال  در مسير تحول  نشود و يا حادث  حادث ئاگر شي.  است
  در يك  جسم  كند و آن مي  را خلق  جسمي  جا كه خداوند آن. كند پيدا مي  ويتلغ  است  و مكان  زمان
خداوند  اين كه  شود نه مي  مكان  باشد تعبير به  ثالثهابعاد   و فضا كه  جسم  شود از آن متمركز مي  ييفضا
از موجود .  د زمانبع همين طور جا متمركز نمايد را در آن  بيافريند و جسم  يا ابعادي و  مكاني  اول

زيرا  شود مي  زمان  كند تعبير به پيدا مي  ييو منتها مبدأ،  حركت  براثر پيدايش  كه  و يا حادث  متحرك
موجود . شود نمي  شناخته  حركت ّو اال.  است  ابتدا و انتها محال  بين  ابتدا و انتها و وسط  بدون  حركت
  و يا جاي  تكاملي  در حركات  مخصوصي  حال  ند خود را بهك مي  تحرك  و تكامل  در مسير تحول  حادث

  طول  دتيم  نامند كه مي  مبتدا و منتها راز مان  بين  فاصله  اين. رساند مي  انتقالي  در حركات  مخصوصي
  باشد و در نتيجه  نداشته وجود  حركت  كه  را لغو كنيم  انبعد  زم  ييدر جا  توانيم مي  فقط.  است  كشيده
  دليله ب  حادثئ زيرا شي باشد  محال  فرضيه  چنين يك  همو شايد   تصور نيست  قابل  هم  ييو منتها مبدأ

  كه  هم  همان جاييو در  نبود پيدا شد : ييگو مي  كه  است  ابتدا زمان  همان .كند ابتدا پيدا مي  ،حدوث
جا هر. يكديگرند  مالزم  و مكان  انزم  :مييگو مي  پس. آيد مي  حساب  به  مكان  شده  خلق  حادث  ئشي

گردد  لغو مي  و مكان  زمان  در صورتي . هست  هم  باشد زمان  و هر جا مكان  هست  هم  باشد، مكان  زمان
و   ازلي  باشد و همچنين  و يا محدوديت  و فاقد ابعاد ثالثه  اهيدر وجود خود نامتن  يا شخصي  يئشي   كه

  داشته  عدم  سابقه  باشد كه  امدهني به وجود  خود همه ب باشد، خود  نكرده  و را خلقا  كسي. باشد  ابدي
. ندارد  عدم  زيرا سابقه  است  و مكان  فاقد زمان  خداوند متعال  مقدس  ذات :گويند مي  دليل  اين  به .باشد

  قابل   آن  براي   ييد تا انتهاوجود ندار   مقدسش  در ذات  باشد و حركت  داشته  ييتا ابتدا   نشده  حادث
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  فاقد محدوديت  چون  نامتناهي  است  حقيقتي  يك. ندارد  وجودي  محدوديت  تصور باشد و همچنين
  زمان  به  و محيط  زمان  او فوق.  تصور نيست  او قابل  براي  باشد، مكان مي  خود نا متناهي  و در ذات  تاس

كند،  مي پيدا  زماني  محدوديت ، حدوث  دليله ب  باشد يا بزرگ  وچكك  حادث  ئشي  ليكن  است  و مكان
ابتدا و    كه  وجودي  محدوديت  دليله ب  و همچنين  است  وجود زمان  دليل. نبود، پيدا شد :گويند مي  كه
  دثحا. باشد  خود وجود نامتناهي  در ذات  كه  حادث  ئمگر شي. كند پيدا مي  دارد مكان  وجودي  هايانت

  خدا پيدا شده  اراده  به  بعد پيدا شده  نبوده  باشد كه  خود حادث  در خلقت  يئاگر شي.  باشد، اما نامتناهي
نبود  :گويند مي  كه.  است  ابتدا زمان  همانابتدا دارد و   كند يعني پيدا مي  زماني  ابتداي  حدوث  دليل  به

و   حيات مبدأ  خدا كه  شايد نور خدا يا عرش چنان كهاشد ب  اهينامتن  حادث  ئاگر شي  وليكن. پيدا شد
  و حركت  حيات أمبد  اگر اين.  و نامحدود است  خود نامتناهي  در جنسيت  است  در موجودات  حركت

نور اگر در   نسيتج  اين ،كنند مي  روح  و تعبير به  عرش  ر بهتعبي  نور و گاهي  تعبير به  از آن  گاهيكه 
و   زمان  توانيم مي اين جادر .  است  فاقد مكان  و نامحدود است  يهانامتن  باشد و چون  نامتناهيخود   ذات
  عدم  به  مسبوق اين كه  دليل  به  اهينامتن  حادث  نور يا روح  اين : مييبگو.  را از يكديگر جدا كنيم  مكان
  خود نامتناهي  در ذات  باشد و چون  خلقت  بتدايا  همان  كه  است  با زمان  ، مالزم ، پيدا شده و نبوده  است
  و يا شخص  ئشي  محدوديت  الزمه  ، زيرا مكان است  فاقد مكان.  بر او پيدا كنيم  حدي  توانيم نمي  است

خدا باشد و   مقدس  ذات  خواه  اهينامتن  ئشي.  است  مكان  معناي  به  ابعاد ثالثه  و اين  است  در ابعاد ثالثه
در .  است  فاقد مكان  اهينامتن  ئشي  باشد اين  كرده  خلق  تناهي  عدم  كيفيت  او به  را كه  مخلوقي  يكيا 

  محدوديت  معناي  به  كه  از ابعاد ثالثه  است  زمان  عنيم  به  كه  بعد چهارم  مخلوقي  چنين  با يك  ارتباط
ه ، ب است  بعد پيدا شده  نبوده  كه  معدومي  ئشي  وليكن شود يرد و از يكديگر جدا ميگ مي  فاصله  است
ابعاد   اين  در هر صورت. دارد  ابعاد مكاني  محدوديت  دليل  كند و به پيدا مي  زماني مبدأ  حدوث  دليل
در  بيافريند و بعداً  و مكان  زمان  اول  خداوند متعال  نيستند كه  مستقلي  موجودات  يك  و يا اربعه  ثالثه
  محدود عدم  ئشي  و منهاي  حادث  ئشي  منهاي  و مكان  زمان. كند  را خلق  مخلوقي  و مكان  مانز  اين

  و خدا عدم  است  بوده  عدم  از مخلوقات  پيش  :شود گفت نمي.  نيست  آفرينش  قابل  عدم و  است  مطلق
      بر زمان  خدا را سابق  مقدس  ذات  هم  )ع(  ينمؤمنموال اميرال.  نيست  آفرينش  قابل  عدم.  است  آفريده

   .كونه  االوقات  سبق :فرمايد مي. داند مي
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  حادث  ئشي  مالزم  كه  است  اعتباري  مسئله  يك  زمان  چون. دارد  سبقت ن هاازم وجود خدا بر  يعني
اگر .  است  ركمتح  ئوجود شي  ابتدا و انتها باشد مالزم  معناي  به  كه  زماني  پس. دارد  سبقت  است

  خداوند تمامي  .تصور است  قابل  حدوث  دليله ابتدا ب  گرچه  تصور نيست  نباشد انتها قابل  حركت
  قرار داده  انتقالي  حركت  تكاملي  حركت  و همراه  تكاملي  در مسير حركت  را از بدو آفرينش  مخلوقات

  حركت  اين  لغويت  شود و امكان پيدا مي  و مكاني  يزمان  نتهايو م مبدأ  دو حركت  با اين  همراه و قهراً
از   مانند كاروان  كه  بشريت  اين  كه  كنيم مي  سؤآل اين جاما در   پس. وجود ندارد  و مكاني  زماني
  ئشي  اين  از لوازم  و مكان  و زمان  افتاده  راه  به  و يا انتقالي  تكاملي  در مسير حركت  خلقت  ابتداي

         لغويت  به  است  و حادث  متحرك  ئشي  مالزم  كه  و مكاني  زمان  خداوند اين  چگونه  است  متحرك
  فرض. نمايد مي  را طوالني  و يا قصر مدت كشاند مي  قصر و كوتاهي  را به آن  مسافت  يا طول. كشاند مي
  الزم  مدت  و صد سال  سال  مقصد ده  به  تا رسيدن  و يا انتقال  در مسير تكامل  متحرك  ئشي  كنيم  مي

كيلومتر   ميليون  و ده  انتقال  مدت  سال  كيلومتر ده  ميليون  برابر ده  در خطي  هم  دارد و از نظر انتقال
و   سال يك  به  را تبديل  تكامل  مدت  صد سال  گيرد كه مي  تعلق  مسئله  اين  خدا به  آيا قدرت  مسافت
در   از محاالت  يكي. نمايد  و دو ميليون  ميليون  يك  به  كيلومتر را تبديل  صد ميليونكند و يا   دو سال
صد .  كردن  را عوض  ئشي  حقيقت  يعني.  است  و حقيقت  ماهيات  بشر قلب  خدا و در صنعت  صنعت
  يك  به  يلتبد  ستصد كيلومتر ا  صد كيلومتر هم. شود نمي  الس  يك  به  تبديل  است  ، صد سال  سال

  بعد مكاني  دهد كه خبر مي  آيات  در بعضي  و تعالي  خداوند تبارك اين جاچطور در . شود كيلومتر نمي
  ر و يكمتر و دو مت  يك  به  كند تبديل لغو مي  ميزان  همين  را به  نيرا و يا بعد زما  نوري  سال ميليون ها

و منتها صد  مبدأ  ؟ اگر بين است  كيفيت  چه  به ين جاادر   ماهيت  قلب. نمايد مي  و دو ساعت  ساعت
  سال  يك  فاصله  زماني  مدت  ميزان  همين  و يا به  متر و دو متر نيست  يك  پس  است  فاصله  نوري  سال
  شد و يا يك  ساعت  يك  نوري  سال  گويند يك  مي اين كه. شود  نمي  و دو ساعت  ساعت   يك  نوري
  مطويات  السموات: فرمايد يخداوند م  كه  است  وقوع  قابل  كيفيت  چه  شد، به  سال  يك  نوري  ساعت
  . جميعا قبضته  و االرض  بيمينه
را در آخر  آن  و يا اول  را در اول آخر آن  يعني. نوردد خود درمي  قدرت  دست  را به آسمان ها  يعني

  لغويت  فاصله  طور اينچ.  است  فاصله  نوري  سال يليون هامو آخر   اول  اين  بين اين كهبا . دهد قرار مي
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  الزم  و مكاني  زماني  لغويت  در همين  توضيحاتي. گيرد قرار مي  در آخر و آخر در اول  اول. كند پيدا مي
قرار   لوادر   در آخر است  كه  يئخداوند شي  ابعاد چهارگانه  لغويت  بدون  گردد كه  تا ثابت  است
محدود  ئشي اين كهبا   انسان  حاكميت  جا مسايل  در همين. دهد در آخر قرار مي  است  هد و يا اولد مي
  .خواهد بود  حل  قابل  و يا قيامت  معراج  گردد و مسايل مي  اثبات  و مكان  بر زمان  ستا

و يا   سال  را يك  سالخداوند صد   كه  نيست  معني  اين  به  بعد زماني  ، لغويت بعد زماني  و اما لغويت
  تواند يك مي  متحرك  ئشي.  است  متحرك  ئبا شي  در ارتباط  لغويت  اين. كند مي  را صد سال  سال  يك

  يئو بط  سريع  حركت  اساسبر .كيلومتر را برابر صد كيلومتر  كند و يا يك  را برابر صد ساعت  ساعت
      كيلومتر ديگر حركت  در يك  اسب  كند و يك مي  كيلومتر حركت  در يك  مورچه  يك مثالً. خود
  يا متحرك  و اگر از اسب  كردم  گويد صد كيلومتر حركت مي  كني  سؤآل  اگر از مورچه. كند مي

 به طور  سرعت  و عدم  سرعت  پس.  ام  كرده  متر و دو متر حركت  گويد برابر يك مي  كني  سؤآل  سريعي
و   زمان  و واقعيت  حقيقت  به  مربوط  ماهيت  قلب. كند مي  بزرگ و  كوچك را ن هااو مك  زمان  نسبي
  كشود و يا اگر ي كيلومتر نمي  يك  د كيلومتر استص  را كه  مسافتي  طول مثالً  يعني.  است  مكان

  با سرعت  كه  صد كيلومتري  مسافت  در اين  متحرك  ئشي  وليكن. شود صد كيلومتر نمي  كيلومتر است
متر را در   ر كند و يا يكمت  يك  به  تواند صد كيلومتر را در ارتباز با خود تبديل كند مي مي  تحرك

  مركب  يك  كه  مدتي  زيرا در آن صد كيلومتر كند  به  كند تبديل مي  حركت  ييكند و بط  كه صورتي
متر و دو   يك  انتهاي  ود را بهخ  هم  يئبط  متحرك  يك  صد كيلومتر رسانيده  انتهاي  خود را به  سريع

 متر  تو يك.  ام  شده  خسته  ام  رفته  صد كيلومتر راه  من :بگويد  يئبط  موجود متحرك.  است  متر رساميده
  ر ارتباطها را د مسافت  يئو بط  سريع  هاي حركت . اي شده  خسته  كه  كني ادعا مي  چگونه  اي  رفته  راه

اگر نيرو . گيرد قرار مي  در وجود متحرك  كه  ستا  ييمولود نيرو  حركت. ندك و زياد مي  با خود كم
  نيرو يك. گيرد مي  انجام  يي، بط باشد حركت  گيرد و اگر نيرو كم مي  انجام  ، سريع اد باشد حركتزي

نيرو  ريلومتك  يك  ساعتي  موجود متحرك  به  توانيم مي.  است  تكثير و تقليل  قابل  كه  است  حقيقتي
 كيلومتر و صد كيلومتر و هزار كيلو  ده  كند و يا ساعتي  كيلومتر حركت  يك  او در ساعت  كه  بدهيم
توانيد  مي  شما در صورتي. گيرد مي  تر انجام سريع  متحرك  نيرو زيادتر باشد، حركت  چههر .متر

  اگر نيروي. باشيد  ختيار داشتهدر ا  و زيادي  كم  نيروي  د كهيينما  يئكنيد يا بط  را متوقف  حركت
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         سرعت  متحرك  ئشي  به  نوري  و ميليارد سال  ميليون  اي  در ثانيه  كه  است  سريع آن قدر  حركت
  آيه. رددگ لغو مي  مكاني  هاي ها و يا محدوديت بعد مسافت  سريع  نيروهاي  چنين دهد با يك  مي

، و يا ابتدا را در انتها  رار دهمق  را در ابتداي آسمان ها  انتهاي  دارم  قدرت :فرمايد خداوند مي  كه  شريفه
  و در انتها قرار گرفته  بوده  مسافت  در ابتداي  نداند كه  موجود متحرك  كه  آورم به وجود  وضعي  چنان

  به  نزديك و يا  نامتناهي  سريع  هاي زيرا حركت.  در ابتدا قرار گرفته  كه  مسافت  و يا در انتهاي
  آسمان  انتهاي  به :اند  فرموده  پيغمبر اكرم  معراجي  لذا در سرعت. كند را لغو مي  مسافت  طول  نامتناهي
 خود باز  از تكان  نموده  و حركت  را باز كرده آن  كه  و هنوز زنجير دري  است  و برگشته  يا رفته
  داستان.  طهار استا  و يا ائمه  مشهور پيغمبران  عجزاتاز م  السماء يكي  و يا طي  االرض  طي.  نايستاده
،  بوده  عبادت  مشغول  در شام )ع( الحسين در مسجد راس  د عابد زاهد را كهمر  يك  جواد كه  امام  معجزه
و   رفتن  در اين . است  برگردانيده  اول  جاي  او را به  توقف  و بدون  و كربال برده  مدينه  او را به  فوري
  است  نماز خوانده  و يا مكه  در مدينه  كه  بوده  مدتي  همان  به  مربوط  شده  احساس  زمان  اگر طول  آمدن
مرد عابد   آن  كه  وقتي.  قرار گرفت  يا مدينه  چطور شد در مكه  كه  ننموده  خود را احساس  حركت ّو اال

  چنين جواد  امام  چرا براي  كردند كه  و را زندانيبازگو نمود ا آن طرفو   طرف را اين  معجزه  زاهد اين
را   اطمينان  قابل  صحيح  هاي ها و يا تاريخ روايت  كه  االمال  منتهي  در كتاب.  كرده  را نقل  اي  معجزه

ر نف  ، بعد يك نموده  مرد را زنداني  آن  باسيع  متوكل  دولت  اند كه  كرده  را نقل  معجزه  كند، اين ذكر مي
  شده  زنداني  ندارد كه  گناهي  كه  چاره بي  اين :گويد كند و مي مي  وساطت  كه  توكلوزير م  از دوستان

  به  او را از شام  ساعت  در يك  كه  ييآقا  همان :گويد  مي  وزير متوكل. كند او را تقاضا مي  آزادي ، است
  كه  شدم  بسيار ناراحت  جواب  ناز اي :گويد مرد مي  آن. دهد  نجاتش  زندان بيايد از  برده  و مدينه  مكه

 زندان  كه  شنيدم  وقت  يك. باشد  شده  زنداني  امامت  مقام  به  اخالص  جرم  به  گناه بي  چاره بي  چرا اين
  رچهه.  است  پريده  آسمان  به اين كه  مثل  شده  غايب  زنداني  فالن  اند كه  انداخته  صدا راه و سر ن هااب

  پيدا كرده  انتقال  شهر دمشق  به  امام  معجزه  شد به  معلوم. ديگر پيدا نكردند  را در شهر يا جايگشتند او
   .اند  نموده  ديگر نقل  معجزات  هزياد همرا  خيلي  االرضي طي  معجزات  قبيل  و از اين
.  تصور است  كند قابل  مي  حركت  ماندر ز  كه  با موجودي  در ارتباط  هم  زماني  بعد مسافت  اما تقليل
ر د  گردد، زمان  مانند خود او متوقف  او هم  گردد و ادراكات  اگر متوقف  موجود متحرك  زيرا اين
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خود   با خواب  را در ارتباط  و مكان  زمان  توانيد لغويت شما مي. كند پيدا مي  با او لغويت  ارتباط
صد   بخوابيد ، اين  كهف  و يا بيشتر مانند اصحاب  يا صد ساعت و  ساعت  اگر شما ده. كنيد  احساس
  شما و حركات  زيرا خود شما و ادراكات گردد  مي  و دو ساعت  ساعت  يك  به  تبديل  و صد سال  ساعت
  و مردگان  است  معمولي  مانند خواب  درست  هم  مرگ  خواب.  است  شده  شما متوقف  و بدني  مزاجي
  حساب  را به  زماني  همان  ،عمر شما چقدر است  كنيد كه  سؤآل آن هاشوند از  ميبيدار   قيامتدر   وقتي
  خاك  در دل  كه  ساليچند هزار  زيرا آن  سال  يا شصت  سال  گويند پنجاه مي. اند  بوده  زنده  آورند كه مي

  حسابرا  و مقدار آن  تا طول اند  نكرده  را در ك  زمان. آورند نمي  حساب  خود به  اند براي بوده  خوابيده
  .او ضحيها  يلبثوا اال عشيه  لم  يبعثون   يوم  كانهم: فرمايد مي  خداوند در قرآن. كنند
  اند جواب داشته  توقف  خاك  در دل  د سالچن  شوند اگر بپرسي مي  زنده  در قيامت  كه  روزي  يعني
  اند به  خوابيده مي  خود كه  عادت  بر حساب  هم و روز را  شب  اينو   بيشتر نبوده  يا روزي  دهند شبي مي

  . قيامته  قامت  مات  من: اند لذا گفته. آورند مي  حساب
     دنيا ظاهر   زندگي  در انتهاي  قيامت اين كهگردد با  او داير مي  قيامت  رد بالفاصلهبمي  كسهر  يعني
  اول  يانسان ها  كه  از زماني  يعني. اند زده  تخمين  هزار سال  ده دوددنيا را تا ح  زندگي  گردد و دوره  مي

كشد  مي  طول  هزار سال  شود حدود ده پا مي  به  قيامت  تاريخ  نتهايدر ا  كه  اند تا زماني مرده  تاريخ
  د چند سالبپرسي  در قيامت  از هر كس. آيد مي  حساب  به  زندگيش  مدت  مانه  يانسانهر   براي  وليكن
  كه  سال  يا شصت  سال  پنجاه :دهد مي  ، او جواب كردي  را تمام  يزندگ  هزار ساله  كشيد تا دوره  طول
هر   براي  هزار سال  ده  مدت  چگونه  شود كه پيدا مي  اي  مسئله اين جادر .  است  بوده  عمر من  مدت
  زندگي  سال  پنجاه :گويد مي  در قيامت  سك  همه.  تاس  شده  سال  يا پنجاه  صد سال  به  تبديل  يانسان

 انسان ها  در نظر تمامي  بعد از مرگ  از تولد و يا مدت  پيش  مدت  آن  يعني. داير شد  قيامت  كرديم
  با توقف. كند پيدا مي  لغويت  مكاني  مسافت  حركت  با سرعت  كه همان طور.  است  پيدا كرده  لغويت

  است  خدا درست  گزارش  پس. كند پيدا مي  لغويت  هم  زماني  افتمس  است  يا مرگ  خواب  معناي  به  كه
  و ما يقين  دور است  خيلي  كنند قيامت مي  خيال  مردم  يعني. قريبا  بعيدا و نراه  يرونه  انهم: گويد مي  كه

  . است  نزديك آن ها  به  قيامت  كه  داريم
    را وادار به آن هاآيد و  مي به وجود انسان ها  بين  كه  است  شيطاني  ساوسو  به  مربوط 54و  53  آيه
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تا از نظر  انسان ها  كه  است  مهمي  مسائل  از آن  يكي  هم  شناسي  شيطان  مسئله. كند مي  و نزاع  جنگ
پيدا   اي  نهافسا  صورت  نظرشانه و خدا ب  و آدم  شيطان  مسئله  نكنند باز هم  را حل  مسئله  اين   علميت

  زيرا دانشمند همه  نيست  علما و دانشمندان  قبول  كند قابل پيدا مي  اي  افسانه  صورت  چونكند و  مي
   قبول  پيدا نكند قابل  علمي  حل  اي  كند و اگر مسئله  تواند قبول  مي  و علمي  چيز را از نظر فني

خدا و پيغمبر   چون :بگذارد و بگويد  احترام  يا پيغمبران خدا  گفته  به اين كهمگر .  نيست  دانشمندان
پيدا كند   واقعيت  به  تواند يقين تعبد و تقليد نمي  از طريق  حال  و در عين  كنم مي  قبول  چشم  به :اند گفته

    خدا و پيغمبر   منكر گفته. كند مي  بر او غلبه  شك  گاهي  است  و اضطراب  تزلزل  در حال همان طور
  خداوند در سوره. كند مي  خدا و پيغمبر را قبول  گفته، كند مي  اعتقاد بر او غلبه  هم  اهيشود و گ مي

  . الجحيم  لترون  اليقين  علم  كال لو تعلمون :فرمايد مي. دهد  مي  توضيح  چنين  اين را  جهنم  تكاثر داستان
  گرفتار يك انسان ها  شود و چگونه چطور پيدا ميو   چگونه  جهنم  پيدا كنيد كه  اگر شما علم  يعني 

. بينيد را مي  جهنم  كه  ستا اين  باشيد مثل  شوند اگر عالم مي  و پر حرارت  خطرناك  يها آتش  چنان
  خيلي  و تقليدي  تعبدي  علم. را  جهنم  اعتقاد به  كند نه مي  را مطرح  جهنم  به  علم  اتآي  خداوند در اين

. گذارد در اختيار او نمي  علم  آورد، ليكن مي  و قرآن  اسالم  دانشگاه  دمرا تا   انسان.  از نيستزياد كارس
  عالم  حقايق. دهد مي  تكامل  نهايت  را تا بي انسان ها  كه  است  مكتب  يك  است  دانشگاه  يك  اسالم
  . گذارد مي  انسانر در اختيا  رياضي  يحساب هامانند   و علمي  فني  صورت  را به  خلقت

  
  47فصل 

   شياطين  هاي و وسوسه  و شيطنت  شيطان
  

 چنان كه تواند آن نمي  انسانشود و  مي  شناخته  اي افسانه  را ندانيم آن  علمي ّاگر سر  كه  از آياتي  يكي
  يك  ر قرآنخداوند د.  است  و خداوند متعال  شيطان  به  مربوط  ياتآ  كند، همين  استفاده  است  شايسته
  گاهي  كه  قهرماني.  است  خود قرار داده  را رقيب و آن  واداشته  را برابر خودش  و فتانت  قدرت  قهرمان

كند و او  مي  خدا بر او غلبه  زد و گاهيسا اجرا مي  خدا را غير قابل  هاي  كند و نقشه مي  او بر خدا غلبه
  كفش  كشد، پا توي و گرو مي  خط  عالم  ايجا با خد  همه. دكن مي  اخراج  و فعاليت  حركت  دانرا از مي
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  و اطاعت  بهشت  طخ.  كشانم مي  جهنم  تو را به  ، بندگان منك  مي  و چنان  چنين :گويد گذارد و مي خدا مي
خود  اختيار  را به آن هاجا   همه. در اختيار تو باشد  آدم نفر از بني  يك  گذارم و نمي  كنم تو را كور مي

  .  كشانم مي  جهنم  را به آن ها  گروه  و گروه  اندازم مي آن ها  گردن  افسار به.  آورم در مي
اند  ردهك مي  زندگي  بهشت  و حوا در آن  آدم  كه  و حوا و بهشتي  با آدم  در ارتباط  مسئله  اين  كلي به طور
  بهشتي  خداوند باغ. كند  درك  انسانرا  آن  حقيقت اين كهمگر . دارد  اي افسانه  صورتخيلي  ظاهراً
  آن. داد  بهشتي  يها انسان  و حوا را تحويل  آدم. كند مي  تعريف  در قرآن  كه  بهشتي  چنان.  ساخت

و   علم  مجهز به آن كهبعد از . شد نايل  و دانش  علم  مقام  كردند تا به مي  و حوا را تربيت  آدم انسان ها
  هم  شيطان. او باشند  كنند و تسليم  را سجده  آدم  دستور داد كه  فرشتگان  تمامي  بهشد، خداوند   دانش
 :گويد مي  كه  بازي  مكر و حقه  وسايل  با يك  ستبا خدا  مبارز و معارض  قهرمان  يك  صورت  به  كه

  ايستاده  و حوا و بهشتيان  در برابر آدم  شده  وارد بهشت  نموده  پنهان  يييا اژدها  ماري   خود را در دهان
  كردن  از سجده  طان، شي كني  را سجده  بايد آدم  تو هم :گويد مكار مي  شيطان  اين  خداوند به.  است
  شده  آفريده  تيره  و او از خاك  ام شده  خلق  نوراني  از آتش  من.  از او بهترم  من :گويد مي. كند مي  امتناع
خود را . كند تكبر مي ،كنم  سجده  تر است تر و نازل  پايين  از من  را كهاو   مبهتر  كه  چطور من.   است

كند  و تبعيد او را صادر مي  اخراج  خداوند حكم .كند نمي  را سجده  آدم. شناسد مي  انسانباالتر و بهتر از 
را  آن هازند و  مي  گولحوا را و   دارد آدم  حسد كه  روي  شيطان  وليكن. كنند  بيرون  او را از بهشت  كه

  از زندگي  اخراج  به  محكوم  و حوا و شيطان  نفر، آدم  هر سه  در نتيجه. كند مي  و معصيت  گناه  وادار به
با خدا   شود كه پيدا مي  با خداوند متعال  رمانقه  شيطان  اين  بين  كه  ديگري  و مباحث شوند مي  بهشتي
  چرا موجود بهتر را وادار به  شناسد كه مي  داند و خدا را ظالم خود ميگر دا را اغواخ. كند مي  مجادله
  .  مباحث  قبيل  كند و از اين تر مي  از موجود بدتر و پايين  اطاعت

خدا قرار   مقابل  قهرمان  يك  كه  است  كارهه چ  شيطان اوالً  آيد كه مي به وجود  تيسؤآال اين جادر 
باشد و   و قدرت  علم  باشد، مجهز به  زنده  تا روز قيامت  كند كه اضا مياز خدا تق و مخصوصاً  گرفته

  شود و خدا به مي  واقع  خداوند متعال  د قبولاو مور  تقاضاي. بكشاند  جهنم  را به  و اوالد آدم  بتواند آدم
  بدون  بازي  ر و حقهبا مك  است  خداوند متعال  كافر به  كه  شيطان  يك  چگونه و ثانياً دهد مي  او اجازه
آيا .  نموده  خدا هستند گمراه  فرزندان  جاي  به  و حوا را كه  و آدم  خدا شده  خدا وارد بهشت  اجازه
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  و بدبخت  تو را گمراه  و بچه  زن  بده  اجازه :بگويد  اي خانه صاحب  گر به دزد غارت  كه  است  درست
و او را بر  بدهد  تسلط  اجازه  گري دزد غارت  چنين يك  به  خانه ، صاحب كنم  تو را غارت  ، زندگي كنم

با   مبارز و معارض  شيطان  يك  كه شود مي  خدا راضي  چگونه. نمايد  لطخود مس  و خانواده  زندگي
  آتش  او را به  بندگان  بگيرد كه  شود و از خدا اجازه  كند، مدعي  خدا قد علم  در مقابل  خداوند متعال

  اين  كه نمايد  او خارج  اطاعت  را از خط  مردم. اجرا كند  او را غير قابل  ديني  هاي  بكشاند و نقشه  جهنم
كند و  مي  خدا را تعطيل  و تربيتي  سيسيا  هاي  و چطور برنامه  است  و چگونه  و چيست  كيست  شيطان

برانگيز   سؤآل  مسائلي. دهد مي  زندگي و  حيات  او اجازه  كند و خدا به مي  خدا مسلط  خود را بر بندگان
  .  است  علما و دانشمندان  كننده  دارد قانع  علمي  جواب آن هااز   هر كدام  كه  است
   :آيد به وجود  اي  چندگانه  هاي بحث  است  الزم  و شيطنت  شيطان  معناي  وضوح   برپايه
خدا و   بر خدا و خلقت. در برابر خدا بايستد  است  و چطور توانسته  است  مخلوقي  چه  شيطان.  اول  بحث
  . كند  خدا اعتراض  بهشت
  وضع  اساسبر  كه  است  و يا مهلتي  است  ييخدا  ، مهلت است  داده  مهلت  شيطان  به  سيك  چه.  دوم  بحث

  الزم  تربيتي  ايه  برنامه  تكميل  براي  است  خاليق  مربي  آيد و خداوند كه مي به وجود  و شيطنت  شيطان
  را دانست  و شيطنت  شيطان  خلقت  انسان  وقتي. بدهد  او مهلت  بيافريند و يا به  شيطاني  چنين  است

  جز اين.  است  انسان  خلقت  مالزم  و طبيعي  قهري  مسئله  يك  و شيطنت  شيطان  اين  خواهد فهميد كه
  . نيست  اي  چاره

  انسان  خلقت  به  مربوط. شود مي  مطرح  آدم  خلقت  به  مربوط  بحثي  شيطنت و  شيطان  شناخت  ابتدا براي
و   يتجنس در انسان هازيرا .  است  و آخرين  از اولين آدم ها  همه  به  مربوط  بحث  و اين  از نظر جنسيت

با   انسان ها  وتتفا . ديگر حيوانات  مانند نوع ندتفاوتمبا يكديگر   خلقت  نوعند و در هندسه  يك  خلقت
. كنند پيدا مي  برتري  و فني  ظر علمياز ن  بر بعضي  بعضي  كه  است  و فني  علمي  از نظر تكامليكديگر 
  شناخته  مخلوق  دو نوع  كه  كيفيتي  به پيدا كنند  جنسي  تباين  كشد كه نمي  ييجا  ها به برتري  اين  وليكن
 سواد و بي  و اين  است  سوادي در سواد و بي  تفاوت  و جاهل  لمعا  تفاوت. مانند گاو و گوسفند. شوند

  خداوند در كتاب  كه همان طور انسان ها  پس.  خلقت  اصل  نه  است  خلقت  عوارض  به  مربوط  سوادي
   .تقويم  احسن  في  نسانلقد خلقنا اال: فرمايد كند و مي مي  معرفي
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  عاملي  انسان  خداوند هرگز در خلقت.  كامل  اند، در اعتدال  شده  خلق  و قوام  تقويم  در بهترين  با هم  همه
با يكديگر   ربيتو ت  در مسير حركت  وليكن باز دارد  دارد و يا از كمال  گهن  او را ناقض  كه  قرار نداده

  مسير اختالفاز   انسان. كنند پيدا مي  هم  ختلفياسماء م  تفاوت  همين  كنند و بر اساس پيدا مي  تفاوت
  ييابتدا  در خلقت  انسان  اسم. دارند  با يكديگر اختالف  در جنسيت  اند كه  كرده  اسماء با يكديگر خيال
  .الماء بشرا  خلقنا من: فرمايد مي  خداوند در قرآن. شود  مي  هبعد از تولد بشر دانست

  افراد بشر با نژادهاي  بر تمامي  منطبق  كه  است  ييابتدا  اسم ،بشر  كلمه.  بشر آفريديم  ما از آب  يعني
 است  مطلوب  آينده  مبشر يك  خودش  با خلقت  اند كه او را بشر ناميده  جهت  از اين و دارند  كه  مختلفي

ديگر   موجودات.  است  زندگي  خدا در آينده  خدا و لطف  مبشر رحمت  كه  آفريده  خداوند او را طوري 
  نابودي  شود و همراه مي  شناخته آن ها  خلقت  همراه آن ها  هدف. ندارند  آميزي  ارتبش  چهره  چنين  يك

  چه  چيستند و به  شوند كه مي  ابتدا شناخته  ديگر از همان  و حيوانات  گوسفندان. رود مي  از بين آن ها
شود  مي  ابتدا شناخته  ناز هما  انسان  ليكن همين طور  ها هم و زراعت درخت ها. اند  شده  خلق  منظوري

مگر .  است  مجهول  بر ديگران  و هم  بر خودش  هم  اش  آينده  وليكن دارد  آميزي  بشارت  آينده  چه  كه
 آن ها  اجتماعي  وضع  اساسبر انسان ها  براي  كه  و سومي  دوم  لغات. مجهز شود  و دانش  علم  به اين كه

  در جامعه  ييشناسا  قابل  كه انسان هااز   قسمتي.  است  و انس  جن  شود لغات پيدا مي  بعد از خلقت
و مستور   پوشيده  معناي  به  و جنين  جن. نامند مي  كنند جن مي  زندگي  و ناشناخته  مجهول نيستند و اكثراً

  اي  عده. را در نظر بگيريد  ييروستا  شما يك مثالً. ندارند  در اجتماع  شخصي  نمايش  اكثريت  اين.  است
  چهره  شوند و اكثريت مي  شناخته  يا شهر و يا مملكت روستا  دارند، همراه  اجتماعي  چهره  انيياز روستا
از نظر   در نتيجه .نامند مي  دارند انس  اجتماعي  چهره  كه  اي  طايفه. هستند  ندارند و مجهول  اجتماعي

با   نيستند تفاوتشان  دو نوع اين كهبا   و حيوان  انسانمانند . ندمخلوق  دو نوع  كه  اين  مثل  اجتماعي  وضع
  رهچه آن هاها و   شده  شناخته  باشد و چون مي  ييشناسا  و يا عدم  اجتماعي  يييكديگر از نظر شناسا

 :فرمايد  مي  در قرآنوند خدا.  ندارند در اكثريت  اجتماعي  هرهچ  كه آن هاند و دارند در اقليت  اجتماعي
   .االنس  من  استكثرتم دق   يا معشر الجن

فاقد   كه  از جنيان  اي  و طايفه ايد پيدا كرده  ايد و كثرت  بيشتر شده انسان هاها شما از   جن  اي  يعني
آتش و   آتش  يانسان ها  يعني. نامند مي  و ماجوج  اجوجباشند ي مي  و فاقد تمدن هستند  و كنترل  نظام
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  اي  در جامعه  مانند اتش. هستند  معني  تمام  به  وحشي. ندارند  و ديني  عقلي  نظام  يا  ذره  يعني پاره
         پيدا  ها انسان  براي  آينده باز در  كه  ديگري  كنند و لغات مي  عام  را قتل  شوند و مردم  مي  روشن

شوند  مي  شناخته مؤمنها   آيندهخدا و   از نظر اعتقاد به انسان ها  بعضي.  و كافر است مؤمن ،شود مي
نبود   در عالم  اگر پيغمبري. شود ظاهر مي آن ها  انبياء و مكتب  دعوت با  در ارتباط  دو اسم  اين  پيدايش

  در برابر اين  وليكن. ظهور نبود  قابل  هم مؤمنكافر و   كرد دو لغت نمي  و شهود را مطرح  غيب  سايلو م
اند،  نكرده  قبول  اي  اند و عده كرده  قبول  اي عده  است  وجود خدا و فرشتگان  كه  غيب  عالم  به  وتدع

  ديگر عالم  دو اسم  به  و دانش  علم  و بحث  ها در برابر درس  اند و باز در آينده شده  شناخته مؤمنكافر و 
اند و  گرفته فرا  دانش و  اند علم رفته  و دانش  علم  خط  به انسان ها  بعضي. اند شده  شناخته  هلو جا

اند   مانده  باشد باقي  سوادي بي  خود كه  ييابتدا  ها در وضع  اند، و بعضي شده  شناخته  عالم  ديده  آموزش
  قابل  بشريت  در جامعه  هم  و اسم  دو لغت  نبود اين  در عالم  و سوادي  اگر علم. اند  شده  شناخته  جاهل

پيغمبر   نام  اند، به  پيدا كرده  با جامعه  در ارتباط  كه  و رهبري  از نظر رياست  ظهور نبود و باز در آينده
  تخدا و از مسير تربي  از مكتب  كه  پيغمبران. اند  شده  شناخته  آن  و امثال  سييو ر  و سلطان  و يا شاه

  عامتز  اند يك  بوده  و معجزه  منطق  اند و مجهز به كرده  خدا دعوت  دين  را به  مردماند  ظاهر شده  الهي
  آن  و جذب  جلب  اند و با آين شده آن ها  و جذب  جلب  از مردم  اي  عده. اند پيدا كرده  و طبيعي  قهري

  كرده  رقابت آن هابا   اي  عده آن هااند و باز در برابر  يدهرس  ييو فرمانروا  و قدرت  رياست  به  پيغمبران
  و جذب  جلب  كنند و با اين  و جذب  خود جلب  ها را به زر و زور و تزوير جمعيت با  اند كه كرده  سعي

. اند هشد  شناخته  و طاغوت  و يا بت  سلطان  نام  به  رقيب  طايفه  اين. آورند به وجود  و حكومتي  رياست
پيغمبر يا  به نامخدا   از جانب  سرپرست  يكي. پيدا شد  در جامعه  و سرپرست  يمدو نفر زع  در نتيجه

  در آينده  هم  دو گروه  اين.  و سلطان  حاكم به نامخدا   خود و خلق  از جانب  سرپرست  هم  يكي. خدا  ولي
     پيدا كند و   غلبه  بر ديگري  دو طايفه  از اين  يكي  اند تا عاقبت داشته  و حسادت  ا يكديگر رقابتب

و معمار و كارگر   و مهندس  مانند طبيب  بوده آن هاو هنر   شغل  به  مربوط  كه  در آينده  ديگري  هاي نام
  بشريت  در جامعه  كه  اسماء مختلف  اين  تمامي.  نيست  شمارش  قابل  كه  قبيل  و از اين آن ها  و امثال

و   ند، زننوع  يك  همه  نيست آن ها  و نوعي  جنسي  اختالف  به  مربوط  آمده به وجود انسان ها  براي  كه
و سواد و   و نژادي  و اجتماعي  فكري  از نظر وضع  در آينده  وليكن شوند  مي  شناخته  انسان  با هم. مرد
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  يك  و موجوديت  شوند و در جنسيت مي  ناميده  مختلف  هاي نامه ديگر ب  هاي و شغل  سوادي بي
  مخلوق  جنس  و در يك  نوع  در يك  چگونه  كه  را بدانيم  حقيقت  اين  است  الزم. بيشتر نيستند  حقيقت
. اند پيدا كرده  اختالف  هجصدو هشتاد در  ميزان  يكديگر به با  گاهي  كه  آمده به وجود  اختالف اين همه

  عليدر ا آن هااز   و يا يكي  آن  در غرب  و ديگري  است  قرار گرفته  آفرينش  در شرق آن هااز   يكي
با   مرگ  هنگام تولد تا  هنگام  جنسيت در  ديگر مخلوقات  انواع.  السافلين اسفل در  اي و عده  عليين

   نچنا انسان ها  وليكن  است  محفوظ آن ها  حيات در آن ها  نوعي  كنند وحدت نمي پيدا  يكديگر اختالف
   يكديگر اختالف بااند  كرده  خيال ها  بعضي  كه اند  پيدا كرده  اي و هشتاد درجه صد  اختالف با يكديگر

هر   و روايتي  قرآني  و با داليل  و حسي  عقلي  داليل  به اين كهبا   و انس  جن.  و انس  دارند مانند جن  نوعي
  شناخته  اختالف  به آن چنان  در افكار مردم  ليكنونيستند   دو دونوع  ند و در خلقتانسان  دو از نوع

خداوند  اين كهبا . حشر با يكديگر نيستند  قابل  دانند كه مي  ا دو  نوعر آن ها  مردم  اكثريت  اند كه شده
  مشترك  و ساير احكام  و نبوت  امامت  و در اعتقاد به  دين  به  و دعوت  را در تكاليف  و انس  جن  متعال

و هر   نموده صادر  هم  جنيان  را براي  حكم  نآ  عين  صادر نموده  انس  طايفه  براي  هر حكمي. داند يم
  و هر پيغمبري  نموده  معرفي  جنيان  به  را هم  امام  همان  نموده  انتخاب  امامت  به انسان ها  براي  كه  امامي
عقايد ديگر و   كيفيت  همين  به.  قرار داده  هم  پيغمبر را پيغمبر جنيان  ، همان فرستاده انسان ها  براي  كه

  و تكاليف  در احكام  كيفيت  اين  به با يكديگر  متباين  مخلوق  و نوعد ودش چطور مي  .يآسمان  يها كتاب
  طايفه  و پيشوايان  پيغمبران  انس  طايفه  و پيشوايان  پيغمبران باشند و مخصوصاً  مشترك  و نبوت  و دين
  قريه  و ما من  قومه  ناال بلسا  رسول  و ما ارسلنا من :فرمايد  مي  خداوند در قرآن اين كهبا . باشند  هم  جن

  . ديگر  و روايات  آيات  قبيل  اينو از  نذير  اال و خال فيه
در   است  ، چطور ممكن و حيوان  انسانباشند، مانند   داشته  نوعي  با يكديگر تباين  و انس  اگر جن
را در   و انس  جن  جا كه آن  انعام  در سورهمتعال خداوند  باشند و مخصوصاً  با يكديگر مشترك  تكاليف
را   و انس  جا جن در آن .برساند  اعمالشان  و عقاب  ثواب  را به آن هاكند تا  مي  جا جمع يك  قيامت
  االنس  من  اوليائهم  و قال  االنس  من  قد استكثرتم  يا معشر الجن :فرمايد دهد و مي قرار مي  خطاب  طرف

  .  تا آخر آيه... لنا  اجلت  ا الذيو بلغنا اجلن  بعض  بعضنا به  ربنا استمتع
  كند  مي  جمع  قيامت  جا در صحراي را يك  و انس  جن  خداوند در روز قيامت  است  چنين  آيه  مضمون
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  همه آن كهاز   پس. شوند محشور مي  با هم  همه. شود مي  با يكديگر واقع  در قيامت  وانس  حشر جن  يعني
 اين جادر  .بيشتر ها انسانشما از   شماره  كند كه مي  خطاب  جنيان  شوند به مي  جا جمع يك  با هم

از   كه  ساييؤو ر  سالطين  همان  يعني. كنند باز مي  خواهي  معذرت  به  زبان  گر جنياناستثمار  پيشوايان
و   برديم  رهبه  جنيان  ما  از اين ،كنند پروردگارا مي  كردند عرضه مي  حكومت  بودند و بر جنيان انسان ها
ما رسيد و   تا مرگ  خود قرار داديم  و رياست  قدرت  و سرمايه  آورديمخود در  استخدام  را به آن ها
را در استثمار خود   تبشري  كه  ايم  كرده  خود ستم  چقدر به  دانيم مي  ايم حاضر شده  در قيامت  كه  اكنون

  امروز معذرت  گويد كه مي  استثمار شده  ثمارگر و جنياناست  پيشوايان  اين  اوند بهخد.  ايم قرار داده
  همه انسان هابا   جنيان  كه  كنيم مي  مشاهده اين جادر .  است  شما جهنم  همه  جاي. ندارد  سودي  خواهي
 آن. كنند مي  آماده  الهي  و كتاب  حساب  خود را براي يك نواختشوند و  محشور مي  روز قيامت  با هم
هستند آيا مانند گاو و شتر در   موجوداتي  چه  جنيان. شوند با يكديگر محشور مي  و انس  جن  جا كه
  شكلي  عالم  براي  دانش و  علم اين كهو ديگر  انسان ها  در ميان انسان هاهستند يا مانند  انسان ها  ميان
بدهد   اي  و قيافه  شكل  و عالمي موجود دانشمند  يك  اگر خداوند به  يعني. پذيرد نمي  انسان  شكل به جز

دارد   پذيرد و عقيده را نمي  و قيافه  شكل  خود آن  دانش  باشد دانشمند به  انسان  و قيافه  غير از شكل  كه
و   علم  مجهز به  دارند كه  خود را قبول  حيواني  شكل  دليل  اين  به  حيوانات.  است  شده  او ظلم  به  كه

شما هرگز . باشند مي  انسانتر از  تر و ناقص چقدر پايين  خلقت در  فهمند كه نمي ها آن. نيستند  دانش
اگر . دانشمند بپذيريد و  عالم  موجودي  براي  انسان  صورت  جز همين  اي  و قيافه  توانيد صورت نمي

اشيد ب  داشته  هم  نزيادتر از اي. كند مي  اعتراض. باشيد  داشته  رسوماعضا موجود و م  كمتر از اين  عضوي
از  دارند و نژاد سفيد  تفاوت  با هم انسان ها  بعضي  كه  و رنگ  در قيافه  گاهي  حتي. كند مي  اعتراض
برسد   چه.  است  ما سياه  چرا چهره  شود كه باز مي  سياهان  اعتراض  زبان. شود مي  بهتر شناخته  نژاد سياه

و در   در تكليف  كه  است  جني  چه  اين  و عالوه دباش  داشته  با يكديگر تفاوت  خلقت  در هندسه  كه
  يانسان  هم  و نه  و شناخته  را ديده  انسان  جني  و تا امروز نه  است  مشترك  انسانبا   و در نبوت  امامت
خداوند   .نساال   من  اوليائهم  و قال :يدفرما ميخداوند   كه  شريفه  آيه  در همين.  و شناخته  را ديده  جن
  كساني  چه .اند برده  بهره  كساني  و زور از چه  ظلم  نامحاك  يعني. كند مي  استثمارگر را معرفي  شوايانپي

  . اند رسيده  قدرت  اند تا به مقاصد خود استثمار كرده  در راهرا 
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  كه  با پيغمبر و امامي  ريو زو  ظلم  هر حاكم همين طورجنگند و  مي ها با علي  اي سرمايه  ها با چه معاويه
  با پيغمبران  كه  تاريخ  هاي ابليس  قدرت  پايه.  است  كرده  استفاده  اي سرمايه  از چه . است  جنگيده
  ميدان  را به  انسانسيصد هزار نفر  :ويدگ مي )ع(موال   براي  اي  در نامه  معاويه. اند بوده  اند كه جنگيده
كافر و   انسان اين كه  برسد به  دهد، چه نمي  را از يكديگر تشخيص  ماده نر و شتر  كه  آورم تو مي  جنگ
  و باطل  حق  هستند كه  انسان هايي  همين  معاويه  قدرت  پايه  پس. دهند  را از يكديگر تشخيص مؤمن
خدا   دشمناناولياء خدا را با  اين كه  برسد به  چه دهند نمي  را تشخيص  شتر و نر و مادهشناسند و  نمي

ربنا   االنس  من  اوليائهم  و قال .شود مي  معرفي  آيه  در اين  كه  ستا  يانسان  همان  معاويه. كنند  مقايسه
    .بعض  بعضا به  استمتع

روز   اين  تا به  كرديم  خدا دعوت  دين  و يكديگر را بر عليه  گرفتيم  خدايا از يكديگر بهره :گويند مي
كند  مي  سؤآل  از امام  كسي  و معامالت  تجارت  به  مربوط  شيعيان  فقهي  هاي در روايت  الوهع  به  .افتاديم

را  ها آن  اجناس ، كنيم  ها معامله  بياباني  اين و با  برويم ها ناروستاها و بياب  به  هست  آقا اجازه  كه
  كه  است  دارد اين  حرمت  يا  كراهت  كه  از معامالتي  يكي  اسالمي  تجارت  ؟ در آداب كنيم  خريداري

  آن  و امثال  و گوشت  و پشم  از شير و ماست  انييروستا  و روستاها بروند، اجناس ن هاابياب  ها به  شهري
 آن ها  اجناس. خبرند ها بي  ييباخبرند و روستا  ها از نرخ  زيرا شهري. شهر بياورند  كنند و به  خريداري

 ي هايروستا  كه  است  اين  ييدستور ابتدا. فروشند مي  گران  قيمت  و به  خريداري  ارزان  قيمت  ا بهر
  فروخته  واقعي  خبياورند و با نر به وجود  رقابت  خريداران  شهر ها بياورند بين  را به  اجناس  خودشان

  كشف  الجن  من  طوائف  انهم: فرمايد  و بعد مي  است  مكروه  معامالتي  چنين  نه: فرمايد مي  شود حضرت
  الغطاء  عنهم

 آن ها  از روي  پرده  هستند كه  از جن  اي  طايفه آن هانكنيد زيرا   ها معامله  و بياباني  انييبا روستا  يعني 
  از پادشاهاني  زيرا يكي  است  آمده  داوود هم  ابن  يمانسل  در داستان  حديث  اين  و نمونه  شده  برداشته

 آن هابر   سليمان  كه   جنياني  در تعريف )ع(  امام. داوود بود  ابن  كرد سليمان  حكومت  و انس  بر جن  كه
  .داوود  ابن  غلظوا لسليمان  الجن  ان :كرد فرمودند  مي  حكومت

از  غالباً  ها را كه ييها و روستا بياباني  امام اين جادر . شدند  شدند غليظ  غيظ  سليمان  براي  جنيان  يعني
    از روي  پرده  هستند كه  جن :فرمايد مي ،شوند مي  واقع  مغبون  خبرند و در معامله ها بي شهري  فرهنگ
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 :فرمايد مي  امام  ها كه و بياباني  انييداوود با روستا  ابن  سليمان  براي  جنيان  غلظت.   شده  برداشته ها آن
. اند  شده  و شناخته بوده  ناشناخته آن ها  پروراند يعني ا ميمعنا ر  كي  شده  برداشته آن ها  از روي  پرده

  نوعي اين كه  شوند نه مي  شناخته  اند و گاهي  ناشناخته  با شهر ها و روستا ها گاهي  ها در ارتباط  بياباني
ها از اوالد   يبيابان  هستند وليكن  ها از اوالد آدم  شهري  كه  است  نگفته  حال  تا به  كس  هيچ. ديگر باشند

ها  شهري  اند و براي بوده  هاوحشي  بياباني  اكثريت  كه  در روزگار قديم اين كهجز . نيستند  آدم
  اند كه شده  شناخته  جن به نام  بياباني  اكثريت  اند اين  بوده  ها خطرناك  و كارواني  مسافران  بخصوص
خود قرار داد   حكومت  و در دايره  هنمود  آوري  ا ها جمعو روست ن هاارا از بياب آن هاداوود   ابن  سليمان

ديو   طهماسب  نام  به  هم  ايراني  پادشاه  داوود يك  ابن  سليمان  همراه.  است  رسانيده  تمدن  را به آن هاو   ه
  نموده  آوري  جمع ن هاارا از روستا ها و بياب  فاقد تمدن  وحشي  يانسان ها.  داده  را انجام  عمل  بند همين

  وحشيان  همان  را يعني  ديوان  نامند كه ديو بند مي  مناسبت  اين  را بهاو   است  كار گماشته  را به آن هاو 
  كه  است  دليل اين ها  همه  پس.  است  را مهار كرده آن هاو   بند كشيده  را به  و جنگل  بيابان  خطرناك

 اين جادر . باشد مي  ييشناسا  و يا عدم  در اجتماع  ييشناسا نسان هاابا   ند فرقشانانسان  از نوع  جنيان
. بشرند  از نوع  كه  را نيز بشناسيم  و ابليس  شيطان  در آينده  كه  ايم كرده  را مطرح  بحث  اين  دليل  اين  به
  .باشند  بشر داشته  جنسيت  سواي  جنسيتي اين كه  نه
را   انسانشود  پيدا مي  عواملي  چه  كه.  گر را بشناسيم  وسوسه  عوامل  هوسوس  ستا الزم اين جاباز در  و

ديگر   يمعصيت هاو يا   كردن  يا دزدي  گفتن  دروغ  او را به  وسوسه  همين  اساسكنند و بر  مي  وسوسه
و يا   مكردي  كرد ما دزدي  ا را وسوسهم  شيطان :گويند شوند مي دستگير مي  دزدها وقتي. كنند وادار مي

  كرد و در بعضي  ما را وسوسه  شيطان :گويند شوند مي  مي  و معصيت  گناه  كبمرت  كه  ييو مردها  زن
     شما را وسوسه  است  شيطان  و ثروت  و مال  است  شيطان  پول  كه  است  ها آمده ايتروها و  عبارت

  افتد پول اغنيا مي  ثروت  به  تند چشمشانهس  دانو نا  اكثرا جاهل  فقرا و نادارها كه  وقتي حقيقتاً. كند مي
شوند  مي  بينند وسوسه ديگر را مي  بينند و يا تجمالت را مي آن ها  بينند و يا طال و نقره را مي آن ها
  سر راه  كند كه مي داررا وا  راهزن  دزدهاي  عاملي  چه. زنند مي  و  جنايت  و يا قتل  دزدي  به  دست
 ثروت  و ثروت  موارد مال  اين  در تمامي  وسوسه  برسانند عوامل  قتل  را به ها آن، يستندبا ن هااكارو
  ييو يا كاال  و ثروت  ، پولكند  حركت  ييبه جاي  اگر كارواني. باشد مي ن هااكارو  و يا كاالهاي   مندان
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ها و طالها و  ها و پول ثروت  ينموارد هم  در اين  پس. ندارند  كاري آن ها  به  زنان راه ،باشد  نداشته
   كند و  مي  گذارند فقرا را وسوسه مي  نمايش  خود به  برتري  دادن  نشان  براي  مندان ثروت  ها كه  نقره

گذارند،  يم  نمايش  خود را به  زيور و زينت  زنان  كند و يا گاهي مي  و جنايت  قتل  را وادار به آن ها
  و جنايت  قتل  را وادار به آن هاكند و  مي  فقير و نادار را وسوسه  ينسان هااها و زيورها  زينت  همان
ها و  ييكند، زيبا مي  ها وسوسه ، پول  اشخاص  گر اشيائند نه  وسوسه  عامل اين جادر   پس. كند مي

  وسوسهرا   فاقد ثروت  يانسان هاخود   و قدرت  ثروت  به  مندان كند، تظاهر ثروت مي  ها وسوسه زينت
  از جمله.  گر است دنيا وسوسه  دنيا و ثروت  جلوه باشند انسان هاگر  وسوسه  عوامل  نيست  الزم. كند مي

و   اندازد و جنگ مي  راه  و كشتار به  قتل  سوسهو  همين  اساسكند و بر مي  را وسوسه  انسان  كه  ييچيزها
روستا و   يك  سيير ،جنگد ديگر مي  با سلطان  سلطاني.  است  تو سلطن  آيد رياست مي به وجود  جدال

  و شيطنت  وسوسه  عوامل  به  هم  ييجنگ ها  چنين جنگد يك ديگر مي  ييروستا  شهر با خان  يك  سيير
چرا تو   كشند كه مي  مهمحاك  شود و او را به دستگير مي  مغلوب  جوي جنگ  كه  وقتي. آيد مي به وجود

  خودش  دهعقي  به. كرد  مرا وسوسه  دهد شيطان مي  جواب  جنگيدي  يغمبر و اماما پو ي  با امير و يا سلطان
جنگند و يا  ها مي كند با علي مي  ها را وسوسه  معاويه  كه  يعامل  آن اين جادر . آورد مي  عذر بدتر از گناه

و   وحشي  ينسان هاا  جمعيت  همان  وسوسه  جنگد عامل ديگر مي  كند با سلطان مي  راوسوسه  سلطاني
در و تنها   اگر تك  سلطان  يك. آورند مي به وجود  قدرت  سا و زعما و سالطينؤر  براي  هستند كه  نادان
و   شود رقيب مي  مملكت  يك  روستا و يا سلطان  يك  سيير  اما وقتي. جنگد با او نمي  باشد كسي  بيابان
  ترتيب  كند لشكري مي  خود جمعرا دور   مردم  ا مملكتشهر ي  نفر از گوشه  يك. كند پيدا مي  مزاحم

  از عوامل  يكي قدرت ها  به  وابسته  يها انسان  همين  پس .جنگد مي  يا سلطان  سيير  دهد با آن مي
كنند تا با  را وادار مي آن هااندازند و  مي  وسوسه  را به  طلب  رياست  يانسان ها  ند كههست گر وسوسه

  يا شصت  و پنجاه رود صد نمي  هنوز يادمان. بگيرند آن هارا از   سلطنت و يگر بجنگندد  يقدرت ها
  خان  به  و چوپان  قانخود از كارگر و ده  خود را با رعيت  ، روستايروستا ها  خوانين  از اين  پيش  سال

يا   دهقان  كه  تيوق. كرد مي  روستا خريداري  روستا را با مردم  مندي ثروت  يك. فروختند ديگر مي
  آن  به  بايستي  ام  گرفته  روستا زن  يا از آن   از شهر ديگر هستم  من  كرد كه روستا ادعا مي  آن  چوپان

    از خان  كگوسفند ها و امال  اين  تو را همراه  من  :فتگ  كرد و مي مي  با او مخالفت  ده  ، خان ومروستا بر
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  .  ام كرده  خريداري  قبلي
ها و  و پول  ها و امالك و ثروت  مال  يكي : را بشناسيم  وسوسه  عوامل  دو نوع  توانيم مي اين جادر   پس

  روستا يا يك  يك  اندازد و ديگر جمعيت مي  وسوسه  را به  گران غارت  ديگر كه  هاي طال  ها و زينت
  وابسته  جمعيت  اين. هستند  ملكتم  روستا و يا سلطان  خان  قدرت  هاي  پايه  كه  مملكت  شهر و يا يك

ديگر بجنگد شهر و   كنند تا با خان مي  اطاعت آن هاكند و از  مي  را وسوسه  طلب  رياست  يانسان ها
  رياست  كههستند   جنياني  همان  يا سلطان  سيير  يك  به  وابسته  يانسان ها  پس. روستا را از او بگيرد

. كنند مي  را وسوسه  كاران طمع  هستند كه  شياطيني  همان  هم  و ثروت  مال. كنند مي  را وسوسه  طلبان
ناجور و نا   رفقاي  گر همين  وسوسه  ديگر از عوامل  و يكي  است  شيطان  پول :گويند مي  است  معروف
   .هستند  جنس
  معصيتو   گناه  خود او را به  كنند و با تبليغات مي  كنند و تبليغ مي  را وسوسه  يا مردي  زن  يك
با  .جنگند مي  يا پيغمبري  با سلطان كنند مي  آوري را جمع  خود لشكري  تكشانند و يا با تبليغا مي

شد   گفته  كه اين هاشما اگر غير از . كشانند مي  يانسانو يا   ديني  انحراف  را به  خود ديگران  تبليغات
     خداوند متعال  كه جا آندر   پس. كنيد  ما معرفي  كنند به مي  را وسوسه انسان ها  پيدا كرديد كه  جنياني

    .و الناس  الجنه  من  صدور النس  في  يوسوس  الذي  الخناس  شر الواس  من :فرمايد مي
را   انسان  هستند كه  كساني  هستند چه  انس  از طايفه  و هم  جن  از طايفه  هم  گر كه  وسوسه  خناس  اين

  ضعفا و فقرا كه  جمعيت  انگيزند يا همان را برمي  انسان  طمع  ها كه و ثروت  مال  همان. دكنن مي  وسوسه
  كه  است  پيدا شده  خياالتي  هيوالي  يك اين هاآيا جز . شوند مي  و يا خان  سلطان  يك  قدرت  هاي  پايه

  هم. گر  وسوسه  عوامل  اين  ناختنبا ش  كند؟ پس  را وسوسه  يا مردي  شود زني   از در و ديوار وارد اطاق
  .  گر را بشناسيم  وسوسه  انسي  گر يا شيطان  وسوسه  جن  توانيم مي

شوند مانند  مي  گر شناخته  وسوسه  كند جن مي  او را وسوسه  انسانبا   تماس  بدون  خودآگاهنا  كه  عواملي
  يانسان هاباشند و  مي  سلطان  يك  رتقد  هاي  پايه  ها كه ها و جمعيت ها و يا رعيت و ثروت  مال

  كنند و به مي  را وسوسه  انسان  و تبليغات  نشينند و با تعليمات مي  انسان  زير پاي  كه  هم  شده  شناخته
او را . كنند مي  بيگانه  خدا و ائمه  با دينرا   انسان. گر هستند  وسوسه  انسي  شيطان. كشانند مي  انحراف

    .؟وجود دارد  گري  وسوسه  عوامل اين هاغير   يا بهآ.  كشانند مي  گمراهي  به
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  شناخته  انسي  شيطان  ر كهگ وسوسه  ويا انساهاي  اشخاص گر از اشياء و وسوسه  عوامل  ييبعد از شناسا
با   كه  يسيو ابل  شيطان  اين  و بدانيم  تا ببينيم  رويم مي  با خداوند متعال  شيطان  ضهمعار  سراغ  اند به شده

خود و   خود و يا قدرت  و ثروت  طلبد تا با مال مي  و مهلت  دارد از خدا قدرت  و معارضه  خدا مبارزه
  ناي. بكشاند  جهنم  را به آن هاكند و   را گمراه  آدم او بدهد بتواند بني  خدا به  كه  طوالني  فرصت  يك

  بندگان  ييخدا  و مدال  و با نشان  خدا نموده  كفش خود را تو  پاي  كه  كيست  مبارز و معارض  شيطان
و يا   ابليس به نام  موجودي  كه  است  منطقي  چگونه  اين. كشاند مي  جهنم  را به  و حقيقي   قعيوا  خداي
و   او قدرت  خدا به  دارد، كه  با خدا مبارزه  بشريت  جامعه  خدا و انبياء و اولياء و دشمن  دشمن  شيطان

  كه  و قدرت  و فرصت  مهلت  آيا اين. بكشاند  جهنم  كند و به  خدا را گمراه  بدهد تا بتواند بندگان  تمهل
.  شود خدا و اولياء خدا نمي  محكوميت  كند عامل  گمراه او را  دهد تا بتواند بندگان مي  شيطان  خدا  به

  چندين  مهلت.  دهي مي  و مهلت  قدرت گر دزد غارت  چنين  يك  خدا چرا به  اي  پرسيم ما از خدا مي
  خود و دشمن  مندر اختيار دش  و زماني  مالي  هاي  سرمايه  چنين  تو يك.  جور امكانات  ، همه هزار سال
  مانند اين  درست. بكشاند  جهنم  آتش  تو را به  انبندگ  خطرناك  دشمن  تا اين  گذاري خود مي  بندگان
خود را   و زندگي  برويد خانه اين جاشما از  :بگويد  پدر و مادر كودكان  گر به دزد غارت  يك  كه  است

  جيب  به  شما را هم  و قدرت  ثروت.  بكشانم  هالكت  شما را به  كودكان  بگذاريد تا من  در اختيار من
و   و زندگي  ، خانهبدهند  و مهلتي  فرصت  چنين  گر يك غارتدزد   به  پدر و مادر كودكان  آنو   بزنم

از   شيطان  كه  و مهلتي  فرصت  درست. گر بگذارد و خود را كنار بكشد را در اختيار غارت  كودكان
  شدگان  گمراه  اين  مسئوليت : مييبگو  توانيم مي  كه  است  قبيل  كند از اين  ا گمراهر  طلبد تا مردم خدا مي

خود   را بر بندگان  خطرناكي  دشمن  چنين  يك  كه  است  ييخدا  گردن  به  شدگان  كشيده  جهنم  و به
و   ابليس  شود كه مي  شناخته كامالً دهد مياو   خدا به  كه  و مهلتي  جا ابليس در همين.  است  كرده  مسلط
  .انسان هادهد يا  مي  مهلت آن ها  آيا خدا به .هستند  ماهيتي  چه  شيطان

  سه  خدا را با اين  كنيد و تكليف  مطالعه  شده  گر يا وسوسه وسوسه  عامل  سه  اين  در اطراف  درست شما
  . ديينما  درك  عامل
  .  است  انسان  ثروت  و مايه  پايه  كه  ييچيزها.  اشياء است  :گفتيم  اول  عامل
  را   جاهو   مال  حب.  گيرم ها قرار مي  وسوسه تأثير  تحت  كه  خود من  ، همين انسانخود   نفس  دوم  عامل
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بير تع  به  و رياست  مال  همان.  دهم قرار مي  و رياست  مال  ر اسارتو خود را د  كنم مي  خود حاكم بر
  و همچنين  غيرمحسوس  اسارت  يك. دهد مي  حركت  كفر و گناه  سوي  و زنجير مرا به  مانند غل  قرآن
  .  است  زنجير محسوس و  و غل  سارتشديدتر و بدتر از ا  مراتب   به  كه  محسوسو زنجير نا  غل

زير   هندوانه  عروفم  قول  گيرند، به مرا مي  هستند، اطراف  من  جنس از  و  مانند من  شياطيني  سوم  عامل
     باور   خودم  كشانند كه مي  ييتا جا ، حقيقت  خالف  و تمجيدات  گذارند و مرا با تعريفات مي  من  بغل
  فرعون: گويند مي  فرعون  داستان در.  كنم  حكومت  بر مردم  دارم  حق  و من  ا پيغمبرمي  خدا هستم  كنم مي
  كنند، تو اي مي  اند، مرا سجده شده  من  اند و تسليم كرده  مرا قبول  ييخدا  مردم  همه  اين : گفت  موسي  به

  تا به  گرفتم  را از آبو ت   و من  اي شده  بزرگ  من  سر سفره اين كهبا   اي شده  من  ييمنكر خدا  ،موسي
آيا  :گويد مي  در جواب  موسي.  اندازم مي  زندان  را بهو ت  مرا انكار كني  يياگر خدا  .رسانيدم  پايه  اين
ر  و صدها هزار نف  اي كرده  خدمت  ليياسرا نفر از بني  يك  من  به  كه  ستا  ارزش  قابل  خدمت  هم  اين

او   ييمنكر خدا  چرا موسي  كند كه مي  تعجب  فرعون اين جادر   پس.  اي كشيده  ردگيب  مرا به  فاميل
 كردند  را قبول  فرعون  ادعاي  كه  مردمي  همان. دارند  او اعتراف  ييخدا  به  مردم  همه اين اين كهبا   شده

  ييهاو زنجير  غل  همان ،زنند مي  جيب  را به  مردم  ثروت و  او مال به وسيله  كه  فرعون  و يا اطرافيان
  . كشانند مي  جهنم  را به و او  خود قرار داده  را در اسارت  فرعون  آگاهناخود  هستند كه

  كه  است  عاملي  ينبزرگ ترشود  مي  حقيقت  خالف  و تعريفات  اتتبليغ  تسليم  كه  اماره  نفس اين جادر 
  ير هوياس  انسان  كه هايي انسانگر و  وسوسه  شياطين  همان  سوم  عامل  پس .كشاند مي  جهنم  بهرا   انسان

و او را   د قرار دادهمقاصد خو  به  نيل  وسيله  او را به  اند و با تمجيد و تبليغ كرده  را محاصره  و هوس
  ندز  همبر  براي  كنند كه مي  ا تكذيبر  و پيغمبران  تو هستي  هست  يياگر خدا  كنند كه مي  تعريف
  اكثريت. كند  چه  طايفه  سه  شياطينند خداوند با اين اين ها  همه. كنند مي  تو با تو معارضه  رياست

  كل  مع  يميلون :فرمايد كند مي مي  را تعريف آن ها   الرعاع  همج )ع(موال   فرمايش  بنا به  كه   مستضعفين
باد و   با زنده. برد مي  طرف  آن  را به آن هاوزد  يم  بادي  ها از هرطرف  ها و پشه مانند مگس  يعني.  ريح
باد ديگر در   ندهدهند و باز فردا با ز خود قرار مي   شوند و او را بت مي  جمع  معاويه  باد كنار سفره  مرده
كرد   را دور خود جمع  اي  عده  دوم  را در نظر بگيريد، خليفه  صدر اسالم  انمسلمان. روند مي  علي  خانه

  . البيعه  فهلموا الي   ابابكر قد بويع  اال ان :زد ها صدا مي  و كوچه  ن هااخياب  ويت
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  ما همان  اصطالح  به .كنيد  بدويد برويد بيعت  كردند شما هم  رفتند با ابوبكر بيعت  همه  ،مردم  اي  يعني 

  اند كه كرده  بزرگي  اشتباه  د چهفهميدن  قوم  سران  كه  سال  و پنج  بعد از بيست. باد  دهرباد و م  زنده
،  باد عثمان  انداختند، مرده  راه  باد علي  اند، يكديگر ار صدا زدند و زنده گرفته  پيغمبر را ناديده  وصيت
و باز بعد  كردند  بيعت )ع(  را كشتند و با علي  با موال عثمان  مشورت  بدون. ابي طالب  ابن  باد علي  زنده

را   علي  ابن  حسن.  و نرم  چرب  معاويه  سفره. رسيد  مردم  گوش  به  باد معاويه  زنده  يصدا  از چند سال
  چكمه زير  كه  سال  بيست ازرسانند و بعد  مي  قتل  او را به ّكند و اال  بيعت  مجبور كردند با معاويه

        گوش  ها به  در كوچه  ليع  ابن  باد حسين  زنده  صداي ،او سر خوردند  از حكومت .شدند  له  معاويه
،  داد ما برس  آقا بيا به  تند كهنوش )ع(  حسين   امام  هزار نفر به  سي  امضاي  به  هزار نامه  دوازده. رسيد مي

و  كردند  بيعت عقيل  ابن  مسلم   ماما  هزار نفر با نايب  هيجده. كند  شما خدا ما را هدايت به وسيلهشايد 
هزار نفر   هيجده  در نماز مغرب.   عقيل  ابن  باد مسلم  زياد و مرده  باد ابن  باد يزيد و زنده  زنده  بالفاصله

ها  كوچه  در ميان  مسلم  گرفت  جامان  با فاصله  كه ءاقتدا كردند و در نماز عشا  عقيل  ابن  مسلم  به
كربال كشانيد   صحراي  هزار نفر را به  سيبادها   بادها و مرده  زنده  همان. كجا برود  به  ماند كه  سرگردان

كند؟ آيا با   چه ها  الرعاع  همج  مستضعف  گروه  خداوند با اين. آوردند به وجودرا   عظيم  فاجعه  و آن
دهد تا در  مسير   و مهلت  فرصت آن ها  به  كه  است  را نابود كند يا بهتر اين آن ها  تكويني  فرمان  يك
  شايد زير ضربات. هستند  مردمي  قماش  يزيدها چه و ها  بادها بروند و ببينند معاويه  هبادها و مرد  زنده
پيدا شود  آن هادر   و انابه  توبه  ، حالت است  شده  حاكم آن هابر   كه  و يا فقر و جهلي آن هاو لگد   مشت

  همج  گروه  خدا اين  كه  است  اين آيا بهتر. كنيد  شما قضاوت. اولياء خدا پيدا كنند  به  گرايشي  و ال اقل
  مهلت  دار شود، البتهبي  بينند عقلشان مي  كه  سختي  حوادث  و در پي  دهد تا در آينده  را مهلت   الرعاع

    بادها قرار   ها و مردهباد  زنده تأثير  تحت  كه  انسان هايي  سراغ  برويد به اين جاو باز در   بهتر است
  يقدرت ها  هاي روند و پايه مي. پذيرند مي  حق  جاي  به را  و باطل  باطل  جاي  ا بهر  حق. يرندگ مي

و يا امير و يا   سييخود را ر  باد قرار گرفته  زنده تأثير  تحت  كه  كساني  شوند و يا همان ها مي طاغوت
  يا جلبو   رياست  و به گيرد قرار مي تأثير  تحت  كه  نفوس  خداوند با اين. كنند مي  ييخدا  باالتر ادعاي

  بادها را قبول  زنده  كه  با من  شده  اكبر شناخته  شيطان  كه  اماره  نفس  شود همين مي  كشيده  و ثروت  مال
  و يا معاويه  ابوبكر هستميا   عمر هستم  كه  مني. كند  چه  روند خدا با من ها مي  معاويه  سوي  و به  كرده
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  است  كند؟ مرا نابود كند و يا بهتر اين  چه  كنند خدا با من مي  تعريف مرا تمجيد و  دممر  همه  آن.  هستم
  اند و هم و امير شناخته  سييمرا ر  در اشتباهند كه  مردم  هم   كه  بفهمم  دهد تا عاقبت  مهلت  من  به  كه

  هم  من  خدا به  كه  است  بهتر اين  پس.  ام و تمجيدها را باور كرده  تعريف  چرا آن  كه  در اشتباهم  خودم
و   خود شوم  خداي  و تسليم  پيدا كنم  گرايش  حق  شايد به.  پيدا كنم  خود نجات   دهدتا از اشتباه  مهلت

بخورند و   من به وسيلهاند تا  شده  من  و رياست  قدرت  هاي  هاند و پاي مرا گرفته  اطراف  كه  شياطيني اما
 آن ها  خود نابود كند يا به  فيكوني  كن  را با اراده آن ها  آيا بهتر است ؟كند  چه آن هابچاپند؟ خدا با 

 آن ها.  است  خطرناك  جهنم  يك  اند بشناسند كه  نشانده  قدرت  كرسي  به  را كه  تا بتي. بدهد  مهلت  هم
را   يرا و يا شيطان  يانسان  نينچ  اندكه خورده  گول  بشناسند كه  را هم اندازد و خود مي  هالكت  را به
          مهلت ونداز خدا  گانه سه  شياطين  اصطالح  يا به  يفهطا  سه  اين  تمامي. اند خدا و پيغمبر نشانده  جاي
  پس. چيندبر  خود را هم  خلقت  بساط  كه  است  را نابود كند، بهتر اين  طايفه  اگر خدا هر سه. خواهند مي
بخورند و . بگذارد  در اختيارشان  زندگي  دهد وسايل  مهلت  طوايف  اين  تمامي  خدا به  كه  است  الزم

  كوچه  ديوار بخورد و بفهمند كه  به  سرشان. آورند برخورد كنند مي به وجودخود   كه  حوادثي  بچرند به
  بلكه  را معذور بداريم خدا  بايستي  پس. ندارد  سودي  و فالكت  و جز هالكت  است  بست  بن  كفر و گناه

كار و دنيا  هنجار و يا طمعشعور و نا  بي  يانسان ها  با چنين  كه  بشناسيم  و رئوفانه  او را حكيمانه  عمل
بسيار  وندخدا  نقشه ،را بشناسد  و باطل  حق  تا عاقبت دهد مي  مهلت آن ها  كند و به مدارا مي  پرست

گمراهند   و نه نود  صدي  زندگي  ورود به  و در ابتداي  جواني  ابتدايدر   گرچه انسان ها.  است  حكيمانه
      و بيدار   آگاه  خوردگان  گول  اكثريت. شود مي  برعكس  زندگي  در انتهاي   وليكن اند  خورده  و گول

  كاش  اي  هك شود پيدا مي آن هادر   ييو آرزو. كنند پيدا مي  خدا و حقيقت  به  ايشيگر  الاقل. شوند  مي
 و  شيطان  كه  طايفه  سه  اين  خداوند به  روزي  چنين  انتظار يك  به.  خدا بوديم  خدا و رسول  در اطاعت

  كساني  مدت  در انتهاي.  است  حكيمانه  عمل  بهترين  مهلت  دهد و اين مي  هستند مهلت  يا اسير شيطان
  جز خود شكايت  آخرتند و از كسي  عذاب  هند مستحقد مي  خود ادامه  كفر و گناه   به  آگاهانه  كه

كنند،  پيدا مي  خدا و حقيقت  به  قلبي  گرايش  كنند و يا ال اقل مي  توبه  بعد از آگاهي  كه  نيندارند و كسا
  خود را آشكار كنند و مشمول  قلبي  كند تا گرايش مي  فراهم  اي  پذيرد و زمينه را مي آن ها  خداوند توبه

  ما   ، به بده  ما مهلت  گويند خدايا به مي  حال  با زبان  هستند كه  كساني  طايفه  سه  همين. و خدا شوندعف
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  . دهد مي  مهلت آن ها  خدا به.  بده  مهلت
باشد او   اگر شيطاني  دهد كه قرار نمي  خطاب  را طرف  معيني  شخص  وقت  هيچ  قرآن  آيات خداوند در
  صورت  بشر را به  نوع   بلكه. برساند  بزرگي   مقام  باشد او را به مؤمنكند و يا اگر   مسلط  را بر مردم

  شيطنت  به  دهد، بلكه نمي  مهلت  شيطان  خداوند به  ييعن. دهد قرار مي  خطاب  نفر طرف  د و يكفر  يك
نفر  ميليون ها به وسيله  زمان  امام  تا روز قيام  آدم  خلقت  از ابتداي  شيطنت   اين  گرچه. دهد مي  مهلت
  فردي  تك  صورت  خود را به  و دوستان مؤمن  گروه آن طرفاز   چنين  هم. كند پيدا مي  و دوام  قوام
هزار نفر در   هزاران  يعني. دهد مي  كند و مهلت مي  را تقويت  ايمان  دهد بلكه قرار نمي  خطاب  طرف
  به  مهلت  كساني  چه  بايد بدانيم  عالوه  به. كنند  را محكم  ايمان  هاي  هتا پاي. اند  كرده  زندگي  تاريخ  طول

  ند او را بها  را باور كرده  شيطان  تبليغات   كه  كساني  ؟ يا همان است  داده  اند آيا خدا مهلت  داده  شيطان
خداوند . اند نموده  ر خود مسلطاند و او را ب اسير او شده. اند خود شناخته  و پدر مهربان  مهربان  ولي  جاي
كند؟ جز   اند چه  كرده  ها را فراهم  معاويه  تسلط  زمينهو   خورده  گول  كه  مستضعفي  يانسان ها  با اين
  اند و شيطان  خورده  گول  چگونه  بفهمند كه  و دانش  عقل  به  بدهد تا بعد از بلوغ  مهلت آن ها  به  اين كه

  . است  كرده  چه آن هابا 
ر ه. داند خود مي  مشيت  به  را مربوط  ابو عذ  خداوند رحمت  كه  است 54  يهآ  به  گر مربوطدي  مطلب

  حضرت  وكالت  آيه  كند و در انتهاي مي  را بخواهد عذاب  يا هر كه  كند و مي  او رحم  را بخواهد به  كه
  بهشت  را به آن هاحتما   كه  نيستي  مردم  مدافع  تو وكيل :گويد و مي. نمايد مي  را نفي )ص(  اكرم  رسول
  : است  توجه  قابل   علمي  دو مطلب  شريفه  آيه  در اين.  بدهي  نجات  و از جهنم  ببري
و   و توفيق  ها و كفر و ايمان ها و بد شدن شدن  ها و خوب ها و ضاللت هدايت  اين اين كه  اول  مطلب
. كند مي  و يا هدايت  را گمراه  كسي خدا اگر بخواهد.  ستخدا  مشيت  به  مربوط  و همه  همه  توفيق  عدم

  و حوادث  مسايل  تمامي همين طوركشاند و  مي  جهنم  را به  و ديگري  بهشت  را به  يا اگر بخواهد كسي
و يا  خود  در مقدرات  نقشي انسان ها  كه دهد مي  ظاهرا نشان  آيات  و اين  خداست  مشيت  به  مربوط

   .خدا هستند  و اراده  و ابزار مشيت  اسباب. خود ندارند  و جهنم  خود و يا بهشت  كفر و ايمان
  خود را فقط  و هدايت  دعوت  ينمأموررا و ساير   پيغمبر اكرم  از آيات  جا در بسياري  همه  دوم  مطلب
و   هدايت  شما آمد طالب  سراغ  به  كسهر  دهد كه داند و دستور مي مي  و تربيت  و تعليم  هدايت مأمور
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 شما هدايت. او برسانيد  را به  الهي  بود فيض  الهي  فيض  طالب  كسكنيد و هر  بود او را هدايت  يتترب
. خدا كنيد  اطاعت  و يا وادار به  ايمان  قبول  را مجبور به آن هابرويد و   مردم  سراغ  نداريد به  حق  گران

  كنيد و در محكمه  دفاع  آن ها  از حق  محكوميت   در صورت  نيستيد كه آن ها  افعمد  وكيل  و همچنين
كند   سقوط  نگذاريد در جهنم ،نيستيد  مردم  شما محافظ :فرمايد ديگر مي  و در آيات ديينما  تبرئه  الهي

در . كنند  فعاليت  و سعادت  بهشت  در خط  و يا وادار كنيد كه  بهشت  سوي  بگيريد به  را كول آن هاو 
  جمله  از آن  بسيار زياد است  آن  نمونه  و روايات  آيات  ستخدا  مشيت  به  چيز مربوط  همه  كه  اول  آيه
   ه.الل  مشيه  السماء اال به  و ال في  االرض  في  ئشي  ال يقع: فرمايند  مي )ع(  امام

و   آدم  در داستان و مخصوصاً  ستخدا  مشيت  به  شود مربوط  مي  واقع  بد وخوب  اي  هر حادثه  يعني 
  كند وليكن  زندگي  داد در بهشت  را امر كرد يا اجازه  خداوند آدم  كه  است  شده  روايت  حوا و ابليس

  كه  نخواست  كند وليكن  را سجده  را امر كرد آدم  ابليس آن طرفبماند از   در بهشت  كه  نخواست
  شهادت  به  مربوط  و روايات  نكند و يا احاديث  سجده  كه  گرفت  تعلق  براين   شكند مشيت  سجده  ابليس
  و يا آن. قتيال  يراك  شاء ان  اهللا  فان  العراق  الي  اخرج :فرمودند  ايشان  خدا به  رسول  كه  )ع(  حسين   امام

  يراهن  ان  شاء اهللا :فرمود  بيتش  اهل  و درباره قتيال  يراني  ان  شاء اهللا: فرمود  خودش  در باره  حضرت
  .سبايا
  عراق  به  كه  است  دستور داده  من  به  اهللا  اسير شوند و يا رسول  من  بيت  اهل  كه  است  خدا خواسته  يعني
شما  :فرمايد كند و مي مي  خطاب  مردم  به  آيات  بعضيو در  ببيند  مرا كشته  كه  است  واستهخدا خ  بروم
خدا و در   در ملك  نيست  ممكن  هم  عقلي  خدا بخواهد و با داليل اين كهخواهيد مگر  را نمي  يچيز
  را از دست  ميدان  اصطالح  دهد و به  انجام  خدا عملي  مشيت  خالف  يا چيزي  خدا كسي  سلطنت  دايره

  سلطنت  تخت  خدا روي  اراده  خالفبر  كند وليكن  خواهد يزيد حكومت خدا نمي مثالً. خدا بگيرد
نمايند و   حكومت  كند و يا ظالمان  شيطنت  اگر خدا نخواهد شيطان.  است  اولياء خدا راكشته  نشسته
  يك  اند الزمه كرده  اند و حكومت  نموده  يطنتاند ش را از خدا گرفته  خدا ميدان  يتمش  بر خالف آن ها
. باشد  شده آن ها  و خدا مغلوب باشند  كرده  ر خدا غلبهخدا ب  دشمنان  كه  است  ها اين فرضيه  چنين

نيرومند   خداي  براين  خود گردد و شيطان  دشمن  قادر و قاهر و توانا مغلوب  خداي  است  چطور ممكن
  . كند  غلبه
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  اهللا  ان: اند  فرموده.  زياد است  خيلي  و روايت  در آيات  اش  نمونه  كه  داريم  ديگري  حديث  رابطه  در اين
اند و بر   را از خدا نگرفته  اند ميدان  كرده  معصيت  كه  كساني  يعني.  اكراه  به  و اليطاع  غلبه  به  ال يعصي
  آزادانه  هاند بلك  خدا نشده  اطاعت  كنند مجبور به مي  خدا را اطاعت  كه  هم  سانياند، ك  نكرده  خدا غلبه

. شود  خدا واقع  مشيت  خالفبر  اي  حادثه  ندارد يك  امكان  عقل  قضاوت  به  اند پس كرده  خدا را اطاعت
شود   شود يا بميرد و او كشته  كشته  يا خدا نخواهد كسي گردد  كند و ساقط  سقوط  هد برگيخدا نخوا
  نزهم  و غفلت  خدا از جهل  كه  ستخدا  و غفلت  جهل  خدا يا دليل  مشيت  خالفبر  اي  حادثه. يا بميرد

و   دانم مي  من اين كهشود مگر  نمي  ساقط  از درخت  برگي :فرمايد مي  داند خودش چيز را مي  همه.  است
و خدا از عجز و   است  عجز خداوند متعال  خدا دليل  مشيت  خالفبر  و يا حادثه  كنم مي  را ساقط آن

  .؟ چيست  و ايرادات  مسايل  اين  جواب.  است  منزه  ناتواني
  خواست اگر نمي.  باشيم  ا كافر و مشركم  كه  خدا خواست :گويند مي  روز قيامت  هم  ار و مشركينفك

خود   كفر و گناه  و خدا را  مسئولاندازند  خدا مي  گردن  خود را به  كفر و شرك  گناه.  شديم نمي  مشرك
خدا   خدا و مشيت  يأر  خالف  خوببد باشد يا   اي  حادثه  مييبگو  توانيم نمي  طرف از يك .دانند  مي

و   است  و  عجز منزه  از جهل خداوند  .است  خداوند متعال  عجز يا جهل  دليل  عقيده  اين  شود كه مي  واقع
اولياء   و يا قتل  انسان  كفر و گناه  خدا به  مشيت  چگونه  شود كه مي  انسانفكر   مزاحم  مسئله  باز اين
  دارد خانه  كه  و عدالتي  با ايمان  )ع(  خواهد علي خدا مي  گيرد كه مي  خدا تعلق  اندشمن  حكومت خدا و يا

  دارد معاويه  قرار گيرند و خداوند قدرت  حكومت  سأخود در ر  و ستم  هابا ظلم  گردد و معاويه  نشين
شود  چطور مي. د نمايدو دا  ر از عدلدنيا را پ. قرار دهد  حكومت  سأرا در ر  )ع(  را نابود كند و علي

ها  و جنايت  قتل  چنين  دهد يك  خدا باشد و خدا اجازه  مشيت  بر طبق  خطرناكي  حوادث  چنين  يك
  . گردد  كربال واقع  مانند فاجعه

   انسان ها  تربيت  يعني  .ستا  انسان  تربيت  به  خداوند و مربوط  حكمت  به  مربوط  مسايل  اين  تمامي
  شيطنت  ايلمس  آيد مانند همان به وجود  حوادثيو شود   واقع ييها جنايت  چنين اين كهر دارد ب  توقف

و   خورده  بگيرد و يا گول گناه كاررا از كافر و   و فرصت  مهلت  اگر خداوند متعال.  گفتيم  كه  و شيطان
  بيتتر  كه كند پيدا مي  ، لغويت  است  انسان  خلقت  به  مربوط  كه  تربيتي  را نابود كند مسايل  زننده  گول
    براي ، باشد يا معصيت  باشد، اطاعت  ، بد باشد يا خوب حوادث  اين  تمامي  پس. شود مي  واقع  تدريج  به
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  .ستآن ها  و تكامل  انسان هارشد 
  :مشيت و اراده خدا

خدا   كردن  خدا، با عمل  استنو خو  دادن  اجازه  كه  كنيم  خدا بحث  و اراده  مشيت  در اطراف  است  الزم
و يا   مخلوقات  مانند خلق.  است  خداوند متعال  فقط  فاعلش  كه  است  ييكارها  به  مربوط  اراده. دارد  فرق

ها و  مانند سيل. شود مي  خدا واقع  اراده  به  است  خارج  انساناز اختيار  آن چه. آن ها  و تربيت  توفيق
. آورد وجود مي  به را  كند و سالمتي ها را خدا ايجاد مي مرض.  آن  ها و امثال و مرض  ها و مرگ  زلزله

و   آفريده  ضد مرض  داروهاي  همه  و باز اين  نموده  خلق  آفرين  مرض  ها و حشرات ميكروب اين همه
  خود را وادار به  بندگان  و وبا و طاعون  و زلزله  ديگر مانند سيل  هاي  ها و داروها و حادثه مرض  با اين

  را بشناسند و آن  و مرض  مرگ  كند تا  عوامل را مجبور مي آن هاكند و  مي  و مبارزه  وششكار و ك
  و مشيت  اراده  آورد يعني به وجود  دائم  ببرد و سالمتي  ها را از بين تواند مرض  مي  كه  اساسي  عوامل

  انسان  دخالت  و بدون  است  خارج  انساناختيار  از  كه  ييكارها. شوند  او پناهنده  و بهند خدا را بشناس
و اما كارها و   است  خداوند متعال  فعل  ييها  حادثه  چنين. شود مي  خدا واقع  اراده  شود، به مي  واقع

  و اطاعت  ايمان كفار و يا اگر  اراده  باشد، به  كفر و گناه  شود خواه مي  واقع  انسان  اراده  به  كه  حوادثي
خدا   مشيت  شود، به مي  واقع انسان ها  اراده  به  كه  بد يا خوب  حوادثي  چنين  يك ،مؤمن  اراده  باشد به

  يانسان مثالً. گيرد نمي  او تعلق  اما اراده. گيرد مي  تعلق  انسان  عمل  خدا به  خواست  يعني شود مي  واقع
او شود او را   تواند مانع كند، خدا مي مي  و جنايت  خيانت همه اينكند  مي  حركت  كفر و گناه  در خط  هك

كار  جنايت  مانع  نمايد وليكن  و جنايت  نمايد، تا نتواند خيانت  او را فلج  و پاي  نابود كند و يا دست
  اراده  به ها را شود، قاتل  )ع(  حسين  امام  شهادت  تواند مانع گذارد و يا خداوند مي شود، او را آزاد مي نمي

  بردن به كاراز   را هم )ع(  حسين  امام. گذارد را آزاد مي  شود و مردم نمي  مانع  خود نابود كند وليكن
  يا غالب  بجنگي  و متعادل  عادي  انسان  يك  قدرت  به  داري  وظيفه :گويد مي. كند مي  منع  الهي  قدرت
    مرگ ديار  را به  ، خود و مسافرين است  شده  سقوط  به  فمشر  كه  ماشيني مثالًو يا   و يا مغلوب   شوي
  چنان  ردد، خدا يكگ  يا تصادف  سقوط  تواند مانع خدا مي ، است  شده  خارج  كشاند از اختيار راننده مي

  تواند او را آرام شود خدا مي  نزديك  زمين  به  طسقو  در حال  اگر هواپيماي  دارد كه  اي قاهره  قدرت
  را   مسافرين  شدن  ما و كشتههواپي  سقوط  اجازه  ليكنكند و  را حفظ  گذارد و مسافرينب  بر زمين  آرام
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  . شود نمي  شود ولي  تواند مانع مي. شود مي  خدا واقع  مشيت  به  سقوط  يعني. دهد مي
  انسان  دست  به  شود كه مي  اي  حادثه  مانع  هم  گاهي .شود شود و نمي  يانسان  هاي  حادثه  تواند مانع مي

  شوند كه مي  پدر و پسر هر دو تسليم.  يمابراه  پدرش به دست  اسماعيل  ذبح  شود مانند حادثه مي  واقع
. شود مي  اسماعيل  ذبح  مانع  وليكن دهند مي  انجام  است  الزم  كه  اعمالي  خدا شوند، تمامي  راه  قرباني

  الخليل : است  و گفته  آمده  زبان  كارد به :گويند مي. برد را نمي  اسماعيل  زكنا  گلوي  مكارد تيز ابراهي
   . ينهاني  والجليل  مرنيأي

  خواستند ابراهيم  و يا مردم. شود مي  بريدن  توانا مانع  ما خدايو ا  بريدن  مرا وادار به  خليل  ابراهيم  يعني
خداوند   نمودند وليكن  پرت  آتش  را ميان  د و ابراهيمآوردن به وجود  از آتش  ييرا بسوزانند، صحرا

    .ابراهيم  علي و سالماً برداً  يا نار كوني :فرمود  و شد  ابراهيم  شدن  سوخته  مانع  متعال
 اين كه  نه  است  انسان به دست،  و كارها بد باشد يا خوب  حوادث  وقوع  اجازه  معناي  خدا به  مشيت  پس

  يا به  انسان  اراده  به  حوادث  اين  تمامي. باشند  و مطيع مؤمنيا   مجبور كند كافر و عاصيرا  انسان ها
.   است  بشريت  جامعه  نفع  به  مصلحت  و آن شود مي  واقع  كه  است  مصلحتي  روي  خداوند متعال  اراده
  دهد بحث را مي  حوادث  وقوع  اجازه  كه ها  ها و مفسده مصلحت  اين  در اطراف  ستا الزم اين جادر 
  . كنيم
در   و معرفت  باشد علم مي  بهشتي  زندگي  پيدايش  عامل  يگانه  كه  انساندر وجود   اساسي  مصلحت  آن

  انسان  ابدي  سعادت  عامل  ييو توانا  است  ييتوانا  مقدمه  ييو دانا  و معرفت  علم.  است  انسانوجود 
و   و قتل  و مرض  مرگمحروميت ها و   عوامل  خود تمامي  ييو توانا  ييدانا  ا بهدانا و توان  انسان.  است

. آورد مي به وجود  و سالمتي  و سعادت  صالح  عامل آن ها  جاي  و به زدايد  ها را از وجود خود ميكشتار
  آزاد مطلق  كه  لحا  در عين.  است  مطلق  و تواناي  آزاد مطلق  دهد كه قرار مي  وضعي  در چنان  انسان
با   دو كلمه  شايد اين. آورد مي به وجود  مطلق  ندارد، نظام  بر او حكومت  و حاكمي  عاملي  و هيچ  است

  انسان  آزادي  شايد مانع  مطلق  زيرا نظام.  مطلق  و نظام  مطلق  آزادي  :مييبگو  يكديگر سازگار نباشد كه
  زحمت  ها بدون كوه  طرف  خواهد آن يجا مهر  به  كه  است  سيدارد ك  مطلق  آزادي  كه  يانسان. شود

  و زندگي  خود آزاد باشد در خانه  و زندگي  در خانه چنان كهخواهد   مي .باشد  نداشته  طبيعي  برود مانع
  دارد كه  قانوني  جا مانع آن .باشد  خودش  او مانند زندگي  براي  مردم  زندگي. آزاد باشد  هم  ديگران
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و   از مال  و يا استفاده  كسي  خانه  ورود به  حق. باشد  محترم  در نظرش  مردم  و ناموس  و جان  مال  بايستي
ها و  مانند كوه  قدرتمند طبيعي  دو قانون  با اين  مطلق  چطور آزادي.  جايز نيست  برايش  ديگران  زندگي

  شايد همه  پس.  ستسازگار ا  مطلق  با آزادي  دممر  حقوق  مانند رعايت ها و ديوار ها و يا قانون در
را   بزرگ  دو مانع  خود اين  پاي  جا برود پيشهر.  تصور نيست  قابل  انسان  براي  مطلق  آزادي :بگويند
ديوار نرود  آن طرفگرداند و   خود را متوقف   بايستي شود  مي  كنترل اجباراً. بيند مي  و قانوني  طبيعي
  .  است  محال  مطلق  آزادي  پس. تجاوز نكند  و حدود مردم  حقوق  و به

 اين جاداند  نمي  است  جاهل  باشد كه  انسان  جهل  دليل  اگر به  قانوني  دو مانع  اين  كه  ستا اين  جواب 
  يناگر ا. ورود ندارد  حق  و درياست  كوه اين جاندارد و يا   تصرف  ، حق است  مردم  و زندگي  مردم  مال
  كند تا فساد و مفسده  زا منظم  جاهل  و قانوني  طبيعي  دو مانع  خداوند با اين  باشد كه  مولود جهل  نظام

  دارد برود و يا حركت  حق  ييجا  و به  مقيد است  جاهل  بلكه.  نيست  مطلق  آزادي  نيايد البته به وجود
  مصالح  به  انسان  ، علم است  انسان  مولود علم  نظام  يناگر ا  وليكن نباشد  سر راهش  دو مانع  اين  كند كه

  انسان  كند، علم  خدمت  بايستي جا برودو هر  بهتر است  از خيانت  خدمت اين كه  به  انسان  و مفاسد، علم
  علم مولود  گويند كه را مي  عملي  مطلق  آزادي. شاندك مي  سقوط  را به  انسانو   بد است  خيانت اين كه  به

  ظلم.  است  حيات  آب  رود چشمه  جا ميشناسند و هر  مي  و اصالح  صالح  او را به  كس  همه.  است  انسان
هر   است  حيات  آب  اند چشمه  كرده  را تعريف  امام چنان كه. كند را نابود مي  و مرض  فساد و مرگو 

  تماس  با جنگل.  تاس  آفرين  و بركت  فرينآ  و حيات  كننده  زنده  گرفت  تماس  كسيو با هر  جا رفت
  كسبا هر. رساند مي  سالمتي  بگيرد او را به  استم  كند با مريض مي  بهشت  باغ  به  را تبديل آن بگيرد
  مانع  يعني  بزرگ  دو مانع  آن  پيدايش  يانسان  چنين يك  سر راه  . است  خير و بركات منشأبگيرد   تماس
  :گويد مي  شاعر شيرازي  ولق  به. وجود ندارد  يو قانون  طبيعي

   ساخت  زد و بارگاه  خيمه  رفت  هر جا كه                            نيست  غريب  و بيابان  و دشت  كوه  به  منعم 
  ر همينهاناال  تحت  من  تجري  عدن  جنات  كلمه. شود نمي رو به رو  هرگز با مانعي  با بركت  انسان  يعني
  را مانند خداي  عالم  حفساد و صال  كه  است  رسيده  ييجا  به  علمش.  است  انساندر وجود   و قدرت  علم

بد   نيت  و حتي  يا بزرگ  فساد كوچك. فساد باشد منشأ  ييدر جا  ندارد كه  داند و هرگز امكان خود مي
  آب  جا چشمه  همه.  است  او داده  به  هم  يي، خداوند توانا تصور نيست  از او قابل ييدانا  همين  بر پايه
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با . كند مي  شود وا را زنده مي رو به رو  اي  با مرده. شود مي  او جاري  بر دست  الهي  كاتبر.  است  حيات
و   ييدارا  را به  و فقير و جاهل  ييتوانا  را به  ضعيف. رساند مي  سالمتي  شود او را به مي رو به رو  مريضي

  مانع  يك  خداوند متعال  اراده  توانيد سر راه شما مي آيا. باشد مي خود  مانند خداي. رساند مي  ييدانا
بيند   ما را مي. ما  اجازه  چرا خدا بدون :شود بگويند پيدا مي  اي  آيا خانواده ؟پيدا كنيد  يا طبيعي  قانوني
  آب  چشمه.  است  رود خير و بركت  مي جازيرا خداوند هر. دارد  ما آگاهي شناسد و بر اسرار و مي
  كسهرجا بروند، با هر  زيرا به.  باز است آن ها  روي  درها به  ، تمامي چنين  اولياء خدا هم.  است  حيات
        و بوستان  باغ  به  را تبديل كوير  خشك  ين هااو بياب  آورده به وجود  بهشتي  بگيرند زندگي  تماس
و   و سعادت  و عزت  بركت رود خير و هرجا مي. رندهاناال  تحت  من  تجري  عدن  تجنا  ند همانكن مي

 اين همه  و معدن  در وجود خداست  كه  و قدرت  علم  همين. شود مي  او جاري  اراده  نند نهر بهما  نعمت
  و قدرت  د با ارادهشو  اگر در كوير پياده. گيرد مي  تعلق مؤمنو   صالح  انسان  به ، است  و بركات  خيرات
  به  گر كه  معجزه  يانسان ها. كند موعود مي  بهشت  به  را تبديل  كوير خشك  است  الهي  اراده  خود كه
 كنند و هوا پرواز مي  آب  كنند روي مي  ها را زنده  مرده.  باز است آن ها  روي  به راه هاروند  هرجا مي
 ن هااهم. كنند دور مي  از شهر و مملكترا   و مرض  مرگ  املزنند عو را از خود كنار مي  آتش  حرارت
طال   معادن  كه  معدني. نعمت ها  همه  معدن  يعني  عدن  جنات. ر هستندهاناال  تحت  من  تجري  عدن  جنات
ر قاه  اراده  درياها ساخته  در دل  نعمت اين همهو يا  شد  ها ساخته كوه  آورد، در دل به وجودرا   و نقره
  پيدايش  براي  پس  است  مولود علم  موفقيتي  چنين  گيرد و يك مي  تعلق مؤمن  انسان  به  كه  است  الهي
بيايد و   يا جامعه  انسانسر   كه  و مصيبت  حادثه ميليون هاباشد،  مي  ييتوانا منشأ  كه  ييدانا  رقم  يك

  ر دنيا مبتال بهد  كه  انسان هايي  ارزشمند است. دارد  برساند مصلحت  ييو توانا  ييدانا  را به آن ها
  شده  موعود ابدي  ها بهشت درس  آن  اند و نتيجه آموخته  درسي  اي  از هر حادثه اند و ها شده  حادثه
جا   اند و شكر خدا را به  دهدي  ييها  حادثه  چنين  كنند كه پيدا مي  و نشاط  بسيار ذوق  مت، روز قيا است
  ها چندينها و بال  حادثه  كاش  اي  ند كهك و آرزو مي  است  را مقدر كرده  ييها  حادثه  چنان  هآورند ك مي

  و نظام  مطلق  آزادي  كه  تنها عاملي  پس. رسيد ما مي  به  ها بيشتر از اين و لذت نعمت هابرابر بود تا 
  ينتر بزرگشود و باز  پيدا مي  ثهبيشتر از مسير حاد  كه  است  و معرفت  آورد علم وجود ميبه   مطلق
  مطلق  نظمي بي  مطلق  نظام  جاي  به  كه  تاس  انسان  آورد جهل مي به وجود  و بردگي  رقيت  كه  عاملي
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 يك نواختصدا و   يك  زمان  بشريت  كه  ستا روزگاري  تاريخ  حوادث  تمامي  نتيجه. كند ايجاد مي
  اين.  بده  ها نجات  ها و مهلكه مصيبت  و ما را از اين  ما را برسان  صليا   امام ،خدا  اي  زنند كه داد مي

  دست  به  كه  است  و فساد جهاني  گذارد مولود ظلم مي  نمايش  به  جا قرآن  همه  هك  داد و فرياد جهاني
  فساد شود همه و  پر از ظلم  زمين  كره  وقتي :فرمايد مي  اكرم  رسول  حضرت. شود پيدا مي  كافر و جاهل

و دنيا را پر  سازد موعود را ظاهر مي  مهدي  فرزندم، خداوند  ما را برسان  فرج ،خدا  اي  زنند كه داد مي
ساز و   بهشت  عامل  و دانش  علم  كه  بزرگ  نتيجه  چنين  يك  پيدايش  براي  پس. كند و داد مي  از عدل
 همان طورو خدا را  دارد  ارزش  و ابتالئات ها و مرض  ها و مرگ  حادثه  باشد ظهور اين  آفرين  بهشت

دهد  مي را ظهور آن  اجازه  كه  ييها  بر بالها و حادثه  است  الزم  كنيم مي  او شكرگزاري  ينعمت هابر   كه
  . كنيم  گزاريسازد شكر را ظاهر مي آن  و يا خودش

  
  48فصل 

   .ها و آدم ها عالم
   .و خاتميت  ختم  آن ها با يكديگر و معاني  رجاتد  و تفاوت  پيغمبران  شناخت

  
  خدا به :فرمايد مي. دهد مي  را بر يكديگر توضيح  غمبرانپي  و برتري  فضيلت  خداوند مراتب 55  در آيه
  آگاهي  همين  اساسما بر.  تر است  تند از شما آگاههس  و زمين  آسمان  در عوالم  كه  ييها نانسا  تمامي

. تر  پايين  در درجات ديگر  برتر و باالتر و بعضي آن هااز   بعضي.  را بر يكديگر امتياز داديم  پيغمبران
  .  است  توجه  قابل  دو مطلب  شريفه  يهآ  در اين.  زبور داديم  مبر كتابداوود پيغ  ما به

  . هستند  هم  آسمان  هستند در عوالم  زمين  در كره  كه  انسان هايينظير   كه  اين  اول  مطلب
و  هستند  مكتب  شاگرد يك آن ها  همه اين كهبر يكديگر با   پيغمران  و برتري  نبوت  داليل  دوم  مطلب

  . اند  خوانده  استاد درس  در محضر يك
  همين  منحصر به  و آدم  عالم اين كهدارد بر   صراحت )ع(اطهار  از ائمه  وارده  و احاديث  آيات  اول  بحث
  با كلمهخداوند   آيه  همين در.  زياد است  آدم  در هر عالميو   ر استبسيا  عوالم  بلكه.  نيست  نزمي  كره
  كره  يآدم هاهستند مانند   ييآدم ها آسمان هادر   دهد كه كند خبر مي مي  العقول بر ذوي  داللت  كه  من
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در   شريفه  آيه  اين اين كه  و نظر به  تر است از شما آگاه آن ها  و اوضاع  احوال   و خداوند به  زمين
  يانسان ها  من  كلمه  با استعمال  نواخت  كند و يك مي  با يكديگر بحث انسان ها  و برتري  انسان  تعريف
  عوالمي  آسمان  در فضاي اين كهبر   روشن  است  دليلي. كند مي  را تعريف  آسمان  يانسان هارا و   زمين

  اوال خداوند  . كنند مي  جا زندگي در آن  زمين  كره  يانسان هامانند   انسان هاييو   تهس  زمين  مانند كره
  مفرد   را با كلمه  ينو زم  جمع  را با كلمه  آسماندهد  را برابر يكديگر قرار مي  زمين و  آسمان  جا كلمههر

  اين  امثال و  واالرض  السموات كمل  وهللا  واالرض  السموات ما في  هللا  يسبح: فرمايد مي .كند مي  تعريف
و   زندگي  وسايل  يعني  ستا  فضا باشد اوال فضا خالء مطلق  معناي  اگر به  آسمان اين كهبا . كلمات
  و ماه  زمين  بين  مانند فضاي  مانع  بسيار باز و بدون  ييجا  فضا يعني .وجود ندارد  مطلق  در فضاي  حيات
نور و . باشد وجود ندارد  تنفس  قابل  كه  هوا  هم  خالي  در فضاي. ديگر  راتك  بين  و يا فضاي  و مريخ
مولود   ييزيرا روشنا  نيست  ييروشنا  وليكن  نور هست  يعني  نيست  تيؤر  در فضا قابل  هم  ييروشنا
  ييروشنا  كنولي  نور هست  نيست  ماده  كه  ييجا  در خالء مطلق.  است  نور با ماده  و يا انعكاس  تركيب
.  از نور خورشيد  فضا پر است  اين. كنيد  توجه  و ماه  زمين  بين  فضاي  شما به مثالً. آورد نمي به وجود

از نور خورشيد   پر است  كه  ييفضا  اين  ليكن  است  پر كرده  نوري  سال  بر دهرا برا  يينور خورشيد فضا
  نور خورشيد غرق  در درياي  ماهي  مانند يك   ماه  كره.  يستن  تيؤر  ها قابل  و ستاره  ماه  جز در چهره

. وجود ندارد  ييديگر روشنا  و فضاهاي   ماه  در اطراف.  است  روشن  ماه  طرف  يك  فقط  وليكن  است
  ييروشنا  معين  نقطه  در يك  ليكنو ختيار شما باشداز نور خورشيد در ا  ييدريا  كه  است  مانند اين
.  معين  نقطه  جز يك.  است  جا تاريك  جرا همهنور    اقيانوس  پرسيد در اين شما مي. باشد  دهظاهر ش
  تا آن برخورد كند و برگردد  جسمي  به  يستيبا. كند پيدا مي  نمايش  نور در انعكاس  كه  ستا اين  جواب
هوا نباشد   زمين  اگر در كره  ناآل. نمايد  باشد روشن  جود داشتهو  ييرا اگر هوا  اطراف  و فضاي  جسم
  مطلق ءخال  فضا كه  در اين.  خالء مطلق  يعني  است  حقيقت  فضا يك  پس.  نيست  استفاده  قابل  ييروشنا
  علم  ها چيستند به  ستاره.  خوانيم مي  ارهرا ست آن   شود كه مي  ديده  نوراني  درخشنده  هاي نقطه  يك  است

خود خورشيدند   يا در جاي هاه ستار  كه  شده  جا  تعريف  همه  و روايات  آيات  انو در لس  جديد و قديم
خود خورشيدند   در جاي  ها كه  ستاره  اين. كند مي  نور خورشيد را منعكس  كه  نمانند زمي  اي  و يا كره
  خلق  منظوري  چه  بهشيدها خور  اين  آيد كه مي به وجود  تيسؤآال اين جادر   .مانند زمين  اي  و يا كره
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  كننده  قانع  جواب. اند شده  خلق  منظوري  چه  هستند بهخورشيدها   در اطراف  كه  كراتي  اند و يا اين شده
  چه  اگر بپرسند خورشيد را به. شود ايراد مي  خودمان  شمسي  منظومه  در تعريف  كه  است  جوابي  همان

  يكي  كه  زمين  و يا در كره  خودش  اطراف  در كرات اين كه  براي  دهيم  مي  اند؟ جواب  آفريده  منظوري
  . بسازد  زندگي ها انسان  بياورد و براي به وجود  و حركت  حيات  از اقمار خورشيد است

  .  نداشت  منطقي  جواب  يك ،كرد پيدا مي  خورشيد لغويت  كره و  زمين  كره  نبود خلقت  يانساناگر   پس
  منظوري  چه  از شما بپرسند به. را بيافرينيد  روشني  چراغ  انساناز وجود    خالي  در بياباني  همانند شما ك

از   خاليو عور   لخت  در بيابان  برق  صنعت  و اين نداريد  ايد جوابي توليد نموده  برق  همه  جا اين آن
از نور   نيست  كسي  كه  يييند در جابيافر  خورشيدي  اگر هم  خداوند متعال. كند پيدا مي  لغويت  سكنه

  كار لغو و عبث اين كهاز   است  كند و خدا منزه پيدا مي  خورشيد لغويت  ند خلقتك  خورشيد استفاده
  آن  دهد و با بودن معنا مي  خلقت  عالم  به  كه  يتنها موجود  كه  است  مسئله   ديگر اين  مسئله. دهد  انجام

و   متكامل  است  وجوديم  انسان،  است  انسان  شود فقط  مي  و واجب  الزم  تتشكيال  اين  موجود همه
و   عالم  خدا از خلقت  تواند هدف دهد و مي معنا مي  خلقت  عالم  خود به  و ترقي  تكامل  براساس  مترقي
  انساناز اگر . باشد  خودش  خداي  خود و هدف  تواند هدف مي  كه  است  انسان  زيرا فقط باشد  آدم

  ؟ كه كني  مي  و زندگي  شدي  خود راضي  خلقت  به  منظوري  چه  و به  شدي  خلق  منظوري  چه  بپرسيد به
از   دانش و  علم  اين  اساسو بر  مجهز شوم  و دانش  علم  به  خواهم مي  كه  است  دهد همين مي  سؤآل  اين  به

زيرا اگر .   است  دهد همين خود مي  از خلقت  انسان  كه  درستي  جواب.  ببرم  و بهره  كنم  چيز استفاده  همه
  اين  تمامي. كند  استفاده  يا چيزي  تواند از كسي و اگر دانا و توانا نباشد نمي  دانا نباشد توانا نيست

  وجوديتم  حفظ  براي  انسان  پس.  است  انسان  ييو توانا  ييدانا  ها محصول  برداري  ها و بهره  استفاده
مانند   زميني. دارد  را الزم  تشكيالت  اين  بدهد تمامي  معنا و مفهومي  عالم  خلقت  به اين كه  خود و براي

  .  تشكيالت  همه  مانند فضا با آن  هم  يآسمانو   تجهيزات  با تمامي  زمين  كره
 كند يا مي  خدا را قانع  كه  وابياما جو   وجود نداشت  عالم  از خلقت  هم  درستي  نبود جواب  انساناگر 

بپرسند . شود مي  داده  از خداوند متعال  سؤآلدر برابر   كه  است  كند، جوابي مي  را قانع  عقال و دانشمندان
  عقل  كه  ي؟ تنها جواب آفريدي  كسي  چه  و براي  منظوري  چه  را به  و عجيب  عظيم  خاليق  همه  اين ،ياخدا

و   آفريدم  انسان  براي  هست  چههر :فرمايد خداوند مي  كه  است  جواب  همينكند  مي  را قانع  و علم
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  كرده  او خلق  خدا براي آن چهخود را بشناسد و   خود را و خداي  انسانتا   و معرفت  علم  را براي  انسان
هستند يا   تمانيا ساخ  المع  موجودات  تمامي  انسان  سواي. كند  داند استفاده مي آن چهبداند و از   است

مانند نور و   ساختماني  و مصالح  و ستارگان  و خورشيد و ماه  راتمانند ك  ساختمان.  ساختماني  مصالح
در   جا كه آن )ع( ينمؤمنموال اميرال. شود مي  ساخته  عوالم  همه  يگر اينبا يكد آن ها  از تركيب  كه  ماده

اليها   و اخرح: فرمايد كند، مي مي  را بيان  تجهيزات  اين  كمتخود ح  هاي  سخنراني  بهترين  قاصعه  خطبه
  .مرافقها  اهلها بعد تمام

  بود آفريد اهل  الزم  زندگي  براي آن چهمجهز كرد و   وسايل  تمام  را به  خداوند عالم اين كهبعد از   يعني
  پس. دهند  خود ادامه  زندگي  كنند و به  موجود استفاده  تا بتوانند از وسايل آورد به وجودرا   زمين
  عالم  در آن  آدمي  را بيافريند كه  اگر خدا عالمي.  است  انسان،  عالم  از خلقت  كننده  و قانع  منطقي  جواب

در  آدم هاآيا   شود كه  مي  مطرح  ديگري  بحث اين جاو در . كند پيدا مي  لغويت  عالم  آن  نباشد خلقت
مانند   شده  خلق آدم هاها و  عالم  آن  براي  كه  عالمند و تجهيزاتي  در همين آدم هاا مانند ه عالم  آن

. ؟باشد  داشته  با يكديگر تفاوت  است  و يا ممكن  شده  خلق  و آدم  عالم  اين  براي  كه  است  تجهيزاتي
با   كامل  آورد و صنايع مي به وجود  كامل  صنعت  كامل  علم  كه  است  مسئله  همين  هم  سؤآل  اين  جواب

  به  كه  و يا عالمي  شده  خلق  خداوند متعال  كامل  علم  بر اساس  كه  انسان  يعني. ندارند  يكديگر تفاوت
با   است  مطلق  و كمال  مطلق  علم  اساسبر  خلقت  اين  نجو  شده  آفريده  كامل  انسان  اين  خدا براي  علم

و   اند شايد از نظر شكل  شده  ديگر خلق  در عوالم  كه  انسان هايي  :مييگو مي مثالً. اردند  يكديگر تفاوت
و باالتر و يا  بزرگ تر آن هاقد . باشند  داشته  فرق  زمين  كره  يانسان هاديگر با   و يا تجهيزات  قيافه
و منها را بر وجود   اضافه  ستدر  علم  كه  ستا اين  جواب. ديگر  و يا اعضاء و جوارح آن هاوجود   پهنه

  جور ديگري  و گوشش  چشم  كنيد كه  رسم  انسان  خلقت  براي  اي شما هر جور نقشه. پذيرد نمي  انسان
  هم  بسيار كوچكي  خود خط  ، اگر در نقشهديگر  صورتي  به  و پايش  يا دست. ديگر  باشد و يا در جاي

  زمين  در كره  ناآل. پذيرد را نمي آن  باشد، علم  اضافه  خلقت  بر اينمنها باشد يا   خلقت  از اين  بكشيد كه
  از زشتي را ها انسان  يييا زيباداند و بهتر و باالتر مي آن ها  را از سياهي انسان ها  سفيدي  كامل  علم  كه

  دارند كه  ضاعترا  سياهان. شود مي  عقال واقع  يگر مورد اعتراضد  ها و نواقض شناسد، زشتي بهتر مي
  خدا در برابر اين  كه  جوابي. اند  افتاده  چرا عقب  دارند كه  ها اعتراض و يا زشت  هستيم  چرا ما سياه
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 . است  و تعلم  تعليم  ها در دنيا براي  ييها و زيبا  زشتي  اين :فرمايد مي  كه  است  دهد اين مي  اعتراضات
  شما زيبا و سفيد و نوراني  همه  آخرت  در عالم  كه  دهم مي  ا وعدهشم  ، به شما هستم  خداي  كه  من  وليكن
  نواقص  اين  علم  طور كه  همين.  كنم مي  از وجود شما برطرف  كليه ها را ب  ها و سياهي  زشتي. باشيد

مورد   موجود هم  وضع به جز  انسان  شود خلقت علما بلند مي  اعتراض  د و صدايپذير را نمي  كوچك
  صنعت  كامل  و علم   مطلق  علم  كه  حساب  اين  روي. كند نمي  را قبول آن  شود و علم مي  واقع  عتراضا

   كه  كنيم مي  ضاوت، ق است يك نواختجور و   يك  در هر نوعي  كامل  و صنايع آورد  مي به وجود  كامل
. عالمند  در همين انسان هاديگر مانند   عوالم  در اين انسان هاو   است  عالم  ديگر مانند همين  عوالم

  كنند از اين مي  زندگي  عوالم  در آن  كه  ييآدم هاو يا   و زمين آسمان ها  عوالم  در تعريف  خداوند متعال
   .االرض  في  و من   السموات  في  من  هللا  يسبح :فرمايد مي. دهند خبر مي  نواختي يك
  يا در زمين  آسماندر   كه  و خردمندي  هر عاقل  رود يعني مي ه كارب  العقول ذوي  در تعريف  من  كلمه

  و هو علي  دابه  فيها من  و ما بث :يدفرما مي كند  مي  دابه  تعبير به  آسمان و  زمين  انسان از  گاهي باشد و
  .اذا يشاء قدير  جمعهم
را با يكديگر محشور  اين ها  همه  وزير  فرموده  خلق  و زمين آسمان ها  در عوالم  كه  جنبندگاني  يعني
از هر   هستند ولي  جنبنده  هم  ساير حيوانات  گرچه.  است  تعبير شده  انسان  به  دابه  كلمه  كند و اين مي

  حديثي. كنند مي تأييدمعنا را   همين  هم  و احاديث  روايات. كنند مي  را تعريف آن  كامل  نوع  اي  جنبنده
  الف  الف  خلق  اهللا  ان :فرمايد مي  امام  كه  است  اين  ر شدهتكرا  خيلي  بحار قديم  هاردهچ  در كتاب  كه
   . آخر العوالم  في  نحن و  آدم  الف  و الف  عالم

  ديگر به  عوالم  اينبنابر.  هستيم  آن  ما در انتهاي  كه است  آفريده  و آدم  عالم ميليون هاخداوند   يعني 
. آدم ها  ديگر مانند همين  يآدم هاو   است  عالم  مانند همين  كامل  علم  قضاوت  و به  حكمت  قضاوت
  ظاهري  املخدا در مسير تك  حكمت  شود روي  عوض آن ها  خلقت  نقشه اين كه  بدون انسان ها  وليكن

      تر ر و مجهززيبات آن هاو خود  آن ها  زندگي شوند تر مي كامل  چههركنند و  مي  حركت  و با طني
  به  است  كتحر و  و لذت  آسايش  مايه آن چهرود و  مي  از بين  است  و زحمت  رنج  مايه آن چه. شود مي
  .شود تر مي ماند و كامل مي  خود باقي  حال

  بر يكديگر  انسان هابر يكديگر و يا   پيغمبران  و برتري  فضيلت  مسئله  شريفه  آيه  ديگر در اين  مسئله
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  هندسه. اند  شده  خلق نواخت يكجور و   يك  ييابتدا  و خلقت  بدني  از نظر ساخت انسان ها.  است
و  انسان ها  قد و باالي.  است  هندسه  ترين و كامل  است  يكي  مختلف  ها و نژادهاي با رنگ آن ها  خلقت
  بچه.  است يك نواختو  يك جور  خلقت  نقشه  و باالخره آن ها  و اعضاء و جوارح آن ها  و قيافه  شكل
  خداوند اين.  ساله  و شصت  ساله  و مرد پنجاه  زن  كه  مجهز است  وسايلي  همان  به  لهو دو سا  ساله يك

  نسانلقد خلقنا اال :فرمايد يم .دهد مي  گزارش  ينتوال  را در سوره  كامل  ييابتدا  و خلقت  كامل  هندسه
  . السافلين  اسفل  ناهردد  ثم  تقويم  احسن  في

  چيزي  كه  ايم  ساخته  چنان.  آفريديم  و خلقت  قوام  و در بهترين  صورت  را در بهترين  انسانما   يعني
   خلقت  اين.  شود و مورد ايراد است مي  شناخته  عيب.  نيست  ممكن  ييابتدا  ساخت  بر اين  منها و اضافه

  ناقص  يياگر جا  شد كه  و عرض  آمده به وجود يك نواختو   كامل  و هندسه  حساب  روي  كه انسان ها
در  انسان ها  وليكن  خدا در خلقت  اشتباه  نه  است  و تربيت  حكمت  به  شود مربوط مي  ديده  و كاملي

  او را محرم خداوند  شود كه مي  تربيت  زيبا و عالي  ر چناننف  يك. كنند پيدا مي  تفاوت  مسير تربيت
   و ذليل  پست آن قدر  نشاند و ديگري خود مي  سلطنتي  خود بر عرش  ويدهد پهل اسرار خود قرار مي

آن كند و  مي  تعريف  السافلين  و اسفل  نسجي  او را با كلمه  او را و جاي  خداوند موقعيت  شود كه مي
  حشرات  از آن كنند  ها مقايسه كثافت  البالي  اي  و حشره  كرمي  اگر او را با يك  كه  است  پست قدر
  .  اضل  هم  بل  كاالنعام  اولئك: فرمايد و خداوند مي  تر است  پست  هم

  وضعيت . سجين  الفجار لفي  كتاب  كال ان:گويد كند مي مي  تعريف  مطففين  خداوند در سوره  كه  سجين
و  هيچ كس  شوند كه بد و بدتر مي. كنند پيدا مي  تنزل آن قدر انسان ها. بد است   يانسان ها  وجودي

غير او باالتر   يانسان ها. باشد  نشين  و هم  بزم  هم آن هاندارد با   دوست  يا حيوان  انسان  موجودي  هيچ
  از او باالتر باشد هرگز حاضر نيست  كسي  اگر درجه. با او محشور شوند  دارند كه  تر وحشت  و پايين

  بهتر و باالتر از شمر و يزيد حاضر نيستند هم  انسان  يعني. او قرار گيرد  دهد و در وضع  خود را تنزل
  شمر و يزيد واقع  ورد قبولم  تر و بدتر از شمر و يزيد هم  پايين  يانسان هاباشند و  آن ها  نشين
تر  تر و پايينباال  طرف  به  و موقعيت  تغيير مقام  اي  ذره  در نتيجه باشند  همنشين آن هابا   شوند كه نمي

نفر در   يك. آن هازند  ترين تنگ  تنگناي  يعني. نامند مي  را سجين  وضعيتي  چنين يك . نيست  ممكن
 بد تا آن  نهايت  بي  و از اين  لخداوند متعا  بزم  هم.  در اعال عليين  بسيار بد و بدتر و ديگري  وضع  اين
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در  انسان ها اين كهبا .  است  خلقت  بيشتر از قطر عالمو باالتر   فاصله  است  خوب  نهايت بي  جا كه
نفر   يك  آيد كه مي به وجوداز كجا   و عجيب  عظيم  تفاوت  هستند اين يك نواختو  يك جور  خلقت
  كه  منزهو   پاك آن چنانديگر   انسانشود و  مي  و بدتر شناختهتر   نجس  نجسي  از هر حيوان  انسان

  و عجيب  عظيم  تفاوت  اين  داليل. كند خدا پيدا مي  طهارت  نمونه  رتيشود و طها مي  خدا واقع  جانشين
  يك  نموده  تر و يا بد بدتر خلق و خوب  خوب  در طبيعت  كه همان طورخدا   ميي؟ اگر بگو چيست
و   آفريده  ها را پاك  بعضي.  است آورده به وجوداو   و يا تربيت  انسان  در خلقت  هم  تفاوتي  چنين
       بعضي  بارهو در تطهيرا  و يطهر كم  البيت  اهل  الرجس  عنكم  ليذهب  يريد اهللا : فرموده ها آن  درباره

  .  فال يقربوا المسجد الحرام  نجس  انما المشركون :فرمايد  مي
  است  د متعالخداون به دست  باشد و خلقت انسان ها  خلقت  به  مربوط  و عجيب  عظيم  تفاوت  اگر اين
  آيد كه مي  حساب  به  بزرگي  ظلم  صورت  ندارند در اين  خود شركت  و سازندگي  در ساخت انسان ها
  و يا نجس  بودي  چرا نجس تو  كند كه  كند و بعد او را مجازات  خلق  را بدتر از حيوان  يانسانخداوند 
بوديد و گوسفند و   و پلنگ  چرا گرگ  ببرند كه  جهنم  را به  و پلنگي  گرگ  كه  است  مانند اين.  شدي

  كند كه  ا مجازاتر  زني مثالًخداوند   كه  تصور نيست  باالتر قابل  از اين  ظلمي. ببرد  بهشت  آهو را به
.  است  و مرد را آفريده  زن  كه  اوست اين كهبا .  تو مرد بودي  بدهد كه  جايزه  مردي  ، يا به بودي  چرا زن

را بد   يانسان  يعني  است  شده  مرتكب  كه  گناهي  دليل  ها خدا باشد، خدا به بد آفريني  اگر مسئول  پس
  منزه  و ستم  د را از ظلمخداوند خو اين كهبيندازد با   انسان  گردن  خود را به  كند و گناه  مجازات  آفريده

را نابينا   كسي اين كه  مثل . تر است  قبيح  المع  و خداي  و از بزرگان  است  بسيار قبيح  داند و ظلم مي
  به  را مربوط  بمرات  تفاوت  اين  توانيم نمي  پس.  نكردي  و نگاه  چرا نديدي  د كهكن  كند و او را مجازات

و   است  خداوند متعال  به  مربوط  و موجودات انسان ها  در خلقت  مراتب  زيرا تفاوت  بدانيم  خلقت
  مربوط انسان ها  بين  و درجات  مراتب  تفاوت  اين  كه  اينه ب  گرديم برمي.  خداوند است  فقط  آن  مسئول

. دارند  باال و پايين  در مسير تربيت انسان ها.  است  همين  هم  واقعيت چنان كه.  است  و تربيت  تعليم  به
دانند در  خوانند و نمي نمي  اي  و عده رود باال مي  دانند، درجاتشان فهمند و مي مي  خوب  خيلي  اي  عده
بسيار   تفاوت  مطلق  و علم  مركب  و يا جهل  مطلق  جهل  بين اين جامانند و در  مي  سوادي و بي  جهل
و   نفهميده و يا اصالً  فهميده  بد و ناقص  و ديگري  نموده  و ترقي  ، باال رفته فهميده  نفر خوب  يك.  است
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  خداوند به  كه  دانيم مي  را هم  مسئله  و اين  است  مانده  باقي  درجه  همد و در پايينبف  كه  است  نرفته
تواند  مي  كه  كرده  خلق  را طوري  انسان.  است  داده  آزادي  زندگي  از مراحل  اي  در هر مرحله انسان ها
  .رودب  و راست  چپ  راه  كند به  تر انتخاب بگيرد بدتر يا خوب  تصميم  خودش

  خود و   اراده  به  كنند چگونه مي  حركت  راست  در راه  كه  انسان هايي  كه  است  بررسي  به  الزم اين جادر 
افتند  مي  و ضاللت  گمراهي  بهو روند  مي  انحراف  به  كه  هايي انسانشوند و  مي  خود ساخته  يا خداي
  .كند مي  چه آن هاشوند و خدا با  مي  ساخته  چگونه
  عبارتند از امكاناتي  خارجي  نيروهاي. دارد  الزم  و خارجي  داخلي  نيروي  يك  هر كاري  كه  تسا  مسلم
  نيروهاي. مسافر  براي  ميافرت  و مركب  مسافرت  مانند بودجه. يردگ قرار مي  انساندر اختيار   كه

  بداند و بفهمد حق. دهد مي  انجام  كه  حركتي  هب  و شعور نسبت  از فهم  ستا عبارت  هم  و وجودي  داخلي
  نباشد بتواند اعمال  ضعيف  و كار كه  حركت  و ديگر نيروي  يا نادرست  است  ، درست يا باطل  است

  يك  انسان.  نيست  انسان  اراده  به  و خارجي  وجودي  نيروهاي  دو قسم  اين. دهد  انجام  خوبي  خود را به
و   شويم مي  قوي  اگر غذا بخوريم   مييگو ما مي  كند گرچه  و قوي  ا ضعيفخود ر  هندارد ك  قدرتي  چنيني

  به  مربوط  بلكه  نيستغذا   به  مربوط  و ضعف  قوت  اين  حال  در عين. بود  خواهيم  ضعيف  اگر نخوريم
تواند ما را  ما مي  و دهان  معده  از ترشحات  دارد كه  قدرتي  چنان  خداوند يك.  ما است  وجودي  ساخت
  اراده  به  وجودي  و قدرت  ضعف  اين  پس. بدهد  ما قوت  به  مينك مي  تنفس  كه  ييسازد و يا از هوا  قوي

  پاي  به  كه  است  ديباشد و يا بد باشد زيرا غذاها مانند كو  خوب  انسان  تغذيه  چه.  است  خداوند متعال
كند و  ديگر مي  و عضالت  و استخوان  تگوش  به  غذاها را تبديل  اين  كه  ستخدا  ريزند و اين مي  درخت
      مشاهده.  است تأمين  قابل  از هوا و آب  بدن  عضالت  براي  استحكامات  باشد اين  نداشته   يياگر غذا

  اماستحك  چگونه  ستآن هادر اختيار   كمي  يا آب  نمي  كه  خشك  ين هاادر بياب درخت هاكنيد  مي
  ر كسيخدا اگ. ندارد  و استحكام  قدرت  كيفيت  آن  به  در كنار نهر آب درخت ها  كنند و همان پيدا مي

دارد   زيرا قدرت. بگذارد  تغذيه  و يا فقدان  سوء تغذيه  گردن  را به تواند آن بسازد هرگز نمي  را ضعيف
 به دست  هم  خارجي  هاي  سرمايه آن طرفد و از و هوا بساز  از آب  انسان  را در معده  انسان  ييمواد غذا

  خودشان  گرچه  داده  وسعت آن ها  كنند خدا به پيدا مي  روزي  وسعت  كه  كساني.  است  خداوند متعال
  اند آن مبتال شده  فقر و ناداري  به  هك  هم  كساني.  است  خداوند متعال  اصلي  اند اما عامل كرده  فعاليت
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  يراه هادر   كه  كساني :فرمايد و خداوند اصرار دارد و مي  است  خداوند متعال  اراده  به  هم  يفقر و نادار
  عامل. باشند  خدا داشته  اراده  خالفبر  و يا غنا و ثروت  ريتوانند فقر و نادا كنند نمي مي  فعاليت  حرام
  باشد يا زياد، اعمال  ، كم و خارجي  ، داخلي بودجه  دو قسم  اين  پس.  انسان  فعاليت  نه  تقدير است  اصلي
  ، غنا و ثروت ستبا خدا  و تقويت  تضعيف.  است  خداوند متعال به دست، هر دو  باشد يا كوچك  بزرگ

اين در   ، پس باطل  يا در راه باشد  حق  در راه  سرمايه  دو نوع  اين  خواه.  است  خداوند متعال به دست  هم
دارد و هر دو   را الزم  و خارجي  داخلي  دو سرمايه  اين  انساناز   هر حركتي  كه  صورتي در  پرسيم مي جا
صفر   به  هم  و فعاليت  حركتصفر برسد   به  دو سرمايه  و اگر اين  است  خداوند متعال به دست  هم
  توانيم مي  ، چگونه دهيم يم  باشد، كار خود را انجام  يهدو سرما  اين  داريم  كه  رسد و اگر برابر كاري مي

  اين  كه  و بد است  خوب  اعمال  مسئول  انسان  در صورتي.  و بد خود بدانيم  خوب  اعمال  را مسئول  انسان
اين   دليل  به  پس.  است  عمل  انجام  براي  اساسي  شرط  هم  دو سرمايه  او باشد و اين به دست  دو سرمايه

خود   بد و خوب  اعمال  خدا را مسئول  تواني مي  خداوند است به دست  و كلي  ييجز  دو سرمايه  اين كه
  .  بشناسيم  كاره و خود را هيچ  بدانيم
 به دست  ،ثر استؤم  صد عاملصد در  كه  و خارجي  داخلي  مايهسر  دو نوع  اين  البته  كه  ستا اين  جواب

را   كاري  توانيم ما مي.  است  داده  و آزادي  يتمش  انسان  خدا به  ميان  در اين  ، وليكن است  خداوند متعال
خدا   كه  و آزادي  مشيت  نيندارد، جز هم  را الزم  سرمايه  آن  يا نخواستن  ، خواستن يا نخواهيم  بخواهيم

  خداوند متعال به دست  و فعاليت  حركت  وليكن  است  انسان به دست  و نخواستن  خواستن.  است  داده
دهد و  قرار مي  خود را سر دو راهي  انجا خداوند بندگ  همه. نمايد  كند و يا تضعيف  را تقويت  انسان  كه
در   و چه  حق  در راه  را چه  سرمايه  دو نوع  ، آنكند كند و او را اميدوار مي مي  او عرضه  را به  و باطل  حق
    .عطاء ربك  ال نمد هوالء و هوالء منك :فرمايد مي چنان كهدر اختيار او بگذارد   باطل  راه

  اي برسند و عذر و بهانه  و باطلشان  مقاصد حق  تا به  كنيم مي  را ما كمك  باطل و  حق  گروهدو   يعني
اند  گفته  از دانشمندان  بعضي.  است  انسان  آزادي  است  انتخاب  اصلي  عامل  كه  مشيت  نياورند وليكن

  انسان به دست  خدا آفريده آن چهو   ؟ خدا آفريده  آفريده  كسي  را چه  يتو مش  آزادي  همين  كه
  گرچه.  است  ختيار غير اختياريا  دانشمندان  تعبير بعضي  يا به  است  غير آزادي  آزادي  پس.  نيست

را خدا  ن چهآ.  ؟ خدا آفريده آفريده  كسي  را چه  و مشيت  آزادي  اين  وليكن  ايم اختيار كرده  زادانهآ
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و   است  كارها اجباري يتمام  كه  حقيقت  اين  گردد به رميب  مطلب  باز هم.  است  ارياجب  است  آفريده
.  است  و او خداوند متعال  آورده به وجود  اجباري  چنين  يك  كه  است  كسي  همان  جبري  اعمال  مسئول
  درست  اند كه  داده  جواب  بزرگان  وليكن اند  كرده  ئهخود تبر  اعمال  يتخود را از مسئول  داليل  با اين
  كند وليكن  خلق  بيافريند و يا آزادي  ندارد مشيت  قدرت  انسانو   را  خدا ايجاد كرده  مشيت  كه  است
  و گوش  چشم.  است  گوش.  چشم  مانند خلقت  مشيت  خلقت.  است  انسان به دست  مشيت  بردن به كار

خود را در   وشو گ  چشم  كه  كسي. كند  خير و شر مصرف  تواند در راه مي  انسان  وليكن  يدهرا خدا آفر
خير   تواند در راه زيرا مي  است  و گوش  چشم  گردن  به  تواند بگويد گناه كند نمي مي  شر مصرف  راه

.  است  انسانبا   آن  كار زدن  وليكن  با خداوند است  از نظر خلقت  هم  و آزادي  مشيت. كند  مصرف
. قرار دهد  انتخاب  تواند خدا را مسئول كند و نمي  را انتخاب  و يا  باطل  حق  تواند راه مي.  انتخاب  يعني

  كه  است  اين  بحث  نتيجه.  و آزادي  ود مشيتوج  نه  است  و آزادي  مشيت  بردن به كار  زيرا انتخاب
 به دست  اعمال  و داخلي  خارجي  هاي  سرمايه  گرچه  است خود آزاد  و سكنات  در حركات  انسان

  . است  خداوند متعال
.  ديگر است  بر بعضي  بعضي  با يكديگر و برتري  پيغمبران  تفاوت  شريفه  آيه  در اين  مطلوب  بحث

.  تانكار اس  قابل و غير  محسوس كامالًبر يكديگر   پيغمبران  و علمي  و استعدادي  فكري  تفاوت
  مشاهده. باشند خود مي  زندگي  ديگر در مسايل  يانسان هاخود مانند   هاي يتمأموردر   هم  پيغمبران

با . هستند  متفاوت انسان ها  افتادن  و عقب  و جلو رفتن  و كار و كاسبي  زندگي  در مسايل  كه  كنيم مي
  با يكديگر متفاوت آن ها  عمليو   فكري  ، حركات است يك نواختجور و  كي آن ها  خلقت اين كه
  الزم يك جور، يك نواخت  ؟ خلقت چيست  و اختالف  تفاوت  اين منشأ  كه  كنيم مي  سؤآلاوال .  است
 يك نواخت  و صنعت  در خلقت  كه  عدد سيب  ده. باشد  نيز داشته يك جورو  يك نواختاثر   كه  است

يا   را تقويت  آماده مستعد و  مزاج  ميزان  يك  دارند و به  يو شرين  ييو زيبا  رنگ  ميزان  يك  هستند به
 انسان ها.  است يك نواختو  يك جور  آثارشان يك نواخت  و مخلوقات  مصنوعات. كنند مي  تضعيف

را   و همه  ننموده  مضايقه  چيزي آن ها  در خلقت  خداوند متعال  هستند كه  نواختي يك  موجودات  همان
خود   نواختي يك  خلقت  اساسبر  و عملي  فكري  وحدت  كه  انپيغمبر مخصوصاً.  است  ردهك  مجهز  خلق

  كه  است  اين آن ها  تفاوت  برهان  حركت  و خط  و اتحاد در خلقت  وحدت  چنين  يك  با حفظ. دارند
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يك و  يك جورها   سرمايه  گرچه.  است  و آزادي  مشيت  مسئله  همين  به  مربوط  و اختالف  تفاوت  اين
  دو راه  از اين  دارند يكي  گيرند و آزادي قرار مي  جا سر دو راهي  همه  هك انسان ها  وليكن  است نواخت

كنند و  پيدا مي  با يكديگر تفاوت  و فعاليت  در حركت  و آزادي  مشيت  همين  بر پايه. كنند  را انتخاب
  اختالف  مايه  دو عمل.  است  و معلوم  محسوس  و باطل  حق  راه شوند وارد مي  كه  در هر راهي  تفاوت  اين

 آن ها  خلقت  به  و مربوط  ستآن ها  آزادي  محصول  هر دو عمل  اين  شود كه با يكديگر مي انسان ها
. كنند مي  انتخاب  كه  مختلف  يراه هامانند . اند  داده  انجام  در راه  كه  و حركتي  راه  انتخاب  اول.  نيست
 هر  كه  متفاوت  هاي شغل  انتخاب  چنيني  و هم  معصيت  راه  به  رود و ديگري مي  اطاعت   راه  به  يكي
  را تقويت آن هادارند   كه  برابر همتي  انتخاب  بر پايه  هم  خداوند متعال. كنند مي  را انتخاب  شغلي  كدام
نيز در  انسان ها  است  مختلف  و مادي  معنوي  يهش هاخواو   و خواست مرام هاو  راه ها   چون. كنند مي

  در راهي   حركت آن ها  اختالف  دوم  و اما عامل كنند پيدا مي  رفتار و گفتار مختلف  اختالفات  اثر همين
  بي  به  نباشد نزديك  نهايت  اگر بي  شده  انتخاب  يراه ها اين كه  نظر به. اند كرده  انتخاب  كه  است
. برد كند و يا جلو مي مي  را متوقف  انسان  خطرات  اين  كه  است  با خطرات توأم  ، گاهي است  تنهاي

ر يا ديگ  روستاي  روستا و از روستا به  به  از بيابان  انتقالي  يراه ها  مانند همين  تكاملي  يراه ها  درست
كنند،  مي  فعاليت  آل  ايده  زندگي  هب  نو رسيد  موفقيت  كسب  براي  ها كه  بياباني. باشد شهر ديگر مي

  از آن  نجات  براي  شوند كه مي رو به رو  با خطراتي  در راه  برسانند، گاهي  آبادي  جاي  خود را به
  جا وادي آن :گويد مي آن ها  به  كسي. شوند مي  متوقف  خطرات  با آن  نشدن رو به رويا   خطرات
كند،  مي  را متوقف  ها مسافرين  يدنيها و د  شنيدني  هستند، اين  درنده  تجا حيوانا و آن  است  هولناك
  و جنگلي  آبي  چشمه  رند بهآو مي  دست  در مسير به  و بزرگي  كوچك  هاي موفقيت  هم  و گاهي

  به.  است  موعود همين  كنند بهشت مي  خيال درخت ها  زيباي  و منظره  خنك  ، سايهگوارا  ، آبرسند مي
  كنند اين فكر مي  شوند و بعضي مي  متوقف همان جا. مقصد رسيدند  رسيدند به  كه  آب  چشمه  اين
  سالكين. برساند  بهتري  جاي  دهند تا خود را به مي  ادامه  حركت  ، به نيست  كننده  و روستا قانع  شمهچ
  و معنوي  مادي  هاي موفقيت  ر تكاملدر مسي  هستند، گاهي  مسافرين  مانند همين  درست  هم  تكامل  راه

ياد  قبالً  گيرند كه را ياد مي  مسائلي. شوند و شعور مجهز مي  از علم  مقداريو   ميزان  كنند به پيدا مي
  عوام  و مردم  دكانخود و ساير كو  خود را با كودكان  كه  پدر دانشمند و فهميده  اند، مانند يك  نداشته
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  رسيده  علم  درجه  ا آخرينب  شهر علم  كند به مي  خيال  بهتر و جلوتر است آن هابيند از  مي. كند مي  مقابله
  كوچك  هاي كند خطر در مسير يا موفقيت مي  احساس  شود و ديگري مي  متوقف  حال  در همان ، است

و   ا علمبا خد  اطپيامبر از مسير ارتب  يك. شود مي  اختالف منشأ  هم  و عارفين  سالكين  براي  و بزرگ
  كند كه مي  مقايسه  ، خود را با ديگرانآورد مي به دست  مستجابي  كند و دعاي پيدا مي  مختصري  دانش

   ييروستا  به   كه  مسافري  مانند همان. كند ا مياكتف  موفقيت  ميزان  همان  به.  بهتر و جلوتر است آن هااز 
  دارد به  كه  ديو استعدا  فهم  برابر همان  هم  خداوند متعال.  است  شهر بزرگي  است  كرده  ، خيال رسيده

  مطلق  هنوز تا كمال  گرچه.  بهتر است آن هااز   شود كه مي  اي  دهد و او پيغمبر جامعه مي  او موفقيت
يشتر ب  هاي كند موفقيت مي  بهتر و بيشتر فداكاري. رود جلوتر مي  پيغمبر ديگر قدري  آندارد و   فاصله

و باز در   بهتر و داناتر است آن ها  بيند از همه كند مي مي  مقابله  زمان  د را با مردمآورد، خو مي به دست
نشيند و  مي  در خانه  آورده به دست  و ثروت  مال  معيني  مبلغ  كه  مانند كسي. شود مي  متوقف  حال  همان
پيغمبر   فكر و استعداد همان  و باز خداوند بر پايه  تاس  تا آخر عمر كافي  است  بس قدر  همين :گويد مي
  بر همان  كند و او را حجت با او رفتار مي  است  شده  توقفو م  رسيده  و دانش  از فهم  اي  مرحله  به  كه

قرار   مختلف  در مراتب  رانپيغمب  كيفيت  همين  به.  بهتر و باال تر است آن هااز   دهد كه قرار مي  جمعي
  در آتش  ابراهيم. روند كنند، جلوتر مي موجود را رها مي  وضع  خليل  يمها مانند ابراه  بعضي. يرندگ يم

خدا   فكر كند كه  توانست مي. يدا كردپ  محبوبيت  و در جامعه آورد به دست  بزرگي  نمرود موفقيت
كار   به  نشد و شروع  متوقف  وليكن  بهتر و باالتر  هستم  زمان  يانسان ها  از تمامي  و من  است  من  خداي

  او قول  را بسازد و خدا به  كعبه  انهخشد   موفق  كه  ييتا جا ،خدماتي و  مالي  كرد و انفاقات  و  فعاليت
تا   شدم  فقمو  الحمداهللا  نگفت. گرداند  مسجد او را واجب  بدهد و طواف  جهاني  را شهرت داد مسجد او

داد،   خدا ادامه  خود در راه  و گذشت  حركت  به.  است  من  خدا خداي.  است  بس  ما رسيده  جا كه  همين
خداوند او . كند  خدا قرباني  حاضر شد در راه  عمر او است  محصول  فرزند خود را كه  يگانه  كه  ييتا جا
  دوست  عنوان  به. داد  تخليلي  او نشان  به ،ديگر باالتر برد  از پيغمبران  و يا دو كالس  دو درجه  را به

  انساننفر  ميليون ها  تا پيشواي پيدا كرد  امامت  فرزند نشان  نيشد و بعد از قربا  خدا انتخاب  صميمي
  ر هميناز مسي  هم  و ساير مردم  پيغمبران  تفاوت  پس. باشد  بهشت  سوي  به  كعبه  خانه  از مسير زيارت

جلوتر باشد   پيغمبران  از همه  كه  گرفت  تصميم  پيغمبر اسالم اين جاشود و در  پيدا مي  و مشيت  آزادي
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كجا برود و در كجا   خود را كه  و اختيارات  انتخابات. بود  مطلق  و تسليم  او تفويض  تصميم  آخرين
    اهللا  الي  امري  افوض:  خدا واگذار كرد و گفت  شود به  متوقف
  سدره  كه مقصد  آخرين  او را به  در مسير معراجي  هم  داوند متعالخ.  خدا واگذار گردم  را به  كارم

 به جاي انسان هاو ما   است  پدر مهربان  جاي  خداوند متعال  درست. شود رسانيد مي  ناميده  المنتهي
و فكر ما   يأر  كند به مقدر مي آن چهدنيا خدا   زندگي  در اين  و بزرگ  كوچك  و فرزندان  كودكان

   .يقدر  العبد يدبر و اهللا: اند  گفته  كند كه ر ميمقد
  او سرمايه  او به  و خواهش  برابر خواست  هم  كشد تا كجا برود و خداوند متعال مي  خدا نقشه  بنده  يعني
و خود را   است  معراج  نفر صاحب  يك  و چهار هزار پيغمبر فقط  و بيست صد يك  لذا در ميان. دهد مي
  . است  سانيدهانتها ر  به

 آن هادر اختيار   در مسير تكامل  كند كه مي  مسائلي  را متوجه  مردم  الخداوند متع،  57و  56  ياتآدر 
  معناي  به  كه  مسائلي  همان اين كهترساند از  را مي آن هادهد و  هشدار مي آن ها  به.  است  قرار داده
و خود را در مسير  كنند  قناعت  همان  شوند و به  لمتوس  است  مسافرت  و يا خرج  مسافرت  وسايل
  شرك  خداوند در اختيار شما گذاشته آن چه  به  و قناعت  توقف  اين. سازند  متوقف  تكاملي  حركات
و   مال  باشد نه مي  و موفقتت  خدا رمز پيشرفت  و اراده  خدا محتاجي  به  ،انسان  تو اي  يعني  شده  شناخته
اشياء و   از اين :فرمايد مي 56  در آيه.  است  تو گذاشتهخدا در اختيار   كه  فرزند و مقامي  و نه  ثروت
 آن چه. و تقاضا كنيد  دانيد خواهش خود مي  و سعادت  نجات  را مايه آن  كه  و ثروتي  و يا مال  افرادي
      آن هاآيا . خود ببينيد  ستانو دو  خود بخواهيد و يا از فرزندان  و ثروت  داريد از مال  احتياج  بدان
ها را  بالها و مصيبت  دهند و يا آن  ها نجات و مرض  ها و مرگ توانند شما ها را از بال ها و مصيبت مي

  و امكانات  و ثروت  از مال  كه  خواهيد دانست. دهند  ديگر تحويل  يبه جاياز وجود شما بردارند، 
  شود، به  مبتال مي  مرضي  به  ثروتمند كه  يك مثالً.  نيست  ساخته  ري، كا در اختيار شما هست  كه  ديگري
ديگر را از   هاي و يا مصيبت  و مرض  تواند مرگ مي  ثروت  كند با اين مي  خيال.  است  خود متكي  ثروت

رها و دكت  همه هدود، ب در دنيا مي آن طرفو   طرف اين. دهد  ديگر تحويل  جاي  وجود خود بگرداند و به
و   شفا يابد از مال  اگر از مزض  كه  است  يانسان. ميرد مي  هم  شود و عاقبت مي  ديگر متوسل  وسايل
  خود شكايت  نشود از دكتر و ثروت  معالجه  مرضش  كند و اگر هم تشكر مي  و يا دكتر معالج  ثروت
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  اين  تمامي. داند  خود موثر مي  وفقيتم  را براي آن ها  كه  ديگري  و آشنايان  دوستان  چنين  و هم دارد
  و به  خدا را كنار گذاشته  آن  آوري  و يا جمع  آن  حفظ  و براي  شده  انسان  دلگرمي  مايه  گاهها كه  تكيه
  كه  است  دارد، بهتر اين خدا باز مي  از لطف او را  ، يعني است  شرك.  است  شده  خود متكي  ثروت

لذا . شود  خدا متكي  كند و به  خود مصرف  فرزندان  خود و دين  دين  پيشرفت  راهخود را در   امكانات
 ها خواهش  و اين  شده  سفارش  و خدمات  ها و صدقات دعاع  به  همه  اين  اسالم  در دين  كنيم مي  مشاهده

  دارد كه  اهميت  المدعاها در اس آن قدر. اند ها شناخته و مصيبت بالها  معالجه  راه  را يگانه  و صدقات
  روي مي  مغازه  به  گرچه  كن  طالبهرا از خدا م  شود همان  پاره  اگر بند كفشت :فرمايند مي )ع(  صادق  امام

تو   خدا براي.  شده  مستجاب  كه  تواست  دعاي  همان  اين  وليكن  كني مي  خريداري  بند كفش  و خودت
  مسئله.  دهي  خود ادامه  زندگي  به  انيتا بتو  نموده  آماده  است  حتياجمورد ا  و هر چه  و سازنده  فروشنده
  انسان  توجه  غير قابل  آن  در يك  كه  و لطيف  دقيق آن چنان.  است  و لطيف  خدا بسيار دقيق  به  شرك

  به  اميدت  رمهزا و يا يك  ، اگر تمام نوشي  مي  آب  تشنگي  رفع  براي مثالً.  است  شده  بيند مشرك مي
  كه  شود و تو بايد معتقد باشي مي  شناخته  شرك  بداني  تشنگي  رفع  عامل  را يگانه باشد و آن  آب  همين
به   و ماليمت  تو سنخيت  و مزاج  آب  شربت  اين  و بين  و در اختيار تو گذاشته  را خدا آفريده  آب  اين

  بايستي  عامل  ، هزاران نموده  طرفتو را بر  تشنگي  يمتو مال  نخيتس  همان  اساسو بر   آورده وجود
. ديگر  طور مواد غذايي  يد و هميننما  شما را معالجه  كند تا تشنگي  شما فعاليت  در مزاج  آب  اين  روي
خدا را منظور كند و شكر خدا را   حق  كند بايستي مي  استفاده  كه  برابر هر چيزيدر   انسانجا   همه  پس

اگر او نخواهد و .  اوست  اراده  ها مستقيما به  و بخشش  ها و بذل  و سازندگي  ساخت  اين  جا آورد كه  هب
  پس. شود نمي  برطرف  و گرسنگي  گيقرار ندهد، تشن  انسان  مزاج  مناسب  را در جاي  ييمواد غذا  اين

  كند و اين مي  ما فعاليت  ما و بدن  مزاج  در اداره  ستخدا  اراده  همان  كه  عامل ميليون ها  در هر آني
 آن كهبعد از   چند آيه  منظور در اين  هيمن  به.  است  خداوند متعال  و مشيت  اراده  به  مربوط  عامل

 آن هاتا مانند   باش آن هاو مانند   مثل :گويد دهد و مي برابر ما قرار مي  ييالگو  صورت  را به  پيغمبران
ها را  مرض  باشد، بتواني  خداوند متعال  سازندگي  تو برابر قدرت  سازندگي  ، قدرت نيپيدا ك  موفقيت

  باش  متكي  كسي  همان  ، به يينما  تقويت  را در وجود خودت  سالمتي  ، عوامل دور كني  از وجود خودت
  . اند خوانده  درس آن ها  كه  بخوان  درس  مكتبي  بودند و در همان  متكي آن ها  كه
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  سايليو  تمام :گويد بعد مي  كند در آيه مي  خود معرفي  تربيت  الگوي  نعنوا  را به  پيغمبران آن كهبعد از 
اگر . آورد به وجودرا خدا  خدا بخواهد و اثر آن  كه  ثر استؤم  در صورتي  ام در اختيار تو گذاشته  كه

  اذن  ندارد، بدون  قدرت  وسايل  آن  كه  بدان تماًح  شدي  موجود متوسل  وسايل  و به  تو خدا را رها كردي
 به وجود  تو تحوالتي  و حركات  كند و يا در حاالت  طرفها را از وجود تو  بر خدابال ها و مصيبت

جز   اي  وسيله  هيچ  كه  و مخلص  خالص  پيغمبران  كند، يعني الگوها مي  همان  را متوجه انسان ها. آورد
  خود و خداوند متعال  بين  و وسايل  و اختيار وسايط  يابي دوست  ختيار ندارند در آيينخدا در  ا  اراده
  و محبت  بيشتر عنايت  افرادي  چه  خدا هستند و خداوند به  گاهدر  بيشتر مقرب  افرادي  كنند چه مي  نگاه
  ييپيشوا  را به آن هادهند و  قرار مي  خود و خدا واسطه  بين را عالي ترافراد بهتر و   ، همان است  كرده

خدا را   و ارادي  فكري  و سكنات  حركات  جا در تمام  همه  قرآن  آيات  در هر صورت. كنند مي  انتخاب
.  است  كند بهترين تو مقدر مي  را او براي آن چه   كه  خدا باش  دامن  به  دست :گويد كند، مي مي  مطرح
خود را از   و اراده   گردد مبادا نيت ظاهر مي  و يا محروميتي  كسالتي به صورت  تقدير الهي ظاهراً  گرچه

  من  اخفي  الشرك : كه  است  آمده  احاديث  در بعضي  باشي  متكي  ديگري  جاي  و به  كني  خدا منصرف
  .الظلماء  اليله  الصماء في  الصخره  علي  النمله   دبيب
  ،است  مشرك  زماني  د و در چهموح  زماني  در چه  انسان  كه  تحقيق  اين  و فهميدن  شرك  ادراك  يعني
  تاريك  در شب  هم آن  و صاف  بسيار سخت  سنگ  روي  مورچه  تر از رد پاي  معنا مخفي  اين  كدر

،  پيدا كني  و صافي  سخت  سنگ  انچن  يك  را روي  مورچه  رد پاي  تاريك  اگر در شب  يعني.  است
خدا   بتواند به كامالً  انسان اين كه  راه  يگانه.  پيدا كني  خود را هم  اي  عقيدهو   فكري  كشر  تواني مي

  و توكل  از خداوند متعال  و خواهش  خواست  مسئله  كند همين  حاصل  شود و از غير خدا انصراف  متكي
  .باشد  مي  محوله  وظايف  او و انجام  به

  
  50فصل 

  )جع(زمان  از ظهور امام  پيش  جهاني  حوادث  شناخت
  
    امام  روزگار قيام  به  مربوط  منظور شده  آن در  كه  با لطايفي  كه  است  عجيبي  مسئله 58  آيه در
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  در روي  و دهيشهر  :فرمايد  مي  آيه  خداوند در اين.  است  در آخرالزمان  مردم  وضعيت و )جع( زمان
و نابود   معنا هالك  تمام  هب  از ظهور قيامت  شهر و روستا را پيش  آن ما اين كهماند جز  نمي  باقي  زمين
شوند و يا   يا هالك  عالم  اهل  تمامي  بايستي  تقدير كه  اين.  سازيم مبتال مي  سخت  عذابي  و يا به  كنيم مي
و   جا آيات  همه.  است )جع(  زمان  از ظهور امام  قبل  مخصوص  مبتال گردند، از مشخصات  سخت  عذابي  به

ور از مشه  ابتدا خديث  مي دهدخبر   از ظهور امام  پيش  گاني  و همه  جهاني  حادثه  از يك  احاديث
  ذالك  ذلك  اهللا  واحد لطول  الدنيا اال يوم  من  يبق  لو لم :فرمايند مي  كهاست   )ص(اكرم  رسول  حضرت

  .ظلما و جورا  قسطا و عدال كما ملئت  االرض فيمالء  ولدي  من  القائم  يقوم  حتي  يومال
كند تا  مي  روز را خداوند طوالني  يك  نماند همان  روز بيشتر باقي  دنيا يك  زندگي  اگر از اين  يعني
  پس. و داد كند  لبريز از عدل  و جور شده  لبريز از ظلم  را كه  ييدنيا  كند و اين  قيام  از اوالد من  قائم
. آيد مي به وجود  جهاني  و ستم  ظلم اين كهكند بر  مي  داللت ها مسلمان  همه  ميان  معروف  حديث  اين

  فرموده  رابطه  همين ديگر در  حديث. كند و جور مي  را پر از ظلم  زمين  كره  كه  گانيو هم  جهاني  عذاب
  جنگ  اين  شود كه مي  واقع  جهاني  جنگ )ع( زمان  ظهور امام  به  متصل  يعني  )ع(زمان  ماماز ظهور ا  پيش
  ميرند و آن شوند يا مي مي  كشته  زمين  كره  جمعيت  ومدو س. كشد نمي  بيشتر طول  كوتاهي  مدت  يجهان
  كره  جمعيت  تمهف  پنج :گويد مي  ديگري  گيرند و حديث قرار مي  سختي  در شرايط  يگر همد  سوم  يك
. گيرند قرار مي  زندگي  سخت  ردر شرايطديگ  دو هفتم  ميرند و آن شوند و يا مي مي  كشته  زمين

  زندگي  اين  آيد كه مي به وجود  جهاني  حوادث  )ع(زمان  از ظهور امام  پيش  كه  زياد است  خيلي  احاديث
هد و د خبر مي  جهاني  جنگ  اوند از سهخد  هم  القارعه  ميرد و باز در سوره مي  مردم به دست   ييدنيا

ها و  خانه  كه  ييجنگ ها.  است  كوبنده  جهاني  جنگ  معناي  رعد به  از سوره  كميو   سي  يهآ  طبق  قارعه
  قدرت هاابر :گويد مي  است  سوم  جنگ  كه  سوم  عهدر قار. كند مي  خراب  را بر سر مردم Ĥن هاساختم
  كالعهن  الجبال  و تكون: فرمايد مي. شود مي  دهز آن هاو اقتدار   قدرت  پشم. شوند مي  معناكوبيده  تمام

   .المنفوش
پيغمبر و   دانيال  بين  هم  داستاني  رابطه  در اين. شود مي  زده قدرت هاابر  پشم  كه  است  همين  معنايش
  سالطين  آن  از جمله شودمي  نقل و آشور بود  كلده  و سالطين  بابل  از پادشاهان  معاصر او كه  سلطان
  معاصر او خواب  سلطان  اند كه  پيغمبر نوشته  دانيال  به  صفر مربوط  تورات  در كتاب.  النصر است  بخت
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  خواب  گفت. كرد  خود را جمع  زمان  دانشمندان. بيدار شد  از خواب  زده  ديد و وحشت  هولناكي
 ّو اال دييمرا بگو  مرا و تعبير خواب  شما اگر دانشمند هستيد خواب.  است  رفته  و يادم  ام  ديده  هولناكي

  به.  د تا ما تعبير كنيمييخود را بگو  شما خواب  نداريم  غيب  ما علم :گفتند  دانشمندان.   كشم شما را مي
  گيريد، براي مي  و جايزه  حقوق  از دولت  همه  اين. دانيد شما خود را دانشمند مي  كرد كه  خاشپر آن ها
. عاجز ماندند آن ها. كنيد  مرا بيان  مرا و تعبير خواب  خواب  بايستي. كنيد  را حل  مشكالت  كه  اين
  بني  اسراي(  اي  آورده  المقدس  از بيت  كه  يياسرا  اين  در ميان : گفت  سلطان  به  نفر از درباريان  يك
تو را بگويند از   و تعبير خواب تو را  توانند خواب دارند و مي  غيب  علم  ستند كهه  پيغمبراني)  ليياسرا
. را تعبير كند  دستور داد او را حاضر كنند تا خواب  سلطان. كرد  پيغمبر را معرفي  دانيال  جمله  آن

از   است  بوده  وحشتناك  از بس  كه  ام ديده  وحشتناكي  خواب  :تگف  سلطان. را حاضر كردند  دانيال
تو را .  كنم تو واگذار مي  را به  مملكت  نيمرزبا  ييمرا بگو  ير  خوابمرا و تعب  اگر تو خواب  رفته  يادم

  تو در خواب. دهد خبر مي  من  به  من  خداي. داردن  مانعي  :گفت  دانيال.  دهم قرار مي  دولت  سيير
تا زانوها   افبود از ن  از نقره  فو نا  تا سينه  از  گردن ،از طال بود  سر و گردنش  كه  ي  ديده  اي  مجسمه

  برابر كره اين كهشد تا   بزرگ شد و  بزرگ  مجسمه  بود و اين  لسفا  انگشتان  ها تا نوكبود از زانو  آهن
و  كوبيد  زمين  به  او را بشدت  زمين  از مشرق   شد كوهي  زمين  برابر كره  كه   موقع  در اين. شد  زمين
  همين  من  مرحبا خواب  :كرد و گفت  احترام  دانيال  به  سلطان.  را فرا گرفت  زمين  سراسر كره  كوه  آن
 كار   روي  تو تا آخر الزمان  از زمان  كه  پادشاهاني  خداوند سلسله : گفت  دانيال. بگو را  تعبيرش. بود
  هساخت  تو بيان  شود براي مي  چه آن ها  و سرنوشت  ساخته  كنند در نظر تو مجسم مي  آيند و سلطنت مي

معاصر   عصر اولند كه  ، پادشاهان نمودار شده  برايت  مجسمه به صورت  كه  پادشاهان  سلسله  اين.  است
هستند و  آن ها  تسليم  مردم  محبوبيت  اين  اساسدارند و بر  مقبوليت  در جامعه اين كهتو هستند از نظر 

بعد از   پادشاهان  و سلسله  داده  جلوه  نظرتطال در   صورت  را به آن هاشناسند  مي  زمين  را خداي آن ها
        ضعيف آن هاو اقتدار   رونقو شود  كمتر مي  در افكار مردم  رزششانو ا  محبوبيتشان ، اول  پادشاهان

  روي  ديگر كه  پادشاهان،  سلسله  و بعد از آن  است  داده  نشان  نقره  صورت  هرا ب آن هاخداوند  .رددگ مي
كند،  مي  تنزل  ردد و در افكار مردمگ تر مي  ضعيف  اول  از دو گروه آن هاو اقتدار   يند ارزشآ كار مي

  كه  ندالزمانآخر  پادشاهان  را كه آن هابعد از   سلسله و  است  داده  نمايش  آهن  صورت  هرا ب آن هاخدا 
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  و سفال  است  داده  نمايش  سفال  صورت  به ،كنند مي  پادشاهي دهند و مي  خود را از دست  ارزش كامالً
را   اين  برند و داعيه برند و باال مي خود را باال مي  قدرت  با كسب  پادشاهان  آن  كه  در حالي. ندارد  قيمتي

  تمام  را به آن هاسازد  را ظاهر مي  سلطان  نآخري  خداوند متعال .پيدا كنند  جهاني  حاكميت  دارند كه
آورد  مي  به وجود  جهاني  گيرد و عدالت را مي  زمين  سراسر كره  سلطان   آخرين  نكوبد و آ معنا مي

  است  نموده  مجسم  را در نظرت  يندهآو   تاريخ  و قدرتمندان  ادشاهانپ  سرنوشت  كيفيت  اين  خداوند به
  و يك  واقعيت  شود يك مي  معلوم  و بيانش  از لحن  كه  هم  داستان  اين. شود مي  چه  بتعاق  تا بداني
  تمام  به قدرت هاابر  سوم  در جنگ :فرمايد خدا مي  دارد كه  سوم  قارعه  با همين  مطابقت  است  حقيقت

  و مرج  و هرج  بسامانيدر نا  زمين  كره  شود و جمعيت مي  زده آن ها  قدرت  پشم. شوند مي  معنا كوبيده
    .المبثوث  كالفراش  الناس  و تكون: فرمايد مي  قارعه  هسور  چهارم  در آيه  كه گيرند قرار مي

مانند   زمين  كره  برود جمعيت  از بين آن هاو اقتدار   شوند و قدرت  كوبيده قدرت هاابر   وقتي  يعني
  و مردم  نموده  شمع  به  را تشبيه  پادشاهان. باشد  شده  خاموش  شمعشان  شوند كه مي  پراكنده  ييها نهاپرو

نيز در   شود مردم مي  خاموش  شوند و شمعشان مي  كوبيده قدرت هاابر آن كهبعد از   پروانه  به  را تشبيه
  دارد، با همين  مطابقت كامالً  پيغمبر هم  از دانيال  داستان  اين. گيرند قرار مي  نظمي  و بي  و مرج  رجه

دنيا را   مردم  سرنوشت  آن  به  ديگر مربوط  آيات. شود ظاهر مي  در آخرالزمان  كه  سوم  جهاني  جنگ
  جهاني  اي هسته  از جنگ  كه  است  دخان  هسور  آيات  سازد وآن مي  روشن )ع( زمان  از ظهور امام  پيش

  جمعيت  دهد كه مي  دارد و نشان  اي هسته  با جنگ  كامل  و مطابقت  چقدر زيباست  آيات. دهد خبر مي
فراگير و   انيجه  شود، جنگ مي  اي  هسته  هاي پيما با كالهك  قاره  هاي موشك  هدر محاصر  عالم  اهل

 اين كهتا .  اليم  هذا عذاب  الناس  يغشي  مبين  السماء بدخان  تاتي  يوم  فارتقب :فرمايد مي  آيات  در اين
  انكم  قليالً  العذاب  نا كاشفا :دهد مي  و جواب  ونمؤمنانا   عنا العذاب  ربنا اكشف :گويد مي  مردم  از قول
در انتظار ظهور  دهد دستور مي  )ص( پيغمبر اكرم  به.  انا منتقمون  الكبري  البطشه  نبطش  يوم  عائدون
  .  كنم  را بيان  دولت  نظهور آ  و مشخصات مت هاعال  تا من  خود باش  جهاني  دولت

  در انتظار آن )ص( اكرم  رسول  حضرت  و اولياء و شخصانبياء   تمامي  كه  انتظار است  معني  به  ارتقاب
روز   آن  از مشخصات :فرمايد خدامي. آورد مي به وجودرا   بشري  جهاني  دولت  كه  زيرا اوست. حضرتند

   آورد  مي به وجود  فراوان  دود و آتش  آسمان. گيرد قرار مي  آتش  در محاصره  زمين  كره  كه  است  اين
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  شوند از اين مي  واقع  دود وآتش  در محاصره  مردم  تمامي  كه ) است  افكار مردم  نآقر ر تأويلد  آسمان( 
  اين ،خدا  اي  نالند كه خدا مي  به  همه. شود بلند مي  داد مردم. گيرد را فرا مي  مردم  تمامي  كه  نيجها  آتش
  همين  به: گويد كند مي نمي مأيوسرا  آن هاخداوند .  هستيم مؤمنما   كن  طرفرا از ما بر  بو عذا  آتش
خود را   جهاني  حمله.  نمايم مي  را از شما بر طرف  عذاب  ينو ا  كنم مي  خود را شروع  جهاني  حمله  زودي

  الفتح  يوم  قل ). جهاني  فتح(   است  شده  رفيمع اكبر  فتح  عنوان  ديگر به  آيه در  ناميده  الكبري  بطشه  كه
  .   ظلموا معذرتهم   الذين   كبر ال ينفعاال

  ظهور امام  يمت هاعال  يعني  ساعت  اشراط  ديگر در بيان  معروف  در حديث  جهاني  آتش  و باز اين
  جهاني  آتش  كند و بعد اين مي  را بيان  مفاسد آخرالزمان  سلمان  براي  ، پيغمبر اكرم شده  مشخص  زمان

  فالويل  امتي  فيلون  المغرب و نار من  المشرق حينئذ يحشر نار من :فرمايد كند و مي  مي  را تعريف
  هستند محاصره  مسلمان  اكثريت  را كه  زمين  كره  و غربي  شرقي  آتش :فرمايد  مي.  منهم  لضعفاء امتي

در   اسالم  ندي.  است  سياسي  و غربي  شرقي  همان  شريف  حديث  در اين  و غربي  شرقي  آتش .كنند  مي
 به سويو   تكامل به سوي  كه  مستقيم  خط  و اين. كند مي  تعريف  مستقيم  خود را خط  جهاني  سياست

  گويند كه مي  و غربي  را شرقي  آن  راست و  چپ. دارد  و راست  چپ  طرف  است  خدا در حركت
و   در سياست آن ها  كند كه مي  را تعريف )ع(اطهار  ائمه  و روش  راه  كه  نور وقتي  در آيه  خداوند متعال

    .و ال غربيه  ال شرقيه :فرمايد  مي. خود در اعتدالند  حكومت
هستند و   و تفريط  افراط  تدر جه حكومت ها  اين  هميشه.  نيست  و غربي  شرقي  اسالم  دين  اين  يعني
و   نظام  كه  عالم  ها و مستضعقين كمونيستهستند ماند   كنند يا افراطي  را رعايت  توانند حد اعتدال نمي

را   و ثروت  مال  هستند كه  باشد و يا تفريطي  همه  براي  هست  گويند هر چه ندارند و مي  را قبول  امنيت
را   حد اعتدال  اسالم  دين. دهند ار ميقر  و ناتواني  را درضعف  دهند و اكثريت مي  تخصيص  عالم  سران  به

  مديريت  لكيتفرمايد ما مي. را  جهاني  عدالت  ارد و همد  را قبول  و حكومت  ثروت  هم. دكن مي  رعايت
  آنان  به  وابسته  ريپيدا شود و افراد ديگ  بزرگي  مندان ثروت  دارد كه  قبول  دلبخواهي  تصرفات  نه  است

و   كسب  را در راه آن. باشد  داشتهخود   در مال  مديريت  كه  دارم  را قبول  گويد ثروتمندي مي  باشد ولي
 اين كه  نهكنند   استفاده  وليد مانند مالكت  وعوامل  گان  اندازد تا بتوانند وابسته به كاركار و توليد 

  به  مالكيت  كه  است  حد اعتدال  اين. قرار دهد  را در فقر و ناداري  كند و مردم  را جمع آن ها  مالك
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  است   و راستي  چپ  همين   قرآن  در آيات  و غربي  شرقي.  بخواهي دل  تصرفات  باشد نه  مديريت  معناي
  كدام هيچ  در حد تفريط  اي  و عده  در حد افراط  اي عده.  داريم  قبول  و حكومت  سترا در سيا ما آن  كه

  كند همين مي  را محاصره  اسالم  امت :فرمايد خدا مي  رسول  كه  هم  آتشي  ينا  پس. نيستند  در حد اعتدال
مجهز   اي هسته  قدرت  اين  به  كه  وقتي :فرمايد خداوند مي  كه  است  دخان  سورهدر   جهاني  اي هسته  آتش

  كلي به طور. دهد مي  اتمهخ آن ها  زندگي  به  قرار دادند خداوند متعال  را در محاصره  دند  و مردمش
و   هانيج  و عذاب  جهاني  از مرگ  ظهور حضرت  به  نزديك  آخرالزمان  به  مربوط  و روايات  آيات  تمامي

  سرنوشت  يك  زمين  كره  امروز جمعيت  كه  است  معلوم  هم  حقيقت  د و اينده خبر مي  چهاني  استيصال
  مملكت  يك  كه  است  اين  مثل  وليكن  آمده به وجود  كشور و مملكت  چندين  بيشتر ندارند گرچه

بر   بگيرد همه  مخود تصمي  مملكت  وخارج  داخل  براي  ييتنها  تواند به نمي  كشوري  هيچ.  شتر نيستبي
شد با  داشته  كه  و خارجي  داخلي  و انحرافات  او رادر اجحافات. گيرند كنند و ايراد مي مي  او اعتراض

و  :فرمايد دهد و مي ها خبر مي و كوه  زمين  شدن  خداوند از كوبيده  كه  آياتي همين طور .كند مي  كنترل
  . فدكتا دكتا واحده  الجبالو  االرض  حملت
ها  كند و كوه ها را نابود مي كوه  زمين. شوند مي  كوبيده  شدت  به. شود مي  ها برداشته كوه و  زمين  يعني
را روز   روز قيامت  آيات  شوند و خداوند در بعضي هر دو نابود مي  كند و در نتيجه را نابود مي  نزمي  هم

دو معنا دارد   قرآن  از آيات  هر آية  است  قرآن  يانسان  معاني  قرآن تأويل. داند مي  قرآن تأويلظهور 
.  است  طبيعت  به  مربوط  ظاهري  معناي.  ديگر را باطن  نامند و معناي دو معنا را ظاهر مي  از آن  يكي
و   ماه  يعني  و خورشيد و ستاره  گويد ماه يا مي  طبيعت  و درياي  كوه  ينو دريا يع  گويد كوه مي  كه  وقتي

  كه  است  ظاهري  معناي  سر اين  باالي  فضاي  يعني  هم  آسمان.  زمين  كره  يعني  زمين.  خورشيد طبيعت
  قرآن  تنزيل  براي  من  جنگ :مشهور خود فرمودند  در حديث )ص(  پيغمبر اكرم. نامند ا تفسير ميي  تنزيل
اما بعد . شود  رداشتهپا ب  از پيش  اسالم  ظهور دين و  قرآن  نزول  موانع  كه  جنگم با كفار مي آن قدر.  است
به   قرآني  حكومت  جنگد كه منظور مي  اين  به  جنگد يعني مي  قرآن تأويل  براي  )ع(علي  عممپسر  از من
كند و   اداره  قرآني  را در مدار قانون  عالم  بتواند اهل  گيرد كهقرار   حكومت  سأدر ر  يانسان. آيد وجود
و   علمي  احاطه.  است )ع(اطهار  ائمه  مخصوص  حكومتي  و  جنگي  چنين  يك. آورد به وجود  قرآني  عدالت
در  ن هاآ.  است  و آدم  خدا بر عالم  وجودي  برابر احاطه  درست  و آدم  بر عالم آن ها  و استعدادي  فكري
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  در شعاع  كه  و علفي  خود مانند خورشيدند و ساير افراد بشر مانند گياه  و واليتي  حكومتي  بركات
رساند  مي  زمين  كره  موجودات  ر تمامب يك نواختخود را   وجودي  خورشيد فيض. رويد خورشيد مي

.  با پدر و مادر است  كودكان  ابطهر آن هابا   بشريت  رابطه. خود چنينند  در حكومت  هم )ع(اطهار  ائمه
خداوند   از جانب  خدا و منصوب  مطلوب  هك  يانسان.  است  انسان  حاكميت  معناي  به  قرآن تأويل  پس

  است  انعام  در سوره ظاهراً  كه  اي در آيه. داند مي  قرآن تأويلرا روز   خداوند روز قيامت.  است  متعال
 شفعاء فيشفعوا  لنا من  هل  قبل  من  نسوه  الذين  يقول  تاويله  ياتي  يوم  اال تاويله  ينظرون  هل :فرمايد  مي
  . كنا نعمل  غيرالذي  او نرد فنعمل لنا

 تأويل  تنوب  كه  زيرو .برسد  قرآن تأويلروزگار    دارند كه  مهلت  بيشتر از اين  كفار و منافقين  يعني
  كساني  موقع  در اين. گردند مي مأيوس  زندگي  شوند و از ادامه مي  حتنارا  شدت  به  د كفار بهبرس  قرآن
  از ما شفاعت  هست  آيا كسي :گويند مي. شوند مي  اند دچار حسرت  كرده  راموشرا ف  قرآن تأويل  كه
.  رسيمب  بهشتي  زندگي  تا به  دهيم  انجام  صالح  عمل.  گرديما بردني  زندگي  ما به  است  يا ممكن. كند

چيز از   همه  شوند كه مي  قيامت  وارد زندگي  وقتي.  است  كفار در قيامت  حسرت  كه  است  بديهي
  به  كه آتش ها  بينند تمامي گيرند و مي قرار مي  اعمال  و كتاب  ر حسابدر براب  شده  خارج  اختيارشان

  گويند ايكاش مي. گيرد را مي آن هاوجود سراسر   حسرت. گردد برمي  خودشان  اند به انداخته  مردم  جان
  انسان به وسيله  قرآن  و حكومت  است  قرآن  روز حكومت  قرآن تأويلروز ظهور   پس.  گرديمدنيا بر  به

  معاني  نه  است  قرآن  يانسان  معاني  قرآن تأويل  اينبنابر. باشند )ع(اطهار  ائمه  گردد كه داير مي  كامل
 را ياد  و يا ابر و باران  و زمين  و صحرا و دريا و كوه  و ستاره  و قمر و ماه  شمس  مهكل  وقتي.  طبيعي
ز ا  كه  ييفضا  يعني  آسمان :گويد  مي.  ستخدا  مطلوب  در قيامت  آيات  ينا  ويليأت  كند معاني مي  آوري

  از اين  و دانش  علم.  است )ع(اطهار  خدا و ائمه  مقدس  فضا ذات  و آن آيد مي به وجود  علم فضا  آن
  هايي انساناز خدا و يا   انشد و  علم. آيد مي  باران  آب  آسمان  از اين. گردد نمي  سر نازل  باالي  آسمان
گيرند  قرار مي  در برابر خدا و ائمه  كه  انسان هاييهستند و   بشريت  جامعه  به  محيط  شود كه مي  نازل
  يبه جايگر  روشن  يانسان ها  همان. هستند  زمين  يبه جايشود  مي  نازل ن هاآ  بر دل  خدا و ائمه  علم

 آن ها  شوند شاگردان مي  روشن آن ها  دانش و  علم  به  كه  انسان هايياند و  و ستاره  خورشيد و ماه
  عاتخود قط  هها در پنا كوه  كه همان طور. هستند ها ابرقدرت  قرآن تأويلها در  كوه  پس. هستند
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     نگه دوخ  حكومت  ها را در دايره جمعيت  هم قدرت هانمايد، ابر مي  كند و آبياري مي  را حفظ  زمين
  طاغوتي  يقدرت هاباشند مانند انبياء يا ابر   حق  قدرتابر. قدرت هاابر  ها يعني كوه  پس. دارند مي

  يبه جاي ملت ها. هستند ملت ها  است  قرآن تأويل  كه قدرت هاابر  در برابر اين  زمين. ها  مانند معاويه
كوبد  را مي  زمين  را و كوه  كوه  زمين :گويد خداوند مي  جا كه آن.  كوه  يبه جاي قدرت هاهستند،   زمين
ابر  ملت هاكويند و  را مي  ملت قدرت هاابر. شود پيدا مي  و نزاع  جنگ قدرت هاو ابر ملت ها  بين  يعني

  معاني تأويلجا   داند و همه مي تأويلرا روز   روز قيامت  كه  قرآن  آيه  نص  اساسبر   را پس قدرت ها
  معاني  نه.  ستخدا  مطلوب  آن  يانسان  معاني  است  قيامت  به  بوطمر  كه  آياتي م، تما است  قرآن  يانسان

  :پيغمبر بود گفت  پدر كه. كنند مي  ها او را سجده  ديد ستاره  در خواب  يوسف  حضرت مثالً.  طبيعي
  يعني. كنند مي  تو را سجده  و مردم  رسي مي  سلطنت  به  تو پسر من. ستنده انسان هاها   منظور از ستاره

خورند  را مي  گاو چاق  گاو الغر هفت  ديد هفت  مصر خواب  سلطان  جا كه شوند و يا آن تو مي  تسليم
  شود و گاو الغر سال زياد مي  بركت  كه  است  سالي  چاقگاو  :فرمود  دانست مي تأويل  كه  يوسف
و   فراواني  سال  چهارده  را در آن  رسد و مردم مي  سلطنت  او به  كه  دانست تأويل  از اين.  است  خشك
  است  ما رسيده  اطهار به  از ائمه  برهان  و اخبار در كتاب  احاديث  همه  و اين. كند مي  اداره  سالي خشك

  خدا، قمر يعني  رسول  يعنيخورشيد  :اند گفته. اند  داده  ما توضيح  رايرا ب  قرآن  دوم  جا معاني  همه  كه
 آن ها  از علم  كه  مردم  ها يعني ها و زمينصحرا. علمند  ييادر  كه امام ها  ها يعني، دريا ينمؤمنالامير

تمركز   يعني  زمين  روي  و باران  خدا و ائمه  از جانب  علم  نزول  يعني  آسماناز   باران. كنند مي  استفاده
  و حكمت  علم  به انسان ها  اخالق  پرورش  يعني  و ثمرات  و درخت  گياه  رويش.  در افكار مردم  علوم  آن

  .  است  قرآن تأويلروز   )ع(زمان  امام  روز قيام  بنا بر اين
  و حيات  موت  هستند كه ها انسان.  طبيعت  شود، نه مي  ادهپي انسان ها  در زندگي  قيامت  آيات  تمامي

  به  مربوط  قيامتي  و انقالب  تحول  جمله  از آن  تحوالت  تمامي. كنند مي  شوند، حركت مي  دارند كوبيده
  يشپ اين كهماند مگر  نمي  باقي  شهر و دهي :فرمايد  مي  كه  شريفه  آيه  اين  پس  طبيعت  نه  است  انسان

  امام  قيام  يعني  قيامت.  است  مطلوب  آن  ويليأت  گردد معناي مي  و يا معذب شود مي  هالك  از قيامت
  هن. شوند مي  واقع  سخت  ند و يا در عذابمير شوند و يا مي مي  هالك  هستند كه انسان ها  و اين  زمان
  و روايات  قرآني  قطعي  با داليل  ايننابرندارند ب  و حيات  شهر ها موت  زمين  كره  هايو شهر  دهات
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  ظهور آن  برايرا   شود و عالم مي  واقع  )ع(زمان  از ظهور امام  پيش  جهاني  حادثه  اين تأويل  به  مربوط
  .كند مي  آماده  حضرت
و   اسالماند و پيغمبر  داشته  زيادتري  معجزات  گذشته  چرا پيغمبران  اين كه  و دليل  معجزات  تذكر به

   : رابطه  در اين )ص(  اكرم  رسول  حضرت  يايؤر  كمتر و يادآوري  معجزات  ائمه
  زندگي  ما شد كه  مانع  كه  تنها چيزي :فرمايد خدا مي.  است  و معجزات  ياتظهور آ  به  مربوط 59  آيه

  آخرتي  زندگي  در وضع  ييدنيا  زندگي  در همين انسان هاو   كنيم  اداره  معجزات  كيفيت  را به  مردم
و   آيات  اول  ين هاازم  يانسان ها  بود كه  اين ،داير گردد  بهشتي  زندگي آن ها  قرار گيرند و براي

را  آن ها، انبياء  و معجزات  از حكومت  و استقبال  آن  كردن  قبول  يبه جاي. كردند  را تكذيب  معجزات
 آشاميد را مي  نهر آب  بود كه  شتري.  ايجاد كرديم  معجزه  كيفيت  هرا ب  شتر صالح  ما آن. كردند  مسخره

  فراوان  و زحمت  با رنج  نبود كه  و طبيعي  عادي  مانند شتر هاي. شد مي  جاري  و نهر شير از پستانش
ير از ش نهر  كه  بهشتي  زندگي  نمونه  بلكه. كنند  استفاده  او بدهند و از شير و پنيرش  به  و علف  آب

  هاي  خانه  ر از شير بهآوردند، پ خود را مي  هاي ها و سطل ظرف  مردم. كرد پيدا مي  جريان  پستانش
گر را بر   پيغمبر معجزه  كنند و آن  استفاده  الهي  و آيت  صنعت  از اين اين كه  به جاي. بردند خود مي

   .را كشتند كردند، آن  ستم  حيوان  آن  او شوند به  مكتب  نمايند تسليم  خود حاكم
      بود كه  اين  براي  كرديم ظاهر مي  ما در تاريخ  كه  هم  مقدار معجزات  اين: فرمايد مي  در آخر آيه

را بكشند و  آن هاكنند نتواند  نمي  اطاعت  اگر از پيغمبران  هك  سانيمو تجاوزگر را بتر  طالم  يانسان ها
  در اين انسان ها  زندگي  كيفيت  به  مربوط  شريفه  آيه  اين  و عجيب  عظيم  لطيفه. كنند  ستم آن ها  يا به
از خود و يا از  انسان ها  كه  ستا اين  سؤآل. شود مي  مطرح  و جوابي  سؤآل اين جا  ييگو  است  عالم

   و عظمت  رتقد اين همه  كه  ييپرسند خدا كنند، مي مي  سؤآل  و ائمه  خود و يا از پيغمبران  خداي  خداي
و يا در . سازد مي آن ها  خواهند براي مي انسان ها آن چهسازد و  مي  خواهد فوري مي  هرچه  دارد كه

  و زحمتي  رنج  در آن  داير كند كه  مردم  را براي  بهشتي  دارد زندگي  قدرت  كه  ييخدا  كالم  يك
و   قرار داده  را در مضيقه انسان ها اين همه  رد كهدا  دليلي  باشند چه  موفق  هر كاري  باشند و به  نداشته
ها  ها و مرض  ها و تشنگي  سرما و گرما و گرسنگي  كه  نموده  طبيعت  هاي و معلول  را اسير علت آن ها
  بزرگواري  ارباب  چنان  كه  يانسان، بكشاند  هالكت  را به آن ها  زندگي  دهد و باالخره  را رنج آن ها
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ها   و سختي  و زحمت  رنج اين همه. قرار گيرد  در مضيقه  كه  نيست  شايسته ،دارد  پيامبران مانند خدا و
  همه  براي  داير كرده  بهشتي  و حوا زندگي  آدم  براي  كه  كيفيتي  همان  انتظار دارند به .كند  را تحمل

 اوالً  :دهد كه  مي  خداوند جواب. كند  را اداره آن ها  و معجزات  داير كند و با آيات  بهشتي  زندگي  مردم
  واليت  شجره  سايه در آن كه  يبه جاياند،   شده  و حوا واقع  آدم  زندگي  شرايط  در همان  هم آدم ها  اين

 رو به رو  گري  با پيامبر معجزه  كه هم انسان ها  اند و اين  شده  شيطان  كنند، گرفتار وسوسه  وظيفه  انجام
قرار   كامل  كند و در آسايش  طرفرا بر آن ها  و معنوي  مادي  مشكالت  دارد تمامي  رتقد  هستند كه

  را تكذيب آن ها  كردند، معجزات  را مسخره آن ها، آن ها  و حكومت  از پيامبران  استقبال  يبه جايدهد 
  در سايه  شده  خدا خارجاولياء   حكومت  و حوا از سايه  مانند آدم. سحر و جادو دانستند  از نوع. نمودند
  زندگي  سخت  اتو تقدير  ييدنيا  گرفتار حوادث  در نتيجه. اند قرار گرفته  نفس  و هواي  شيطان  واليت
  اداره  براي  ندارد كه  خدا كنند دليلي  اگر اطاعت انسان ها  دهد كه مي  شگزار  شريفه  آيه  پس. اند  شده

  بلكه. قرار گيرند  و مرض  و مرگ  طبيعت  حوادث  ند و يا در اسارتقرار گير  و زحمت  در رنج  زندگي
  برطرف آن هااز   و زحمت  رنج  همه  شود و اين داير مي آن ها  براي  بهشتي  زندگي  همان  بالفاصله

  . گيرد قرار مي  است 60  آيه  بعد كه  آيه  شريفه  آيه  اين تأييدو در  گردد مي
   مردم  زندگي  اطنب ظاهر و  به ، قدرتمند و نيرومند است  و چنان  چنين پروردگار تو : كه  يميگو مي  وقتي 

و خدا واگذار كنند   خود را به  زندگي  كنند و مقدرات  را قبول  الهي  ادعاي اين كه  به جاي ،دارد   احاطه
  به  كه  اعتقادي  ند و رويباش  كنند و يا اگر بسيار ساده مي  تكذيب ،برهانند  و زحمت  رنجخود را از 

  اي و چطور مرده  چگونه  فهمند كه نمي  كنند بازهم  او را قبول  و عظمت  قدرت  خدا دارند احاطه  لطف
و   تكذيب  باشد و يا روي  و سادگي  جهل  روي  خواه. آيد مي به وجود  معجزات  شود و يا اين مي  زنده

  كه  هر كيفيتي  به  كه  است  پركاهي در اختيار خدا مانند  طبيعت  كنند كه نمي  ادعا را قبول  تجاوز اين
. شوند خدا نمي  كنند و تسليم را رد مي ادعا  چرا اين  كه  نمونه  براي چرخاند و گرداند و مي بخواهد مي

را   ييها خواب  چنين  گاهي  هم  و خودشان  است  معجزات  ترين  ساده  را كه  اكرم  رسول  حضرت  خواب
و منبر   ا با محرابه ميمون  كردند كه  مشاهده  خواب  در عالم )ص(  پيغمبر اكرم. كند مي  بينند مطرح  مي

منبر   هاي  لهاز پو پرند  مي  شاخه  آن  به  شاخه  از اين  كه  جنگل  هاي ميمون  صورت  به. كنند مي  او بازي
  او و محراب  و دعوت  دين  كه  دانست  خواب  در عالم  منظره  از اين )ص( پيغمبر اكرم. پرند مي  باال و پايين
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  پيغمبر براي  از دين اين كه  يبه جاي. شود مي  كافر و منافق  يانسان ها  اين  بازي  و منبر او اسباب
  دانست  خواب  دهند و از اين خود قرار مي  بازي  را اسباب  دين  كنند اين  خود استفاده  و نجابت  تربيت

اند   پيغمبر شده  قدرت  تسليم  ند كههست  اميه  كنند بني مي  او بازي  بعد از او با دين  كه انسان ها  اين  كه
د بع  بييمصا  چه  كه  دانست  خواب  ز ايناند و ا برنداشته  دست  هاشم  با بني  تو رقاب  از حسادت  اي  ذره

  دارند در برابر آزار مردم  يتمأموراو   فرزندان  كه  دانست شود زيرا مي او مي  بيت  اهل  از او متوجه
 )ص( لذا پيغمبر اكرم. گيرند قرار مي  بيگانگان  آزار و اذيت  در معرض قهراً. باشند  داشته  صبر و گذشت

  گمان :كرد و فرمود  را آگاه )ع( حسين  و امام  حسن  امام  و فرزندانش )ع(  بود علي  ديده  كه  خواب  از اين
  ها كه ها و گرفتاري مصيبت  شوند و چه و جسور مي  حيا، جري بي  دشمنان  اين  من  د از وفاتبع  كنم  مي

  يعني  بعدي  من  عترتي  علي  اشكوا مايجري  اهللا الي :فرمود مي  گاهي. آورند مي به وجود  من  بيت  اهل  براي
ديگر   و شايد جاي شود مي  من  بيت  اهل  متوجه  ناز مبعد   كه  ييها از مصيبت  كنم مي  خدا شكايت  به

او را   كه  نيست  كسي  كه  شنوم در و ديوار مي  زهرا را بين  رمدخت  استغاثه  صداي  ييگو  باشد كه  فرموده
  في  الملعونه  والشجره :كرد و فرمود  تعريف  ملعونه  جرهش  را به  اميه بني  شريفه  آيه  كند و در همين  ياري
از   كهبودند   دودماني و حقيقتاً  است  شده  اميه بني  تعبير به  اخبار و احاديث در  ملعونه  شجره  اين  القرآن
  . بودند  شده  هاشم بني  دشمن  و كوچك  بزرگ
  در آيه  يزيد هم  كلمه  و اين  است  عاشورا شده  فاجعه  تفسير به  شريفه  آيه  در اين  كبير هم  طغيان
  به  اشاره  وليكن  است  فعل  از نظر قواعد ادبي  گرچه اال طغيانا كبيرا  فما يزيد هم :فرمايد مي  كه  فهشري

  انتها رسانيد و فرزند پيغمبر را با آن  را به  اميه بني  ظغيان  زيرا او بود كه  است  شده  معاويه  يزيدبن
  شناختند، حرم مي  انمسلمان  تمام كامالً  او را كه  بيت  اهل. رسانيد  قتل  به  و عظمت  جالل  و با آن  شهرت
با   رفتاري. برد  اسارت  دارند به  و محبوبيت  عزت  همه پيغمبر هستند و آن  خدا هستند فرزندان  رسول
  . جايز نبود  پرست  كافر و بت  با اسراي  داد كه  نشان آن ها
  به  عالم  و غرب  درخشيدند و شرق مانند خورشيد مي  كه  ييانسان ها  كه  است  دليل  اين  كبير به  طغيان
  عاشورا، كودكان  مقتولين  در ميان  كه  قتلي آن چنان  هم رسانيد آن  قتل  دارند به  اعتراف آن ها  عظمت

  بودند از نظر قداست  جمعي. وجود داشتند  و هشتاد ساله هفتاد  و با تقواي مؤمنو افراد   شيرخواره
  كه  سلطاني. بودند  آفاق  شهره  خدا و جهاد اسالمي  با رسول  مصاحبت  و سابقه  اسالمي  و تقواي  يمذهب
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  را به )ص(خدا  و تشهد خود رسول  رود و در اذان نماز مي  طرب  خود به  و سلطنت  حكومت  حفظ  براي
  حضرت. شود مي  كبير شناخته  نطغيا كشد حقيقتاً مي پيغمبر را  آن  بيت  اهل ،دكن مي  آوريياد  عظمت

را شهيد كردند شايد   )ع(موال   همچنين. او بودند  و عظمت  مقام  به  زهرا را شهيد كردند شايد جاهل
و   مقام  به اما.  كيفيت  همين  را شهيد كردند به )ع(  مجتبي  حسن  امام. بودند  و عظمتش  مقام  به  جاهل
   .داشتند  كامل  آگاهي  )ع(حسين  امام  منزلت

  تمامي  براي  بركت و  رحمت  مايه  كه  انسان هايي  چنين  دارند كه  عذري  چه  تاريخ  يانسان هادر برابر 
  اين :فرمود  و نه  پنجاه  در آيه. كند باال را تكرار مي  آيه  جمله  مه  آيه  كشند لذا در اين ند ميعالم  اهل

. برسانند  قتل  را به  مبادا پيامبران  را بترسانيم  مردم  كه  بوده  اين  براي  ايم آورده  كه  هم  مقدار معجزاتي
  .اال طغيانا كبيرا  فما يزيد هم  و نخوفهم :فرمود  هم  آيه  در اين
  رسول  باشيد كه  مبادا از كساني  كه  بود ترسانيديم  خدا ديده  رسول  كه  خوابي  را با اين  اميه  بني  يعني

  و تجاوز آن  از گناه  و ترسيدن  شدن  متنبه  يبه جاي آن ها  وليكن كنيد  او را اذيت  بيت  اهلدا و خ
  كشتند و اسير كردند و در آيه  وضعيت  خدا را با آن  رسول  بيت  آوردند و اهل به وجودكبير را   طغيان
  اراده  ما در هر زماني  كه كند مي  ابتكند و ث مي  را مطرح  و ابليس  آدم  تانداس  همين 65  تا آيه  بعد هم
و حوا   آدم  اخالق  همان  هم  اوالد آدم ، قرار دهيم  و در وفور نعمت  ايشو آس  را در رفاه انسان ها  كرديم

  مشقت و  در رنج نمودند و  محروم  بهشتي  زندگي  خود را از آن  و نافرماني  را تكرار كردند در اثر گناه
  دادند قرار   ييدنيا

  51فصل 
    و ابالسه  فرشتگان  شناخت  دربارة
    سجده  از اين  ابليس  و خودداري  فرشتگان  سجدة  معاني
  دادند و آن ها را بر خود   مهلت   و شيطنت  شيطان  به  انسان ها هستند كه  فقط  اين كه  اثبات
  اند  نموده  مسلط

   است  نيافريده انسان ها  و تكامل  كتحر  در راه  خطرناكي  دشمن  هرگز خداوند متعال
  

  و   و شياطين  جن  داستان .كند مي  را تعريف  شياطين  اعمال و  اخالق از  قسمتي 65 تا 61  درآيات
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  كلي به طور .هستند انسان هااز   اي  طايفه  و شيطان  جن  شد كه  روشن   گذشته  در آيات آن ها   خلقت
  ندارند وليكن  با يكديگر تفاوت  در خلقت ديگر  نوعند مانند انواع  يك  قتخل در انسان ها اين كهبا 

  چنان  يك. كنند پيدا مي  با يكديگر تفاوت  درجه صد و هشتاد  و عقيده  و علم  و اخالق  در مسير عمل
با  ها  با يكديگر مانند حشر فرشته آن هابا يكديگر نيستند و حشر   حشر و اجتماع  قابل  كه  تفاوتي

خداوند از . با يكديگر نيستند  تشابه  قابل  وجه  هيچ  به  كه  است  و يا مانند حشر نور با ظلمت  حيوانات
. كند مي  افلينالس  و يا اسفل  اعال عليين  تعبير به آن ها  و اخالق  و فكر و ايمان آن ها  وجودي  وضعيت

و   ترين پاك آن طرفو از   است  انسانها  تنجاس  ترين  و نجس  و بدترين  ترين  پست  گاهي  يعني
  حاالت  متعال با خداوند  بزم  هم  علييندر اعال  اي طايفه.  است  انسان  هم  عالم  موجودات  ترين  نجيب

  قدرت  را بر عرش آن هاخداوند   كه آن چنان. گيرند ميقرار   لقاء الهي  در حالت. كنند پيدا مي  معراجي
  العين  را نجس ديگر  طايفه  كند و آن واگذار مي آن ها  را به  و آدم  عالم  نشاند و اداره  خود مي  و سلطنت

  .)دارد  فرق  كسر جيم  به  با نجس  جيم  فتح  به  نجس  كلمه(  . نجس  انما المشركون :فرمايد مي  داند كه مي
  قابل. شود  مي  نجس  كه  انسان  تن يا  مانند لباس  شده  نجس  كه  است  چيزي  صفت  كسر جيم  به  نجس

 . تطهير نيست  و قابل  شده  نجس  و ماهيتش  ذات  كه  چيزي  يعني  جيم  فتح  به  نجس  و كلمه  تطهير است
   .سافلين  اسفل  ردد ناه  ثم: فرمايد يا مي  االسفل  الدرك  في  المنافقين  ان :فرمايد ديگر مي  و در جاي

نور  اين كه  براي  شديدتر است  هم  نور و ظلمت  بين  گردد از تفاوت ظاهر مي انسان ها  بين  كه  تفاوتي 
  خود را از دست  جنسيت  انسان  وليكن اند تفادهاس  خود محفوظند و هر دو قابل  جنسيت  به  و ظلمت

    .اضل  هم  بل  كاالنعام  اولئك: فرمايد و خداوند مي  در او نيست  چيزي جز ضرر و خطر  دهد كه مي
اند  نمانده  باقي  هم  ر حد حيواناتو د  داده  خود را از دست  يانسان  جنسيت  مشركين  گروه  آن  يعني
قهقرا   به  كه  انسان هايي  يعني شود مي  طايفه  از اين  كه  تعبيراتي. اند تر رفته و پايين تر  پست  بلكه
شود  مي  استعمال آن ها  براي  كه  ييابتدا  لغت  .است  يتو عفر  و شيطان  ابليس  كلمات  روند همين مي

باشند و   شده  آيد و اگر شناخته مي  بحسا  كافر به  باشد جن  ناشناخته  اگر در جامعه  كه  كفر است  كلمه
  مشرك ،و اگر با خدا و اولياء خدا بجنگد شوند مي  كافر شناخته  انسانقرار گيرد   اي جامعه  سأدر ر
شوند و  مي  شناخته  خدا بجنگند منافق  با دين  يتانسانو   داري دين  شوند و اگر با تظاهر به مي  تهشناخ

دهند  مي  تغييير ماهيت  كليه ب  كه  ييتر تا جا و پايين  دارند پايين  ر دركاتيبا يكديگ  هم  باز منافقين
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  ليرذا  گردد و معدن محو مي آن هاوجود از   كليه ب  يتانسانو   و فضيلت  و مروت  و رحم  خير و خوبي
  رفته به كار آن ها  در شناخت  كلمه  سه. شوند مي  شناخته  يا عفريت  ابليس  تصور  در اين. شوند مي

  انحراف  را به  كنند و مردم مي  انگيزي  فتنه  كه  هايي انسان  تمامي  يعني  شيطان  ييابتدا  شناخت.  است
  ا خدايخود ر. اند انتها رفته  به  در كفر و گناه  كه  انسان هايي.  عفريت  دوم  كلمه. كشانند شيطانند مي

و   رذيلت  انتهاي  كه  سوم  غير از خود ندارند و كلمه  ييخدا  به  دانند و عقيده مي  مردم  و مالك  مردم
  در وجود خود باقي  تو برك خير  اي  ذره. دهند  خود را تغيير مي  ماهيت  كليه ب  كه  است  نجاست

خير  بي نهايتخداوند در وجود خود   كه يهمان طور. گيرند در برابر خدا قرار مي كامالًگذارند و  نمي
  ابليس  وضعيت  اين در. اند شده  شر و رذيلت بي نهايتدر وجود خود   هم آن هاباشد  مي  و بركت
را از وجود خود محو   يانسانآثار   بند و تماميكو خود را مي  و وجدان  عقل آن چنان. شوند مي  شناخته

پيدا   در جهنم  خلود ابدي. ماند نمي  باقي آن هادر وجود   خير و رحمت  اي ديگر ذره  كهطوري كنند  مي
به   آيات  اين  گرچه. كند مي  را تعريف  يانسان  چنين  يك  حال  زبان  آيات  خداوند در اين. كنند مي

دهد و  مي  جواب  ديگر را ابليس  اي  هگويد و كلم خدا مي  اي  كلمه  كه  است  شده  گفتگو مطرح صورت
. هدد خدا را مي  شنود و جواب خدا را مي  كالم  ا ايستادهبرابر خد  ابليس  كه كند پيدا مي  نمايش اين طور

شود   واقع خدا  خطاب  خدا را بشنود و طرف  كالم  زيرا اگر كسي  نيست  چيزي  چنين  در حقيقت
  حال  خداوند زبان  وليكن. باشد  داشته  و مبارزه  با خدا معارضه  ندارد كه  خدا دارد و امكان  به  معرفت

كند  مي  موجود حكايت  از جنسيت  حال  زبان. كند مي  منعكس  قرآن  آيات را در  يافراد  چنين  يك
گويند ما را بچينيد  مي  حال  زبان  به  و پخته  يدهرس  ايه  يا ميوه  سوزانم تو را مي :گويد مي  كه  مانند آتش
  خدا هستم  صنعت  من  گويد كه خود مي  حال  زبان  به  طبيعت  از مخلوقات  هر مخلوقي. كنيد  و استفاده
  چنان  ينمؤمندر برابر اولياء خدا و   هم  شياطين  حال  زبان. باشد  و مانند من  مثل  كه  است  خدا منزه

  آدم  كه  دستور داديم  فرشتگان  ما به :فرمايد خداوند مي. كند مي  منعكس  آيات  خداوند در اين  كه  ستا
  زيرا تمامي  است  غير از كافر و مشرك  عالم  موجودات  تمامي  آيات  در اين  كنند فرشتگان  را سجده
را   ذا خداوند ابليسگيرند ل رار ميق  انسان  ند و در اطاعتانسانمسخر   و روحاني  جسماني  موجودات
  اين . است  داده  و تغيير جنسيت  نموده  خود را عوض  ماهيت  كه  يانسان  همان  يعني. كند استثناء مي

زيرا   است  شده  ساخته  از خاك  كه  كنم  را سجده  مخلوقي  چرا من  گويد كه مي  حال  زبان  به  ابليس
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كفار و   دهند وليكن مي  چيز را پرورش  همه. كنند مي  عمل  خاك  طبيعت  بهواضعند مت  و متقين  ينمؤمن
بيشتر   از خاك  آتش  جلوه ظاهراً. كنند چيز را نابود مي  همهكنند  مي  عمل  آتش  طبيعت  به  افقينمن

خود   ريظاه  هاي  جلوه  به  است  دهنده  پرورش  حاك  و طبيعت  نابود كننده  آتش  طبيعت  وليكن  است
  چرا ما تسليم :گويند دارند مي  و تانك  دارند توپ  يظاهر  دارند جلوه  قدرت اين همه  كنند كه مي  نگاه

  آن  كنيد كه  خود مقايسه  زمان  بر قدرترا با ا مؤمن  روحاني  شما يك.  و با تقوا باشيم مؤمن  يانسان ها
  روحاني  كند و اين نابود مي  درخشد وليكن مي  د آتشدارد، مانن  فريبنده  ظاهري  هاي  جلوه  قدرتابر

دهد،  مي  پرورش  مانند خاك  وليكن ،دندار  ظاهري  پيغمبر جلوه  پيغمبر باشد يا نايب  خواه مؤمن
  جا در طول  همه  خاك  طبيعت  به مؤمنو   است  آتش  طبيعت  كافر به  پس. رساند ثمر مي  روياند و به مي

 )ع(  علي  و سفره  است  و نرم  چرب  معاويه  سفره.  است  بيشتر بوده  و متقين  ينمؤمنفار از ك  جلوه  تاريخ
  جا منطقشان  همه.   آتش  مانند نمايش  معاويه  و نمايش  است  خاك  موال مانند نمايش  نمايش.  جوين  نان
  فرعون. ندارد  قدرتي  چوپاني  يجز عصا  به  كه  شويم  يانسان  چنين  يك  چرا ما تسليم  كه  ستا اين

  اسوره  عليه  فلو ال القي  يكاد يبين و ال  هو مهين  هذا الذي  من :گويد  شود مي  مي  موسي  حضرت  متعرض
    .ذهب  من

اگر . ندارد  نمايشي  ينتر كوچك  كه  است  خوار ذليل  ايستاده  من  مقابل  آمده  كه  كيست  اين  يعني
خاكند و   طبيعت  به  ايمان  جا اهل  همه  پس  .نيست  همراهش  به  ا طال و جواهريچر  است  شخصيت
گويد  مي  ابليس  كند كه مي  منعكي 62  ر آيهرا د  ابليس  حال  و باز زبان   آتش  طبيعت  و كفار به  منافقين
  گردن  به  ريسمان آن چنان  نمپيدا ك  ، اگر مهلت دادي  برتري  را بر من  و نمايش  آرايش  بي  آدم  تو همين

  خداوند در مقابل  حال  و باز زبان نماند  باقي  نفر بهشتي  يك  كه  بكشانم  جهنم  و به  او بيندازم  او و ياران
  نتيجه  آخرين  كه  بكن  خواهي مي  برو و هر كاري :گويد مي  كه  است  اين  وجود خطرناكيم  چنين  يك
هر   دهم مي  تو ميدان  به. كند پيدا نمي  هرگز خاتمه  كه  خوبي  پاداش  چه  است  تو جهنم  و كوشش  تالش
و   لشاناموا  ، به كن  خود جذب  طرف  خود به  يا با لشكريان  مختلف  هاي  با جلوه  خواهي را مي  كس

بفهمند   تا عاقبت  بده  نشان آن ها  سبز به  باغ  بده  وعده آن ها  به  تواني مي  هرچه   تجاوز كن  اوالدشان
  هرگز در معرض خود باشند  خداي  در اطاعت  كه  انسان هايي.  است  و دروغ  ها پوچ  وعده  اين  تمامي
خدا   كنيد منطق  تطبيق  زمان  با جامعه  كه  را در هر زماني  آيات  شما اين. شوند نمي  واقع  انشيط  تسلط
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  را هم  كفار و منافقين  منطق. كنند مي  حق  اطاعت  به  دعوت  يد كهشنو مي  طرف  و اولياد خدا را از يك
كنند  مي  و جذب  خود جلب  طرف  به  دروغ  هاي  و با وعده  يبه كاررا با فري  مردم اين طور  شنويد كه مي

  عرضه  جامعه  خود به  مارك خدا را با  يروزي هاكنند  محو مي  و خلقت  را از طبيعت  يو مهر اله  مارك
  چه .دارد  و صنعت  چقدر زياد ثروت  خوبي  معاويه  و چه  خوبي  امريكاي  چه :بگويند  كنند تا مردم مي

  .كنند مي  اطاعت  خداست  دشمن  كه  از مخلوقي  خالقشكر   جاي  دهد به مي  پرورش  خوبي  گوسفندان
خداوند   كه  است 65  آيه  الو خداوند متع  شيطان  گفتگو بين  بعد از خاتمه  آيات  در اين  جالب  موضوع

   .سلطان  عليهم  لك  ليس  عبادي  ان: فرمايد مي
  كني  گمراه  تواني را مي  كساني  فقط.  پيدا كني  تسلط  من  دگانبر بن  تواني هرگز نمي  ،شيطان  تو اي  يعني
با خدا و اولياء خدا   اي ند و رابطهباش  خداوند متعال  هب  يا جاهل كافر و. باشند  خودت  از جنس  كه

  . باشند  نداشته
 قدرت هاو ابر  شياطين  شوند كه مجهز مي  اي سرمايه  خدا با چه  بندگان  بدانيم  تاس الزم اين جادر 
  اهريظ  يها قدرت  تمامي  كنيم مي  در ظاهر مشاهده اين كهبا . پيدا كنند  تسلط آن هاتوانند بر  نمي

  پيغمبران.  كفر است  يقدرت هازياد در اختيار ابر  هاي  اسلحه زياد و  و ثروت  اد و مالمانند لشكر زي
 قدرت هادر برابر ابر  اند اولياءاهللا هستند چطور توانسته  و قدرت  فاقد ثروت و يا اولياء خدا ظاهراً

  كه  كنيم مي  كشف ن جااياز . شوند  مسلط  اند بر اولياء اهللا  نتوانسته قدرت هاربكنند و ا  استقامت
از نور   ستا عبارت  سرمايه  آن  شوند كه مجهز مي رؤيت  غير قابل  سرمايه  خدا با يك  و بندگان  ينمؤمن
  .خداوند متعال  به  و معرفت  ماناي

  بدني  نيروي  همراهاو   قلب  قوه. كند مي پيدا  جريان مؤمن  در دل  كه  است  مخفي  نيروي  يك  نور ايمان
  آنان  يقدرت هاكفار و   تمامي  استحكام  با اين. كند پيدا مي  قلبي  و استقامت  حكاماست ،شود او زياد مي
   امام. كند مي  مشاهده  زنده  صورت  را به و خود  برده  صورت  را به آن ها. ندارند  اي وهجل  در برابرش

، دارند  نباتي  روح  نباتات: ويدگ كند مي مي  ارشرا شم  موجودات  باطني  نيروهاي  جا كه آن  )ع(  صادق
موجود   دارند در برابر نباتات  حيواني  روح  هستند و باز حيوانات  اي موجود زنده  جمادات  در مقابل

  در مقابل انسان هااز خود اختيار ندارند و باز   خورند نباتات كشند و مي را مي آن ها. هستند  زنده
  و قدرت آيند مي  حساب  به  مرده آن هادر برابر   حيوانات  هستند كه  يانسان  وحر  داراي  حيوانات
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هستند   ايمان  روح  داراي  ينمؤمن .آيند مي  حساب  به  مرده  ينمؤمندر برابر   كفار هم. ندارند  مقاومت
  حساب  به  مرده ن هاآكافر در برابر   يانسان ها  دارند كه  و وجودي  رواني  خدا امنيت  از جانب  يعني
  مانند راديوي  درست. شود مي  انسان  وارد قلب  است  روح  يك  ايمان. ندارند  از خود مقاومت. آيند مي

 يك نواخت  وجودي  هاي  هر دو از نظر سرمايه  مييبگو  توانيم نمي  برق  اضافه  اديو بهو يا ر  برق  بدون
را در كنار   غيبي  روهايها را وني  خدا را و فرشته  روح  با اين  هك  است  ايمان  روح  داراي مؤمن. هستند

ابر   اگر تمام  دارد كه  صد در صد يقين.  است  خداوند متعال  در حمايت  كند كه مي  مشاهده. بيند خود مي
دا را بيند و خ خدا مي  خود را در حمايت  چون. كنند  از سر او كم  ييتوانند مو شوند نمي  جمع قدرت ها

  هستند فاصله  نايما  فاقد روح  كه  با كساني شناسد قهراً مي  و مسلط  محيط  ابرقدرت  يك  عنوان  به
يكديگر   پشت  به  پشت قدرت هاابر  اگر تمامي: فرمايد مي  )ع(  ينمؤمنموال امير ال. كنند پيدا مي  وجودي
  كيفيتي  به.  شناسم مي  و غالب قوي تر آن هااز و خود را   ندارم  و هراسي  خوف آن هابجنگند از   با من
  غلبه  ينمؤمنكفار بر   مييبگو  كه  نيست  عجز و ناتواني  عنوان  به آن ها  انبياء و يا شهادت  مرگ  كه  است
و عاجز شهيد   غافل  انسان  يك  عنوان  به )ع(  ينمؤمنموال اميرال.  است  مصلحت  عنوان  به  بلكه. اند  كرده
  يك  كه  حال  در عين  شود بلكه و عاجز شهيد نمي  غافل  انسان  يك  عنوان  به  )ع(حسين  و يا امام شود نمي
 قدرت هاهرگز كفار و ابر  پس. شناسد خود مي  خدا را در شهادت  ارادهخدا و   مصلحت  است  قدرتابر
كنند   بر اولياء خدا غلبه. كنند  استفادهخود   اند از قدرت ها هستند نتوانسته و ابليس  شياطين  همان  كه
 اين كهانتظار   دهد به يم آن ها  به  و ميداني  خداوند مهلت  بلكه. آورندخود در  اطاعت  را به آن هاو 

 :فرمايد خداوند مي  كه  با اولياء خداست  پيروزي  و آخرينكنند   توبه  از كفر و گناه  شايد در آينده
همان   است  نور ايمان به نام  رواني  قدرت  يك  ينمؤمنانبياء و اولياء و   قدرت  سپ  للمتقين  والعاقبه

  هاي  خانهكار  همه آن  برق  نيروي  است  و فلزات  جمادات  بر تمامي  نور و نيرو غلبه  خاصيت  كه طور
  اهل  بر تمامي را  نانسانفر   يك  است  نور ايمان  كه  رواني  قدرت  چرخاند همين را مي  و صامت  ساكت
  يانسانشوند   جمع  عالم  اهل  اگر تمامي :فرمايند مي  رابطه  در اين  صادق )ع(  امام. گرداند پيروز مي  زمان

  شارژ وجودي  يك  ايمان  نور و نيروي  پس.  نيست  ممكن  ننموده  و را هدايتخدا ا  كنند كه  را هدايت
   مؤمن  ترسد وليكن مي مؤمنكافر از . هستند  و مرده  مانند زنده  ستدرو كافر برابر يكديگر  مؤمن  است

  .ترسد از كافر نمي
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  : و آسايش  رفاه  و ايام  ظهور خطر و گرفتاري  در ايام  انسان  مختلف  حاالت
 ابتدا  دهد كه مي  توضيح  انسان  دريا را براي  را و منافع  يياز سفر دريا  خداوند قسمتي 69  تا آيه 66  آيه

از   در بسياري  را كه  ييدريا  سفرهاي  و علمي  ظريف  و بعد نكات  كنيم را بازگو مي  آيات  اين  ترجمه
. پراكند در دريا مي را ها كشتي  كه  است  كسي پروردگار شما :فرمايد مي.  است  شده  گفته  قرآن  ياتآ

دريا   ييگو  كه  كيفيتي  به دهد مي  حركت را آن هادريا   در سطح  نامنظم به طور آن طرف و  طرف اين
به تا   را در اختيار شما گذاشته  خداوند كشتي . ها است كشتي  و مقصد حركت  حركت  راه يك نواخت

  مهربان  خيلي  بندگانشما   به  خداوند نسبت. كنيد  خدا استفاده  دريا و از لطف  از منافع  كشتي وسيله
خود را   افتاد هالكت  اتفاق  برايتان  اي  حادثه اگر  كنيد كه پيدا مي  ضعيو  شما در دريا چنان.  است
پروردگار   به  جز توسل  است  شما خارج  از دست  نجات  وسايل  تمامي  بينيد كه دانيد و مي مي  قطعي
او   به  كه  ييخدا  رساند آن مي  خشكي  دهد و به مي  خدا شما را نجات  وقتي  يكننداريد ول  چيزي  عالم

در   كه  چطور است.  است  سپاسبسيار نا  انسان. كنيد مي  داد فراموش  و شما را نجات بوديد  متوسل
 است  راحت  داريد و خيالتان  امنيت  ها احساس  و خشكي  زمين  كنيد و در روي مي  ناامني  دريا احساس

    . ها  و خشكي  زمين  شما بگيرد و يا در رويرا از   در دريا امنيت. كند نمي  خدا فرق  براي اين كهبا  
و   سنگ  بارش  خود را باز كند و شما را ببلعد و يا شما را در معرض  دستور دهد دهان  زمين  تواند به مي

  شود و كسي  شما خارج  از دست  نجات  وسايل  تمام  آورد كه به وجودرا   قرار دهد و وضعيتي  تگرگ
. ايد  كرده  خدا را فراموش  كه آن چنان كنيد مي  امنيت  د يا چرا شما احساسكن  التشما وك  نتواند براي

  . بدهد   تواند شما را نجات خدا  مي  اين كهبا 
  دريا و كشتي  مسئله  از آيات  خداوند چرا در بسياري  كه  است  اين  يكي  چهار آيه  در اين  جالب  نكات

  كشتي  انسان  خدا براي  كه  است اين  ياتآ  اين  امثال  آيا لطيفه. داند خود مي  قدرت  از آيات  را يكي
نظر از   صرف اين كهيا . گذارد مي  انساندريا را در اختيار   دهد يا منافع عبور ميو او را از دريا   ساخته

    كه  است  ينا  آيات  در اين  سوم  دارد و لطيفه  هم  و عجيب  بسيار عميق  علمي  لطايف  ظواهر آيات
ها  ها و زمين  خشكي  روي اين كه  دانند نظر به خود مي  و حيات  امنيت  را عامل  طبيعت انسان ها
. خدا ندارند  به  توجه. كنند مي  زندگي  راحت  با خيال  زمين  روي  زيادتر است  و آرامش  امنيت  وسيله
خدا   بيشتر به  تزيادتر اس  نا امني  وسايل اين كه دريا از نظر  در سطح  وليكن شوند خدا نمي  به  متوسل



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  سعادت  عامل  دانند كه باشند مي  خدا داشته  و قدرت  اراده  به  يياگر آشنا اين كهبا . كنند پيدا مي  توجه
به را   انسانكند و   را نا امن  گر خدا بخواهد زندگيو ا  ستها و درياها خدا  در خشكي  انسان  و امنيت
  كشتي  لطيفه.  زمين  كره  دريا باشد و يا در سطح  در سطح  انسان  كند كه نمي  بسپارد فرق  هالكت دست

انبياء و اولياء در اختيار  به وسيله  كه  بخشي  حيات  از وسايل  ستا عبارت  قرآن  و دريا در حكمت
  زندگي  كند و سطح مي  كشتي  به  بيهرا تش )ع(اطهار  ائمه وخود   بيت  اهل  پيغمبر اكرم.   قرار داده  مردم

  چنين  يك  هم  حكيم  لقمان. كند دريا مي  مسافرين  به  تشبيه  را در زندگي انسان هادريا و   به  را تشبيه
و شراعها   فيها االيمان  سفينتك  كثير فليكن  فيها خلق  غرق   الدنيا بحر عميق :فرمايد مي. دارد  تشبيهي
   . التوكل

 هر  كه  است  نوح  كشتي  مثل  مسلمان  شما امت  در ميان  من  بيت  اهل  مثل :فرمايد مي  پيامبر اكرم  يعني 
  ائمه  من  بيت  اهل  يعني. رسيد  هالكت  سوار نشد به  كسپيدا كرد و هر  شد نجات  نوح  تيسوار كش  كس

و در   شدي  متوسل آن ها  اند اگر به  نوح  نظير كشتي  مسلمان  شما امت  خود براي  با تعليمات )ع(اطهار 
  . يمي كنپيدا   نجات  قرار گرفتيآن ها  واليت  خط

      كوثر تعريف  حوض  با كلمه  است  الهي  علوم  منبع  را كه )س(زهرا  دخترش )ص(  اكرم  رسول  حضرت
  اي قطره  هركس  در قيامت  است  ودكوثر  حوضيپيامبر فرم  را كوثر ناميد و به  خداوند ايشان. كند مي
از   ردد و اگر نصيبيگ مي  از او برطرف  و نابودي  مرضو   مرگ. كند پيدا مي  ابدي  بياشامد حيات  ناز آ
  فيكم  تارك  اني :مشهور خود فرمودند  در حديث. رود باشد كافر از دار دنيا مي  اشتهند  حوض  اين

    .الحوض  يردا علي  يفترقا حتي  لن  ينهما كهات   و عترتي  اهللا  كتاب  الثقلين
  مردم  كه  شوند تا روزي شما هستند از يكديگر جدا نمي  ندر ميا  با هم  من  و عترت  من  كتاب  اين  يعني

       كوثر تشبيه  حوض  را به  را و فرزندانش  دخترش  كه  تشبيه  اين. وارد شوند  كوثر بر من  سر حوض
  ند بلكهك  طرفرا بر  تشنگان  باشد و تشنگي  آبپر از   كه  ها نيست حوض  ز اينكوثر ا  كند حوض مي
  كساز هر  كه  علمي. كند مي  مربوط  خدا و حقيقت  را به  انسان  كه  علمي.  است  الهي  و حكمت  الهي  علم

  . نامند يم  را حكمت  چهار كلمه  اين  هگذارد ك مي  انساندر اختيار   چهار كلمه  و هر چيزي
    كه  استادي  عنوان  را به  عالم  و خداي  طبيعت  خالق. دهد ياد مي  از طبيعت  كه  ييالفبا  همراه  اول  كلمه
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  در تاريكي  كه  است  مانند چراغي  انسان  در دل  قرآن  علم. كند مي  دهد معرفي  ما مي  را به  تكلما  فهم
  شده  واقع  يا و دره  و يا كوه  قرار گرفته  يا  چاله.  تو چاه  د سر راهشما بگوين  به  وقتي. گيرند مي به دست
و  كتاب ها . ستدر اختيار شما  كه  چراغي  بلكه دهد نمي  را نشان  و چاله  ، چاه است  الفاظ  كه  كلمات
مگر . دهد نمي  شما نمايش  را به  طبيعت  وليكن  است  و طبيعت  از خلقت  تذكراتي  ها و كلمات عبارت
خدا   گذارند وليكن و كاغذ در اختيار ما مي  د كتاباساتي. كند  شما را روشن  قلب  خداوند فتيله اين كه

 به دست  روشن  چراغ  و اين  روشن  و چراغ  كاغذ و كتاب  بين  است  چقدر زياد تفاوت.  يينور و روشنا
 به وجود  ضعيفي  كند و يا ارتباط نمي  خدا مربوط  ا بهر  انسان  كه  و فرهنگي  علم.  اول  كلمه  اين.  ستخدا
  .  است  هالكت  مايه  بلكه.  نيست  بخش  آورد حيات  مي

  دهد و به مي  نشان  انسان  به  هست چنان كهرا   عالم  ساخت  مواد و مصالح  بخش  حيات  علم  دوم  كلمه
  اوليه  و اصول  شده  استفاده  و ساز آن  ساخت  ايبر  مصالحي  از چه  و آدم  عالم  فهماند كه مي  انسان
را در   و آدم  عالم  خلقت  اوليه  بتواند اصول  كه  است  توانبسيار ناچيز و نا  طبيعي  علوم.  چيست  خلقت

  . بگذارد  اختيار مردم
فاقد   كه  اوليه  از اصول  چگونه  فهماند كه مي  انسان  و به  است  و آدم  عالم  خلقت  هندسه  سوم  كلمه
به   ييو روشنا  و رنگ  و حركت  حيات  است  ييو فاقد نور و روشنا  و فاقد خاصيت  و حركت  حيات
  .آورد مي وجود

سازگار كنند و در   الهي  بتوانند خود را با هدف انسان هاتا   آدم و  عالم  خدا از خلقت  هدف  چهارم  كلمه 
  . برسند  الهي  اقعيمقصد و  به  كنند كه  حركت  راهي
  كلمات  و از شناخت  است  فهميده  بسيار ناقص  هم را آن  چهار كلمه  از اين  كلمه  يك  فقط  بشري  علوم

به   چگونه  ماده  داند كه نمي  وليكن  است  را شناخته  دهما  و خداي  ماده  اي  تا اندازه . است  ديگر محروم
  از كساني.  است  حيات  ، آب حكمت  چهار كلمه  اين.  ز كجا پيدا شدها  ماده  و خواص  است  آمده وجود
يا و در  تعبير به  گاهي باشند خدا مي  مكتب  التحصيل  فارغ  نهستند و شاگردا  الهي  حكمت  صاحب  كه

  اتها حي گويند آب مي  گرچه.  است  شده  رحمت  رانبا  و يا تعبير به  حيات  آب  چشمه  تعبير به  گاهي
  داده  ها حيات ها و خاك آب  به  كه  است  حياتي  منبع  آن  اصلي  حيات  آب  چشمه  وليكن  است  بخش
و   خاك  را بگيرد و يا حيات  آب  حيات  اعجازگر تقاضا كند كه  انسان  از خدا يا يك  اگر كسي.  است
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  و خاك  آب  هستند و خداوند روح  استمساك  روح  هستند داراي  زنده  و خاك  هوا را بگيرد، زيرا آب
فاقد  كامالً  شود كه مي  پودر سياهي  به  تبديل  خاكو   آب. كند پيدا مي  وضعي  چه  خاك و  را بگيرد آب

ها و  آب  كه  است  اي  چشمه  آن  حيات  چشمه  ينبزرگ تر  پس.  است  و فاقد خاصيت  و حركت  حيات
   . حي  ئشي  الماء كل  و جعلنا من : است  و بعد گفته  داده  دريا ها حيات

       همين  باران  دريا و آب  ظاهري  معناي  پس.   نموديم  زنده  آب به وسيلهرا   اي هر موجود زندهما   يعني
  آن  و حقيقي  واقعي  معناي  وليكن. دارد  بستگي آن ها  به  طبيعت  حيات  كه  است  زمين  كره  هاي آب
  آب  و چشمه  داده  حيات  طبيعت  هاي و آب  طبيعت  به  كه  است  و حكمتي  علم  است  آنقر  باطن  كه

هر . گيرد قرار مي  انساندر اختيار   معصوم  پيشوايان به وسيله  كه  است  الهي  علم  قرآن  در لسان  حيات
پيدا   ادامه  در دنيا و آخرت  حياتش. دارد  حيات  خدا حق  باشد در دين  داشته  اي بهره  علم  از اين  كس
  علم  سازد و اگر از اين مي  و صالح  و عادل  و مرتب  ظمرا من  انسان قيقتاًح  كه  تاس  زيرا علمي. كند مي
  است  داده آن ها  خدا به  كه  از مهلتي  چند روزي  است  حيواني  حيات  انسان  باشد حيات  نداشته  اي بهره

  عالم  حيات  كوثر منبع  حوض  سپ. شود مي  گرفته آن هااز   مهلت  فرصت  عد از اينكنند و ب مي  استفاده
هستند و   مانند كشتي  دايره  در اين آن ها. باشد خدا و اولياء خدا مي  واليت  رهداي  همان  كه  است  خلقت
در دنيا  .كنند پيدا مي  آمدند حتما نجات آن ها  واليت  خط  دريا اگر به  مانند مسافرين انسان هاديگر 

  فتند چنانند كهگر  شوند و اگر فاصله مي نايل  بهشتي  زندگي  به  هم  و در آخرت  يانسان  صفات  مجهز به
    .عنها غرق  تخلف  من: خدا فرمود  رسول
  گرفته از او  يانسانو   ايماني  روح  شود يعني مي  بگيرد در دنيا غرق  فاصله  واليت  از اين  هركس  يعني
  خدا قابل در تقدير  هم آن  كه  است  حيواني  دارد حيات  كه  حياتي. شود نمي  او افاضه  شود و يا به مي

  كه  را با فوايد و بركاتي  معصوم  خداوند پيشوايان  كه  است  اين  شريفه  آيه  اين  باطن  پس.  نيست  دوام
    .الفلك  لكم  يزجي : كنند با كلمه مي  كنند تشبيه مي  دريا حركت  روي  كه  ييها  كشتي  دارند به

در اختيار شما   و مختلف  ندهپراك  قطعات  به  خود را مانند ابر و باران  وجودي  بركات  دهد كه  مي  نشان 
  اي ويا جرعه  اي يا قطره  نمي  نخواهي  هيخوا ،پيدا كنيد آن ها  به  اگر توجه  كه  بركاتي  چنان .گذارند مي

  پايان  بي  درياي  توانيد از اين ها مي  كشتي  اين به وسيلهرسد و شما  شما مي  به آن ها  وجودي  از بركات
  . است  و مهربان  شما رئوف  به  خداوند نسبت  كنيد كه  كسب  و فضيلتي  عقل. كنيد  استفاده  زندگي
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قرار   هداير  در اين  كسهر  كه  خداست  يتوال  دايره  يهآ  منظور از دريا در باطن  كه  رابطه  در همين
. گيرد قرار مي  آخرت  ند و يا در عالمبي را مي  كند، آخرت پيدا مي  و فكري  يرد شارژ روحيگ مي

  واليت  يا كشتي  فضيلت  درياي  اگر شما اين.  ستا اين  آيه  مضمون  كند كه مي  را مطرح 65  خداوند آيه
ميدوار از او ا  كه هركسي  ديگر و اولياء ديگر، به  يمكتب ها  شويد به  متوسل  رانديگ  نداريد به  را قبول

آيا در . شويد  شما برساند متوسل  را به  بخش  حيات  كند و يا بركات  طرفهستيد بالها را از شما بر
، ببينيد آيا رستيدپ را مي آن هادهيد  مي  اهميت آن ها  به  كه  انسان هاييو   ديگري  و يا سازمان  مكتبي
  نام  به  حيات  درياي  اين. را از وجود شما بردارند  ند يا مصيبتيكن  طرفرا از شما بر  ييدارند بال  قدرت

  ييو تمنا  خواهش آن هاپيدا كند و از   اي رابطه آن هابا   كسهر.  خداست  ثر در اختيار خدا و اوليايكو
  حيات  و سرمايه  داده  او حيات  به  كه  روحي  اضافه  كند به ا ميپيد  و ايماني  د شارژ روحيباش  داشته

  در اين  يعني. شود مي  ايمان  روح  تعبير به  ز آنا  كند كه پيدا مي  خاصي  روح  او شده  ييدنيا  حيواني
  كه  است  يانسانمانند   داند درست خود مي  امنيت  ، خدا را عامل زندگي  تالطمپرخطر و پر  دنياي

و  خدا  واليت ،كند پيدا مي  رود امنيت شود و باال مي مي  كشتي  به  متوسل  دريا شده  متالطم  گرفتار امواج
  كره  نكنيد در سطح  خيال :فرمايد مي  بعد هم  در آيات  كه  زندگيخطر پر  درياي  اولياء خدا در اين

خدا و اولياء   واليت  دايره مگر  است  جا نا امن  ههم. داريد  داريد و يا در هوا و فضا امنيت  امنيت  زمين
  و از باب  آمده به وجود  از امن  ايمان  لذا كلمه. دهد مي  رواني  امنيت  يك  انسان  به  ايمان  روح. خدا

  همزه كسر  مناسبت  به  دوم  همزه  آن  و امثال  و افعال  مالئمانند ا  بوده  مانئا  در اصل  شده  استعمال  افعال
  امنيت  معناي  شود به مي  يومن  امن  و مستقبل  ماضي  در شكل.  است  شده  ايمان  يا شده  به  قلب  اول

در   و پاسبان  پليس. دهد مي  نفر امنيت  يك  به  كه  ولتبدهند مانند د  دروني  امنيت  كسي  اگر به.  دروني
  در شكل.  است تأمين  مصدر آن  رود كه مي به كار  عيلتف  از باب  امنيتي  چنين  گذارد يك مي  اختيارش

  توانند امنيت مي انسان ها  دادم  امنيت  فالني  به  شود يعني مي  استعمال  يومن  امن  مستقبلو   ماضي  فعل
  توانند امنيت نمي  دهد ولي قرار مي  و پاسبان  ر حصار ارتشخود را د  كه  بدهند مانند دولت  بروني
  تعبير به  از آن  كه  است  شارژ روحي  خدا و اولياء خدا و همين  اراده  دروني  امنيت  عامل .بدهند  دروني
كنند  ادعا مي  كه  انيمسلمان  به  است  حجرات  در سوره  كه  اي خداوند در آيه.  است  شده  يمانا  روح
  روح  كه  است  وقتي  ايمان. ايد نياورده  يمانا ،ايد هشد  شما تسليم :فرمايد اند مي پيغمبر آورده  به  ايمان
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خدا   را بيمه  انسان  ،است  الهي  دروني  امنيت  يك  كه  ايمان  روح  شما پيدا شود اين  در قلب  ايمان
  او شهادت  ، قتل است  آيد، حيات نمي  حساب  به  او مرگ  مرگ  كهآورد  مي به وجود  وضعي. كند مي

ا و مجهزند هرگز در دني  ايمان  روح  به  كه  يمؤمن  بندگان. ندارد  او مفهومي  اي، ضرر و خطر بر است
  ييزدا  شرك  براي 69تا  66  خداوند در آيه  مناسبت  همين  ، بهدنكن خطر و شرر نمي  احساس  آخرت
  كره  در سطح  نه :دگوي كند مي مي  نفي  است  امنيت  عامل  كنيم مي  خيال  را كه  ظاهري  عوامل  اين  تمامي
خداوند  .خدا باشيد  در پناه اين كهفضا و هوا مگر   در دل  هم  دريا و نه  در سطح  داريد و نه  امنيت  زمين

  .   كنيد  او را درك  كند و عظمت  شمارا تقويت  شعور باطني  ايمان  روح  با افاضه
  ما به :فرمايد مي. كند مي  بحث  است  داده  آدم  بني  به  كه  از كرامتي  و تعالي  هفتاد خداوند تبارك  در آيه

و   طيب  يها روزيو   بر درياها و صحراها نموديم  را حاكم آن هاو   بخشيديم  و حرمت  كرامت  آدم بني
  .  داديم  ديگر  برتري  از خاليق  و بر بسياري  داديم آن ها  طاهر به

 انسان ها :فرمايد مي  كه  اسرار آميز است  و از آيات  يمو عظ  جيببسيار ع  از آيات  قرآن در  هم  آيه  اين
.  ايم  قرار داده  آدم بني  براي  شريفه  يهآ  امتياز در اين  نوع  سه. اند  شده  ما واقع  و كرامت  متحر  مشمول
ها و بر دريا  حاكميت اين كهو ديگر   است  شده   دا واقعخ  و حرمت  كرامت  مشمول  انسان  اين كه  يكي

و طاهر   طيب  يها روزيخداوند   و امتياز سوم  پيدا كرده  هست  آفرينش  در عالم آن چهصحراها و 
  ييها  و مزه  ييو از نظر چشا  يياز نظر زيبا.  نيست  امراض  به  آلوده  كه  ييروزي ها.  كرده  او خلق  براي
  به  كه روزي هاو   بخشد بر ساير رزق مي  انسان  به  كه  رژيو از نظر نيرو و ان دهد مي  انسان ذايقه  به  كه

  خاصي  عده  به  مخصوصي  يلتفض  يك  وعده  شريفه  آيه  و در انتهاي. دارد  برتري  است  داده  حيوانات
  .خلقنا تفضيالً  كثير ممن  علي  فضلنا هم :فرمايد مي. دهد مي

  بني  سواي.  است  داده  آدم بني  خداوند به  كه  است  رامتيك  مينه  شريفه  آيه  در اين  توجه  قابل  مطالب
  .ندو عالم  آدم  ساخت  و مصالح  آفرينش  عامل  هم  فرشتگان. هستند  و حيوانات  و نباتات  جمادات  آدم

  و آزادي  لاستقال  از سرمايه  پيدا كرده  انتقال  شخصيت  عالم  به  شده  خارج  تيئاز  شي  كه  تنها موجودي
و   خداوند صورت اوالً.  است  انسان  همين ،پذيرد نمي  كند و محكوميت پيدا مي  حاكميت  مند شده  بهره
  به  كه  و قيافه  صورت  اين :اند گفته.  است  خود نداده  خلوقاتاز م  يك هيچ  به  كه  او داده  به  اي  قيافه
  اگر خداوند بخواهد خود را به  يعني.  ستخدا  نأش  مناسب  كه  است  اي و قيافه  صورت  است  داده  انسان
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خدا   نأش  مناسب  صورت  ببينند و بشناسند آن  ييو هيوال  او را در قيافه  تا مردم ظاهر سازد  صورتي
  صورت  به  كند كه پيدا نمي  و ذاتي  وجودي  تنزل خداوند هرگز.  داده  انسان  به  كه  است  صورتي  همين

  است  اين  معناي  مجرد به.  است  مجرد و نامتناهي  حقيقت  خود يك  ر ذاتاو د. ظاهر گردد  مخصوصي
. گيرد خود نمي  به  و قيافه  رد، صورتپذي حدود نمي و  رنگ.  نيست  خود چيزيبه جزخود   در ذات  كه

اند و  ظاهر شده  مخصوصي  در صورت  كه  موجوداتي. آورد مي به وجود  محدوديت  و قيافه  زيرا صورت
.  داده  را تشكيل آن ها  هيكل  كه  است  موادي  محدوديت  دليله ها ب صورت  اين. باشند مي رؤيت  قابل

از   حدود و قيافه  و با اين اند قرار گرفته  ييو زيبا  و رونق  از رنگ  در لباسي. اند كرده پيدا  محدوديت
  از موادي  سنگين  باشد و خواه  لطيف  خواه آن ها  زيرا هيكل. ندا و ممتاز شده  ديگر مشخص  وجوداتم

مانند   و يا از عوارضي ندهست  مختلف  هاي كميت  به  تقسيم  خود قابل  در ذات  كه  است  شده  تشكيل
       كيفيت  يعني  است  كيفيت  از مقوله  كه آن ها  و امثال  ييو زيبا  و رنگ  و شفافيت  صفا و نورانيت

.  و كيف  كم  مقوله. اند آمده به وجود  دو مقوله  با همين  عالم  موجودات  دهد و تمامي مي  را تشكيل ها آن
  كه  ييو زيبا  و حركت  و حيات  و رونق  رنگ  به  مربوط  و كيفيت  حدود و ابعاد است  به  مربوط  كميت

و   و ابعاد است  جسمانيت مبدأ  كه  ماده  اصل. گيرد مي  سرچشمه  ها از دو اصل ها و كيفيت كميت  اين
اند   تجزيه  قابل  از نظر كيفيت  هم. باشد مي  ييو زيبا  و رنگ  و حركت  حيات مبدأ  مجرد كه  روح  اصل
  است  رديجو م  لطيف  نهايت  بي  حقيقت  يك  خداوند متعال  مقدس  ذات  وليكن.  از نظر كميت  و هم
  نگاز ر  در لباسي  پذيرد كه مي  كيفيت  هم  در حدود و ابعاد ظاهر گردد و نه  د كهيرپذ مي  كميت  نه  كه

 دارد  و ذاتي  وجودي  امتناع  پس.  نيست  و كيفي  كمي  تجزيه  قابل  مخلوقاتمانند . ظاهر شود  و نورانيت
  بعضي  وليكن د ظاهر گرددو ابعا  از صورت  اي و قيافه  ود بگيرد و در لباسو ابعاد بخ  صورت اين كهاز 

   صورته  علي  نساناال  خلق  اهللا  ان :  معروف  حديث  از دانشمندان
  مناسب  كه  داده  و كيفيت  از كميت  لباسي  انسان  قامت  خداوند به :اند  و گفته  كرده  توجيه اين طوررا  
  افهقي و  در صورت  كه  داشت  مكانو يا ا  دانست خود مي  اگر خداوند مناسب  يعني.  خود او است  نأش

  همين به جز  و مدالي  كرد و نشان مي  خود انتخاب  را براي  انسان  ترصو  ظاهر گردد همين  مخصوصي
  كه  و صورتي  قيافه  همين  دليل  خداوند به  پس.  دانست خود نمي  نأش  را مناسب  انسان  و قيافه  صورت

و   و او را در قيافه  اعتنا نموده  انسان  نأش  به  يعني  دانسته  كرامت  مستحقاو را   است  داده  انسان  به
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در  آن چهكند   گردش  خلقت  عالم  در تمام  انسانو اگر   ظاهر نموده  است  و عظمت  عزت  مايه  كه  لباسي
  همه. بيند خود نمي  افههتر و باالتر از قيب  اي  و قيافه  ببيند، صورت  از نزديك  است  عالم  ظاهر و باطن

  گاهي  كه  ييو باالتر تا جا بهتر  اي  در قيافه  انساناند و  قرار گرفته  انسانتر از  نازل  چيز در مرحله
  مطابق  هم  صورت  آن  كند كه ظاهر مي  مخصوصي  صورت  به  خواب  را در عالم  نخداوند فرشتگا

دانند و  را نمي  يانسان  و قيافه  صورت  قدر اين   كه دم هاآ  خدا بر بعضي  و گاهي  است  انسان  صورت
و   حركت  حيوانات  روش  د بهانسان  صورت  به اين كهكنند با  مي  آلوده  و معصيت  گناه  ا بهخود ر
  و در صورت  نموده  سلب آن هارا از   يانسان  صورت  يعني. كند مي  را مسخ آن هادارند   فعاليت

  صورت  به  اسالم  مقدس  از ظهور دين  پيش  كه  ليياسرا از بني  مانند طوايفي. سازد مي ظاهر  حيوانات
   . نيئخاس  كونوا قرده: فرمود آن ها  به  اي شدند و خداوند در آيه  مسخ  مونو مي  خوك
 باشيد  حيوان  ايد پس گرفته  پيش  حيواني  كنيد و روش نمي  خود عمل  يانسان  وظايف  به  كه  اكنون  يعني
خدا   كه  صورت  اين  پس. كند آن ها  را از تن  يانسان  لباس  نمود و اين  مسخ  ميمون  صورت  را به آن ها

برتر و باالتر از   كه  كرامت  همين  بر پايه.  اوست  و كرامت  لطف  از داليل  يكي  است  داده  آدم  بني  به
را در اختيار   طبيعت  و عوامل  طبيعت  يعني.  است  داده  يتاو حاكم  ، خداوند به ديگر است  موجودات

بر   جا حاكم  همه  ييو يا سفر فضا  يييا صحراباشد   ييرود، سفر دريا هرجا مي  به  انسان  قرار داده  انسان
  سازد و اين را مسخر خود مي  و مريخ  ماه  هكند و كر پيدا مي  رود حاكميت  هرجا مي  به.  است  طبيعت

   .االرض  و ما في  السموات  ما في  سخر لكم: فرمايد مي  كه  است  را خدا امضا نموده  سند حاكميت
.  است  آمدهشما در  فرمان  به.  است  آدم مسخر شما بني  ها هست و زمين آسمان هادر   چههر  يعني 

  آدم  سجده  را امر به ن هاآخداوند   هستند كه  فرشتگان  و روشن  و نوراني  لطيف  موجودات  بهترين
  عنايت آن ها  به  هم  بخصوصي  و مزاجي  روحي  مواد غذاوي  و شرافت  كرامت  همين  پايهكند و بر مي

  غذاي. دارد  ديگر فرق  و موجودات  ساير حيوانات  با غذاي آن ها  و جسماني  مادي  غذاي.  است  فرموده
را   انسانخداوند   يعني.  است  پيدا كرده  انسان  به  اختصاص  ستا  و حكمت  علم  كه  هم آن ها  روحاني
قرار   انسان، در اختيار  است  و حكمت  علم  خود را كه  مخصوص  و غذاي  خود حاضر نموده  سر سفره

و   علم  وليكن باشد  داشته  و معنوي  مادي  ذايغ  به  شود و احتياج  تغذيه اين كهاز   است  خدا منزه.  داده
و او   فرموده  عنايت  هم  انسان  به  او است  مخصوص  كه  و حكمتي  علم  از اين.  ستخدا  مخصوص  حكمت
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  حكمت و  ايمان  كه  ابدي  حيات سند ، قرارداده  كوثر است  حوض   همان  كه  حيات  آب  را سرچشمه
  وند، ش مي  و حكمت  ايمان  روح  جهز بهم  كه  كساني.  داده او  به  است
  كنند و در جوار رحمت پيدا مي  ابديت  د خداوند متعالمانن.  ستآن ها  سند ابديت  و حكمت  ايمان  اين
  عده  به  فضيلت  آن  برد كه مي  اسم  هم  مخصوصي  از فضيلت   شريفه  آيه  گيرند در آخر اين قرار مي خدا

و   و اخالص  خلوص  مند شوند از طريق بهره  از آن  قسمتي  ندارد كه  گيرد، عموميت مي  تعلق  خاصي
شوند  مي  خدا شناخته  د از افراد حرمشو يپيدا م آن ها  براي  و لقاء الهي  معراجي  حالت  و اطاعت  بندگي
كثير   علي   فضلنا هم :فرمايد مي  شريفه  شود در آخر آيه واگذار مي آن ها  به  انسانو   امور جهان  و اداره
  .تفضيالً خلقنا  ممن
از كافر و  انسان ها  تمامي  حال  شامل  مييبگوكه   نيست  خود باقي  عموميت  به  شريفه  در آيه  جمله  اين

  استفاده  و كافر از آن مؤمن. دارد  عموميت  روزي  و طيبات  در خلقت  زيرا فضيلت شود مي مؤمن
  فضيلت  شريتب  از جامعه  بر بسياري  ارند كهد  امتياز مخصوصي  االيمان  خالص  ينمؤمن  كنند وليكن مي

  واقعه  يا در سوره. الشكور  عبادي  من  و قليل: مايدفر ميديگر   در آيات چنان كه. كنند پيدا مي  و برتري
   . المقربون  اولئك  السابقون  والسابقون: فرمايد مي

  خدا بهره  خصوصي  ز افاضاتها ا  ، بعضيدهد يم  برتري انسان ها  خداوند به  كه  شريفه  ايه  همين  برپايه 
و در   آخرت  عالم در  كه  است  و مقاماتي  درجات  مشعر به  آيه  اين. شود مي  مطرح 71  آيه ،شوند مند مي

  وارد بر جمعي  انسانبسا   چه.  ظهور نيست  در دنيا قابل  كند ولي پيدا مي  حقيقت  الهي  حكومت  هداير
تواند  مين  كسي  از انبياء و اولياء هستند وليكن  اي  ها عدهن آ  و در ميان د ها نفر هستندص  شود كه مي

    ها وارد مسجد  عرب  بعضي  گاهي.  است  پايين  يك باال و كدام  يك كدام  جهدر  بدهد كه  تشخيص
  و پنجاه  چهل  ديدند اين يباشند، م  داشته  تيسؤآالرا بشناسند و از او   خواستند پيغمبر اكرم شدند مي مي

محمد   محمد؟ كدامتان  ايكم  :گفت كرد مي مي  سؤآلوارد   اند تازه  وار كنار يكديگر نشسته  نفر حلقه
  با آن  كسيهر.  نيست  چنين  آخرت  در زندگي  وليكن كردند مي  پيغمبر اشاره  به  بعد مردم. هستيد
باشد   صد درجه  يكي  اگر ايمان  كه  يبه طور. شود وارد ميخود   نأش  مناسب  واقعي  و دركات  درجات
در  و مخصوصاً  باال تر است  صد درجه  آن  د كهشو مي  مشخص ، درجه  و نه نود  ديگري  آن  و ايمان
  نظامات. شود مي  و معلوم  مشخص كامالًها  ها و برتري تفاوت  اين  آخرت  عالم  اجتماعي  نظامات
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يا پيغمبر برسند   امام  خدمت يك نواخت انسان ها  تمامي  كه  نيست  شكل  اين  به  آخرت  عالم  اجتماعي
  در مقام  آخر قرار داده  اول  را در درجات آن هاخداوند . باشند  داشته  تماس آن هابا  و مستقيماً
و يا  آن هابعد از   دوم نفر  كه  هستند و كساني  تاريخ  يانسان ها  برتر از تمامي  قدرت  و اعمال  حاكميت
  يك مثالً. گيرند بعد قرار مي  ند در درجاتهست  و حكمت  و قدرت  از نظر علم  و چهارم  سوم  نفرات

  مردم  ديني  و تربيت  دعوت  خود واسطه  زندگي  در دوران  كه امام زاده  و يا يك  عالم  پيغمبر يا يك
  اجازه  روز قيامت امام زادهو   پيغمبر يا امام   همان  كرده  دايتخدا ه  دين  را به آن ها  خود  بوده  زمان

  را بپذيرد و به آن ها  همه  شده  او متوسل  و به  كرده  او مراجعه  به  او را شناخته  كسهر  ند كهك پيدا مي
  و به كند  تواند شفاعت خود را مي  نفر افراد امت ميليون هاپيغمبر شايد   يك .برساند  بهشتي  زندگي
  . برساند  بهشتي  زندگي

  ييو دنيا  ديني  يها خواهشپيشوا   و از آن  داشته  مراجعه  بر حقي  پيشواي  يك  در دنيا به  كسهر
كند   دهد مراجعه مي  خود اجازه  به  ، روز قيامت ثر دانستهؤخود م  و پيشرفت  و او را در موفقيت  داشته

قيد و   خود را بدون  به  مراجعين  دارد كه  اجازه  هم  شخص  و آن  بوده  توسلاو م  به در دنيا  كه  كسي  به
  شفاعت  ها مسئله  ييو پذيرا  مراجعات  از اين. اند بپذيرد  داشته  كه  اميد و توسلي  همان  دليل  به  شرط

هستند   نجات  مستحق  كه  انسان هايي  سراغ  اولياء خدا به  كه  معنا نيست  اين  به  شفاعت. گردد داير مي
  يانسان ها  كه  است  اين  معناي  به  بلكه. برسانند  بهشتي  زندگي  را بگيرند و به آن ها  بروند و دست

پيدا  آن ها  به  اند اميدواري  شده  تغذيه آن ها  و از مكتب  اولياء خدا بوده  به  در دنيا متوسل  كه  مستحق
  اين  به. شوند مي  واقع آن ها  مورد قبول  اميد و رفتن  همين  دليل  روند و به مي آن ها  طرف  اند به  كرده

  خدا داخل  رسول  فاعتش  به  خدا شده  دين  خدا آشنا به  رسول  هدايت  در دنيا به  كه  سلمان مثالً  ترتيب
  او به  او يا بعد از مرگ  تحيا  در زمان  كه  افرادي  كند تمامي پيدا مي  اجازه  ود و باز سلمانش مي  بهشت

به . برساند  بهشتي  زندگي  را به آن هاكنند بپذيرد و  مي  او مراجعه  به  و در قيامت اند  شده  او متوسل
 به وجود  و محبت  خود عاطفه  و در مخدومين  داده  انجام  دنيا خدماتي  در زندگي  كه  كسهر  كلي طور

  ، اين يمال  خدمات  از نوع  مادي  و يا خدمات  و تربيت  تعليم  از نوع باشد  معنوي  خدمات  خواه  آورده
كند  پيدا مي  اجازه  در آخرت  نموده  نوسأخود م  به را  اي  و عده  داشته  كه  خدماتي  دليل  به  خادم  انسان

كنند خود را  پيدا مي  او اجازه  از مخدومين  برساند و باز هر يك  بهشتي  زندگي  خود را به  مخدومين  كه
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خدا   ا دينب  ارتباط  واسطه ميليون هابا   انسان  يك  گاهي  كيفيت  همين  به. خدا بكشانند  رحمت  دايره  به

  بهترين و  گيرند و آخرين يكديگر قرار مي  ها رديف  واسطه  اين  تمامي. كند خدا پيدا مي  و رسول
  . هستند )ع(اطهار  ها ائمه  واسطه
ها   واسطه به وسيلهگيرد  مي  باال سرچشمه  از مقامات  كه  الهي  فيوضات  كه  است  عجيبي  نظام  نچني يك

  و يا يك  پرست  بت  يك  گاهي. رسد  مي اند  و يكديگر را شناخته  در دنيا بوده  كه  بر حقي  و پيشوايان
  را دوست  يمؤمن  بنده  يك  كه  قدر بوده  او همين  و ديني  يانسان  سرمايه  كه  يانسان  و يا يك  ييبودا

، و  شده  واقع مؤمن  آن  محبت  مشمول  اي  و كلمه  و يا با عملي  گرفته  از او جواب  داده  او سالم  به  داشته
  شود و آن مي  واقع مؤمن  آن  شفاعت  مشمول  رابطه  همين  دليل  به  آمده به وجود  قلبي  رابطه آن ها  بين

  او به  پرستي بكشاند زيرا بت  بهشتي  زندگي  به  را همخود   پرست بت  كند دوست پيدا مي  جازها مؤمن
و   و با او رابطه  داشته  را دوست مؤمن  بنده  لذا آن. عمد و عناد  دليل  به  نه  و شعور بوده  عقل  ضعف  دليل

سرو يا   ختدر  گيرند مانند يك قرار مي  يعجيب  در نظام انسان ها  كيفيت  اين  به.  است داشته  مراوده
  آخرتي  نظام .اند قرار گرفته  مختلف  در درجات  طمخرو به صورت  هايش  ها و شاخه برگ  صنوبر كه

  براساس  عالم  اهل  اكثريت  :فرمايد كه مي  شريفه  آيه  در اين  اي خداوند جمله. است  كيفيت  همين  به  هم
   . يمينهب  كتابه  اوتي  فمن :فرمايد  مي. شوند  مي  كشيده  بهشت  كنند و به ا ميپيد  نجات  جمله  اين

  آن  واقعي  معناي  وليكن. شود  داده  راستش  دست  به  عملش  نامه  كه  كسي  است  اين  ظاهر آيه  معناي 
  كرده  تنظيم  ييگرا  قو ح  ييجو  و حق  و امانت  خود را از مسير صداقت  زندگي  كه  كسي  كه  است  اين
  ييگرا  و از باطل  گرا بوده  خود حق  در ذات.  خيانت  از راه  نه  بوده  خدمت  از راه  و روزيش  رزق. باشد

 از  خدا و اولياء خدا داشته  به  قلبي  گرايش.  صداقت  گو و در خدمات در گفتار خود راست.  فر داشتهتن
  نتيجه  كه  است  كسي  اين.  متنفر بوده  و ظالمين ستم كارانو از   مدهآ مي  خوشش  خدا و پيغمبران  نام

  به  هرگز متمايل.  آمده به وجود  ييگو و حق  ييجو حق  از طريق  كه  است  عمل  تابك  همان  اعمالش
در   و شناسنامه  و اجتماعي  و ساز ديني  از نظر ساخت  وليكن.  خدمت  به  متمايل  بلكه  نبوده  خيانت
و يا   بوده  خوب  و يا مسيحي  بوده  خوب  يهودي مثالً  شده  شناخته  باطل ظاهراً  كه  است  بوده  خطوطي

  و قرآن  ايمان  او به  جهل  دليل  به  است  نداشته  و قرآني  ايماني  شناسنامه اين كهو   بوده  خوب  ييبودا
از مسير   زندگيش.  گرا بوده جو و حق حق  از نظر رواني  نامند وليكن مي  را مستضعف  افرادي  چنين  هبود
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 شوند مي  كشيده  بهشتي  زندگي  هب اين ها  تمامي.  و خيانت  از مسير ظلم  نه  شده  حاصل  و امانت  صداقت
 بيشتر و و  ها خيلي  رسند و وابسته و ميليارد مي  ميليون  به  گاهيباشند   پيشوايان  ها كه واسطه  پس
اند   بوده  و حقيقت  حق  اند دشمن  عنود و معاند بوده  و شناخته  دانسته  كه  انسان هاييتر  و در انتها زياد

  .اند داشته  دشمني  حق  اهل با  دوم  و در درجه
  به آن ها  و ستم  ظلم  زيرا دامنه.  است  قطع انسان ها  از تمامي آن ها  قلبي  رابطه  هستند كه  كساني آن ها
با   هم  ندارند و كسي  با كسي  و رواني  قلبي  از رابطه. اند قرار گرفته  و مورد تنفر جامعه  رسيده  كس  همه

از خدا و  آن ها  رابطه كامالًباشند،   شايد بسيار كم  كه  افرادي  چنين. ندارد  و رواني  قلبي  رابطه آن ها
مانند   درست  كه  است  عجيبي  نظام  چنين  يك. دهستن  خلود در جهنم  به  مو محكو  است  خدا قطع  خلق

  آيه  سميتج  معناي. اند خود قرار گرفته  مخصوص  در جاي  كدام هر  يا ساختمان  ماشين  يك  طعاتق
  .فتيال  و ال يظلمون :فرمايد مي  خداوند در آخر آيه  كهاست   يفهشر

  به  يانسان  به  كه  بسيار ضعيفي  باريك  رشته  با همان .شود نمي  ستم آن ها  به  هم  باريكي  برابر نخ  يعني
  .شوند مي  دهكشي  بهشتي  زندگي  اند به  داده  سالم  يتانسان  دليل

  
  52فصل 

  . قيامت  و يسار در عالم  يمين  و معاني  اعمال  كتابت 
از   تحضر  آن  و وحشت  با افكار مردم  در ارتباط  اكرم  رسول  حضرت  مختلف  حاالت
  . )ع( ابيطالب  ابن  علي  واليت  مقام  معرفي
  روز  شبانه  پنج گانه  نمازهاي  اوقات  تعريف
   و باطل  حق  خاصيت

  
نكند و   كرا در  حق  حقيقت ،دنيا كور باشد  در اين  كس هر: فرمايد مي  هفتاد خداوند متعال  در آيه

.  تر است   گمراه  شود و او در آخرت ر محشور ميكو  هم  باشد در آخرتن  حق  حقانيت  درك  حاضر به
  خوابيده در دنيا مي  گردد كه مي   خارجشود و از قبر  مي  زنده  وضعي  در همان  انسان  است  مسلم آن چه

و   كميت  با هر نوع. كند نمي  را عوض  انسان  و معنوي  مادي  وضعيت  و بيداري  خواب.  شده و بيدار مي
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  فردا صبح  وضعيت  مانبا ه.  را دشمن  و ديگري  ايم داشته  را دوست  يكي  ايم خوابيده  ديشب  كه  كيفيتي
با   كيفيت  همين  به  هم  از نظر بدني. شود نمي  ما زياد و كم  براي  چيزي  خواب  در عالم.  شويم بيدار مي
  فردا صبح  مرض  با همان  چطور بودهو   ما چگونه  و قيافه  و رنگ  ايم خوابيده  كه  و كسالتي  هر مرضي

و   احتضار از نظر مزاجي  در حال  انسان  يك.  است  شكل  همين  به  هم  و حيات  موت  شويم ار ميبيد
با   است  و از دنيا رفته  و چطور بوده  چگونه انسان هااو با   رابطه  و عدم  و رابطه  و رواني  و فكري  بدني
  اوست  مانند خواب  انسان  مرگ  درست. شود بيدار مي  و زياد در قيامت  كم  اي هذر  بدون  وضعيت  همان

  خود آگاه  از مرگ  شدن  ندهبعد از ز  هم  مردگان. خود  شود از خواب بيدار مي  خوابيده  كه همان طور
  دوستان  بينند بعضي مي  ديگر كه  مياند و عال  داشته  قبال آگاهي  هك  قبر و قبرستاني  از منظره. شوند مي

و او بعد از   پا شده  به  قيامت  فهمند كه مي  و مشخصات  ميعال  اند با اين شده  و حاال زنده  از او مرده  پيش
داند و  خود را نمي  خبر است از خود بي  مرگ  و يا در حال  خواب  در حال  انسان.  است  شده  زنده  مردن
. دهد را خبر مي  وضعيت  همين  شريفه  آيه  خداوند در اين. دهد  انجام  خير و شري  شناسد تا عمل نمي
  حقانيت  را به  و حق  نبوده  حق  طالب  كه  شنوا و با دلينابينا و نا  با دل اين جادر   سهر ك :فرمايد مي

  اعمي  االخره فهو في  اعمي  هذه  في  كان  من. شود مي  زنده  كيفيت  همين  به  هم  در آخرت  و نشناخته  نديده
  .سبيالً  و اضل
  از نظر رواني  شريفه  آيه  اين  داليل. شود مي  او اضافه  بر گمراهي  هم  هنمر  يك  آخرت  عالم در  يعني

. فهمد داند و نمي را نمي  آخرت  گيرد باز هم قرار مي  آخرتي  در وضعيت  انسان  وقتي  كه  چطور است
اگر  مثالً.  است  مسئوليت  درك  عدم  قلب  كوري.  نيست  عالج  قابل  كه  چيست  قلب  كوري اوالً
  مسئوليت  نه.  است  مردم  مال  اين  داند كه نمي  شود مسئوليت رو به رو  مردم  با زراعت  وسفنديگ

  فهمد كه مي  خلقي  مسئوليت  هم  و نه  هكرد  نهي  غاصبانه  را از تصرفات  انسانخداوند   داند كه مي  ييخدا
  مردم  با مال  كه  انسان  وليكن. گيرد خود را مي  مال  كند و غرامت مي  مرا مجازات  زراعت  دا صاحبفر

  خداوند تصرفات  كند كه مي  احساس  كند هم مي  را احساس  دو  مسئوليت  اينشود  مي رو به رو
  مردم  در برابر مال  انسان  در نتيجه. گيرد يرا از او م  غرامت  مال  صاحب  و هم  كرده  را نهي  غاصبانه
اين در   پس. فهمد نمي  مسئوليت  حيوان  كند وليكن مي  خودداري  غاصبانه  ز تصرفاتا. شود مي  متوقف

  حيوان  قلب  فهمد و چشم بيند و مي را مي  مسئوليت  اين  كه  است  روشن  انسان  قلب  چشم  مييگو مي جا
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  كه  دنيا وقتي  در زندگي  انسان. كند نمي  احساس  ديگري  ند، مسئوليتبي را مي  علف  فقط  است  تاريك
و   كند، گناه مي  را احساس  دو مسئوليت  اين شود و مي رو به رو  و جنايت  و جرم  و معصيت  با گناه

  ادراكات  آن. دگذار يم  احترام  است  مسئوليت  كه خود  قلبي  ادراكات  به. كند  مي  را ترك  معصيت
. گذارد مي  خود احترام  مسئوليت  احساس  گيرد به قرار مي  كه  ر برابر هرگناهيشود د بيشتر و بيشتر مي

 مانند موال امير  كه  ييشود تا جا  ، زيادتر و زيادتر مي  و شعور است  فهم  همان  او كه  قلبي  رؤيت
  گناه  بزرگ  رقم  ببخشند و در برابر اين  من  را به  زمين  كره   اگر تمام :فرمايد مي  السالم  عليه  ينمؤمنال

  هرگز چنين  نمايم  را از او سلب  گندمي  و دانه  كنم  ستم  اي  مورچه  به  كه كنند  خواهش  از من  كوچكي
  من  براي  و مسئوليت شود مي  زيرا دنيا تمام.  پذيرم نمي  كوچكي  گناه  چنان  ابر يكرا در بر  بزرگي  رقم
  عصمت  مقام  گردد تا به تر مي تر و روشن  با تقوا روشن  آدم  قلب  مسير چشم  در اين. ماند مي  باقي
خود   به. كرد  خود را سركوب  ما وجدان  اصطالح  به  اعتنا نكرده  مسئوليت  آن  اگر به  وليكن. رسد مي

 شد  گناه  مرتكب.  آورم مي  دست  به  كه  است  وليپ  ينهم  ؟ اصل چيست  و خلقي  ييخدا  مسئوليت  :گفت
  مسئوليتش  احساس شود مي رو به رو  با گناهي  دوم  مرتبه در. گردد تر مي  ضعيف  مسئوليت  احساس  نآ

  او و احساس  وجداني  مخالفت  كه  ييتر تا جا  تر و ضعيف  ضعيف  سوم  و باز با گناه  تر است  ضعيف
  و معصيت  از گناه  همه  اين  كند كه پيدا مي  هم  و شوق  و شايد ذوق رود مي  از بين  كلي  به  مسئوليت
شود  او در دنيا كور مي  قلب  چشم  تتا عاقب  نموده  پيشرفت  و مادي  ر ماليو از نظ  پيدا كرده  موفقيت
  بلكه. ندارد  و رواني  وجداني  تيناراح  برساند باز هم  قتل  را به  گناه بي  انسان  اگر هزاران  كه  آن چنان

و   بينا و فاقد مسئوليتنا  قلب  با همين.  است  بوده  قدر كار خود موف  كند كه پيدا مي  هم   و شوق  ذوق
  و اضل :فرمايد  خداوند مي  كه  دوم  و اما جمله. شود مي  زنده  هم  در آخرت  است  تهاز دنيا رف  كه  وجدان
  قلب  بگيرد و كوري  خدا و اولياء خدا تماس  تواند با مكتب در دنيا مي  كه  است  جهت  اين سبيال از

  راه  كسي.  او ميسر نيست  براي  و تماسي  ارتباط  چنين  يك  در آخرت  كند وليكن  خود را معالجه
را   راهه و بي  و راه  دهقرار دا  مطلق  او خود را در جهل  بلكه. بندد او نمي  روي  را به  يتانسان  و راه  بهشت
اين   نه.  است  و طبيعي  خلود قهري  يك  و محكوميت  خلود او در عذاب  پس. بگيرد  تصميم  فهمد كه نمي
  .باشد  او را كور نموده  قلب  باشد و چشم  زده  اي  او ضربه  به  كسي كه

  را در   و خيانت  و خدمت  معاش  و كسب  زندگي  خداوند وسايل  كه  است  در دنيا طوري  انسان  زندگي
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  بخواهد خيانت  هركس  كه  آورده به وجود  و وضعيتي  و بد قرار داده  نيك  يانسان ها  اختيار تمامي
  كند امكانات  بخواهد خدمت  هم  كسيو هر. در اختيار دارد  خيانت  امكانات و  خيانت  كند وسايل

 دارد مي  را در دنيا مخفي  كاران و خيانت  بدكاران  و گناه  رمخداوند ج  از طرفي. در اختيار دارد  خدمت
  زود به  خيلي  نيكان. كند پيدا مي  و امانت  خدمت  به  رتزود شه  و خيلي  خيانت  به  دير شهرت  خيلي
      پيدا   اجتماعي  محبوبيت. گيرند ار ميقر  مردم  و ترغيب  تشويق  در معرض. شوند مي  شناخته  نيكي
منفور و زود   شدند خيلي  اگر شناخته شوند و  مي  شناخته  بدكاري  به دير  خيلي  بدكاران  كنند وليكن مي

. دهند  خود ادامه  زندگي  كنند و به  زندگي  توانند با مردم مي  باز هم. شوند نمي  واقع  مطرود جامعه
در   طور رايگان  به  ديني  و تعليمات  تتبليغا.  هست  در اختيار هر دو گروه  و مادي  مالي  امكانات

و   ندامت  پيدا كردند حالت  خود آگاهي  بدكاري  به  بدكاران  كه  وقتي  عالوهه ، ب اختيار هر دو طايفه
    پيدا   قلبي  نرمش. گيرند قرار مي  الهي  و عنايت  لطف  لزود مشمو  پيدا شد، خيلي آن هادر   پشيماني

را  آن هاكنند خداوند   خود را از خود راضي  ظلم  به  داشتند و توانستند مظلومين  اگر قدرت. كنند مي
كنند و   را از خود راضي  گذارد تا مظلومين مي آن هادر اختيار   امكانات آن قدرخدا  .كند مي  كمك

او   از گناه  و عذرخواهي  ظالم  مراجعه  محض  به  هستند كه  و مهربان  رئوف آن قدر  هم مؤمن  مظلومين
  كه  در اختيار ظالمي  اگر امكاناتي  داند كه  خود مي  علم  خداوند به  كه  است  در صورتي  اين. گذرند مي

خود   و اگر خداوند در علمكند  مي  را از خود راضي  هد مظلومينقرار د  است  پشيمان  و گناه  از ظلم
  كند و معذرت  مراجعه  مظلومين  به  ندارد كه  و استعدادي  قدرت  چنان  كار يك  توبه  ظالم  اين  كهبداند 
  آخرت  در عالم  كه  وقتي. كند مي  منتقل  آخرت  عالم  و را بهكند و ا مي  را قبول او  نمايد توبه  خواهي

  عجيبي  و شوق  ذوق  و خداوند او را پذيرفته  است  از دنيا رفته  با توبه  ظالم  فالن  دانستند كه  مظلومين
و   و سالم  و شوق  و با ذوق كنند مي  ييكار پذيرا  توبه  ظالم  از آن  شود كه پيدا مي مؤمن  در مظلومين

  بدون  گيرند كه مي  انتقام   از ظالم  وقتي  لمعا  در آن  مظلومين. رسانند مي  بهشتي  زندگي  او را به  اتصلو
زياد   دنيا خيلي  در زندگي  كاران  توبه  براي  امكانات  پس.  تاس  و در نزد خدا محكوم  از دنيا رفته  توبه
  انسان  يك  چگونه  الهي  رحمت  سعه  با اين  كه  كنم مي  تعجب :گويد مي  چهارم  امام  كه  يبه طور.  است

  . شود مي  جهنم  عذاب  به  محكوم
    بندگان  به  دا را نسبتخ  و رحمت  فتأر  ئلهو مس  بشناسيم  توانيم كار مي توبه  ةدر توب  كه  ديگري  مسئله



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  هستند كه  اي مانند بنده  انكار گناه.  كار است و توبه  تائب  انسان  به  خداوند متعال  عجيب  توجه.  بدانيم
  جاي  به  موال خود را كنار كشيده  قدرت  از دايره  فرار از مجازات  و براي  كرده  خود ستم  موالي  به

  توبه  اگر هم  فراري گناه كار  بنده  اين. اند گرفته  خود فاصله  از موالي  سخصدها فر و  رفته  دوريبسيار 
. خود برگردد  موالي  سوي  كند به  طي  بسيار زياد را دو مرتبه  فاصله  آن  موال بايستي  رضايت  كند براي
  در استعداد خود نبيند آن  فراري  شايد برده  هك  تصور است  موال قابل  او به  عهمراج  براي  زحمت  دو نوع
  از موال و خجالت  خواهي  معذرت  يكي. گرددموال بر  سوي  كند و به  را تحمل  و زحمت  رنج  دو نوع
از   فراري  بنده  وليكن. موال  سوي  به  دور و بر گشتن  فاصله  آن  كردن  او و ديگر طي   در مقابل  كشيدن

خود   يآسمان  موالي  به  گرايش  محض  كند، به  اگر بخواهد توبه. شود نمي رو به رو  حماتيز  خدا با چنين
خدا   كند لطف  خواهي  جور معذرت  كند و چه  جور توبه  فكر كند چه اين كه  بدون  قلبي  با گرايش  فقط

  است  و بوسيده  گرفته  را بغلموال او   ييگو  كه آن چنان. كند پيدا مي  او نرمش  قلب. گيرد  ياو را فرا م
  راه  نيست  و ديگر الزم باشد  قلبي  نرمش  همان  كه  ادهاو قرار د  را در قلب  گرايش  اجر آن  و بالفاصله

موال   بلكه كند  خواهي  و معذرت خود برساند  خداي  بكشد و خود را به  را برگردد و زحمت  شده  طي
  بندگان  براي  توبه  پذيرش.  است  خود قرار داده  لطف  و او را مشمول  هرسانيد  فراري  بنده  خود را به

  شود، بعد توبه مي  بنده  حال  شامل  الهي  لطف  اول  نيست  معلوم  كه  است  و عجيب  سريع آن قدر  فراري
  سرعت  الهي  فلط آن قدر  يعني. شود او مي  حال  شامل  الهي  عد لطفو ب كند مي  توبه  اولكند و يا  مي

و او   آمده  الهي  لطف  و يا اول  آمده  الهي  و بعد لطف   كرده  او توبه  نفهمد كه  كار هم  شايد توبه  دارد كه
تا .  است  و آسان  روان  دنيا خيلي  در اين  تائبين  و توبه  حق  به  گرايش  در هر صورت.  است  كرده  توبه
  و از گناه  كرده  مبارزه  نفس  با هواي  دارد كه  هم  اجر مخصوصي  توبه  قبولي بر  كار عالوه  توبه  كه  ييجا

  شهرت  و جنايت  و جرم  و ستم  ظلم  زياد به  خيلي  كه  كساني  براي  امكانات  اين.  است  كرده  خود توبه
  امكاناتي  صد هزارم  ، يك فتاز دنيا ر  توبه  و بدون  ايتو جن  جرم  به  كامل  اما اگر با شهرت. اند افتهني
  به  بعد از مرگ  بالفاصله.  نيست  فراهم  آخرت  كند در عالم  تا توبه  بوده  او فراهم  در دنيا براي  كه

  او با مظلوميني  فاصله. گيرد قرار مي آن ها  و حزب آن هادر باند . شود مي  خود ملحق  ظالم  پيشوايان
  كه  هم  شهرتي  با آن.  زياد است  اند خيلي شده  گير او شناخته  انتقام  مندارند و دش  از او شكايت  كه

 مأيوس  و حق  حق  اهل  به  خود را از گرايش قهراً  كرده  سر خود خراب  ها را پشت پل  تمام ،دارد
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  فراهم  نجاتش  امكانات  هم او باشد باز  خدا در دل  لطف  اميد به  اي  ذره همان جااگر در   گرچه. داند مي
و   خداوند متعال  از لطف  و نوميدي  سأي  پيدايش  و ستم  و ظلم  گناه كفر و  خاصيت  شود وليكن مي

  وسايل  ميليونيم  يك  دهد كه مي  سبيال نشان  اضل  جملة  اين  پس. باشد انكار وجود خدا و اولياء خدا مي
  مشكالت. وجود ندارد او  براي  در آخرت ، ر او هستدر دنيا در اختيا  كه  و اصالحاتي  و ندامت  توبه
  . است  زياد و فراوان  خدا و اولياء خدا خيلي  سوي  به  گشتو بر  توبه
گيرند  مي و كفار دور تو را  شايد منافقين  كند كه مي  خطاب  اكرم  رسول  حضرت  بهخداوند   73  آيه در

  از بعضي آن ها  رضايت  جلب  تا براي. كنند  خود مربوط  به  نموده  اخراج  حق  تو را از دايره  تا قدري
 سياست  اصطالح  ، به را در نظر بگيري آن ها  ، رضايت نظر كني  صرف  داري  كه  الهي  و تكاليف  وظايف
خود كنند و   به  متمايل  تو را قدري  كه  صورت  در اين.  باشي  با كفار داشته  سازشكاري  قدري  مداران

  تو معرفي  صميمي  را دوستانگيرند و خود  مي  خدا با تو گرم درآورند جدا از  سازشكاري  خط  هب
خدا   و دين  نمودي  خدا را تعطيل  حكم آن هانظر   جلب  و براي  پيدا كردي آن ها  به  اگر تمايل. كنند مي

.  شوي  مي   و اجتماعي  ديني  اتيو ح  گرفتار موت. رود مي  تو از بين  حيات  ابديت  تيگذاش  را ناقص
دارند،   يتمأمور  چگونه  پيغمبران اوالً  كه  است  قرآن  و عجيب  عظيم  از آيات  هم  آيه  دو سه  اين

  به ،پيدا نكنند  مردم  به  گرايش  اي  كنند و ذره  حركت  حق  خدا باشند و در راه  اطاعت  در خط مستقيماً
استعداد   اساسبر  پيغمبران مسلماً. رها كنند  خدا را ناقص  دين آن ها  ضايتر  جلب  براي  كه  كيفيتي

  استعداد در ارتباط  همين  و بر پايه كنند  ابالغ  مردم  خود را به  يتمأمور  كنند كه پيدا مي  يتمأمورخود 
بر   دارند و گاهي  و سازش  همكاري آن هابا   گيرند و قدري را در نظر مي آن ها  رضايت  گاهي  با مردم
را  آن هاگذرند و  نمي آن ها  و جنايت  و جرم آن ها  از گناه .شوند مي  كنند و عصباني مي  غضب  مردم
بد باشند و يا  انسان هابا  كامالً  پيغمبري  كه  داريم  كمتر سراغ  گذشته  پيامبران  ميان در. كنند مي  نفرين
  ، احكام احكام  از نظر تعليم اوالً. باشند  صبر و مدارا داشته آن ها كنند و در برابر  باشند، مهرباني  خوب
را   دينشان. كنند مي  تبليغ  مردم  را به  احكام آن هاگذارد و  مي آن هارا خداوند در اختيار   اي  ساده
  است  هد ايند مي  مردم  به  كه  تنها دستوري پيغمبر  نوح مثالً. دهد قرار مي  و سبك  ساده  وند خيليخدا
 آن ها  نجات  براي. شود مي  نازل آن هابر   دارند عذاب  پرستي  كنند و بت خدا نمي  اطاعت  چون  كه

اگر   آيد كه مي  حساب  به آن ها  دين  فرمان  و همان دهد مي آن ها  به  كه  دستوري. سازد مي  كشتي
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شوند،   بترسند و سوار كشتي  و طوفان  در آب  شدن  از غرق  كه  است  بهشتند همين  كردند اهل  اطاعت
متر و دو   يك  اعتيجوشد و هر س مي  فراوان  آب  آسمانو   از زمين  بيند كه مي  چشمشان  به اين كهبا 

  جهنم  اهل  شوند و هم دنيا مبتال مي  عذاب  به  دند همنكر  پيامبر را قبول  نوح  آيد اگر دعوت متر باال مي
  پيامبر به  يا موسيآورد و  نمي به وجود  مردم  براي  مشكالتي.  است  ستور بسيار سادهد  اين. هستند
  ،شما آزاد كنم  را از سلطه  ليياسرا  بني  كه  دارم  يتمأمورو    پيغمبر خدا هستم  من :گويد مي  قبطيان
بكشانيد   بردگي  به  و ناتواني  ضعف  دليله آزاد هستند ب  از نظر قانوني  را كه  طايفه  نداريد اين  شما حق

دهد و او را تهديد  مي  فرعون  دستور را به  يك  همين. كنيد  فروش خود خريد و  بين  و مانند گوسفندان
  اگر همان  قبطيان.  شوي مي  معذب  الهي  عذاب  به  آخرتدر دنيا و   را آزاد نكني آن هااگر   كند كه مي
دستور را   و همان بودند  شتبه  كردند اهل مي  اطاعت  د از پيامبر زمانردنك مي  دستور را اجابت  يك
  نيز به  و در آخرت آمد  سرشان  در دنيا به عذاب ها  همه آن. شدند  نكردند كافر شناخته  اطاعت  كه

هنوز .  تاس  و سبك  كند بسيار ساده مي  ابالغ  مردم  پيامبر به  كه  ديني  پس. شوند مبتال مي  الهي  عذاب
  به  دستور كه  اين اين كهبا .  نياورده به وجود  و حرام  و حالل  و نماز و روزه  دستور عبادت آن ها  براي
  دين. آيد مي  حساب  خدا به  دين  د هزارمص  نكشانيد يك  بردگي  را به آن هانكنيد و   ظلم  طايفه  اين

خدا قرار   اطاعت  طدر خ  زندگي  را از ابتدا تا انتهاي اانسان ه  كه  است  و فرهنگي  علم  خدا يك  كامل
ياد   بشنويد چگونه  چنين  د و اينييبگو  چنين  اين. كند صادر مي  امر و نهي  حركتي  نوعدر هر . دهد مي

خدا   از جانب  امر و نهي  حالت  در آن  تصور كرد كه  انسان  براي  شود حالتي نمي. بدهيد و يا ياد بگيريد
  و خوردن  و سكنات  و حركات  حاالت  را در تمامي انسان ها  كيفيت  اين  به  كه  شما ديني. باشد  داشتهن

   آن هادر اختيار   قطوري  كتاب  يك به صورت  داري  و بچه  داري  و زن  كردن  و كاسبي  و آشاميدن
 قدر  كند همين مي  ابالغ  نوح  كه  ديني .دهيدپيامبر  قرار   پيامبر و موسي  نوح  دين  در مقابل. گذارد مي

كند  مي  تبليغ  موسي  كه  ديني. نيدپيدا ك  نجات  شويد تا از عذاب  كشتي  سوار اين  مردم  اي  كه  است
يا   نوح  كه  ديني  پس. نكشيد  بردگي  را آزاد كنيد و به  ليياسرا بني  قبطيان  اي  كه  قدر است  همين
و هزارها جلد   صفحه ميليون هاخدا   كامل  و دين  است  كتاب  صفحه  آورند يك  مي  مردم  براي  موسي
از خدا   موسي  كه  هم  و ديني  كتاب  يا دو صفحه  صفحه  يك  انهم  از خدا گرفته  نوح  كه  ديني.  كتاب
.  و كتاب  هخداوند صدها هزار صفح  كامل  و دين  است  يا دو صفحه  صفحه  يك  همان  گرفته  تحويل
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  آورد كه مي به وجودرا   قرار دهد وضعي  خدا را در اختيار مردم  كامل  دارد دين  يتمأمور  پيغمبر اكرم
  كاري  فكر ديگران  فكر خود و به  هرگز به. خدا باشند  در اطاعت  و حركات  حاالت  در تمام انسان ها

پيغمبر   شخص قهراً.  خداست  كامل  دين  اين. باشد دستور  آو مطابق  و سكنات  حركات  تمام  بلكه. نكند
  و حال  را در وضع  پيدا كند و مردم  مردم  به  گرايش  ندارد كه  حق  اي  ذره  ديني  چنين  يك  تبليغ  براي

  از نوع  خواه  مردم  و حركات  حاالت  تمام  براي  بلكه. خود كار كنند  ميل  به  آزاد بگذارد كه  مخصوصي
اگر  مثالً. و خود قرار دهد  را در اطاعت  جا مردم  همه.  با مردم  ارتباط  با خدا باشد و يا از نوع  تباطار

  گذاشته  خدا را مسكوت  دين  سوم  نكند يك  تبليغ  ها و دعاها است عبادت  با خدا را كه  ارتباط  قوانين
  خدا را مسكوت  ديگر دين  سوم  نكند يك  را ابالغ  ياجتماع  و يا اگر قوانين  است  نكرده  ابالغ  مردم  و به

تقليد و تعبد   را در خط  نكند و مردم  باشد ابالغ  عقايد علمي  خدا را كه  دين  و اگر علميات  گذاشته
هر   و به  است  گذاشته  مسكوت  است  دين  محتواي  اصل  را كه  ديگر دين  سوم  قرار دهد باز يك  خشك
  ناقص آن چهبيايد و   كه  است  الزم  پيامبر ديگري  كند در آينده  تبليغ  خدا را ناقص  دين  كه  ميزاني
كمتر   خود پيامبران  بود كه  شده  تبليغ  ناقص  گذشته  پيغمبران  دين اين كه  نظر به. نمايد  تكميل  است
. كند  را كامل  قبلي  دين  نواقص  د كهبو  الزم  پيغمبر ديگري  در آينده كردند مي  دانستند و كمتر تبليغ مي

جلد و يا اي   صفحه  هر كدام  گذشته  ، پيامبران كنيم  تقسيم  هزار جلد كتاب  بهخدا را   كامل  اگر دين
  اند كه نداشته  استعدادي  چنين آن هاو يا خود  آن ها  دين قهراً. اند  قرار داده  را در اختيار مردم  كتابي

خدا   دين  بيايد و به  نيست  الزم  پيغمبر ديگري  زمان  كنند و بعد از آن  اداره ن هاازم  مهرا در ه  بشريت
  و بعد از زمان محدود بود  محدود در زمان  جمعيت  براي  نبوتشان  گذشته  لذا پيغمبران. دهد  وسعت

  در زمان پيامبر  نوح  دين. ندپيدا ك  اي  دوباره  بود حيات  كرد و الزم پيدا مي  خاتمه آن ها  محدود دين
 خود را از  حيات  موسي  در زمان  ابراهيم  كند و باز دين مي  را زنده آن  ابراهيم ، است  خاتمه  ابراهيم
  حيات  عيسي  حضرت  در زمان  موسي  حضرت  كند و باز دين مي  را زنده آن  موسي  ، حضرت داده  دست

  عيسي  حضرت  دين  كند و همچنين  خدا را زنده  دين  عيسي  حضرت  است  الزم  ،داده  خود را از دست
  دين  به  اي دوباره  حيات  پيغمبر اسالم  ستا  و الزم  داده  خود را از دست  حيات  پيامبر اسالم  در زمان
  همه را در  بشريت  ندارد تمامي  و قابليت  است  شده  تبليغ  ناقص به طورها  دين  زيرا آن. خدا بدهد

  در تمام  مستقيم  را در خط  بشريت  دارد تمام  يتمأمور  پيغمبر اكرم اين جاكند و در   اداره ن هاازم
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 كند  خدا مداخله  در دين  و آن  اين  نفساني  يخواهش هاندارد   اجازه. كند  تا ابد اداره  كاتو حر  حاالت
هرگز در . كنند  خدا مقايسه  كامل  ا خود را با دينج  همه  مردم. كند  خدا را ابالغ  كامل  دين  تدرس و
خود را و   آن  پايه كنند و بر  وضع  خود قوانيني  يأفكر خود و ر  به  مردم  دهد كه نمي  اجازه  ييجا

  گانه  در موارد سه  زندگي  از ابتدا تا انتهاي  پيغمبر اسالم  كه  كنيم  مي  لذا مشاهده. كنند  را اداره  ديگران
و حدود   حقوق  به  مربوط  اجتماعي  لئمسا و  تجارتي  احكامدوم  ،با خدا  و رابطه  عبادتي  احكاماول (  باال

فكر خود در   به  ندهد مردم  اجازه) دهد  مي  را تشكيل  مردم  د علميعقاي  كه  دين  علميات و سوم  مردم
دارد   موريتأكنند، م  مرا ترسي  و امامتي  بوتبسازند و يا ن  ييخود خدا  عقل  خدا فكر كنند و به  ذات

خود   يأر  به  مردم  ندهد كه  اجازه  ييكند و هرگز در جا  خدا را ابالغ  كامل  دين  گانه  موارد سه  در تمام
  قرار داد كه  را در اختيار مردم  الهي  كامل  دين  حضرت  آن  مناسبت  همين  به. كنند  در كار خود مداخله

  لذا در اين. پيداكند  ابديت  دين  حيات  بلكه شود نمي  عارض  آن بر  و حياتي  موت  گذشته  د اديانمانن
  را رعايت  مردم  جانب  قرآن  و تعليمات  دين  در ترسيم  دهد كه پيغمبر خود هشدار مي  خداوند به  آيه

  از تعليم  مردم  رضايت  جلب  براي  كهكند   اگر چنين. كمتر يا زيادتر بگويد آن ها  خواهش  به  نكند كه
  كند و ناقص پيدا مي  محدوديت  گذشته  اديانمانند   او هم  دين. نظر كند صرف  يا حقايقي  احكامي
  را برطرف  دين  تر بيايد تا نواقص بهتر و باالتر و كامل  پيغمبري  است  الزم  شود و در آينده  مي  تبيلغ
  .  توالي  مخصوصا مسئله. كند

  مقام  از معرفي  حضرت  آن  و وحشت  با افكار مردم  در ارتباط  اكرم  رسول  حضرت  مختلف  حاالت
  : )ع(  ابيطالب  ابن  علي  واليت
و   واليت  ابالغ  مسئله  بود همين  و سنگين  خدا بسيار مشكل  رسول  براي  آن  تحمل  كه  ليئاز مسا  يكي

   شود و  مي  وحي  حضرت  آن  به  بعثت  يدر ابتدا  كه  شريفه  آيه  د و شايد اينبو  )ع(  اطهار  ائمه  زعامت
. كرد  تو القا خواهيم  به  بسيار سنگين  اي گفته  زودي  اين  ما به .ثقيالً قوالً  اليك  انا سنلقي :فرمايد مي

پيغمبر   زمان  مردم  بين  و استعدادي  فكري  فاصله. باشد )ع( اطهار  ائمه  و زعامت  واليت  ابالغ  مسئله  همين
  زمان  هرگز فكر و استعداد مردم . است  آسمانو   زمين  بين  فاصله  همان )ع( اطهار  با خود پيغمبر و ائمه

و پيغمبر  )ع( اطهار  خداوند از ائمه.  نيست )ع( اطهار  خدا و ائمه  با فكر و استعداد رسول  مقايسه  قابل
.  تاريك  و شب  زمين  تعبير به  نزما  كند و از افكار و استعداد مردم مي  آسمانو  خورشيد  تعبير به
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  كه شد پيدا  پيغمبر اكرم  براي  چقدر زياد مشكالت.  زياد است  خيلي  ييو روشنا  تاريكي  بين  فاصله
  در خانه  بت  تسيصد و  شص گويند  مي   ها  كه بت  همه كند و آن را لغو پرستي   و بت ها بت  توانست

ها را بشكند و  بت  آن  كردند همه مي  خود طواف  بت  در اطراف  هيبودند و هر گرو  گذاشته  كعبه
 هذا  االها واحدا ان   اآللهه  اجعل: گويد مي آن ها  لذا خداوند از زبان. دهد   را رسميت  توحيد خالص

  . عجاب  ئلشي
جز او   ديگري  خداي  در عالم ، خدا بيشتر نيست  يك  :گويد كه پيغمبر مي  اين.  است  عجيب  ليخي  يعني
  ها و بت را از بت  كعبه  دهد و خانه  تشكيل  حكومتي  توانست  تبليغ  سال  بيست  مدت  ظرف.  نيست
ها  برود تا با تبر بت  كعبه  بام  پشت  باالي )ع(  طالب ابي  بن دستور داد علي  مكه  در فتح. دكن  پاك  پرستي

  كامل  دارد دين  يتمأمور  و تاريكي  افكار ضعيف  چنين  در برابر يك. بريزد  زمين  را خرد كند و روي
  .  و زعامت  واليت  مسئله كند و مخصوصاً  ابالغ  مردم  باال به  گانه  سه  خدا را در جهات

در  خدا  رسول. بود  سد ابواب  فمعرو  بود مسئله  ينو سنگ  بسيار مشكل   آن  تبليغ  كه  ليئاز مسا  يكي
مسجد هر   در اطراف  هم  انمسلمان.  است  معروف  مسجد الرسول  به  ناآل  ساختند كه  مسجدي  مدينه
        و  هبود  منزل  حياط  منزله  مسجد به. شد مسجد باز مي  به  در اتاقشان  هبودند ك  ساخته  اتاقي  كدام
  كوچه  حكم آن ها  مسجد براي. رفتند آمدند و مي مسجد مي  به  آزادانه. سجدم  در اطراف  مردم  هاي اتاق

      از مسجد باز   در اتاقش  كسهر  كردند كه  روز ابالغ  يك  رمپيغمبر اك.  سرا را داشت و يا كاروان
خدا   د خانهزيرا مسج خود در باز كند  اتاق  براي  روناز بي. كند و ببندد  در را تيغه  شود فردا آن مي

  دبؤم. دارند وارد مسجد شوند  حق  پاك  و لباس  ، با بدن طهارت  جمله  از آن  شرايطي  طبق  مردم.  است
  شخص  خانه.  عمومي  خانه  نه  است  خصوصي  مسجد خانه. كنند  بنشينند و خدا را عبادت  ييدر جا

  از اين. مسجد را دارد  ورود به  حق  كسي : دهفرمو  خداوند معين  كه  شرايطي  طبق.  است  خداوند متعال
  خانه. هستند  خانه  نفر صاحب  پنج  و اين  ستخدا  مسجد خانه :و فرمود كرد  نفر را مستثني  پنج  قانون

  ورود به  شرايط  همان  كه  اجازه  با كسب  اما ديگران. آزادند  خودشان  در خانه.  ستآن ها  خدا خانه
اگر مسجد   جاد كرد كهو صدا اي سر  و استثنا خيلي  حكم  اين. دارند  ورود و خروج  حق  مسجد است

بر   اي بنده  خدا هستند، چگونه  بنده  همه  مردم ،است  خدا يكسان  در خانه  مردم  حقوق  ستخدا  خانه
با   باشد و ديگران  داشته  آزادي. باشد  خانه  صاحب  از بندگان  يكي  كند كه ديگر امتياز پيدا مي  بندگان



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  شما چه  اهللا  چرا يا رسول  كردند كه  تراضاع  وقتي. باشند  خدا داشته  خانه  ورود به  حق  اجازه  كسب
 طاهراً بيتاً  له  ابني  ان  امرني  اهللا  ان :فرمودند  برتر و باالتر داريد، حضرت  حقوق  همه  اين  هستيد كه  كاره

   . و ابناه  يو غير اخ  غيري  ال يسكنه
و دو   علي  و برادرم  جز من  كه  او بسازم  براي  و طاهري  طيب  خانه  دستور داده  من  خداوند به  يعني

  را در خانه )ع( موال   والدت  داستان  در واقع. باشد  خدا را نداشته  در خانه  سكونت  حق  فرزند او ديگري
و   خدا هستيم  ما خانواده  يعني.  خدا هستيم  خانه  بيت  ما اهل  كه كرد  پياده  هم  در مسجد مدينه  كعبه

جا   كنند همه  ها نتوانستند تحمل دستور را عرب  اين. ورود دارند  حق  با شرايطي  اند كه  بيگانه  ديگران
  براي  امتيازات  همه  اين.  است  فكر خودش  به  پيغمبر هم  اين :شدند و گفتند  نژادي  تبعيض  به  قائل

خدا   خانه  اهل اين ها :گويد مي  است  قائل )ع(   و حسنين )س( زهرا  و دخترش  علي  و برادرش  خودش
  يك  جاهليت  ببا تعص  كه  ييها عرب.  است  عالم  زنان  سيده  و مطهر است  زهرا پاك  هستند و دخترم

  را قبول  امتيازات  باشد، نتوانستند اين  اشتهد  و نسبي  امتياز حسبي آن هابر   دهند كسي نمي  اجازه  ذره
را   تو چرا علي  كه  انداخت  و صدا راه سر  پيامبر خيلي  عموي  عبدالمطلب  ابن  عباس كنند و مخصوصاً

  در خانه  ورود و خوابيدن  او حق.  دهي مي  خود برتري  بر عموي  است  نو جوا  تو است  پسر عموي  كه
  مجبور شد يك  پيغمبر اكرم  كرد كه  و صدا و اعتراض سر آن قدر. ندارد  تو حق  عموياما . خدا را دارد

مسجد باز باشد و   تو به  خانه  بام  پشت  ناودان  دهم  مي  تو اجازه  به :او بدهد و بگويد  به  امتياز كوچكي
  ساكت پيامبر  عموي  عباس  اي هتا انداز. كنند  هدايت  خارج  خود را به  يها نادارند ناود  وظيفه  ديگران
را با   معصوم  يامام ها  و مجبور بود كه مأمور  پيامبر اكرم  و همچنين  است  داده  امتيازي  او هم  به  شد كه

و   ندمردم  دنيا و آخرت  واقعي  سالطين اين ها  كند كه  معرفي  مردم  به  الهي  وجودي  امتيازات  همه  آن
را   تبليغات  ها نتوانستند اين عرب  وليكن. و قدرتند  علم بي نهايت. هستند  بد مردما  پيشوايان آن ها
خود را برتر و باالتر   ند كهشناخت  نژادي  تبليغات  را از نوع  حضرت  جا تبليغات  كنند، همه  تحمل
خدا در   رسول  كه  است  يلئاز مساي  يكي  واليت  ابالغ  مسئله  همين. دارد  ييادعا  چنين  دروغ  به. داند مي

  كند و اجازه  معرفي  مردم  هستند به چنان كهرا  آن هابتواند   چگونه  بود كه  شديد قرار گرفته  محاصره
  . باشد مي آن هاو مانند   مثل  بنشيند و يا ادعا كند كه آن ها  در مقام  ندهد ديگري

  بگذارد و بگويد   احترام آن هافكر   به مثالً  داد مردماستع  قلت  دليل  به )ص(  اگر پيغمبر اكرم اين جادر 
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  يك  كنيد، از ابالغ  انتخاب  زعامت  را به  كسي  مردم  يأر  دهيد و به  تشكيل  مردمي  شوراي   بعد از من
  يأر  به  مردم  داده  و اجازه  نظر نموده ها باشد صرف شخصيت  ينبزرگ تر  تعريف  كه  دستور كاملي

  كردند و آن  را انتخاب  و فالن  فالن  مردم  در نتيجه. كنند  پيغمبر را معين  و جانشين  خليفه  خودشان
  كرد و اختيارات مي  ها خودداري امام  خدا از تعريف اگر رسول. را كنار گذاشتند  زرگب  هاي شخصيت

. بود  باال مرده  گانه  سه  در جهاتاو   نمود دين واگذار مي  مردم  يأر  خدا را به  ديني  خدا و حكومت  دين
  و دعاي  و عبادت  كامل  فقه  خلفا يك  پيروان.  است  مرده  و جماعت  سنت  اهل  در ميان چنان كه آن

 خدا را آن  دارند كه  توحيد درستي  نه.  است  از محتوا خالي آن ها  دين. ندارند  كاملي  علمي  و دين  كامل
  احكام  هم  دارند و نه  و منطق  عقل  مطابق  حكيمانه  و احكام  اخالق  و نه ندكن  تعريف  هست چنان كه
غير   كه  از مسايلي  يكي. آورند به وجود  در جامعه  كامل  بتواند عدالت  كه  است  چنان آن ها  اجتماعي

  صد در صد خالف اين كه دانند با مي  و قرآني  ديني  را مسئله دارند و آن  اتفاق  در آن  انمسلماناز   شيعه
  كسهر :گويد مي مثالً.  است  بشريت  و تقوا در جامعه  ايمان  لغويت  مسئله  است  قرآن  و خالف  دين
زير   درجه  هزاران  و تقوي  از نظر عدالت  گرچه.  است  بهشت  را بگويد اهل  شهادتين  دو كلمه  همين

 )س( باشد، زهرا  )ع(  و يا علي  و حسين  حسن. باشد  و خوليزياد باشد، شمر   صفر باشد، يزيد باشد، ابن
 اين ها  همه ، و حجاج  مانند عبدالملك  كاري جنايت  چهباشد گر  هرچه  هركس. باشد  باشد يا عايشه

  قرآن اين كهبا . زياد  باشند و يا مانند يزيد و ابن  مانند علي  و عدالت  ااز نظر تقو  هستند خواه  بهشتي
  جهنم  به  باشد محكوم  را هر كس  و ظالم  قرار داده  و تقوي  عدالت  را بر پايه  مردم  دنيا و آخرت  دتسعا
و   المظ  چگونه  آمده به وجود  و ستم  و كفر و ظلم  از جهل  بشريت  نجات  براي  كه  ديني.  است  كرده
و   ايمان  لغويت  دليل  درست  عقيده  اين. ددان مي  بهشت  راند و هر دو را اهل مي  چوب  يك  رابه  عادل
   .اتقيكم  عنداهللا  اكرمكم : است  خدا فرموده اين كهبا   ،استتقو

و   اگر معارف  شما فكر كنيد كه  شريفه  يهآ  اين  تفهيم  براي  پس.  شماست  ارترينكشما پرهيز  بهترين
  تبليغ  جامعه  به  سنت  اهل  و خرافاتي  خشكي  همين  به  اسالم  نبود و دين  در اسالم )ع( اطهار  ائمه  تعليمات

  تبليغ  هست چنان كهخدا را   بيايد دين  بود پيغمبر ديگري  بود و الزم  خدا مرده  دين  شد چگونه  مي
  به  هست چنان كهرا   و زعامت  واليت  مسئله  دهد كه دستور مي  حضرت  به  آيه  ر اينلذا خداوند د. كند
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در   كه  كني  خودداري  واليت  مقام  قتحقي  و از تبليغ  ييبگو  سخن  ديگران  ميل  مبادا به  كن  ابالغ  ممرد
  .تو را احيا كند  بيايد و دين  در آينده  كه  است  الزم  ميرد و ديگري تو مي  دين  صورت  اين

  خواهند به مي  د كهشون مي  ان عصبانيتو آن چن  گويي در برابر حق  مردم :فرمايد  مي  هفتادو پنج  در آيه
 كردند و  اگر چنين  خبر ندارند كه. باشند آن هاو   تو نباشي. بربايند  زمين  كنند و تو را از روي  تو حمله

  سلب آن هااز   حيات  نمودند حق  خدا را ضايع  دين  بردند، فرهنگ  را از بين  و مظاهر حق  حق  اهل
خدا و   دين  كه  هر امتي.  بشر است  زندگي  خدا در تاريخ  سنت  اين. شوند بود مينا  زودي  شود و به مي

  و به شد  سلب آن هااز   حيات  حق نمودند  خود خارج  ا را از زندگيخد  دين  پيامبر خدا را و فرهنگ
  حيات  حق  ر عالمد  كساني  چه  كه  است  و قرآني  اسالمي  از مسايل  يكي  اين .مبتال شدند  بدي  سرنوشت

 انسان هاو   و حيوانات  و نباتات  جمادات  در ميان  قانون  ندارند و اين  حيات  حق  كساني  دارند و چه
موجود   باشد و بماند و يك  دارد بايستي  حيات  حق  موجود نافع  جا يك  همه  يعني.  است  رواج  قابل

و   سايه  دارند كه  حيات  حق  ييها ها، درخت و درخت  تاتنبا  همه  اين  در ميان. ندارد  حيات  مضر حق
و   گل  كه  ييها هستند و اما درخت  و حيوان  انسان  حال  به  دارند، نافع  و گل  برگ. دارند  و ميوه  دانه
  اتحي  حق ،كشد را مي  انسانو   ، حيوان است  سمي  هاي  دارد ميوه  ييها  ندارند و اگر ميوه  و ميوه  برگ
  آتش  ببرد، به  ثمر را از بين بي  يا درخت  شجره  آن  بايستي  باغ  صاحب  كه  است  آتش  طعمه. ندارد
  حال  به  و مضر نباشند، نافع  موذي  دارند كه  حيات  حق  و حشراتي  حيوانات  همچنين  حيوانات. بسپارد
اگر . هستند  اعدام  به  ديگر محكوم  موذي  و حيوانات  و پلنگ  و گرگ  مار و عقرب مثالً. باشند  مردم

  صورت غير اين در ،شوند آن ها  آزار و اذيت  بياورند مانع در  نظام  را به آن هاتوانستند  انسان ها
  چرا حيوانات بگويد خداوند  اگر كسي. هستند  اعدام  به  و متجاوز محكوم  وحشي  و گزندگان  درندگان

  فرهنگ  منظور كه  همين  به  ستا اين  دهد جواب را مي آن ها  بعد دستور اعدامكند و  مي  را خلق  موذي
  موجود نافع  پيدا كنند كه  شعوري  چنين  يك  مردم. پيدا كند  رواج  و مضر در جامعه  و بد و نافع  خوب
  چيز بايستي  هو هم  كس  همه  معنا كه  همين  فهم  براي. ندارد  حيات  مضر حق  دارد وليكن  حيات  حق
  قبل  اقتلوا الموذي :اند گفته  اسالم  ندارد در قانون  تحيا  باشد و اگر مضر باشد حق  انسان  حال  به  نافع
   .  يوذي  ان

    در جامعه  قانون  ببريد و همين  كنند از بين  اذيت آن كهاز   را پيش  موذي  و حيوانات  حشرات  يعني
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  مردم  باشد در خدمت  خود و جامعه  حال  به  نافع  دارد كه  حيات  حق  يانسان. دارد  حاكميت  هم  بشريت
و   ، افكار مردمهستند  خود و جامعه  حال  مضر به  كه  انسان هايي  وليكن باشد  زندگي  باشد، آباد كننده

كنند و آباد  مي  ابروند خر هرجا مي  كنند، به تجاوز مي  مردم  حقوق  كنند به مي  را تخريب  مردم  زندگي
لذا در . ندارند  حيات  اند، حق و پلنگ  و گرگ  موذي  حيوانات  طبيعت  به انسان ها  اين .نيستند  كننده
  را در خدمت انسان ها  كه  دارد و تنها مكتبي  حيات  حق  عندارد و مداف  حيات  متجاوز حق   اسالم  دين

به   عالي  تمدن  تواند يك شود و مي  مي  انسان  به  انسان  نتخيا  دهد و مانع ديگر قرار مي  يانسان ها
تنها   آن  و تنازع  خيانت  در خط  يكديگر باشند نه  به  تعاون  در خط  همه  تمدن  در آن  آورد كه وجود
ر و كف  راه  به  كه  خدا ملتي  لذا در دين.  است  پيغمبران  رهبري  خدا به  انبياء و دين  و مرام  خط  مكتب
  بندگان  به  اند و خائن  نموده  تعطيل  است  و خدمت  تعاون  را كه  الهي  اند سنت رفته  و خيانت  و ظلم  گناه

  .هستند  اعدام  به  محكوم خدا  خدا شدند، در دين
و   طوفانو   و زلزله  با سيلو   سپرده  حوادث  دست  را به  و ظالم  خائن  اقوام  همه  اين  در تاريخ خداوند
 ودهد  معنا را تذكر مي  همين  شريفه  يهآ  در اين  دليل  همين  به ،است  برده  را از بين آن هاديگر   امراض

باشد،   داشته  رواج آن ها  پيغمبر در ميان  اين  پيغمبر و يا  دين  ندارند اين  دوست  كه  مردمي :گويد مي
  را از بين  و فرهنگ  دين  اگر اين  خبر ندارند كه .باشند  ظالمبند و بار و متجاوز و   بي  خواهند ملتي مي

  خالفك  يلبثونواذا ال :فرمايد مي شود مي  سلب آن هااز   حيات  را كور كردند حق  پيغمبران  بردند و خط
  اال قليالً
 ملت ها  كهكنند، خبر ندارند   خود اخراج  را از زندگيو ت  را و دينو خواهند ت مي  كه  مردمي  يعني
نابود   حوادث  دام  هرا ب آن هاشود و خداوند  مي  سلب آن هااز   حيات  تو حق  تو و كتاب  دين  منهاي
  .برد مي  سپارد و از بين مي  كننده
  : روز  شبانه  پنج گانه  نمازهاي  اوقات  تعريف

  غرب  به  خورشيد متمايل  كه امياز هنگ :فرمايد مي. دهد نماز مي  به  راجع  دستوراتي 80تا  78  آيات در
ر ظاهر د  آيه  اين . صبح  نماز در طلوع  خواندن  و همچنين  شب  مطلق  تا تاريكي  شود نماز بخوان مي

  متمايل  النهار هر محلي خورشيد از نصف  كه  ستا خورشيد هنگامي  دلوك. كند مي  نماز را معين  اوقات
  ادامه  انسانشود و نماز   مي  نماز ظهر و عصر واجب  موقع  در اين ،)رظه  اول  يعني (شود   مي  غرب  به
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  كه  است  مطلق  تاريكي  گذشته  از شب  ساعت  و يا سه  تقريبا دو ساعت.  شب  مطلق  دارد تا تاريكي
 چهار نماز بر  ،است  ساعت 9يا   ساعت  در حدود ده  فاصله  در اين.  نيست رؤيت  خورشيد قابل  شعاع
دو   ساعتي  دوازده  بعد نماز عصر تقريبا در روزهاي  ركعت چهارظهر   شود نماز اول مي  واجب  انسان
  شب  شود و بعد نماز اول مي  نماز عصر واجب  چهار ركعت  شود كه مي  عصر شناخته  غروب  به  ساعت

  برطرف  انسان  زندگي  از محل  تابآف  شعاع  كه  ميزاني  به  آفتاب  بعد از غروب  باشد بالفاصله  مغرب  كه
  بعد از غروب  ساعت  ربع  كه  موقعي  در چنين. گذرد  مي  انسانسر   از باالي  شب  اول  شود و سرخي  مي

يا دو   سه  :شود گفت مي  كه  مطلق  تاريكي  ر انتهايشود و د مي  واجب  اند نماز مغرب زده  تخمين  آفتاب
  چهار ركعت  شود كه مي  شود ، نماز عشا واجب عشا مي  تعبير به  از آن  است  هرفت  از شب  و نيم  ساعت
  صبح  سپيده  هنگام  هك  است  نماز صبح  پنجم  گيرد و وقت مي  ، نماز انجام چهار وقت  مدت  در اين.  است
 انسان هاو  باشد مي انسان ها  پدر واقعي  يعني  است  مطلق  ولي  كه نماز خدا  وقت  پنج. گردد مي  واجب

  فرزند صالح  يك  نماز نقش  وقت  پنج  اين  آيند در ترتيب مي  حساب  او به  و دختران  رانپس  جاي  به
  كنيد كه  را فرض  شما پدر و مادر صالحي. كند با پدر و مادر خود ايفا مي  باطرا در ارت  متقي مؤمن

  پدر بر فرزندان  حق. كنند مي  فداكاري آن ها  سعادت و  دارند  و براي  خود را دوست  بسيار فرزندان
پدر   منت  صد در صد بايد خود را رهين  فرزندان  كه  است  ميزاني  به  ولي  حق.  است  و اليت و  ولي  حق

پدر و مادر   حق  يزانم  اين  به  كه  باشند فرزنداني  و مرتب  دبؤپدر و مادر م  و مارد بدانند و در مقابل
  .باشد پدر و مادر مي  در گرو تربيت آن ها  و معنوي  مادي  ارزش  تمامي  دانند كه شناسند و مي مي را
 آن ها  زنند به پدر و مادر خود مي  به  سري  نهگا پنج  اوقات  در اين  و تربيت  ادب  قانون  روي اين ها 

از   كه  صبح  ولا. گيرند مي  و مادراجازه دارند از پدر  كه  وظايفي  و انجام  حركت  دهند و براي مي  سالم
خود را   لباس  و صورت سر  سر كار خود بروند بعد از شستشوي  خواهند به شوند و مي بيدار مي  خواب
  كسبآن ها  به  دادن  روند بعد از سالم  پدر و مادر مي  اطاق  بسيار مودبند به  كه كنند در حالي مي  مرتب
پدر و   به  سر زدن  بدون  بيدار شدن  محض  به همان طوراگر . روند كار خود مي  دنبال  كنند و به مي  اجازه

آن و بعد از   است  فرزند صالح  يك  و نزاكت  ادب  كار خود بروند خالف  پي  اجازه  كسب  مادر و بدون
  ورود خدمت  رتبهم  در اولين .گردند برمي  خانه  به  استراحت  ظهر براي  سر كار خود رفتند هنگام كه

     خود   و استراحت  آسايش  اتاق  به  اجازه  كنند و بعد از كسب مي  سالم آن ها  رسند به پدر و مادر مي
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  عملي  خود بروند باز هم  استراحت  اتاق  شوند و به  پدر و مادر وارد منزل  اعتنا به  اگر بدون. روند مي
شوند    خارج  خواهند از خانه باز مي  كه  از ناهار و استراحتبعد  اند و داده  انجام  و نزاكت  دبا  خالف

كنند  مي  اجازه  كسب  از منزل  شدن  خارج  براي  دادن  بعد از سالم آن هاروند از  پدر و مادر مي  اتاق  به
  د عمليرونكار خود ب  شوند و پي  خارج  عصر از خانه  پدر و مادر طرف  اعننا به  اگر بدون  هم اين جادر 

  و بعد از انجام. اند اند و سر كار خود رفته پدر و مادر اعتنا نكرده  به  كهاند  داده  انجام  ادب  خالف
  زنند به پدر و مادر مي  به  ابتدا سري  كيفيت  همان  گردند به برمي  خانه  به  سر شب  كه  نهعصرا  كارهاي
  هم اين جادر . شوند مي  مشغول  است  و يا استراحت  خوردن  خود كه  كار شبانه  دهند به مي  سالم آن ها

اند و  داده  انجام  فرزندي  واقع  الفخ  كار خود رفتند عملي  پي خود و يا  خصوصي  اتاق  اعتنا به  اگر بدون
  ساعت  آن  بروند كه خود  خواب  اتاق  خواهند به مي  كه  موقعي  و استراحت  خواب  هنگام  پنجم  در مرتبه

  ادر برايزند و از پدر و م مي  سري  نامند باز هم مي  الليل  غسق  قرآن  ر اصطالحنامند و يا د را عشا مي
    و متقي  در برابر پدر و مادر صالح  و متقي  فرزند صالح  يك  وظيفه  اين .كنند مي  اجازه  كسب  خواب

باشد   داشته )ع( ابي طالب  ابن  و علي )س(زهرا   حضرت مانند  پدر و مادري حقيقتاً  انساناگر   باشد كه مي
  د و اينكن مي  پدر و مادر را جلب  محبت بي نهايتدهد   انجام  خود را در خانه  وظايف  كيفيت  اين  و به

پدر   جاي  خود را به  اسالم  مقدس  خداوند در دين. او خواهد بود  دنيا و آخرت  سعادت  سرمايه  محبت
آورد  به وجود  بهشتي  خانواده  يك  فرزندان  اين به وسيلهتا .  فرزندان  جاي  را به انسان هاو   دهقرار دا

      بيدار   از خواب  كه  صبح  اول مؤمن  يانسان ها.  فرزندان  و مرد جاي  پدر باشد و زن  خدا جاي  كه
  از خداي  اجازه  كنند و با كسب  احترام  و ادايدهند   خود سالم  مهربان  خداي  به  است  شوند الزم مي

 نماز  كه  بندگاني. گيرد مي  انجام  با نماز صبح  عمل  ناي. خود بروند  شخصي  كارهاي  دنباله ب  مهربان
دهند و با  مي  گذارند و سالم مي  احترام  است آن ها  واقعي  ولي  خود كه  خداي  خوانند به را مي  صبح
كار   هاي ساعت  بعد از اتمام همين طورروند و  خود مي  روزانه  يكارها  او دنبال  و رضايت  اجازه  كسب

خود را   شويند و وضع  خود را مي  سر و صورت  گردند بعد از ورود كه برمي  خانه  به  استراحت  براي  كه
  رامو احت  سالم  ز ادايزنند و بعد ا سر مي  است  مهربان  خداي  د كهخو  واقعي  ولي  كنند باز به مي  مرتب

   استراحت  خورند و ساعتي روند غذا مي مي  و استراحت  خواب  اتاق  به گيرد مي  با نماز ظهر انجام  كه
  به  احترام  و اداي  زنند و بعد از سالم مي  خود سري  خداي  باز به  تيبتر  همين  عصر به  كنند و هنگام مي
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دهند و  مي  خود سالم  خداي  باز به. ندگرد برمي  خانه  به  شب  ولروند و ا خود مي  عصرانه  كارهاي  دنبال
شود  مي  انجام  با نماز مغرب  عمل  شوند و اين مي  مشغول  و استراحت  شام  ردنخو  گذارند و به مي  احترام

 خواب  خوانند و يه گيرند و نماز عشا مي مي  خود تماس  باز با خداي  فيتكي  همين  به  هم  خواب  و هنگام
  عمر و زندگي  شوند خداوند به مي  خدا شناخته  خوب  بنده  ابيو آد  اعمال  چنين روند با يك خود مي  گاه

  ولي  به اين كهاز . رود باال مي  نهايت  بي آن ها  و روحاني  ديني  دهد معارف مي  بركت  نهايت  بي آن ها
  وقت  پنج  حكمت  اين. اند كرده  گرفته و او را از خود راضي  تماس   مختلف  هاي خود در ساعت  واقعي

پدر و مادر   خود كه  ولي  به  بايستي  مختلف  و اوقات  حاالت  در اين مؤمن  صالح  بنده  يك.  نماز است
  و كسب  احترام  بزند و بعد از اداي  سري  خداوند متعال  يعني  واقعي  ولي  به هستند و مخصوصاً  صالح
  وجودي  نماز بخوانند نقايص  كيفيت  اين  به  كه كساني. خود برود  و كار شخصي  كسب  دنباله ب  اجازه

  چنان  يك آن ها  يا پدر و مادر صالح آن ها  و خداي آن ها  شود بين مي  برطرف كامالً آن ها  و روحي
رود و  باال مي  نهايت  بي آن ها  رفتو مع  علم  درجات  نيست  وصف  قابل  شود كه پيدا مي  مهر و محبتي

و يا اكبر   اهللا  و رضوان :فرمايد مي آن ها  خداوند در تعريف  هستند كه  بندگاني  از آن  برين  در بهشت
  . شوند خدا مي  و رضايت  رضوان  مستحق  و رضوا عنه  عنهم  اهللا  رضي :فرمايد مي

 :فرمايد مي. دهد ميرا   مستحبي  و يا دستور نمازهاي  بش  خداوند دستور نافله  هفتاد و نه  و در آيه
  خدا تو را به  رابطه  شايد با اين  پيدا كن  رابطه  خودت  با خداي و  بيدار باش  ها را هم از شب  قسمتي
 ،پروردگارا  ييبگو  باشد كه  تو چنين  خواهش  شب  هاي  نيمه. برساند  اي  پسنديده  و موقعيت  مقام  يك
.  شوم  تو نزديك  به  و هر قلمي  هر قدمي  كه  باشم  در راهي.  كن  حركت  وادار به  قتو حقي  حق  راه  به مرا

ورود و   يعني. تو باشد  رضاي  مطابق  هم آن  كه  كن  خارج  و از راهي  نباشم  ديگران  خود و براي  براي
  ميل  به  باشد اما خروجم  متعال  دستور خداي  به  ورودم اين كه  باشد نه  با اطاعت توأمدر كارها   خروجم
  و قدرتي  بده  يينيرو  من  به ،پروردگارا :گويد مي  كه  است  اين  شبانه  خواهش  و آخرين  خودم  و رضاي
و   و تفكراتم  حركاتم  تمام . نيرومند و دانشمند باشم.  باشم  خود موفق  كارهاي  تا در تمامي  كن  مرحمت

جا   همه  اسالم  مقدس  در دين  كنيم مي  مشاهده. باشد  من  بختي و خوش  سعادت  كمك  و شعورم  عقل
و   علمي  چه  كند كه مي  احساس  انسان. اند قرار داده  و نيايش  مسير خواهشرا در   انسان  و تكامل  ترقي
خود  اين كه  دارد از خدا بخواهد نه  زمال آن چهدارد و   الزم  زندگي  ادامه  براي  وسايلي  و چه  قدرتي  چه
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  انسان. مند شود رتدمند و ق ثروت  يانسان ها  به  ببرد و يا پناهنده  پناه  طبيعت  و خود مختار به  يأر

خود   از بيابان  كه  است  مانند مسافري  او مقدر فرموده  خدا براي  كه  اي  آينده  به  نسبت  بلوغ  در ابتداي
در اختيار خود   بختي و خوش  موفقيت  جور وسايل  همه  شهر بزرگ  در آن  كهبرساند   زرگيشهر ب  را به
و مجهز   مدرن  هاي  گيرد مانند شهر ها و مملكت قرار مي  طبيعت  در بيابان  اهيگ  انسان. باشد  داشته

  توجود خود را برهو  انبياب. در وجود خود دارد  هم  شهر و بياباني  در طبيعت  شهر و بيابان  نظير اين
  انسان  كه  است  و حالتي  ساعت  آن  انسانوجود   برهوت.  فاضله  و شهر وجود خود را مدينه نامند مي

و   انس  براي انسان ها  تمامي  به.  نيازمند است كاينات  همه  چيزو به  و همه  كس  همه  كند به مي  احساس
 پنج  از مسير حواس  كه نعمت هاها و  لذت  تمامي. كند  تنها زندگيو   تواند تك نمي. نياز دارد  ييآشنا
  زا و نجاتاف  روح  هاي صداها و سخن.   بخش لذت  ها و غذاهاي  ميوه. نياز دارد  است  استفاده  قابل  گانه
  همهمناظر زيبا و   باصره  و يا از طريق  و المسه  شامه  خوشبو از طريق  كننده تقويت  عطرهاي.  بخش
و   علم  به  كهكند  مي  باالتر احساس  از همه.  است نيازمند اين ها  همه  به  كند كه مي  ساحسا. ها ييزيبا

و   عالم  از اسرار خلقت. بداند و بشناسد چيز را  و همه  كس  همه  است  الزم.  مند استنياز  مطلق  دانش
و   ماه  زيباي  هاي  جلوه اين همه.  است  شده رو به رو  كه  مناظر عجيبي  با اين  شود و باالخره  آگاه  آدم

  بداند و بفهمد در ذات را اين ها  خواهد همه مي  نيست  شمارش  قابل  كه  ييها  و جلوه  خورشيد و ستاره
 پنج  حواس  از طريق  لذايذ مادي.  است  گانه  سه  ارقام  اين  البخود ط  دروني  هاي خواستخود و در

و   عالم  اسرار خلقت  به  و آگاهي  خوب  و اخالق  محبت  جلب  از طريق انسان هابا   ييو آشنا  انس،  گانه
  براي  دارد و خواهد داشت  كه  تجهيزاتي  با تمام  خلقت  عالم. باشد  نداشته  مجهولي  باشد كه  چنان  آدم

و   خود باز كند، علم  روي  را به  بسته  ايدره  او تا بتواند تمامي  و كليد موفقيت  است  شده  خلق  انسان
  موفقيت  و راه  رمز موفقيت.  است  با خود دانسته  را در ارتباط  و دانش  خداوند اسرار علم.  است  دانش

در   انسانو   ستخدا  دارد مال  در ظاهر و باطن آن چهو   خلقت  عالم  اين  و نيايش  رااز مسير خواهش
مند و  مند و ثروت قدرت  نهايت  بي  است  سلطاني  خدا يك.  است  و تخت  تاج  ناي  خود وارث  خلقت

  الهي و  طبيعي  علم.  است  علم  هم  انسان  و رمز موفقيت  است  انسان  فقط  و ثروت  قدرت  اين  تنها وارث
  است  و حكمت  علم  همه  قرآن  و يا آيات  معصوم  يامام هااز   وارده  دعاهاي.  و نيايش  خواهش  از طريق

استاد   جاي  خدا به. با خدا  ارتباط  بدون  ا با تفكر و تعقلتنه  نه. شود مي  حاصل  و نيايش  با خواهش  هك
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 و  علم  خود را به  كه  است  اين  گيريو ياد  از تعلم  هر شاگردي  هدف شاگرد،  جاي  به  انسانو   است
  و تربيت  از تعليم  هم  هر استادي  هدف.  هست  استادش  باشد كه  نبرساند و چنا  و هنر استادش  دانش
او . قرار دهد  را در اختيار شاگردش  كليد اسرار موفقيت. خود برساند  مقام  شاگرد را به  كه  است  اين

  استدانشمند  نهايت بيخدا . او واگذار كند  خود را به  و مملكت  بتواند ملك  پروراند كه  به  را چنان
 اين همهها و  و لذت نعمت هاها و   ميوه  همه  اين  ساده  و خاك  از آب. سازد را مي  عجايب اين همه  كه

  هاي چراغ اين همه. گرداند چرخاند و مي مي  عظمت  را با اين  زمين  كره. كند مي  خلق  و حيوان  انسان
  دوست  من.  توانم و نمي  دانم مانند خدا نمي  هستم خدا  بنده  كه  چرا من.  است  كرده  خلق  يآسمان  نوراني
. تواند خدا مي  كه  بتوانم  و يا چنان داند خدا مي  كه  بدانم  و چنان  هست  من  خداي  كه  باشم  چنان  دارم
از باشد   بر طبيعت  بداند و و بتواند و حاكم  خدا گونه  برسد كه  ييجا  به  انسان  ها كه موفقيت  اين  همه
  همه  ،هست  ييقدرت ها  و چه  ييها علم  خدا چه  بداند در ذات. پذيرد مي  انجام  و نيايش  خواهش  ريقط

و خدا   انسان  بين  هست  ساير اساتيد و شاگردان  بين  كه  رمزي  همان. كند  را بخواهد و مطالبه آن ها
شاگرد خود بياموزد و كار   را به  بابترموز ط  كه  است  اين  همتش  تمام  طبيب  يك. گردد داير مي
  كند كه تقاضا مي رسد  استاد مي  شاگرد خدمت  كه  و شام  هر صبح. او واگذار كند  خود را به  پزشكي

شاگرد   هم  انسانو   استاد است  خدا همان. كند نمي  مضايقه  ياموزد و استاد هماو ب  خود را به  استاد علم
خود را از خدا   دانشنامه و  دانش و  رسيده  استادي  مقام  خدا به  بدر مكت  كه  خوبي  هاي  نمونه. خدا

  پيغمبر اسالم ،مبرز و با استعداد خداوند  شاگردهاي  از جمله. و اولياء خدا هستند  پيغمبران ،اند گرفته
خدا   علم  كه  كنيم مي  مشاهده.  است  خود گرفته  از خداي  قرآن  نام  را به  علمي  چنين  يك  كه  است )ص(

  مردگان.  است  لهيا  صنعت  پيغمبر همان  معجزات. رسد خدا مي  شاگردان  خدا به  قدرت خدا و  و صنعت
سازد،  و كبوتر مي  مرغ  متعال  د خدايكند، مانن مي  را معالجه  عالج  غير قابل  هاي كند، مرض مي  را زنده

خدا و   علم  داراي. رساند ثمر مي  كند و به مي  سبز و خرم  انيزم  دقيقه  را در يك  خشك  يدرخت ها
اين .  است  قرار داده  و نيايش  خواهش  خود را از طريق  بندگان  لذا خداوند موفقيت. اند  هنر خدا شده

  دعا رقمي  از جمالت  اي با هر جمله.  خداست  بندگان  رمز موفقيت  مختلف  نمازها و دعاها در اوقات همه
اگر : فرمايد مي  پيغمبر اكرم  لذا به. كند مي  خدا را از خدا مطالبه  حكمتو   خدا را و علم  نعمت  از ارقام

  باشي  داشته  حاكميت  آسمانو   و بر زمين ها انسان  بر تمامي  كه  پيدا كني  مقامي  چنان  خواهي مي
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  نمازهاي  تمام  باش  و نيايش  خواهش  الو در ح  كن  خود خلوت  را با خداي  ساعتي  شب  هاي نيمه
  و نيايش  خواهش  همان )ع(  معصوم  يها اماماز   وارده  دعاهاي  و تمامي  است  نيايش و  خواهش  مستحبي

.  فرموده  را مطرح  و نيايش  خواهش  خداوند اصول  شريفه  آيه  در اين  جمله  از آن  هم  و در قرآن.  است
و   تو، قيام  سكنات و  حركات  تمامي  كه  بخواه  توفيقي  خود چنان  از خداي :فرمايد  مي  پيغمبر اكرم  به

خود . دستور خدا باشد  طبق  و همه  كارها و از كارها همه  به  ورود و خروجت  و آمدنت  ، رفتن قعودت
. رسد تو مي  به  كه  است  سلطنت  آن  اش  ، نتيجه نباشي  ديگران  ر و يا در اطاعتو خود مختا  يأر

  . شود مي  موفق  و در هر كاري.  ر استقاد  بر هر كاري  كه  اعجاز است  نيروي   همان   قرآندر   سلطنت
  جا تعليم  همه اين كهبا .  است  خاصيت ندارد، بي  و دعاها سودي خواهش ها  كنند كه مي  ها خيال  بعضي 

از او . گذارد مي  استاد خوداحترام  مقام  به شاگرد. گيرد مي  جامان  و نيايش  خواهش  از مسير همين  و تعلم
  بهترين  آموزد و آن او مي  به. كند مي  شاگرد خود را اجابت  خواهش  طلبد و استاد هم مي  و دانش  علم

 ، و نوكري  بردگي  معناي  به  نه.  ستخدا  شاگردي  معناي  به  هم  دتعبا.  است  استاد خداوند متعال
  .دهد او ياد مي  به  هم  كند و خودش مي  ياد گرفتن  او را وادار به  زند، بلكه را كار نمي  انسانخداوند 
  : و باطل  حق  خاصيت

  به :فرمايد مي. دهد مي  نشان )ص(  پيغمبر اكرم  را به  و باطل  حق  خداوند خاصيت  هشتاد و يك  در آيه و
در برابر يكديگر   و باطل  حق.  است  نابود شدني  زيرا باطل ود شدناب  ظاهر شد و باطل  حق بگو  مردم
 عاقبت  و بدون  نتيجه  بدون  راهه در بي  حركت  يعني  باطل. در برابر يكديگرند  مانند نور و ظلمت كامالً

    ييگو ، با دروغ است  چنين  كفر و گناه  خط  درست. وجود ندارد  يياميد و آرزو  كه  آرزو در مسيري 
  و ثروت  مال  يا با جمعو   است  نتيجه  بدون  خط ، ييگو دروغ اين كهبا  برسند  نتيجه  خواهند به مي
  ثروتمندان  و يا با كمك  و ثروت  با مال  ابدي  زندگي اين كهپيدا كنند، با   ابدي  زندگي  خواهند يك مي

  يها خواهشو  خواست  كشانند، تمامي مي  جهنمو   جنگ  دايره  را به آن ها  و عاقبت  ظهور نيست  قابل
  خالف اين ها  همه  باشد كه مي  و بقاء ابدي  و عمر ابدي  يابد  حيات  و خواهش  كفار مانند خواست

. ندك مي  تشبيه  بيابان  سراب  را به آن ها  و تجهيزات  تشكيالت و  خداوند زندگي  ، گاهي است  حقيقت
  .ماء  الضمĤن  يحسبه  هبقيع  كسراب :فرمايد مي

  كنند  مي  خيال  تشنگان  كه  است  بانبيا  مانند سراب  ييدنيا  هاي نمايش  كفار در اين  تشكيالت  يعني



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

  است  بينند هيچ جا رسيدند مي آن  به  كه  وقتي. برسانند  سراب  محل  دوند تا خود را به مي ، است  آب
  وضعيت  را به آن ها  كفار را و وضعيت  زندگي  باشد و گاهي  زندگي اين كه  ، نه است  زندگي  نمايش

  اند، شب  دريا شده  و امواج  ، گرفتار طوفان و عميق  ژرف  در درياي  كند كه مي  تشبيه  مسافريني
بتواند از خود   بينند كه يرا نم  و چيزي  يي، جا شديدتر از امواج  و طوفاني  برابر كوه  و امواج  تاريك

 انسان ها  و يا در زندگي  در طبيعت  كه  ييخواهش هاو   خواست  يعني  باطل  كلي به طوركنند،   عدفا
  كه  است  ، تقدير خدا بر اين را خدا در دنيا نيافريده  عمر ابدي مثالً.  است  نكرده  و خداوند خلق  نيست

  وسايل  شوند تمامي  آخرت به نام  ديگري  شوند، وارد زندگي  خارج  ييدنيا  زندگي  از اين انسان ها
و   حيات  وسايل  كه  ميزاني  به  خلقت  از ابتداي  درست.  است  مهيا كرده  انسان  براي  را هم  خروج
  عوامل  تمام  ييگو.  است  فراهم  و نابودي  مرگ  وسيله  ، چند برابر آن است  فراهم  انسان  براي  زندگي
رو   فنا و نابودي  عامله ب. كنند مي  خارج  دايره  را از اين  انساناند و  گرفته تبه دس  اي  تازيانه  طبيعت
در   از وجود خودشان.  در برابر هزار و صد هزار است  عدد يك آن ها  دفاع  كنند و قدرت مي به رو

ديگر   ايهدكتر  معالجه  يا قدرت  خودشان  معالجه  قدرت. شود ها پيدا مي مرض اين همه  وجود خودشان
  و قدرت  ور است حمله  انسان  به  و مرض  مرگ  عوامل اين همه  از طبيعت.  است  يا محكوم  صفر است

  و جاهالن  دشمنان  التحم  در معرض اين همه  كيفيت  همين  به  هم  از اجتماع.  صفر است  انسان  دفاع
گويند  آگاهند مي  و حقيقت  طبيعت  به  كه  كساني.  است  صفر يا ضعيف  دفاعش  قدرت. يردگ قرار مي
شما : فرمايد مي  اي ، خداوند در آيه است  معجزه  رضو م  مرگ  عوامل اين همهدر برابر   انسان  حيات

را   عوامل  اگر خدا آن  كه كنيد خود توليد مي  را براي  مرگ  ملعا  هزاران  روزي  در هر شبانه انسان ها
كنيد   زندگي  ، مدتي است  خدا مقدر كرده  چون  وليكن. شويد مي  هالك  ز اولرو  رد در شبانهآزاد بگذا
     توليد   جهلتان  به  شما مردم  را كه  و مرض  مرگ  عوامل  آن .آخر برسانيد  خود را به  زندگي  و دوره

  را كه  عواملي  از آن  يكي  و از هر هزاري خود برسيد  عمر طبيعي  كند تا به مي  كنيد، خدا معالجه مي
  كشيشما با خود  د تا شما بدانيد مرگكن نمي  گذارد و معالجه كند، آزاد مي مي  شما را تهديدي  حيات
خدا   اراده  ايد به پيدا كرده  دوام  كه  مقدار هم  اين  به. ايد خود را كشته  و جاهالنه  افالنهغ  ، يعني شده  انجام
خود   در بدن  ييمو  يك  ساخت  قدرت  را تعمير كنيد كه  بدني  توانيم مي شما، چطور  اراده  به  نه  بوده

بر  ها خواهشو   خواست  تمامي  پس. خبريد بي  از آن  كه  رموز و اسراري اين همه  رسد به  نداريد، چه
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ما   يبرا  كه  است  خدا درست  و نقشه  بيشتر نيست  تيو خياال  خواب.  است  باطل  تقدير الهي  خالاف
  بتوانيم اين كه  نه  كنيم  زندگي  چگونه  كه  بينيم  به  تا ما دوره  داير نموده  و كوتاهي  موقت  زندگي  يك

  در اين  مينك و فكر مي  دنيا داريم  با زندگي  در ارتباط  ما كه  اميد و آرزوهاي  تمامي  پس.  كنيم  زندگي
و در   است  حق خدا  نقشه.  است  باطل اين ها  ، همه رسيم ميخود   آرزوهاي  به  مرگ تولد و  بين  زمان

در برابر نور خورشيد و يا   مانند تاريكي. رسد نمي  ييجا  به انسان هاما   تصميمات  الهي  برابر تقديرات
  دين :فرمايد مي  پيغمبر اكرم  به  شريفه  يهآ  خداوند در اين  .است  و طوفان  در برابر سيل  مانند پر كاهي

و   ، مانند خورشيد است است  حق آن ها  بعد از تو در برابر كفر كفار و مرام  تو و پيشوايان  تو و كتاب
تواند در برابر  نمي  و ظلمت  است  مانند ظلمات ، است  اميد و آرزو دارند باطل  كفر و گناه  اهل آن چه

بجنگد   با باطل  ، حق نيست  الزم.  است  شده نابود  شب  خورشيد ظلمت  طلوع  محض  به. كند  نور مقاومت
  به  ظهور قرآن  از ابتداي. كند را نابود مي  با ظهور خود باطل  حق  ببرد، بلكه  را از بين  باطل  و با جنگ

  و قرآن  با اسالمچقدر زياد كفار   )ع(زمان  امام  تا روز قيام  برحق  و پيشوايان  معصوم  يامام ها  رهبري
بيشتر   و قرآن  اسالم  اند  جلوه بيشتر جنگيده  هرچه. را محو كنند  الهي  اثر بزرگ  اند تا اين كرده  همبارز

  و فرهنگ  مانند خورشيد است  اسالم  ، طلوع ستخدا  ، دين است  حق  اسالم  چون.  است  و زيادتر شده
 ، عالم  اهل  اي  كه  كن  دنيا اعالم  به  دهد كه دستور مي  پيغمبر اكرم  به.   يو تاريك  مانند ظلمت  كفر و گناه

زيرا   است  نابود شده  ا نخواهند باطلبخواهند ي قهراً.  است  ظاهر شده  حق  دين  و قرآن  با ظهور اسالم
را   كفر و گناه  كند و فرهنگ مي  را مانند شفا معرفي  اسالم و دو هشتاد  و در آيه  است  نابود شدني  باطل
  محض  به.  است  خدا و پيغمبران به دستشفا . دارد  فرق  با دوا  با شفا خيلي  با دارو معالجه  معالجه مانند

  و تفصيل  طول اين همهبا دوا   معالجه  رود وليكن مي  كنند از بين  كنند و اراده  نگاه  مرض  به اين كه
  و كود پاي  آبمانند،   انسان  اروها در مزاجدواها و د.  خداوند است  اراده  به  اش  نتيجه  دارد باز هم

.  است  و ساز با خداوند متعال  ساخت  وليكن ريزند مي  انسان  مزاج  و كود به  ها آبدكتر.  است  درخت
و   گوشت  به  شود و يا دواها تبديل  و دانه  ميوه  به  و كود تبديل  آب  كه  است  الزم  و قاعده  چقدر قانون

  و سرطان  كند سل  ادهار اين كه  محض  به.  است  شفا بخش  شفا اراده.  نيست  شفا چنين  ليكنو  استخوان
و   كفر و گناه  مانند مرض  اجتماعي  هاي گيرد، مرض را مي آن  جاي  و سالمتي  شود و صحت نابود مي

    اين  شفاي  و قرآن  است  عالج  غير قابل  هاي و كشتار مانند مرض  و در انتها جنگ  و مبارزه  جدال
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  .  ظهور نيست  قابل  و قرآن  اسالم  احكام  اجراي  بدون  زندگي  اصالح.  ها است مرض
  عامل  هر سه  اين  كه. دارد  بستگي  عامل  سه  به  انسانوجود   سازندگي  جمله  و از آن  طبيعت  سازندگي
بر   است  سازندگي  و اساس  اصل  كه  عامل  سه  از اين  دو عامل.  است  خداوند متعال به دست مستقيماً
پيدا   آگاهي  غيبي  دو عامل  بتواند بر آن  كه  است  خارج  انساناستعداد   از حوزه.  است  مجهول  بشريت

اجبار   انسانزيرا .  نيست  كشف  قابل  انسان به دستباشد   خارج  انساناز استعداد   كه  كند و چيزي
و   كند و اما علمي  استفاده  است  گانه پنج  مغز و حواس  فعاليت  خود كه  ابزار وجودي و  دارد از اسباب

  كشف  قابل  انسان  و دانش  درك  وسايل به وسيله  است  خارج  مغز و اعصاب  فعاليت  از دايره  كه  دانشي
  به  محيط  عجيب  وند خيليخدا  كه  خداوند متعال  سازندگي  از اراده  ستا عبارت  عامل  سه  آن.  نيست

برابر   و حدش  حجم  كه  خلقت  از ابتداي  خداوند بر ماده.  است  مخلوقات  و فروع  اصول  ظاهر و باطن
  و ستارگان  كرات به صورت  كه  تكامل  تا انتهاي.  نيست  كشف  قابل  انسان به وسيلهو   يكديگر است

  مغز يك  سازندگي  كه  است  عالم  ظاهر و باطن  به  محيط  نانچ  آن. دارد  وجودي  كند احاطه مي  جلوه
و   و مورچه  مغز پشه  ساخت اين كهبا .  و دريا نيست  كوه  تر از سازندگي  او مشكل  براي  و پشه  مورچه
  كه  است  و عميق  لطيف آن چنانبا يكديگر   و عضالت  اعصاب  آن  و تركيب آن ها  و عضالت  اعصاب
  بدن :گويند مي. باشد  تصرف  قابل  برسد كه  چه.  نيست رؤيت  قابل  و غير مسلح  مسلح  هاي مبا چش

    مورچه  بدن  به  اكسيژن  كه  است  سوراخ  مانند ني  مورچه  بدن  موهاي  و مو دارد و آن  پشم  مورچگان
 در  ييهامو  چنين  كتواند ي مي  كسي  چه. سازد مي  خارج  مورچه  يگر را از بدند  رساند و گازهاي مي
  انسانرا در نظر   انساننفوذ   قدرت  اي  تا اندازه  كه  هست  در قرآن  اي آيه. بسازد  يا پشه  مورچه  تن

  .وسطاً  امه  و جعلنا هم: فرمايد خداوند مي  كه  است  اين  آيه  دهد و آن مي  جلوه
  چيزي وسط هر  كه  انسان  براي  موجوديت  اين. هستيد  متوسط  موجودات  يك انسان هاشما   يعني

  راه  عالم  انتهاي  شما به  كه آن قدر  كه  است  اين  آن  از معاني  يكي.  است  قرآن  هستند از اسرار عجيب
  ا راهم. داريد  راه  عالم  و باطن  ماده  عمق  به  هم  ميزان  همان  برسانيد به  عالم  انتهاي  خود را به  داريد كه
  مانند تخم كوچك تر  و يا از آن  و عدس  ماش  دانه  يك مثالً  كنيم  حساب  خلقت  عالم  انتهاي  خود را به
  كه  داريم  چقدر راه  و غير مسلح  مسلح  هاي با چشم انسان هاما .  گذاريم خود مي  در مقابل را  خشخاش
.  و چطور است  اندازه  ؟ چه چيست  آن  اوليه  ذرات.  و بدانيم  را ببينيم  عدس  دانه  اين  ساخت  حقيقت
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  چه  كه  آن  مواد اوليه  در دل  حركت  نيروي.  است  با يكديگر چگونه آن ها  ارتباط و  ذرات  آن  حركت
  از تبديل  پيش  مواد عالم  و يا روي  و خاك  آب  روي  اي و قاعده  قانون  ؟ چه است  يفيتك  چه  و به  اندازه

  شكل  و به  شده  و خاصيت  رنگ  داراي  و خاصيت  فاقد رنگ  ساده  ماده  تا آن  اجرا شده  و خاك  آب  به
  ما تا انتهاي  فاصله  ميزان  ، به  و عدس  ماش  دانه  اين  تا عمق انسان هاما   فاصله.  آمدهدر  خشخاش  تخم
  خارج  خلقت  عالم  باشيد از دايره  ر اختيارا داشتهد  ييشما فكر كنيد اگر نيرو  يعني.  است  خلقت  عالم

  تمامي  كه  است  بزرگ آن قدر هفت گانه  طبقات  آن  اول  سر بيندازيد طبقه  ها را پشت  شويد ستاره
  هفت  كيفيت  همين  به. شود مي  شناخته  در بيابان  اي مانند حلقه  در مركز آن  تارگانس  و فضاي  ستارگان

  متناهي.  است  نامتناهي  خلقت  عالم  مييبگو  توانيم نمي. خدا  عظمت  انتها عرشو در   و زمين  مانآس  طبقه
  ا بهر  خلقت  لذا خداوند عالم.  است  خود متناهي  در ذات  و ماده  است  شده  ساخته  زيرا از ماده  است

  خلقت  اگر عالم. داند مي را  داد و ارقاماع  اين  شماره  كه  است  كند و مدعي مي  تقسيم  اعداد و ارقام
و تا   آن  انتها باشد شمارش  انتها اگر بي  بي  ذره :گويند مي  كه  دانشمندان  بعضي  قول  باشد، يا به  نامتناهي

ابتدا و . داند را مي  خلقت  حدود عالم  كه  ستا  و خداوند مدعي  است  غلط  اعداد و ارقام  به  ديد آنتح
  خلقت  عالم  نخواهي  خواهي  پس. داند را مي  مخلوقات  اعداد و ذرات  را مي شناسد و  شماره  آن  انتهاي

  تواند خود را به مي  انسانآيا   وليكن آخر و انتها دارد.  است  متناهي  و نور است  از ماده  تركيبي  كه
  از انتهاي  كه ن قدراتواند هم نمي  هالبت. ندرا پيدا ك آن  و يا زماني  مكاني  انتهاي. برساند  عالم  انتهاي
  كه  خشخاش  دانه  و يا يك  و پشه  مورچه  يك  ساخت  از حقيقت  هم  ميزان  همان  به  داريم  فاصله  عالم

آن   و ذره  ماده  يك  باطن  به.  هستيم  طوالني  دو كتاب  اين  ما در وسط.  داريم  فاصله  است  عالم  ابتداي
  بيرون  انساناز استعداد   ديگر كه  دو اصل  و اما آن  داريم  راه  خلقت  عالم  انتهاي  به  كه  داريم  اهر قدر
  و نيروي  روح  شناخت  يكي. واگذار شود  خداوند متعال  به  و آموزش  تعليمات اين كهمگر .  است

  آورد و چون مي به وجود  حركت و  شود، حيات مي  وارد ماده  كه  است  جنسي  چه  روح.  است  حركت
  يكديگر اتصال  را به  آفرينش  تمام  كه  روح  جنسيت. گردد مي  متوقف  و حركت  گردد حيات مي  خارج
  خود و يا با وسايل  و جديد با تفكرات  قديم  دانشمندان اين همه.  است  مطلق  ؟ مجهول چيست  داده

  چيزي  است  حقيقت  يك  كه  ماده به جز. اند كرده  حركت  لمد عاو موا  طبيعت  در دل  و تحقيق  كشف
   هچگون. داند را مي  روح  جنسيت  شود كه  دعيتواند م و نمي  نشده  مدعي هيچ كس. اند  و ندانسته  نديده
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  هو باالتر وجود خدا و اراد  است  مطلق  گردد؟ مجهول مي  تركيب  شود و با آن وارد مي  ماده  در ذات  روح
و   و اجسام  مواد عالم  در اختيار خود دارد و به  است  و حركت  حيات مبدأ  را كه  مجردات  چگونه  او كه

  . دهد  مي  و حركت  حيات  موجودات
  

  53فصل 
  و دهدمي   دتش  كفر و كفار را هم  دهد و مرضرا شفا مي   ايمان  اهل  مرض  رآنق  چگونه

  شود  مي  معالجه  خداوند متعال  ادهر  مستقيما به  رواني  هاي مرض
  

و يا هفتاد   مرتبه  حمد هفت  سوره :گويند مي مثالًنامند  شفا مي ،گيرد مي  خدا انجام  اراده  به  كه  اعمالي
  آيه  در اين  اوند هماند و خد كرده  تجربه  ها هم  بعضي. كند شفا پيدا مي  بخواني  سر مريض  باالي  مرتبه

  ؟ يا شفا از جاي درد است  شفاي  و عبارات  كلمات  آيا اين  يعني.  ستشفا  قرآن  :ايد كهفرم صريحا مي
خواند و  مي  ييدعا  سر مريض  باالي  عيسي  مانند حضرت  نفسي  اگر صاحب مثالً ؟شود مي پيدا  ديگري
آيا  ؟ شفا بوده  كه  عيسي  حضرت  ، دم عيسي  ؟ نفس شفا بوده  عيسي  ايدع كرد، شفا پيدا مي  مريض
  خواندند و معالجه  مريض  براي  حمد شفا بود كه  سوره  و يا اين  شفا بوده  كرده  جاري  بر زبان  كه  كلماتي
.  ؟است  شده  در دواها و داروها نهفته  كه  است  يي؟ مانند شفا است  و عبارات  كلمات  ا در اينشد؟ شف

حمد   سوره آيا.  است  آب  ذاتي  خاصيت. كند مي  را معالجه  نگيتش  مرض.  ستا  تشنگي  شفاي  آب مثالً
و  گيرد مي  ديگر سرچشمه  يا شفا از جايو   است  آن  ذاتي  خاصيت  مرض  فايش  كه  است  مانند آب  هم
  حمد يا تربت  اگر سوره. كند مي  شفا مربوط  سرچشمه  را به  انسان  كه  است  حركتي  حمد يك  سوره  اين
 آن طورتوانند  دهد، دكترها مي فا ميرا ش  تشنگي  آب  كه همان طورباشد،   شفا داشته )ع(  حسين   امام
.  نيست  آيات  اين  شفا در ذات. كنند  استفاده  هم  قرآن  كنند، از آيات مي  استفاده  و شربت  از قرص  هك

كند  مي  شود عرض مي رو به رو  يسرطان  با يك  كه  عيسي  حضرت . است  خداوند متعال  شفا عمل
  اي وعده  طبق خدا.  كني  مرا مستجاب  دعاي  اي داده  و تو قول  شده  متوسل  من  به  مريض  اين ،پروردگارا

   پس. كند مي  را زنده  اي مرده يا كند و مي  را معالجه  او مرض  تقاضاي  به  پيغمبر بزرگوار داده  اين  به  كه
  چنين يك. كنند  خدا بتوانند استفاده  از اراده انسان ها اين كه  براي.  است  وند متعالخدا  شفا اراده
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از ها   وسيله  اين تا ما  با  و پيغمبر قرار داده  امام  به  حمد و يا توسل  مانند  دعا و قرائت  ظاهري   وسايل
و تقاضا و   در خواهش  نيست   حسين  امام  حمد و يا تربت  در سوره  خاصيت.  كنيم  خدا استفاده  اراده
و حسد   بخل را مانند  رواني  هاي مرض  آيا آيات  .كيفيت  همين  به  هم  قرآن.  بزرگوار است  آن  به  توسل

  يعني. دهد شود شفا مي وكشتار مي  و قتل  و ستم  ظلم  عامل  در جامعه  بد ديگر كه  و تكبر و صفات
خداوند   و توسل  قرائت  با اين. خود قرار دهد  و اخالق  اعمال  را الگوي د و آنرا بخوان  آيات  اين  انسان
  تكبر در ذاتش. دحسد وجود ندار  كند كه مي  احساس. كند مي  را معالجه او  و رواني  روحي  امراض
خدا   اراده ، در طبيعت همان طور  پس. كند  خدمت آن ها  به  كهدارد   خدا را دوست  بندگان  نيست
  اراده  هم انسان هاو در وجود  يانسان  در جامعه.  است  سازندگي  مواد و مصالح  و بقيه  است  سازنده

و تكبر را   و سفاهت  جهل   مرض. كند مي  را معالجه  گناه كفر و  خداوند مرض.  است  خداوند سازنده
را با يكديگر   انساندو نفر . آورد مي به وجود  حميده  صفات  رذيله  صفات  اين  و جاي كند مي  معالجه
.  است  كفر و گناه  مرض  ابوجهل.  و معاويه )ع(  و يا مانند علي  جهل و ابي )ص(خدا د رسولنمان. كنيد  مقابله

  بنده  شود كه پيدا مي اين جااز   و شوقش  ذوق  تمام  كه  است  دوانيده  در وجود او ريشه  امراض آن چنان
  بنده  شود كه يدا ميپ اين جااز   و شوقش  ذوق  تمام  عكس  خدا به  و رسول. كند  را اذيت  مظلومي  خداي
و در وجود   است  در وجود پيغمبران  كه  رواني  حاالت  اين. دهد  نجات  آخرتدنيا و  را از مهالك  ييخدا

و   ستشفا مؤمن  براي  آنقر  اين :گويد لذا خداوند مي.  است  الهي  فايش  خدا نيست  كفار و دشمنان
مجهز   حميده  صفات  بهتر به را مؤمنكند و  كفر مبتال مي  مرض  كافر را بيشتر به.  است  كافر مرض  براي
  . قرآن  شفا در آيه  بود معناي  اين. نمايد مي

كفر و   شود كه پيدا  در مردم  كند تا مبادا خياالتي  مي  را تعريف  كافر و منافق 84و  83  متقابال در آيات
را مجهز   انسان  يك  نو برها  دليل  خود و بدون  اراده  خدا به :بگويند  باشد كه  جبري  مسئله  يك  ايمان

كفر   مرض  شفا و دواي  نور ايمان. كند مي  محروم  را از نور ايمان  ريديگ  دليل  كند و بدون مي  ايمان  به
  در معالجه انسان ها. شود مي  معالجه  خداوند متعال  راده  به مستقيما  رواني  هاي مرض.  است  و جهل
  فقط. نمايند  عالجهرا م كنند و آن  توانند مداخله و حسد و تكبر نمي  كفر و نفاق  امثال  رواني  هاي مرض
  .طبيبا  له  المسيح  كان  دواء و ان  له  ليس  و داء الحمق: گويد مي  شاعر عرب.  خداست  اراده
  . باشد  عيسي  مانند حضرت  طبيبي  مرض  دكتر اين  گرچه. ندارد  دوايي  و سفاهت  حماقت  مرض  ييعن
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به   ييدوا و دارو  او معالجات  در زمان. دارد  و جهاني  تاريخي  شهرت  امراض  در معالجه  عيسي  حضرت
  ها در مقابل مريض.  است  بوده  شدن  متروك  به  يا نزديك و  شده  متروك  كليه دكتر ها ب وسيله

   نگاهي آن هااز   هريك  به  حضرت. كردند دعا و شفا مي  و تقاضاي  ايستاده  صف  به  عيسي  حضرت
  . شد مي  معالجه  كرد، مرضش مي
را   و سفاهت  حماقت  تواند مرض نمي ،دارد  ييمسيحا  نفس  چنان  يك  كه  عيسي  همين :گويد عر ميشا

در او   ملكوتي  د روحكر مياو تغيير   يانسان  آورد ماهيت  او ايمان  به  كسهر قيقتاًلذا ح. كند  عالج
كرد  مي  بيشتر مخالفت  كه  در آيندهماند و  مي  آورد بر كفر خود باقي نمي  ايمان  شد و هركس مي  دميده
  عقيده  را به  با بركتي پيغمبر بزرگوار و  چنين  يك  كه  ييتا جا. كرد پيدا مي  شدت  كفر و نفاقش  مرض

  يك  به.  است  هيجبر و قهر ال  به  كفر و ايمان  پيدايش  بگويد كه  كسي  است  ممكن. كردند  خود اعدام
  نور ايمان  مجهز به ،كند نمي  توجه  ديگري  و به شود وارد مي  در قلبش  ايمان  وح، ركند مي  نفر توجه

و   عدم  رابطه  تعبير فالسفه  يا به.  و وجود است  عدم  رابطه  هم  ايمانكفر و   رابطه : مييگو مي .شود نمي
  روشن  نور ايمان  را به  بشقل  كند فتيله كار مي  همؤمنيا  مؤمنوجود   خداوند روي  يعني.  است  ملكه
  تماماگر   شود كه مي  و نجيب  پاك مؤمن آن چنان.  كفر است  مرض  شفاي  نور ايمان  همين. كند مي

  كافر عملي  قلب  ويو ر  نيست  برگرداند ممكن  فر و گناهك  او را به  كنند كه  فعاليت  طبيعت  عوامل
  رساند و به مي  كسي  را به  ايمان  چرا فيض.  ستقهر و جبر خدا  گويند به مي  مردم. دهد نمي  انجام

كافر   نتيجه بياورد در  ايمان  ندارد كه  اي ايهسرم  او نرسيده  به  ايمان  فيض  كه  كسي. رساند نمي  ديگري
  ندارد كه  ندارد و راهي  كافر و منافق  به  كاري  خداوند متعال  دو دليل  به  كه  ستا اين  جواب. شود مي

. است  داده  و آزادي  اراده  انسان  خداوند به  كه  است  مطلق  آزادي  اول  دليل. كند  او را روشن  قلب  فتيله
  كسهر. كند مي  اطاعت  به  را دعوت  بندگان.  نموده  آماده  بشريت  كل  براي  فيض  افاضه  خود را براي

  باشد كه  داشته  و دوست كند  خود بخواهد اجابت  در قلب اين كه  محض  نمايد به  خدا را اجابت  دعوت
  شو خواه  خواست  محض  به.  است  صلكليد و  منزله  به  دروني  خواهش  برود همين  خدا و حق  طرف  به

اگر   وليكن  است  شده  معالجه  كفر و گناه  مرض  ييروشنا  شود و با همين مي  روشن  قلب  فتيله  دروني
نور و   به  متصل  قلبش ،خواهد نمي  كند چون  را اجابت  حق  عيدا  دعوت  كه  نيست  نخواهد و مايل  انسان
خدا كافر را . ماند مي  بر كفر خود باقي.  ور نيستظه  قابل  ايمان  ييروشنا قهراً. شود نمي وندخدا  اراده
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  فقير و نادارند كه خداوند مانند صد نفر و  در برابر دعوت  خلقت  در ابتداي انسان ها.  نكرده  كافر خلق
  به  قدمي  كسرگويد ه فقرا مي  به  غني  شخص  آن. رنديگ فرد ثروتمند قرار مي  يك  دعوتدر برابر 

  قدرت و  ثروت  او را به  بيايد من  من  سوي  به  كند كه  بخواهد و نيت  بردارد و يا الاقل  من  سوي
  هكنند و ب  يم  او را اجابت  دعوت  اي  نفر عدهصد   از اين.  كنم مند مي  خود او را بهره  از مال.  رسانم مي

  كه  ييفقرا اين جادر . مانند مي  باقي كنند و در فقر خود نمي  اجابت  اي رسند و عده مي  و قدرت  ثروت
  باقيمانده  فقراي  وليكن  نموده  كمك آن ها  مند به ثروت  توانند تشكر كنند كه اند مي مند شده ثروت
داد   انجام  كه  د كاريثروتمن .فقير بودند  از اول آن ها.  تو ما را فقير نمودي  كنند كه  توانند شكايت نمي
 ثروت  گردن  فقر فقرا به  پس. نخواستند  نكرد كه  كمك  اي عده  خواستند و به  كرد كه  كمك  اي عده  به

و   مند واقعي مند و ثروت قدرت  همان وندخدا. مند بود ثروت  اراده  اغنيا به  ثروت  بلكه مند نبود
  دعوت يك نواخترا   خداوند همه. ر خدافقرا هستند در براب  و مرد همان  زن انسان هاو   است  حقيقي

  اي رسند و عده مي     و قدرت  ثروت  كنند به مي  قبول  اي عده. برساند  من  خود را به  يضف  كند كه مي
  فقر عدم.  خدا نيست  گردن  فقر فقرا به  پس. مانند مي  باقي  و ناتواني  و ناداري كنند در فقر نمي  قبول
  است  انسان  فقر وجودي  همان  كفر و نفاق. باشد بر فقير وارد گردد  اي ضربه ين كها  نه.  است  ثروت

خدا را   اگر دعوت  وليكن گردد و تقوا مي  نور ايمان  مجهز به .دشو مي  خدا معالجه  دعوت  با قبولي  كه
  به  نه. اند هننمود  اجابت  كه  ستآن ها  گردن  به  مانند گناه مي  خود باقي  ند در فقر ايمانينكرد  اجابت
. ندك مي  را بيان  حقيقت  همين 48   لذا در آيه. باشد  كرده  مضايقه  فيض  از افاضه  خدا كه  گردن

  نعمت  اين  قبول  به و او را  داريم مي  عرضه  انسان  را به  و تقوي  ايمان  ما نعمت  كه  زماني :فرمايد مي
فقر و   احساس  كه  يياعتنا بي  در اين. گرداند برمي  از ما روي. كند نمي  يياعتنا  ، بي كنيم مي  دعوت
  و هوس  هوي  خود، به  طبيعت  به آن ها. شود مي مأيوسخدا   سوي  به  برگشت  جاي  كند به مي  ناداري

  شوند كه  خدا پناهنده  دارند، حاضر نيستند به  خود را قبول  نفساني  خود را و اقتضاي. كنند خود كار مي
او   هدايت  كسي  چه  شناسد كه را مي  بهتر مردم  خداوند خودش . كفر است  مرض  شفاي  پناهندگي  اين

  .ماند مي  كند و در كفر خود باقي مي  يياعتنا  بي  كسي  شود و چه مي  كند و هدايت مي  را قبول
  ساخت  بر پايه آدم ها  همه :فرمايد مي. ندك مي  را تعريف انسان ها  ذاتي  خداوند وضعيت 84  در آيه
وجود خود را   ماشين  حاضر نيستند كه آن هااز   يك كنند، هيچ مي  خود فعاليت  ذاتي  وضعيت  يوجود
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پيدا   كماالت  وجودي نقايص  شود و جاي  برطرف آن ها  وجودي نقايصتا . ببرند  الهي  تعمير گاه  به

خود   ود دارد در خلقتدر وجود خ  بذري  و خوبي  بدي  ر صفتاز ه  خلقت  در ابتداي  انسان. شود
در . دارد  خود اسرار شيطنت  در خلقت.  و حسود و متكبر است  خود بخيل  در خلقت.  است  حريص
وجود   خود را تغيير ندهد و ماشين  وجودي  اگر وضعيت  كه  است  صفاتي  تمامي  خود مجهز به  خلقت

كند   فعاليت  كفر و گناه  ماند و يا اگر در خط مي  باقي  خرابي  وضعيت  ر همانخود را تعمير ننمايد د
  و غضب  شهوت  اگر اين  آفريده  و شهوت  غضب  انسانخداوند در وجود . شود تر مي تر و خراب خراب
دارد و   تنزل  نه  و حركت  حس بي  است  جمادات به صورت ،شود مي  خود خارج  يتانساناز   انساننباشد 

  مقامات  دهد و او را به  حركت  و تكامل  ترقي  را در خط  انسان اين كه  خداوند براي  ولي.  ترقي  هم  نه
  براي  غضب.  است  نموده  و غضب  شهوت  دو نيروي  او را مجهز به  او را و طبيعت  برساند مزاج  عاليه
  موجوداتي  از فضاي. كند  را دفع ندارد آن  جودشبا و  و ماليمت  او نيست  مناسب آن چه  كه  است  اين
  . ببيند  مصيبتي  شرور و آفات  مبادا از آن. شود  او هستند خارج  حال  مضر به  كه
  غضب  نيروي  خلقت. نامند مي  را از وجود خود غضب  و آفت شرور  ها و يا دفع فرار از بدي  حالت  اين
 نباشد  غضب  حالت  زيرا اگر اين.  است  وضروري  كند بسيار الزم توليد مي  انساندر   دفاع  حالت  كه

پيدا   دفاعي  ينكوچك تر  است  فاقد غضب  كه  يانسان  خورند و از اين را مي  ها آدم  و مورچه  حشرات
  نيروي آن طرفو از   است  ضرر ها و خطرها الزم  دفع  براي  غضب  نيروي  پس  مانند مردگان. شود نمي
  مفيد و نافع آن چهخود   وجودي  تا با جاذبه  منافع  طرف  به  انسان  از ميل  ستا و اشتها، عبارت  تشهو
  به. دهد مي  و تكامل  را ترقي  انسان آن چهها و  ها و خوشي ها و خوبي و لذت نعمت ها  از قبيل  است

در   حركتي  ينكوچك ترنباشد   هم  شهوت  اگر اين. رساند مي  آفريده  خداوند در آخرت  كه  يينعمت ها
  اين  خلقت  پس. ماند مي  باقي  در فقر مطلق. شود ها پيدا نمي ها و لذت تمنع  و جذب  جلب  براي  انسان

  الزم  اي و هر موجود زنده  انساندر وجود   و دافعه  تعبير ديگر جاذبه  و به  و غضب  شهوت  دو نيروي
خود   طرف  به را  الهي  ينعمت هاكند و   ها حفظد را از ضررها و خطرخو  موجوديتتا بتواند .   است
او   زندگي  خداوند در محيط ، انساندو نيرو در وجود   اين  افتادن به كار  براي. نمايد  و جذب  جلب

ايد نم  كند ، از خود دفاع  فعاليت  انسانتا   آورده به وجودرا   ها و خطراتضرر  را آفريده  شرور و آفات
تا در   است  كرده  را خلق  و نعمت  لذت  ارقام  همه  اين  ثمر برساند و همچنين  وجود خود را به  و شجره
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او   خدا برساند و خداوند به  ينعمت هااز   نعمتي  را به كند و خود  را دفع  و خطري  ضرري  هر قدمي
كند خداوند او را   فعاليت  و غضب  و يا شهوت  و دافعه  جاذبه  دو نيروي  اگر در مسير اين  كه  داده  وعده

در  انسان ها. سازد ضررها و خطرها را از او دور مي  رساند و تمامي مي نعمت هاها و  لذت  تمامي  به
  دو حالت   ها دور كنمبال  و از همه  برسانم نعمت ها  همه  د شما را بهييبيا :گويد  مي  كه  الهي  برابر دعوت

        خدا را اجابت  دعوت  اي  عده. شوند مي  تقسيم  دو گروه  به  و حالتد  همين  اساسد و بركنن پيدا مي
و   خواهش  كنند در خط خدا واگذار مي  ، كار خود را بهدهند خدا مي به دستخود را   كنند، دست مي

  و معرفتي  نعت هر  به  نرسيد  شوند و براي مي  خدا متوسل  به  و خطري  ررياز هر ض  نجات  براي  نيايش
     ثمر  كند به مي  يترا ترب آن هاسپارند خدا  خدا مي  وجود خود را به  شجره. گيرند مي  از خدا كمك

ظاهر   بهشت  ورتص  را به  خود و مردم  زندگي  شود كه مي  باروري  درخت  چنان  تها يكدر ان. رساند مي
  خود از خود دفاع  اراده  بهشوند و  مي  متوقف  ييدنيا  ييبتداا  وضع  در همان  هم  اي سازد و عده مي
در هر  :فرمايد خداوند مي  كه  است  بسيار ناقص  كنند و دفاعشان ضرر ها و خطر ها را دور مي. نندك مي

دو تا   ، يكي كنم بال ها را از او دور مي  ا هستمخد  كه  شود و من مي آن ها  بال متوجه  هزاران  روزي  شبانه
كند   خود بالها را دفع  اراده  تا به  نيست  ميداني  چنين  مرد يك  تا بفهمد كه  گذارم خود مي  حال  به  را هم
. دكن مي  خود فعاليت  اراده  به  هم  و ثروت  و قدرت نعمت هاها و  لذت  به  رسيدن  براي آن طرفو از 

كند  فكر مي. داند برخود مي  گذارد خود را حاكم مي ارخدا را كن  خدارا و دين. شود نمي  خدا متوسل  به
  خود جلب  طرف  را به نعمت ها  را از خود دور كند و تمامي  خطرات  تواند  همه  خود مي  اراده  به   كه

. كشاند مي  نابودي و.  مرگ  عالم  و به آورد بالها او را از پا درمي   ، در نتيجه است  ناقص  كتشحر. نمايد
  علي  يعمل  كل :گويد مي و كند ذكر مي  آيه  در اين را خداوند  مختاري و خود  ييأخود ر  وضعيت  اين

   شاكلته
ا و از خد  كمك  خود بدون  اراده  خود به  و ساز اوليه  ساخت  اساسبر  يا اكثريت آدم ها  همه  يعني

را از   يطمح  بالهاي  اگر بتوانند تمامي  گيرند كه قرار مي  در وضعي. كنند مي  از خدا فعاليت  استعانت
 آن  كنند كه  خود جذب  طرف  به  موجود در دنيا را هم  ينعمت ها  توانند و تمامي نمي  خود دور كنند كه

  حيوانات  از زندگي آن ها  زندگي  كمي. مانند مي  باقي  ييدنيا  ييابتدا  وضعيت  توانند در همين نمي  را هم
   از خود دفع  كنيم مي  خيال  كه  ييبالها.  است  مسلوب آن هااز   قدرتي  چنين  يك اين كه با.  باالتر است
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خدا   كه  است  ييبالها  همان. آورد ما را از پا درمي  كه  ييو بالها  نموده  را خدا دفع آن ها  همه  ايم  نموده
ما   به وندخدا  كه  است  يينعمت ها  ، همان ايم نموده  خود جلب  طرف  به  كه  مه  يينعمت ها  ننموده  دفع

  حالت  اين  پس.  ما نداده  خدا به  كه  است  يينعمت ها  همان  ايم پيدا كرده  كه  ييها و محروميت  رسانيده
خود   بايستي  انسان  پس. كشاند مي  هالكت  عالم  ما را به ،خدا  و واگذار كردن  و خود مختاري  ييأخودر

ثمر   خدا بسپارد تا خدا او را به  خود را به  ستا الزم.  است  پنهان  زير خاك  بداند كه  ريرا مانند بذ
خود   اين :گويد مي. كند مي  را نفي انسان ها  و خود مختاري  ييأخود ر  همين  شريفه  آيه  اين. برساند

       آخر آيه  در جمله. گذار كنيدخدا وا  اراده  خود را به  بلكه.  نيست  تكامل  راه  و خود مختاري  ييأر
  مصداق. دهند خدا مي  دست  به  د و دستهستن  هدايت  طالب  را كه  كساني  فرمايد، خداوند تمام مي

بارور   شجره  يك  عاقبت. رساند ثمر مي  را به آن ها. شناسد هستند مي  نستعين  نعبد و اياك  اياك  كامل
  . است  بهشت  زندگي آن هاوجود   ثمره  كهخواهند بود   طوبي  شجره به نام

  
  54فصل 

  .است  امر خداوند متعال  به  مربوط  چگونه  كه  روح  شناخت
  نماينـد و بـه    را كشـف   و مجـردات   توانـد روح  هرگز نمي  كفر و شرك  انسان ها در مكاتب

  .شوند  آگاه  آن  حقيقت
  

و از   چيست  دارند كه  حرو  درباره انسان ها  كه  است  تيسؤآال.  روح  تعريف  به  مربوط  د و پنجهشتا  آيه
كنند،  مي  تسؤآالاز تو   است  جنسيتي  چه  كه  با روح  ييآشنا  در اطراف  مردم :فرمايد  مي. آيد كجا مي

. كنيد  تصرف  در اختيار شما قرار گيرد و بتوانيد در آن  كه  نيست  مانند طبيعت  روح :بگو آن ها  به
خدا را   كه  شناسيم را مي  روح  وقتي  يعني.  است  خداوند متعال به دست  كه   است  حقيقتي  يك  روح

  معلومات  بلكه  است  نشده  شما داده  به  خلقت  در عالم  معرفتي  چنين  و يك  بشناسيم  هست چنان كه
  حيات  روح  هبارا درشم  تسؤآال.  است  در اختيار شما قرار گرفته  است  طبيعت  عالم  شكل  به  كه  كمي
باشد در اختيار شما قرار   شپذير  قابل  كه  و جوابي  جاست بي شما سؤآل  پس.  ستاستعداد شما  فوق
  . گيرد نمي
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  و غير از اين  و مواد آن  بدن  غير از اين  كنند كه مي  احساس  نخواهي  خود خواهي  در زندگي انسان ها
. گردد مي  پنهان  دهد و گاهي مي  شانخود را ن  اثر وجودي  گاهي  كه  هست  ديگري  حقيقت  طبيعت
  به  حاالت  دانند اين فهمند و مي مي  شود كه پيدا مي  و حيوانات انسان ها  براي مخصوصاً  مختلفي  حاالت
از . آورد مي جودبه ورا   حاالت  اين  و مزاج  غير از بدن  چيز ديگري  بلكه.  نيست  و مزاج  بدن  اقتضاي

  به  وقتي  كند كه مي  احساس  انسان.  است  و حيات  يا موت  و بيداري  خواب  همين  حاالت  اين  ترين  مهم
و   موت. گردد او برمي  به  سرمايه  شود اين بيدار مي  و چون شود مي  از او گرفته  اي رود سرمايه مي  خواب
و   و عضالت  و تركيبات  آن  و ساخت  بدن  سازمان  كنند اين مي  همشاهد.  است  شكل  همين  هب  هم  حيات
و ساز   اختس  در اين  ،است  خود محفوظ  جاي  خود وبه  حال  به  همه  و خارج  دارد در داخل  كه  يياجزا
ز وجود خود را ا  سرمايه  كل  ييگو  گردد كه مي  بر او عارض  حالتي  و چنان شود پيدا نمي  نقصي  بدن

  عضو كوچكي  فهمد كه او جدا شود مي  از بدن  و كوچكييا عض  ييو تار مو  اگر ناخني  الاقل  .داده  دست
و   و يا خواب  و حيات  موت  در حالت  شود وليكن وارد نمي  اي  او لطمه  موجوديت  به.  است  شده  قطع

  .  است آورده به دسترا  يا آن  داده  خود را ازدست  هستي  كل  ييگو  كه  است  چنان  بيداري
  شد كه  داده  من  به  چيزي  و يا چه  رفت  من  هستي  تمام  شد كه  گرفته  چيز از من  چه  كند كه فكر مي

او  در اختيار  غير از بدن  ديگري  هسرماي  كند كه مي  احساس اين جادر .  برگشت  من  به  من  هستي  تمام
شود  تا وارد مي  كه  انساندر وجود   است  عضوي  يك  روح. اند ناميده  حرا رو  سرمايه  آن  كه  هست
  در وضع  انسانگردد  مي  خارج  كند و چون مي  ها مربوط  هستي  كل  به  هينا متنا  را در فضاي انسان
  همين. اند كرده  گذاري نام  روح  اند با كلمه نديده  را گرچه  حقيقتي  چنين  يك. گيرد صفر قرار مي  نقطه

توانند بفهمند  را نمي آن  حقيقت  ليكن شود مي  گرفته آن هاشود و از  مي  داده آن ها  به  دانند كه قدر مي
  .  چيست  كنند كه  و كشف
را  آن  خواهند حقيقت اند مي را نشناخته از آثار آن  ندارند و اثري  آگاهي  آن  حقيقت  به  كه  جهت  از اين

. پيدا كنند  بر آن  آورند و تسلطاختيار خود در  را به توانند آن مي  نهو چگو  و چيست  كيست  بدانند كه
  خود اسير طبيعت  عقيده  به اين طورآورند و اختيار خود در  خود را به  حيات و  موت  تسلط  شايد با آن

در   انسان  روح  كه  كسي. دكند يا بميران  را زنده آن هاخود   اراده  به  نباشند كه  طبيعت  فوق  يا عامل
  كشاند كه مي  نيستي  او را به آن چنان. دارد  كامل  تسلط  انسانو وجود   هستي  بر كل  اختيار او است
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و   كس  گويا همه  گرداند كه او برمي  را به  هستي آن چنانو باز   است  نشده  و خلق  است  گويا اصال نبوده
  بر يكديگر تسلط  هم  ديگري  يانسان ها.  است  و عجيب  عظيم  خيلي  طتسل  اين.  است  چيز بوده  همه
   خود   حال  را به  و بقيه برند  را مي  انسان  و جان  از مال  مقداري.  نيست  كامل  تسلط  آن  ند وليكندار
برد  را مي  انسان  تيمعنا هس  تمام  به  را در اختيار خود گرفته  روح  كه  غيبي  عامل  اين  گذارند وليكن مي

  تفاوت  آورد بي برد و مي را مي  هستي  تمام  كه  عاملي  چنين توانند در برابر يك نمي انسان ها. آورد و مي
  و ضرري  دارد نفع  خود تسلط  و بر بدن  بر طبيعت  اي تا اندازه  كه همان طور  كه  است  فكر اين  باشند به

     پيدا   آورد تسلط برد و مي را مي  هستي  تمام  كه  غيبي  ملعا  بر اين. آورد مي به دستخود   اراده  به
  عمق  خود به  عقيده  اند و به شده  عميق  خيلي  طبيعت  شناخت در انسان ها  ما كه  در زمان. كند مي

در   و همچنين اند و شناخته  ديده  آن  وضع  ترين  ييرا در ابتدا  مواد طبيعت  اند ذرات سفر كرده  طبيعت
اند خود  اند هنوز نتوانسته اند و دانسته ها باشد ديده و كوه  كرات  صورت  به آن كه  تحول  ترين  ييانتها
آيد   و از كجا مي  چيست  روح  شايد ببينند و بدانند كه. برسانند  تو ماوراء طبيع  طبيعت  مرز بين  را به
  شناخت  در اطراف  تيسؤآال  جا در تاريخ  رو همه از اين  كيست به دست  رود و اختيارش  كجا مي  و به

.  است  بوده  منفي  يهآ  همين  مانند جواب  روح  حقيقت  ها در تعريف و جواب  آمده به وجود  روح  حقيقت
و   ستاستعداد شما  فوق  جاست بي  سؤآل  روح  شما در شناخت  سؤآل :اند گفته انسان ها  جا به  همه

  . شود نمي  شما داده  داد شما باشد بهاستع  فوق  كه  مه  جوابي
خدا و انبياء در   كه  حرصي  چنين  با يك  مييبگو  شود كه  پيدا مي  ديگري  و جواب  سؤآل اين جادر 

و   عقل  و يا جنسيت  و فرشته  از روح  تيسؤآال  چنين  يك  جواب  دارند چگونه  انسان  و تربيت  تعليم
  پاسخ  و بدون  منفي  جا جواب  همه ؟ چيست  خداوند متعال  مقدس  ذات  جنسيت اين هاتر از شعور و باال

  سؤآلندارد   ؟ حق است مأيوسو   محروم  از آن  كليه ب  انسان  كه  است  علمي آيا حقيقتاً.  است  مانده
را  آن  كشف  خود را و راه  راه  دارد وليكن  و پرسش  سؤآل  حق اين كهو يا   او نيست  به  كند و مربوط

هر   كه  اصولي  هاي  سرمايه.  است  سرمايه  نوع  سه  در وجود خود مجهز به  انسان. كند  عوض  بايستي
  داند وليكن ها را مي  سرمايه  اين  ار ذاتيآث. دارد  خاصي  و يا معدن مبدأ  سرمايه  نوع  سه  از اين  كدام

  گانه پنج  با حواس  كه  سرمايه  سه  از آن  تواند بشناسد يكي خود نمي  ادهار  و به  ا نشاختهر آن  حقيقت
. سر و كار دارد  با آن  دائم  كه  است  ماده  و مشتقات  پيدا كند ماده  تماس آن هاتواند با  خود مي  ظاهري
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  و قابل  لمس  قابل.  است  داده  او ترتيب  براي  هيكلي  چنين  و يك  آمده به وجود  او از مواد عالم  بدن
آيد  مي  وقتي  كه  است  روح. ندارد  ارزشي  و هيچ  است  هيچ  اگر نباشد بدن  ديگر كه  سرمايه  تيؤر

و . گردد برمي  عدم  به  بدن  رود هستي مي  شود و چون ديگر پيدا مي  هاي و ارزش  و حركت  حيات
 است  بدن و   روح  حيات  مايه  و معرفت  علم  اين  شده  داده  انسان  به  كه  است  و معرفتي  علم  سوم  سرمايه

.  و يا حيوانات  مانند كودكان  و معرفت  علم  منهاي  و روح  بدن.  خوابيدگان و  مانند مردگان  روح بي  بدن 
  به  مخصوص مبدأ  كدام هر  سرمايه  سه  اين.  و كامل  عالم  يانسان هامانند   و معرفت  روح  اضافه  به  بدن

و   علم  پس. شود پيدا نمي  و حكمت  علم  انسان  و از روح  ظهور نيست  قابل  روح  از مواد بدن. خود دارد
  هم  بدن. دارد  غير از بدن  مخصوصي مبدأ  هم  انسان  روح. دارد  و بدن  غير از روح  خاصي مبدأ  معرفت

  در بدن  و اثبات  نفي  قابلو بود   بدن  ذاتي  الزمه  اگر روح.  است  خلقت  از مواد عالم  اي  هقطع  ييتنها  به
  ذوات  نفي  و همراه  است  ثابت  ذات  همراه.  نيست  اثبات  و يا قابل  سلب  قابل  از ذات  ذاتي  نبود لوازم

  از ماده را  توانند محدوديت نمي  كه  است  تجسم  و قابليت  مانند محدوديت  ماده  ذاتي  لوازم.  منفي
  بدن  نفي  و همراه  هست  تجسم  و قابليت  محدوديت  ظهور بدن  محض  به. بدهند  بدن  ماده  بگيرند و يا به

  بدن  گاهي  شد كه نمي  واقع  اثبات و  سلب  دو حالت  بود بين  بدن  ماده  ذاتي  لوازم از  اگر روح . نيست
به   مادهغير   مبدأييدارد از   ديگري  اصل  روح  پس. باشد  هم  باشد و روح  بدن يا نباشد و  باشد اما روح

و    ظهور است  قابل  روح  پيدايش  در پي  انسان  معلومات  گرچه  بدن  طور معلومات  آيد و همين  مي وجود
  لوازم و از دارد  روح  سوا از جنسيت  ديگري  جنسيت  معلومات  وليكن  ظهور نيست  قابل  روح  بدون

   . رفت آمد و مي مي   روح  بود همراه  روح  ذاتي  از لوازم  و  معارف  زيرا اگر  معلومات  نيست  وحر
  و معارف  علوم  پس  روحند و واجد معلومات  يا داراي  روحند و فاقد معلومات  داراي  چقدر موجودات

را   جنسيت  وعن  سه  اين  هم  قرآن.  نيست  روح  ذاتي  و از لوازم  است  غير از روح  و يا حقيقتي  جنسيتي
در وجود تو   از خودم :گويد مي  زنده  انسان  به  گاهي. كند مي  داند و جدا جدا معرفي از يكديگر جدا مي

اوحينا   و كذلك :فرمايد مي  پيغمبر اكرم  جا به يك.  دانا و توانا شدي  روح  اين  كتبر  و به  دميدم  روح
  . و الااليمان  ماالكتاب  تدري  نا ما كنتامر  من روحاً  اليك
  اين  از پيدايش  پيش  .در وجود تو  قرار داديم  و ايمان  علم  امر خود روح  خود و به  فرمان  ما به  يعني
  را در دل  چراغ  اين  كنيباشد ول مي  حقيقتي  چه  و ايمان  چيست  كتاب  دانستي تو نمي  و ايمان  علم  روح



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

و   فاذا سويته :فرمايد مي  هم  آدم  خلقت  درباره . كني  را هدايت  مردم  آن به وسيلهتا   كرديم  تو روشن
    .ساجدين  فقعوا له  روحي  من  فيه  نفخت
داريد   ها وظيفه  شما فرشته  در او دميدم  خودم  و از روح  و ساختم  كردم  را مهندسي  آدم  كه  وقتي  يعني

  كه  وارد شده  است  سوم  سرمايه  كه  روح  اين  در تعريف )ع(  حسين  از امام  ديثيح. كنيد  او را سجده
و   و الحسن  و فاطمه و علياً محمداً  جعل  ئشي  اسماء كل  و علمه  و استواه  آدم  لما خلق  اهللا  ان :فرمودند
   .ظهر آدم  في  اشباحا خمسه   الحسين

از   او ياد داد شبحي  را به  هر چيزي  اسم. رسانيد  اعتدال  رد و او را بهك  را خلق  آدم  خداوند وقتي  يعني
  حديث  اين  سپ. شد  واقع  مسجود فرشتگان  سوم  سرمايه  او قرار داد و با اين  را پشتيبان  تن  نور ما پنج
  از جنس.  است  ائمهو يا نور خدا و   است  و معرفت  علم  كه  سوم  سرمايه  اين  دهد كه مي  نشان  و آيات

دهد و  مي  ارزش  حيات  وروح  بدن  به  شود كه پيدا مي  ديگري مبدأ از.  نيست  بدن  و يا ماده  حيات  روح
  نوع  سه  در وجود خود مجهز به  انسان : مييگو مي  كه  ستاين جااز . رساند مي  عاليه  مقامات  را به  انسان

  : يكديگر  در عرض  نه.  يكديگر است  در طول  سرمايه
اگر نباشد   كه  و معرفت  علم  و سوم ندارد  ارزش  اگر نباشد بدن  كه  بدن  روح  و دوم  بدن  سرمايه  اول
  حيات ،گيرد  تعلق  آن  به  حيات  شود تا روح  ساخته  اول  ستا الزم  انسان  بدن. ندارد  ارزش  و بدن  روح

در   روح  وسيله  به  الهي  گيرد تا علم  تعلق  بدن  به  اول  بايستي  سانان  آيد و باز روح به وجود  و حركت
   .باشد خدا  خدا و خلق  و مطلوب  ستايش  مستحق  باشد كه  يانسان  ظاهر گردد و در نتيجه  انسانوجود 
  است  خارج  انسانوجود   از حوزه  آن  فهم  كليه آيا ب  كه  است  حقيقت  سه  اين  ديگر ما در تعريف  بحث

  راه  وليكن  موجود است   انسان به وسيله  انسان  براي  ييآشنا  و يا امكان  است  مجهول  انسانو تا ابد بر 
  .بداند و بفهمد   دارد كه  ديگري  و رسم
.  است  لمس  قابل  گانه پنج  با حواس.  است  از محسوسات  و يا مواد طبيعت  و مواد بدن  بدن  شناخت
  ها را با شامه  ها و مزهبو.  بينيم مي  ها را با چشم ها و رنگ صورت.  شنويم مي  گوش به وسيلهرا  صدا ها

  طبيعت  عالم  لذا موجوديت.  كنيم مي  لمس  المسه  با حس  را هم  طبيعت  عالم  كل.  كنيم مي  درك ذايقهو 
  و   پيدا نشده هيچ كس.  است  عالم  نداندانشم  تمامي  مورد اتفاق  است  از محسوسات  كه  ماده  و عالم
    شده  منكر محسوسات  ييسوفسطا به نام  اي عده  باشد گرچه  شده  ماده  قاتو مشت  منكر ماده  شود كه نمي
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  .  نيست  در واقع  هست  كه  كني مي  و خيال  بيني را مي آن چه :اند و گفته
و يا   در آينه  كسي  كني مي  خيال. شود پيدا مي  در آينه  كه  است  ييها مانند صورت  بيني را مي آن چه
  و به  است  نيستي  ها در واقع  هستي  همه :گويند مي آن ها.  نيست  اما چيزي.  هست  چيزي  ذهن  در آينه
  :گويد خود مي  در شعر عربي. هستند  تيهس  انسان  خيال

   مرايا او ظالل  في  او نقوش                                                               او خيال  همو  الكون  كلما في
  است  اي و يا سايه  در آينه  است  نقشي . است  و خياالت  موهومات  بيني مي  هستي  را در عالم آن چه  يعني

. ندارد  هستي  بيني تو مي  را هم آن چهندارد   هستي  آينه  نقش ،ندارد  هستي  سايه. خورشيد  در مقابل
  شده  شناخته مردود  يا غير طبيعي  طبيعي  عالم  دانشمندان  تمامي در برابر آن ها  عقيده  است  خياالت
            خيال  زيرا اگر نبودم.  ، هستم نيستم  كنم مي  خيال  من  كه  دليل  همين  به :گويند مي آن ها  در جواب. است
چيز   و همه  ما هستيم  كه  است  مسلم. بندد مي  نقش  نباشد چگونه  آينه  بلقام   كردم و يا اگر صورتي نمي

ند و در رؤيت  و قابل  لمس  قابل  موجوداتي  مواد عالم. شد و صدا پيدا نمي سر اين همهو اگر نبود   هست
  قابل  صفات  از آن  بعضي  هستند كه  و خصايصي  صفات  يك  مجهز به  و يا اجسام  مواد عالم  حال  عين
  است  و اثبات  سلب  قابل  از ماده  كه  صفاتي.  نيست  و اثبات  سلب  قابل  و بعضي  است  و اثبات  سلب
شود و باز  مي  تابد و روشن ديگر مي  ها و اجسام  د بر آينه، نور خورشي است  و نورانيت  ييروشنا  يكي
و   ماده  به  فمختل  هاي رنگ  اين  و اجسام  مواد عالم  نگگردد و يا ر مي  سلب  عالم  از تن  ييروشنا  اين

  قابل  و مواد عالم  از اجسام  و حركت  طور حيات  همين. گردد مي  سلب  از آنشود و يا  مي  داده  اجسام
  كه  است  اثبات و  سلب  قابل  مواد عالم  بين  اتصالي  رشته  يك  كيفيت  همين  به.  است  اثبات و  سلب
  نيست  و اثبات  سلب  قابل  كه  و اما صفاتي يكديگر متصلند  از يكديگر به  لهفاص  و مواد در عين  ذرات
  و اين  است  لمس  قابل  جسمانيت  دليل  به  است  خود جسم  در ذرات  ، ماده است  ماده  تجسم  قابليت

  جسمانيت  جسم  اين  به  نم :بگويد  كسي .گردد  تا سلب  نشده  اثبات  در ماده  است  ماده  ذات  جسمانيت
  كه  است  و بزرگي  كوچك  جا ذرات  همه  ، ماده ماده  و يا محدوديت  را گرفتم  و يا جسمانيت  ام داده

  اگر جسم.  ابعاد است  داراي  است  جسم اين كه  نظر به.  و عمق  و عرض  طول.  است  ابعاد ثالثه  محدود به
  است  محض  و عدم  نيست  هيچ  كه  ييدر فضا.  ظهور نيست  قابل  ابعاد در خالء مطلق. بودن  نبود ابعاد هم

  ماده  ذاتي  يا ابعاد الزمه  خط. بشناسيد  و عرض  را طول آن  كه  يا افقي  عمودي. بكشيد  توانيد خطي  نمي
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  دليل  ز يكديگر جدا هستند و بهذاتا ا. هستند  انفصالي  ، مواد عالم ذاتي  الزمه  همين  اساسو بر  است
   .و تركيبند  تجزيه  قابل  انفصال  قابليت
  مواد عالم  گردد و همچنين مي  تركيب  مختلف  و يا از ذراتشود  مي  تقسيم  مختلف  ذرات  به  سمج  يك

خود جا   هب  مخصوص  در جاي  كدام هر  يعني. دارند  و تعاني  تزاحمبا خود   خود و در ارتباط  در ذرات
  جسم  اين. نامند مي  را مزاحمت آن. گيرند ديگر قرار نمي  ماده  در جاي  از مواد عالم  يك هيچ. گيرند مي

  به  متصل  جسم  اين وجود  را در ظرف  جسم  و يا آن ديگر قرار داد  وجود جسم  شود در طبق را نمي
  ييمورود خال  جسم  در داخل اين كهمگر  گيرند يكديگر قرار نمي  در داخل  ليكنشوند و يكديگر مي
ديگر و   در وجود ماده  اي  ماده  گيري جاي  عدم  اين. قرار گيرد  خالي  فضاي  وارد در آن  باشد تا جسم

با   يا دو جسم  برخورد دو ماده  معناي  به  و اما تعاني نامند مي  ديگر را تزاحم  جسمي  داخل در  يا جسمي
و   تعاني  اين. كنند  كنار يكديگر قرار گيرند و وجود يكديگر را لمس  كه  صورتيه ب.  يكديگر است

در   دارند كه  الزم  مخصوصي  ظرف  محدوديت  دليل  به  هر كدام  كه  است  ماده  ذاتي  خاصيت  هم  تزاحم
  و ظلمت  سياهي  ماده  ذاتي  دهند و ديگر از خصايص نمي  را راه  ديگري  خود مادهه ب  مخصوص  ظرف  آن

  رنگي  بي  سياهي  و اين  است  سياه ، است  ييو روشنا  خود فاقد رنگ  در ذات اين كه  دليل  به  ماده.  است
  و ظلمت  است  ظلمت  عين  سياهي. گيرد  تعلق  ماده  باشد و به  رنگي اين كه  نه  است  رنگ  ، عدم است
 كامالًرا   اگر ظرفي  انسان  يعني  است  خود سياه  خودي  به  ستا چيز  فاقد همه  كه  ييفضا.  سياهي  عين

باشد،   ظرف  در آن  ذراتي  نه  آورد كه به وجود  مطلق خالء  ظرف  آن  كند و در داخل  چيز خالي  از همه
  ظرف  آنتوانند از  را مي  هوا را يا ذرات.  است  قمطل  تاريكي  ظرف  آن  داخل  يينور و روشنا  هوا، نه  نه

و   ظلمت  آن  بشوند وليكن  ورود آن  توانند مانع مي  است  وارد شده  هك  هم  يينور و روشنا. كنند  خارج
خدا   مخلوق اين كه  نه.  است  مطلق  عدم  زيرا سياهي  ستني  ورود و خروج  يا قابل  تصرف  قابل  سياهي
هستند،   ييو روشنا  خود فاقد رنگ  در ذات اين كه  نظر به  هم  مواد عالم.  نيست  ، مخلوق عدم. باشد

  ييروشنا  چون.  است  محض  عدم  ظلمت  كنند كه مي  جا قضاوت  همه  يونان  سفهفال. مطلقند  سياهي
  خاموش  چراغ  وقتي. را ببريد  ييروشنا  كه  است  كافي  ظلمت  پيدايش  براي. شود پيدا مي  ظلمت  نيست

  وليكن. باشد  موجود و مخلوق  ييئش اين كه  نه.  خود هست  خودي  به  ، ظلمت رفت  ييشد و روشنا
  .و النور  الظلمات  جاعل :گويد مي. داند مي  مانند نور مجعول  را هم  متخداوند ظل
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.  نيست  جعل  قابل  نور باشد عدم  عدم  اگر ظلمت.  است  آفريده  و ظلمت  نور را آفريده  كه  ييخدا  يعني
  اجسام  پيدايش مبدأو   و درك  لمس  قابل  است  يئشي  ، ماده است  ظلماني  ماده  است  مجعول  كه  تيظلم

  وقتي. دارد  شود و يا سياهي مي  ناميده  ظلمت  است  ييو روشنا  فاقد رنگ  نظر كه  ، از اينخود  در ذات
و   نباشد، رنگ  اگر ماده. شود پيدا مي  ييوشناو ر  رنگ  ماده  نور به  گيرد از تعلق مي  تعلق  ماده  نور به
نور از   و يا انعكاس  نور با ماده  از مسير تركيب  ييو روشنا  ظهور رنگ.  ظهور نيست  قابل  ييروشنا
 : مييگو لذا مي. مواد فاقد نورند  بلكه :گويند مي  فالسفه چنان كه،  نور نيست  عدم  ظلمات  پس.  است  ماده

  همين  به.  نيست  سلب  قابل  و از ماده  است  ماده  ذات  مانند حدود و ابعاد الزمه  هم  يو سياه  ظلمت
.  است  ماده  ذاتي  الزمه  نقيض  آيد آن به وجود  در ماده  ستا الزم  كه  و كمالي  هر صفتي  نقيض  كيفيت
  تاريكي.  و تاريكي  ييروشنا  :مييگو مي مثالً.  است  ئشي  يا صفت و  ئشي  بود و نبود يك  معناي  به  نقيض
،  و حيات  موت : مييگو و يا مي  خود هسته خود ب  برود تاريكي  كه  ييروشنا.  است  ييروشنا  نقيض
،  و ساكن  متحرك : مييگو و يا مي  خود هسته خود ب  موت  نيست  حيات  چون  است  حيات  نقيض  موت

و   الاتص  :مييگو يا مي.  خود هسته خود ب  ، سكونت نيست  حركت  چون.  است  تحرك  نقيض  سكونت
ه بخود   انفصال  نيست  اتصال  كه  وقتي .با يكديگر  يا دو جسم  دو ماده  ارتباط  معناي  به  ، اتصال انفصال

خود   در ذات  ماده  پس. نامند مي  شوند نقيض ديگر پيدا مي  وجود صفت  از عدم  كه  صفاتي.  خود هست
ظاهر   در ماده  ماده  به  وحر  از تعلق  حيات. شود از نور پيدا مي  كه  است  صفاتي  نقيض  هر پيدايشمظ
  جسمي  بلكه.  نيست  حيات  عدم  معناي  به  موت.  است  خود موته خود ب  نباشد ماده  كه  شود و وقتي مي

  .  فاقد حيات  است
  ذات رد  ماده  : مييگو مي  پس  ييبود فاقد روشنا  جسمي  نبود بلكه  ييروشنا  عدم  ظلمت  كه همان طور

در   و يا ماده  كنيم مي  استفاده  غير از ماده  چيزييكديگر از   مواد به  اتصال  براي  .است  خود انفصالي
در   ماده  لدلي  همين  به.  مينك مي  استفاده  غير ماده  از چيزي  حيات  پيدايش  ، براي است  ميت خود  ذات
  استفاده  است  غير ماده  كه از اصلي  نيرو در ماده  پيدايش  ، براي ، فاقد نيرو است است  خود  ضعف  ذات
واد م  اتصال  ، براياز يكديگر جدا هستند  يعني  است  خود انفصالي  در ذات  ماده طور  و همين  مينك مي

  كيبيتر  زوح  چيز در عالم  همه: مايدفر اوند ميخد  دليل  همين  به.  مينك مي  استفاده  ديگري  از اصل
  اگر .  ظهور نيست  قابل  يئش  و از يك ئشي  ديگر در يك  مختلف  و صفات  تغيير و تركيب . است
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و   حيات  ماده  به  كه  روحي  خاصيت  توانيم مي  شد بشناسيم  تعريف  كه  رتيصو  را به  مواد عالم متوانستي
  . يمدهد بدان مي  حركت

  گرچه.  است  و روشن  واضح كامالً  ظهور در ماده  دليل  به  است  غير از ماده  كه  ديگري  اصل  اثبات  پس
.  است  اثبات  قابل  عقل  يلدل  ، اما به نيست  كشف  قابل  گانه پنج  با حواس  است  غير از ماده  كه  اصلي  آن
  سكون. بود  خود ساكن  در ذات  كه  ماده. آورد به وجود  حركت  در ماده  بود كه  نيرو چه  اين  :مييگو مي
  لاص  پس.  نيست  چيزي  سكون به جزتكرار شود   مرتبه  ميليون  ها ميليون  اضافه  و اين  سكون  اضافه  به

ر د  اجسام همين طور. باشد  ماده  از جنس  اصل  آن  كه  نيست  ممكن. آورددر  حركت  را به  ماده  ديگري
  حيات  انسان  بدن  به  بود كه  انسان  چيز در بدن  چه  :مييگو مي. گيرند قرار مي  و حيات  موت  دو حال

به   اجسام  اضافه  به  اجسام  :ميگوي مي  هم اين جادر . آمد به وجود  شد موت  خارج  كه  بود و اكنون  داده
  چه  پرسيم مي  و اكنون  نيست  چيزي  بدن به جز  انابد  اضافه  به  نيستند و يا ابدان  چيزي  جسمانيت جز
.  رفت  از بين  و حركت  شد حيات  خارج  پيدا كرد و چون  و حركت  شد حيات  وارد بدن  بود كه  يينيرو

  دليل  اگر به  و اجسام  مواد عالم.  است  شكل  نيهم  به  ظلماني  و ماده  نوراني  ماده  در تعريف  قضاوت
  گر لوازميا اشياء دي  زيرا هرگز ماده بود  المح  در اجسام  ظلمت  پيدايش ،نور بودند  جسمانيت و  ماديت
  كه  و اكنون  ماده  و ابعاد براي  ، مانند محدوديت است  ذات  عين  ذاتي  لوازم. كند خود را رها نمي  ذاتي

نور   شد كه  ، معلوم برگشت  ظلمت  به  شد و بعد از نورانيت  بود، نوراني  و ظلماني  ظلمت  ماده  فضاي
گردد   سلب  هشود و اگر از ماد پيدا مي  ييگيرد روشنا  تعلق  ماده  به  وقتي  كه  است  غير از ماده  حقيقتي

   .النهار  منه  نسلخ  الليل  لهم  و آيه :فرمايد و روز مي  شب  خداوند در تعريف .گردد برمي  تاريكي  به
  اين.  كنيم مي  آن  ما نور روز را از قامت  ، كه است  تاريك  شب  خدا پيدايش  قدرت  يلاز دال  يكي  يعني
جلد را از   ود اينش مي  كه  شب.  شده  فضا پوشيده  قامت  به  كه داند مي  مانند جلدي  ر را در فضا بهنو  آيه

  .  است  شده  فضا پوشيده  قامت  به  كه  است  غير از ماده  نور حقيقتي  پس. كنند فضا مي  قامت
دو   از تركيب  عالم  موجودات اين كهبر   است  روشني  هانها بر  ها و ضد و نقيض  و اثبات  سلب  اين
ابتدا . كند مي  را اثبات  عقلي  برهان  اين  هم  و احاديث  قرآن  آيات.  است آمده به وجودبا يكديگر   اصل

   .تعقلون  لعلكم  اثنين  جعلنا زوجين  ئشي   كل  و من :فرمايد خداوند مي
    هم  زوجيت.  است  تركيبي  زوج  چيز در وجود خود يك  و همه  آورديم به وجود  چيز را جفت  همه  يعني
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    جسم با  جسمي. شود نمي  ماده  زوج  ماده  يعني  نساز دو فرد متجا  نه  ظهور است  قابل  متباين  از دو جنس
اند اگر  شده  با يكديگر تركيب  كه  بدن و  روح. شود زيرا هر دو جسمند نمي  جو تزوي  ديگر تركيب

با   و متماثل  متجانس  دو جنس  كه  است  اين  اش  ، الزمه روح  از جنس  هم  باشد و بدن  بدن  از جنس  روح
، هوا را  ا با خاكر  كنيد، يا خاك  كيبتر  را با آب  توانيد آب آيا شما مي. باشند  شده  يكديگر تركيب

  قابل  متباين  دو جنس  بين  جا تزويج  همه. شود مي  تركيب  با خاك  آب  وليكن  نيست  ممكن  البته. هوا با
  خود يك  در ذات  و ماده را آفريد  خداوند ابتدا ماده  كه  و طبيعت  خلقت  در اصل  پس.  ظهور است

اين در . آورد به وجود  و حركت  حيات  ماده  اضافه  به  ادهبود از م  بود چطور ممكن  جنس  و يك  حقيقت
  كند در عالم مي  خيال  و طبيعي  فرد مادي  نآ كند و مي  بحث  نفر از ماديون  با يك  كه  )ع( باقر   امام جا

د، آور مي به وجودرا   تحوالت  خود اين  خود و در ذات  خوديه ب  ماده  و اين  نيست  چيزي  ماده به جز
 به وجوداز كجا   موت  بود پس  حيات  ماديت  دليل  به  خلقت  در ابتداي  اگر ماده: گويد او مي  به  )ع(   امام

بود،   روشن  ماديت  دليل  به  آمد؟ اگر ماده به وجوداز كجا   بود حيات  موت  ماديت  دليل  آمد يا اگر به
  دليل  مختلف  حاالت  تبادل  اين  پس. از كجا آمد  ييشنابود رو  از كجا پيدا شد، و يا اگر تاريك  تاريكي

. گيرد مي  حيات  از روح.  است  ميت  تمادي  دليل  به  ماده. دارد  اي  جداگانه منشأ  هر كدام  كه  است  اين
  روح  فهااض  به  اما ماده.  نيست  چيزي  ماده به جز  ماده  اضافه  به  نبود زيرا ماده  ماده  از جنس  روح  پس

با يكديگر   و تزويج  تركيب  قابل. متباينند  دو جنس  و ماده  زيرا روح كند پيدا مي  و حركت  حيات
  و آيات  لعق  داليل  پس. با يكديگر نيستند  تر كيب  متماثلند، قابل  دو جنس  و ماده  ماده  وليكن هستند

و از   آفريده  نور و ماده  نام  به  دو اصل   عالم  خلقت  خداوند در ابتداي  كند كه مي  اثبات  و احاديث
  طور عموم  و به  است  را آفريده  عالم  مختلف  يها  با يكديگر در هندسه  دو اصل  اين  و تزويج  تركيب

    .اثنين  جعلنا زوجين  ئشي  كل  و من :فرمايد  مي
  ادامه  است  روح  كه  دوم  جنسيت  طرافخود را در ا  و بحث  است  آفريده  چيز را خدا جفت  همه  يعني
  را هم  آفريننده  خداي  توانيم هستند مي  خود چه  در ذات  كه  را شناختيم  دو جنسيت  گر اينا . دهيم  مي

و يا   آفرينندگي  مصالح  و نور و ماده  است  او آفريننده.  دو اصل  با اين  از مشابهت  نزهم  كه  بشناسيم
الحمد  :فرمايد  مي. دهد  خبر مي  خلقت  اوليه  از اصول  انعام  خداوند در سوره . و آدم  عالم  ساخت  مصالح

  .و النور   الظلمات  و جعل  و االرض  السماوات  خلق  الذي  هللا
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و  آسمان ها  از ساخت. را ايجاد كرد  را آفريد و نور و ظلمت  و زمين آسمان ها  كه  ييخدا  است  منزه
  تعبير به  ظلمت نور و  و از ساخت  واالرض  السماوات  خلق: گويد مي. كند مي  خلق  كلمه  ير بهتعب  زمين
و   فاقد خاصيت  كه  است  چيزي  به  دادن  و حقيقت  ايجاد كردن  معناي  به  جعل. كند مي  جعل  كلمه

چنان   ، ماده ظلماني  در ماده  و نورانيت  كتو يا ايجاد حر  در مردگان  مانند ايجاد حيات.  است  حقيقت
  است  ساكن .ندارد  حيات  چون  است  ميت .باشد  مي  خاصيتي  خود فاقد هر نوع  شد در ذات  گفته كه
  ماده  بعد خداوند همين. ندارد   ييروشنا  كه  است  ندارد، تاريك  رنگ  كه  است  سياه. ندارد  حركت  كه

پيدا   ييو روشنا  رنگ و  و حركت  ، حيات خاصيت  با اين. دهد مي  و خاصيت  را حركت  تخاصي فاقد
با  دهد مي  حركت  نيروي  ماده  به  قتيخداوند و. نامند مي  ماهيت  را جعل  آفرينشي  ينچن  يك. كند مي

  ماده  اضافه  به  زيرا ماده. شود نمي  كوچكو   يا بزرگ  زياد و كم  ماده  حجم  نيرو بر ماده  يا اضافه  افاضه
  از جنس  است  روح  نيرو از جنس.  است  ماده  نيرو به  افاضه  شود بلكه بزرگ تر  ماده  حجم  كه  نيست

و   را بزرگ  ماده  جمرا يا ح  ماده  وزن  آورد وليكن مي به وجود  خاصيت  در مواد عالم  است  مجردات
و   و فاقد جرمانيت  و سنگيني  بكيفاقد سو  فاقد حدود و ابعادند  يرا مجرداتز كند نمي  كوچك

 به وجود  خاصيت  ماده  گيرد و در ذات قرار مي  ماده  نيرو در ذات  كهرا   ساختي  چنين  يك. جسمانيتند
  جعل  است  ستفادها  كند و قابل پيدا مي  نبود خاصيت  استفاده  قابل  كه  خاصيت بي ئشي  آورد و آن مي
  . بود  و حقيقت  فاقد خاصيت  كه  چيزي  به  دادن  حقيقت  يعني. نامند مي

  جعل. كنند مي  بسيط  و جعل  مركب  جعل  بهدو تعبير   از آن  رود كه مي به كاردر دو جا   جعل  كلمه
  و چيزي  تاس  خالء مطلق  كه  ييخداوند در جا  يعني.  سابقه  بدون  است  ئايجاد شي  معناي  به  بسيط
  خداوند از ايجاد نور پيش. سازد مي  سابقه  بدون  چيزي. كند ايجاد مي  ند يا مادهك ، نور ايجاد مي نيست

ايجاد   ، ظلمت اد كردمنور ايج :گويد كند، مي مي  بسيط  جعل  گيرد، تعبير به  تعلق  ماده  به آن كهاز 
  جواب  آوردي جودبه وو از كجا نور   كردي  استخراج  معدني  نور را از چه  از خدا بپرسم راگ.  كردم
  . در كار باشد  و معدني مبدأ اين كه  ، بدون خودم  اراده  دهد به مي

  بدون  است  نور و ماده  كه  آفرينش  اوليه  اصول  خود اصرار دارند كه  در بيانات  و ائمه  خداوند در قرآن
النور و   جاعل :گويد مي. شود مي  بسيط  جعل  بير بهتع  سابقه  ايجاد بدون  از اين  كه  ايجاد شده  سابقه
شود و با  شارژ مي  كه  است  ماده  همان  ظلمت.  ايجاد كردم  ظلمت.  نور ايجاد كردم  يعني.  الظلمات  جاعل
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  عالم  در ساخت  مصرف  قابل  و حركت  حيات  كند و بر پايه پيدا مي  و حركت  حيات  ييشارژ ابتدا  اين
  ييو ابتدا  وجودي  در جنسيت.  است  و نامتناهي  اتصالي  حقيقت  خود يك  نور در ذات. شود مي  و آدم
  شدت  مراتب  به  عالم  مواد و اجسام  به  تعلق  از طريق  وليكن.  نيست  تقسيم  قابل  اعداد و مراتب  خود به

  و اجسام  ذرات  آن به وسيله. گردد  حاصل  نور تغييراتي  در ذات اين كه  بدون. شود مي  تقسيم  و  ضعف
شود  مي  روح  نور تعبير به  از اين .گردد بر قرار مي  و ارتباط  ند اتصالاز يكديگر جدابود ذاتاً  كه  عالم
آورد و  مي به وجود  حركت  در مواد عالم  شود كه نيرو مي  آورد، تعبير به مي به وجود  حيات  در ابدان  كه

  ود كهش مي  رنگ  آورد يا تعبيربه مي به وجود  ييروشنا  عالم  سامدر اج  شود كه مي  ييروشنا  تعبير به
سبز   رنگ  با آن  ز كه، نور سب نور است  خود پنج  ييابتدا  كند، نور در وضعيت مي  را رنگين  مواد عالم
  و اجسام در مواد  با آن  يرد و نور سفيد كهگ مي  سرخ  رنگ  مواد عالم  با آن  كه  شود، نور سرخ ايجاد مي

  ظهور رنگ مبدأ  كه  شود و نور بنفش زرد مي  ظهور رنگ مبدأ  شود و نور زرد كه پيدا مي  سفيدي  عالم
  فضاي  يعني.هستند  تاس  متناهينا محدود و نا  هستند و هر كدام  نور از مجردات  پنج  اين.  است  بنفش

  كه  و سفيد است  سرخ  و چنان  نيست  ر ديگرينو  ييگو  كه  نور زرد است  چنان  گاهي  عالم  متناهينا
با يكديگر   شوند و تزاحم با يكديگر نمي  مخلوط.  نيست  ينور ديگر  جز نور سفيد و يا سرخ  ييگو

  زيرا تزاحم گيرد قرار مي  در حد ديگري  هر كدام كنار يكديگر باشند  نيستند كه  مانند اجسام. ندارند
  هر كدام .خورد ندارنداز مجرداتند با يكديگر بر  كه  حانوار و اروا.  است  جسمو   ماده  خاصيت  و تعاني

. باشند مي  ييوروشنا  و رنگ  و حركت  حيات مبدأ  ييتنها  به  گيرند و هر كدام قرار مي  در حد ديگري
  هاي  سهو هند  مختلف  هاي در شكل ها خاصيت  همه  تركيب  شوند و از اين مي  تركيب  با مواد عالم

در   و مواد عالم  اجسام  هستند مانند اقيانوسند كه  آفرينش  بستر عالم  انوار كه  اين. شود پيدا مي  متفاوت
  آب ،كنند  استفاده  ها بخواهند از آب جا ماهي  همه  در اقيانوس  كه همان طور. گيرد مي  جاي آن ها  دل

  اقيانوس  اين  در دل  هم  انجه  و اجسام  مواد عالم. دارد  احاطه آن هاو بر وجود   هست آن هادر اختيار 
  اي اگر بخواهد در گوشه خدا  پس. گيرند مي  و حركت  بخواهند حيات  ا كهجهر  انوار و ارواح  نامتناهي
و   و رنگ  و حركت  حيات  نيروي  كه  نيست  ايجاد كند، الزم  خاصي  با رنگ  نوراني  جسمي  از عالم
  به ، محيط جا هست  خداوند همه  مقدس  ذات  كه همان طوردهد   انتقال  ييجا  به  ييرا از جا  ييروشنا
  بر   كه  تنها كسي ن هااو مك ن هاازم  فوق ،جا هستند  همه  هم  انوار و ارواح  اين ن هااو مك ن هاازم  همه
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    و حركت  حيات  اي هر ماده  و بهكند در هرجا  مي  تصرف آن هاو در   است  و مسلط  محيط  مجردات  اين
  . است  خداوند متعال  مقدس  دهد، ذات مي

  كه  ستا  گردد اين  روشن  آن  دليل   است  و الزم  است  مطرح  آيه  در تفسير اين  كه  از مسايلي  يكي
  . امر است  از عالم  روح   امر ربي  من  الروح  قل: فرمايد خداوند مي

يا بر . كنيد  را كشف  توانيد روح نمي  زودي  اين  به  كه  است  لو قلي  بسيار ضعيف اانسان هشما   و علم
خدا   و يا تشريعي  وينيتك  فرمان  كه  است  ييامر جا  عالم. ديينما  استفاده  پيدا كنيد و از آن  تسلط  آن

گيرد  مي  خدا تعلق  اراده.  است  قاتمخلو  و سازندگي  ساخت  خدا همان  تكويني  فرمان. گردد صادر مي
  :فرمايد مي. شود مي  امر تكويني  تعبير به  تقدير و اراده  بسازد از اين  ييا چيز ديگرو  ويا حيواني  يانسان

    فيكون  كن  له  يقول  شيئا ان   اذا اراد اهللا 
  كه همان جادر  .سازد مي  بسازد فوري  گياهي  يا برگ و  اي و يا مورچه  اي خواهد حشره مي  هر وقت

   و يا حيات  است  استفاده  قابل  حيوان  بدن  در ساخت  كه  و موادي  ذرات   بسازد تمام  خواهد حيواني مي
  در تصرف اين ها  همه.  است  استفاده  قابل  حيوان  آن  به  دادن  و حركت  ادند  حيات  براي  كه  ييو نيرو

 نور از يك. برد مي به كار  در مواد عالم نور و نيرو به وسيلهد را خو  اراده  وليكن  است  خداوند متعال
برد و  مي  و حيوان  انسانوجود   داخل  نور را به   كه  است  خداوند متعال  ابزار توسلي و  اسباب  طرف
،  ستنور ا  از جنس  هم  و روح  روح  از جنس  ديگر نور كه  حساب  كند و به مي  را زنده  و حيوان  انسان
  ، يكي داريم  خود دو چيز الزم  صنايع  در ساخت انسان هاما .  است  مخلوقات  و سازندگي  ساخت  مصالح

  چوب  به  ، احتياج كنيم  درست  ميز و مبلي  خواهيم مي مثالً  و ابزار توسلي  و ديگر اسباب  مواد اوليه
  ادهار  و تيشه  اره  وسيله  به. ديگر  و وسايل  و تيشه  هار  به  و بعد احتياج  است  مواد اوليه  كه  داريم  جنگل

ابزار  به وسيلهها را   ، يا پيچ كنيم مي  و صاف  تراشيم ها را مي  ، تخته رسانيم مي  صنعت  حوزه  خود را به
مانند   و ابزار توسلي  اسباب  و سازندگي  ساخت  براي  خداوند متعال  وليكن  كنيم مي  محكم  مخصوص

خود در   با اراده  كه  است  الزم  انسان  براي  جهت از اين  ابزار توسلي  زيرا اين. ندارد  الزم  و تيشه  رها
  وليكن رساند خود مي  صنعت  حوزه  خود را به  اراده  و تيشه  با اره. خود حضور ندارد  صنعت  حوزه

به   ندارد در خود حركتي  احتياج.  است  لمعا  مخلوقات  ظاهر و باطن  به  وجود محيط  يك  خداوند متعال
  ييدر جا  كه  است  الزم  كسي  براي  حركت. ببرد به كارخود   خود رادر صنعت  بياورد تا اراده وجود
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  الزم  و ابزار توسلي  ب، اسبا است  محيط  عالم  ظاهر و باطن  خدا به  چون. ديگر نباشد  ييباشد و در جا
  مخلوقات  ابدان  حجم  دارد كه  الزم  ساختماني  ومصالح  مواد اوليه  و سازندگي  اختس  براي  ليكنوندارد 

و   حيات  روح. آورد به وجود  و حركت  و مواد حيات  ذرات  در اين  دارد كه  و نيرو الزم را بسازد
و ابزار   اباسب  ستند، نهه  ساختماني  شود مصالح  مي  مصرف  ابدان  در ساخت  كه  با موادي  حركت
  اسباب.  است  و ابزرا توسلي  يا اسباب  است  ساخت  ما مصالح  برقي  صنايع  براي  آيا برق مثالً.  توسلي
  و ابزار در ساخت  اسباب  با اين  مصرف  مواد قابل  بلكه. شود نمي  مصرف  برقي  صنايع  در ساخت  توسلي
  برق  نيروي  پس. شود مي  مصرف  صنايع  در ساخت  مانيساخت  مصالح  وليكن. رود مي به كار  صنايع
        مصرف  صنايع  در ساخت  كه  است  مصالحي  بلكه  نيست  و ابزرا توسلي  اسباب  يبرق  صنايع  براي
 به وسيلهخداوند .  ، پر است شد مالء است  گفته  كه  اي گانه از انوار پنج  خلقت  عالمطور   همين. شوند مي

  نمايد، تصرف مي  كند، مهندسي مي جا به جارا   و نور ماده  روح به وسيلهكند و  را شارژ مي  نور ماده
  نمايش انسان ها  براي  مجردات.  است  مجردات  همين به وسيله  آن  و اجسام  در مواد عالم  تعالمخداوند 
  در ذات انسان هازيرا  بدانند را ببينند و آن ها  و جنسيت  مجردات  توانند ذات  نمي انسان هاندارد، 

  در اجسام  جرداتو م  روح  كند، بلكه نمي  تصرف  در روح  جسم. اند آمده به وجودخود جسمند از مواد 
كند و   تصرف آن هاتواند در  نمي  خدا كسي  هستند، جز اراده  بسيار لطيف  مجردات. كنند مي  تصرف

در   مجردات به وسيلهرساند و  مي  مواد عالم  را به  خدا روح  كه  تصرفات  از اين. آورداختيار خود در  به
.  خداوند متعال  يامر تكوين  يعني. شود امر مي  رد، تعبير بهآو مي به وجود  و حركت  و مواد حيات  اجسام

  و حركت  حيات  در خود و ديگران ها آنو با   آوريمخود در  تصرف  را به  مجردات  يمتوان مي  درصورتي
و .  باشيم  نفوذ داشته  مجردات  و در عالم  بگذريم  و اجسام  ماده  از مرز عالم  بتوانيم  كه  آوريم به وجود
: فرمايد مي خدا  كه  است  جهت  از اين.  نيست  او ممكن  و هدايت خدا  اراده  مرز جز به  از اين  گذشتن

و   اوراء مادهم  ايد، به و مواد قرار گرفته  اجسام  انابدر بي انسان هاشما   يعني.  امر است  از عالم  روح
آخر را   جمله  مناسبت  همين  را بشناسيد و بدانيد، به  و مجردات  روح  تا جنسيت ايد سفر نكرده  طبيعت

  اال قليالً  العلم  من  و ما اوتيتم :فرمايد آورد و مي مي
اگر .  است  و طبيعت  ماده  همان  كه  است  رار گرفتهدر اختيار شما ق  خلقت  عالم  از حقايق  كمي  يعني 

بگذريد تا   خود از مرز ماده  و ايماني  فكري  با تكامل  است  با خبر شويد، الزم  روح  بخواهيد از عالم
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را   را و يا فرشته  روح ادعا كردند  كه  تنها كساني  فقط. يد و بشناسيدمجرد را ببين  و يا روح  انوار مجرده
را   فرشتگان  هم  گذشته  پيغمبران. هستند )ع( اطهار  و ائمه  داند پيغمبر اسالم بيند و مي مي  هست ان كهچن

دهد و در برابر  مي  را صورت  خداوند فرشته  عنيي. ديدند مي  خواب  در عالم  يانسان  هيوالي به صورت
در   كه  با چشمي  بينند، نه خود مي  د، با روحبينن مي  خواب  كه انسان هايي. دهد قرار مي  انسان  روح  شعاع
با   صورت  آن به وسيلهدهد،  مي  را صورت  مجردات  انسان  روح  دارند و خداوند در برابر شعاع  بدن

  را در خواب  را و يا مادرم  گويد پدرم ، مي است  بيدار شده  از خواب  كه  زند و بعد كسي مي  حرف  انسان
پدر يا  به صورت  بوده  اي ، فرشته او نبوده  و مادر واقعيپدر   ديده  در خواب آن چه اين كهبا .  ديدم
لذا . اند زده  و حرف  گرفته  با شما تماس  داشتند كه خبر  هم آن ها .بودند  اگر پدر و مادر واقعي. مادر

توانيد از  ايد نمي را نديده  داتو مجر  تهنگذش  از مرز ماده  تا وقتي  ما بفهماند كه  به اين كه  خداوند براي
    امر ربي  من  الروح قل :فرمايد مي. با خبر شويد  روح  جنسيت

  اند نبايستي  نرسيده  ماوراء طبيعت  و به  نگذشته  از مرز ماده  كه  تا زماني انسان ها  كه  رابطه  درهمين و
  اگر بخواهم: فرمايد مي. كند مي  را مطرح 86  آيه ،باشند  تهاستعداد خود داش  فوق  ييتقاضاها  چنين  يك

  و تو را به  برم از وجود تو مي،  ام را ايجاد كرده  علمي  چنين  يك و در وجود تو  ام كرده  تو وحي  به آن چه
  هيچ  صورت  يندر ا.  گردانم برمي  بودي  نشده  مبعوث  نبوت  به  كه  يا جواني  كودكي  دوران  حاالت  هيمن
  تو برگرداند و در آيه  بگيرد و به  را از من  يهسرما  تو باشد و اين  مدافع  وكيل  شود كه پيدا نمي  قدرتي

تو   به  دو مرتبه  ام را از تو گرفته آن چه  تو شود و خودم  حال  شامل  من  لطف اين كهمگر  :فرمايد مي 87
پيغمبر را در نظر   شخص  موجوديت اين جادر شما .  زياد است  تو خيلي  بارهدر  من  لطف  كه  برگردانم

از   يك هيچ  كه  اي  گانه  سه  يقسمت ها. هستند  متباين  قسمت  سه  در وجود خودشان  ايشان  بگيريد كه
خداوند   اراده  به  كه  حضرت  آن  جسماني  موجوديت  اول  قسمت.  نيست  ديگري  به  تبديل  قابل آن ها
  كه  ساخته  ييزيبا  جسم  چنان  يك  عالم  خاصيت از مواد بي  شده  ادهپي  و قاعده  ونلياردها قانيم  متعال
بزرگوار   آن  و بدن  تندر   و تعالي  خداوند تبارك  ييگو. ها باشد  و دانش  علوم  همه  اين  تواند ظرف مي
  تعبير به  ضرتح  از وجود آن خداوند  گاهي. دارد  اجالل  نزول  كاخ  در آن  كه  است  ساخته  ليمجل  كاخ
   .المعمور  منشور و البيت  رق  مسطور في  والطور و كتاب :فرمايد مي. كند المعمور مي  بيت
    حضرت  نآ  ، قلب است  خداوند متعال  كومتمركز ح  كه  و با شكوه  مجلل  كاخ  همان  المعمور يعني  بيت
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    و حقايق  علوم اين همه  تواند ظرف مي  كه  ختهسا  حضرت  نآ  را براي  و بدني  تن  خداوند چگونه.  است
  اين  دارد و تناسب  وسعت  اول  قسمت  به  نسبت نهايت بي  بزرگوار كه  ديگر وجود آن  قسمت. باشد

و   شما ساكت  راديوي  كه  در حالي.  است  برقي  با صنايع  برق  نيروي  مانند تناسب  بدن  به  نسبت  قسمت
  زمين  كره  تمام  بهرا   كوچك  جسم  شود و اين مي  افاضه  برق  ، نيروي گرفته قرار  اي در گوشه  صامت
مانند   پيغمبر اكرم  قسمت دو  با اين. دارد  كامل  راديو احاطه  راديو بر ساخت  برق  پس. كند مي  مربوط

    .الي  يوحي  نما انابشر مثلكما: فرمايد مي.  مانند ديگران  است  انسان  و يك  است  ساير مردم
  من  به  و حكمت  علمخدا   از جانب  كه  است  اين  با شما دارم  كه  ، فرقي مانسان  مانند شما يك  هم  من

  اراده  به  هك  است  و حكمتي  علم  حضرت  آن  موجوديت  سوم  قسمت. شود شما نمي  شود و به مي  افاضه
و ما سويها   و نفس :فرمايد مي.  است  قرار گرفته  نفس  نام  به  حضرت  آن در مركز وجود  خداوند متعال

  .فالهمها فجورها و تقويها
  و به  نموده  دسيرا مهن  مركزي  هسته  اين  كه  ييو خدا  انسانوجود   مركزي  ، هسته نفس  به  قسم  يعني

  سوره  همين  هشتاد و شش  آيه.  نموده  دهپيا  را در مركز آن  و حكمت  علم اين همهو   آوردهدر  حد اعتدال
.   شده  او افاضه  خدا به  باز جان  كه  است  و ونمايانگر علمي  بزرگوار است  آن  قدسي  روح  معرف  روح
بهتر و  كاينات و  مخلوقات  ، از همه هستي  فردي  عصمت  و يا روح  سيقد  روح  با اين  نتو اآل :فرمايد مي

نور خود را از خورشيد   ها كه  مانند ستاره  و ديگران  مانند خورشيد هستي  يانسان  در جامعه، تو باالتر
و   عظمت اين همه  شده  تو افاضه  به  كه  و حكمت  علم  يعني  بزرگ  سرمايه  همين  دليل  تو به. گيرند مي

و   هست  در عالم آن چهو   الئكهو م  فرشتگان  و موجوديت  و ماوراء طبيعت  طبيعت  كه  اي يافته  برتري
تو و   خداي  كه  من  اگر بخواهم.  شده  و ضبط  وجود تو ثبت  مركزي  در سازمان اين ها  خواهد بود همه
  سرمايه  اين  توانم مي  هستي  فرشتگان  فوق  كه  ام تو داده  به  عظيمي  سرمايه  ينچن  و يك  استاد تو هستم
  اي سرمايه  چنين يك  كمال  كه  برگردانم  يا جواني  كودكي  راندو  وضعيت  آن  به و تو را  را از تو بگيرم

  در چه  ام نگرفته  كه  نو اآل  گيري قرار مي  وضعي  در چه  تو گرفتمرا از   سرمايه  اگر اين  فكر كن.  نبودي
  صورت  به  ستارگان  تمامي  خود را به  نور علم  كه  هستي  آفرينش  خورشيد عالم  ناآل.  هستي  وضعي
  چه.  كني پيدا مي  تا حد صفر تنزل  بگيرمتو  ازرا   و حكمت  علم  روح  و اگر اين  كني مي  افاضه  انسان
بگيرد و در   پس  دو مرتبه  ام گرفته.  ام توداده  به  را كه  سرمايه  اينكند و   تو دفاع  تواند از حق مي  كسي
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 آن قدرتواند تو را  نمي  جز خدا كسي. شود تو مي  حال  شامل  كه  خداست  لطف  اين. د تو قرار دهدوجو
جز خدا   كس  و هيچ  باشي  معال  كل  و فرمانده  پيدا كني  وجودي  احاطه  فرشتگان  بر تمامي  كه باال ببرد

  كه  سوم  سرمايه  ناز اي.  در حد صفر و زير صفر باشي  دهد كه  تنزل آن قدرتواند اگر بخواهد تو را  نمي
در شايد نشود   و اگر نصيب  است  مخلوقات  همه  شود فوق  انسان  اگر نصيب  است  و حكمت  علم  روح

  آن .فكر خود وارد شويد  فضاي  به  شما هم ،دارد  سهمي  سرمايه  از اين  يمؤمنباشد، هر   حد حيوانات
  و علوم  فرشتگان  كنيد و يا در شناخت ا فكر ميخد  و عظمت  موجوديت  فجا در اطرا آن  كه  ييفضا

  . ديگر تفكر داريد
سر   ما و روي  چشم  مقابل  فضا مانند فضاي  آن.  بدانيم  و عقل  علم  جا را فضاي آن  توانيم مي  كه  ييفضا

  انسازم  همان  كه  سر ما و زميني  روي  آسمانتر از  بسيار وسيع  است  يآسمانفضا   آن.  ما نيست
.  عالم  هاي برابر زمين نهايت بي  است  زميني  هم آن ،شود مي  جا ثبت ما در آن  و علم  ما است  نفساني
  رحمت  دهد و باران مي  و حكمت  شما علم  خداوند به  آسمان  در آن  كه  است  يآسمانفكر شما   فضاي

و   لييمانند جبرا  شود و فرشتگاني مي  نازل  مانند قرآن  ضا كتابيف  از آن. دهد مي  خود را بر شما ريزش
  و يا به  آوري مي  دست  خدا را به  معرفت  كه فضا  آن. و آمد دارند و در پروازند  رفت  لييميكا

  فضا ماوراء طبيعت  آن  كني پيدا مي  يقين  آخرت  و زندگي  و ماوراء طبيعت  خدا و فرشتگان  موجوديت
خداوند   آيه  در اين. تو  و روحاني  علمي  فضا موجوديت  و آن  تو است  انيجسم  موجوديت  طبيعت.  است
  كه  يكسان  دهد و شما به مي  باشد توجه  و عصمت  حكمت  حرو  كه  بزرگ  سرمايه  اين  خدا را به  رسول
 آن ها  ند بهبفهم  آورند و چيزيدر  سري  و ماوراء طبيعت  فرشته و  اند از روح تقاضا كرده  قبل  در آيه

  مقدس  ذات  كه آن هاهستند يا ماوراء   فرشتگان  كه  ييماورا  توانيد از موجودات مي  زماني :گويد مي
پيغمبر   اين  فكر و روحانيت  شما مانند سازمان  فكر و روحانيت  سازمان  آوريد كهدر  سري  خداست

  كمال  به  انسان  عروج  وقتي  كه  فضا است  آندر . نامند مي  فضا معراج  آن  را به  انسان  حركت. باشد
پيغمبر   تو اي  بارهخدا در  لطف :فرمايد مي 86  دهد و در آيه مي  دست  انسان  به  لقاء الهي  برسد، حالت

  . است  ارتقا داده  مقامي  چنين  يك  تو را به  كه  است  نهايت  بي
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  55فصل 
  . مانند آن  اي و يا آيه  اي سوره  بشر از آوردنو عجز    قرآن  عظمت  در اطراف  بحثي
   .انبياء و رسوالن  بعثت  علت
  .آخرت  در زندگي  كوري  در دنيا و ظهور اين  باطن  كوري  معاني

  .و ثروت مال   از انفاق  انسان  و وحشت  و انفاقات  خداوند در كمك  حرص 
  

شنيدند و  مي )ص( خدا  را از رسول  آياتي  نينچ  ردمم. كند مي  را يادآوري  قرآن  وند خلقتخدا 88  آيه
مي دانستند   ييها  ها و قصه  افسانه  را از قبيل  كتاب  نداشتند، اين  آگاهي  آن  و حقيقت  از ماهيت  چون
  گذشته  هاي  افسانه  ، يعني اساطير االولين :گفتند مي .دانستند كنند مي مي  ها نقل  بچه  برايقصه گوها   كه

 آن ها  در قلب  الهي  اند و فيض نبرده  اي  خدا بهره  دين  رهنگاز ف  كه  كفاري  ما هم  و در زمان  تاريخ
و ما   است  شيطاني  ياتآ  قرآن  اين :گويند مي  كه  است  اين. خود دارند  لبرابر عق  ، قضاوتي  نشده  نازل
  قضاوت  نوع  سه  اين  و بدانيم  كنيم  مطرح  قرآن  را در تعريف  قضاوت  نوع  سه  توانيم مي اين جادر 

خود   وجودي  با عينك  و هر كدام  است  داده  طايفه  سه  اين  خداوند به  كه  است  و استعدادي  برابر عقل
  ييقهقهرا  و قضاوت  ييابتدا  قضاوت.  قضاوت  نوع  سه  آن و كنند مي  قضاوت  بينند كه مي  را چنان  قرآن
  . يينها  وتو قضا

.  است  و تمدن  فاقد فرهنگ  هاي و عرب  و سطحي  ساده  هاي عرب  همان  به  مربوط  ييابتدا  قضاوت
خداوند . مردند مي  شدند و در بيابان مي  بزرگ  شدند و در بيابان متولد مي  در بيابان  كه  ييها عرب
اشد   االعراب: فرمايد و مي. كند مي  معرفي  و سفاهت  جهل  كامل  هاي  را نمونه آن ها  در قرآن  متعال

  . رسوله  علي  اهللا  ال يعلموا حدود ما انزل  و اجدر ان كفرا و نفاقا
ورند   غوطه  و سفاهت  در جهل آن قدر.  است  كفر و نفاق  شديدترين  بيابان  اعراب  اين  كفر و نفاق يعني
صيد   بياباني  مارمولك  و يك  ييصحرا  موش  گر يككنند و يا ا گور ميه ب  خود را زنده  دختران  كه

را   موشي  هستند كه  اي  برابر گربه  كنند كه نمي  بينند و خيال مي  و قدرت  ثروت  را در اوج كردند خود
  قضاوت. هستند  و سفاهت  جهل  بشر به  سزاوار ترين  بياباني  اعراب  اين :فرمايد و مي  است  صيد كرده

 گويند مي  گو ها قصه قصه  كه  است  تاريخ  هاي افسانه :گويند مي  كه  است  همين  قرآن  تعريفدر  اين ها
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و   و معرفت  و عقل  يتانسان  از مقام آن قدر  كه  است  كفار آخرالزمان  به  بوطمر  ييقهقرا  و اما قضاوت
  جاي  را به  و باطل  باطل  جاي  را به  حق  درست  اند كه قهقرا رفته  و به  ر افتادهدو  شناسي  و باطل  حق
 آن هادر برابر   و حق  پوشانيده  باطل  قامت  را به  حق  خود لباس  احمقانه  و در قضاوت .اند  شناخته  حق

  تاريك  شب  جاي  را به  روز روشن  هستند كه  ييمانند نابينا  درست.  است  كرده  جلوه  باطل به صورت
 :گويد شود و مي او منكر مي  بينيم چيز را مي  و ما همه  است  روشنگويند فضا  او مي  هب  و هرچه   شناخته
  آيات  كوردل  انسان  يك  كه  احمقانه  قضاوت  اين.  نيست رؤيت  قابل  و چيزي  است  مطلق  تاريك
  ييقهقهرا  قضاوت،  خود منتشر كرده  ابر فكر و دانشبر  هم  و كتابي  دانسته  شيطاني  را آيات  قرآني
  نآقر  را كه  عالم  خداي.  است  دهكر  قبول  حق  جاي  را به  و باطل  باطل  جاي  را به  حق حقيقتاً  ، كه است
  قضاوت ،او هستند  نمونه  كه  او افكار كفاري  و امثال  شناخته  عالم  شيطان  يبه جاي  او است  علمي  جلوه
  خدا دانسته  جاي  به ،اند نموده  تبليغ  شيطاني  آيات  عنوان  را به  رحماني  ياتآ  اند و اين كرده تأييداو را 
. دارند  با يكديگر تفاوت  اندازه  تا اين  كه  كيست  و رحمان  شيطان  بگويدكه آن ها  به  نيست  كسي
  ترويج  براي  همه  دارد و اين  يانسان  حقوق  پرورش  و رعايت  شناسي  حق اين همهمظهر   كه  كتابي
  هم  اين. شود  مي  شناخته  شيطاني  آيات  كند، چگونه  مي  تبليغ  و ستم  از ظلم  و جلو گيري  عدالت
و   بهشت  جاي  را به  جهنم  درست  شود كه يظاهر م  كفر و نفاق  از عمق  كه  ييقهقهرا  است  قضاوتي
  و تمدن  كرده  خدمت  بشريت  جهان  به اين همه  كه  پيغمبري  چنين  و يك  جهنم  جاي  را به  بهشت
،  حقيقت  درست. اند  شناخته  و يا مظهر كفر و نفاق  شيطان مأمور  يبه جاي  كرده  گذاري  را پايه  يانسان
.  است  تعجب  بسيار مايه  پايه  تا اين  انسان  تنزل.  است  كرده  جلوه آن هاخود در نظر   هستي  خالف بر

  ضل  اعماال الذين  باالخسرين  ننبئكم  هل  قل :فرمايد مي. كند مي  ها را تعريف  جهنمي  اي  يهآ خداوند در
  .صنعا  يحسنون  انهم  يحسبون   الدنيا وهم  الحيوه  في  سعيهم
  كساني  همان  ،ستمبتال  خسارت  اين  و تا ابد بهبرد  مي  خسارت  نهايت  بي  كسي  چه : شما بگويم  به  يعني
 بي  اند كه رفته  واپس  تعبير درست  يا به اند و رفته  پيش آن قدر  و در كفر و گناه  روي  راهه در بي  كه

  كفر و نفاقشان  مرض  كه  انسان هايي. اند دانسته  حق  جاي  را به  اند و باطل شناخته  راه به جايرا   راهه
  كه  در كفر خود تا ابد مخلدند در جهنمي  و چون  يستن  عالج  مانند خدا قابل  و طبيبي  دكتري به وسيله
  السافلين  اسفل به نام  از مركز ي  كه  است  ييقهقرا  قضاوت  هم اين. تا ابد مخلدند  است  خدا گفته
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شناسد و  مي  كامل  حقانيت  را به  را به  حق  ييقهقرا  قضاوت  عكس  به  كه  يينها  و اما قضاوت   برخاسته
    موال علي  ، قضاوت ييرا روشنا  ييداند و روشنا مي  را حقيقتا ظلمت  ظلمت  كامل  قضاوت  به  را هم  باطل
   . كتابه  في  لكم  تجلي  اهللا  ان: فرمايند مي  كه  است   )ع( ابي طالب  ابن

.  است  نموده  جلوه و در برابر افكار شما  گذاشته  نمايش  خود را به  كتاب  خداوند در اين  ،مردم  اي  يعني 
       فكر او نازل  را در فضاي  قرآن  گيرد و خداوند اين خدا مي  ذات  را از عمق  قرآن  اين  حضرت  آن
  و بياني  كالم اين كه  نه. گيرد را از خدا مي  قرآن  شنود و علم را از خدا مي  قرآن  كالم  واقعو در  كند مي

را   توانيد بشريت مي  هستيد درست  جمالت  اين   هخوانند  شما كه. دكن  بگيرد و حفظ  از كاغذ و كتاب
  در حال  متعال در حضور خداوند  يانسان  يعني  عليين  در اعلي  يكي. مركز پيدا كنيد  سه  از اين  در يكي
رابر با را ب  نآقر  و صداي سر  كه  جاهلي  هاي در حد صفر مانند عرب  يانسانو ديگر   ستبا خدا  مالقات

  السافلين  اسفل  يانسان ها  ييقهقرا  و ديگر قضاوت. اند  ها دانستهگو  و يا افسانه  حيوانات  صداي و سر
و   بهشت  جاي  را به  جهنم  اند كه نموده  ها تبديل ضد ارزش  ها را به ارزش آن چنان  كه  انسان هايي

تا  انسان ها  تفاوت. اند  دانسته  ابليس  جاي  خدا را به خدا و  جاي  را به  ، ابليس  جهنم  جاي  را به  بهشت
  .شود مي  رود و منكر حقيقت قهقهرا مي  به  انسان  اندازه  تا چه  كه  است  تعجب  بسيار مايه  اندازه  اين

متحد شوند و با يكديگر   با هم  و انس  اگر جن  :فرمايد كه مي  و تعالي  خداوند تبارك  آيه  در اين
 آن ها  همه  گرچه. توانند بياورند هرگز نمي  مانند قرآن  اي  و يا سوره  اي  كنند تا بتوانند نمونه  اريهمك

  وليكن  ايم آورده  اي  نمونه  و حقيقتي  مياز هر عل  قرآن  يكديگر باشند و ما در اين  كار پشتيبان  در اين
كنند   هدهشهود مشا  را مانند عالم  غيب  عالم  ند و حقايقكن  ها استفاده  نمونه  از اين اين كه  جاي  به  مردم

. بيندازند  پرده  روشن  حقيقت  اين  روي نموده،  حركت  كفر و نفاق  خطدر  اند كه و بشناسند اصرار كرده
  يا دانشگاه و  بالغت،  فصاحت  و نمايشگاه  و مكتب  علم  در دنياي  قرآن.  خداست  صنعت  قرآن  شك بي
  مقابله ها مانند و فرهنگ كتاب ها ساير با  قرآن  اين  مقابله.  است  داوند متعالخ  صنعت  و حكمت   علم
  گرچه.  است  طبيعي  هاي  با ميوه   پالستيكي  هاي  ميوه   بلهمقا و يا  طبيعي  گل با  پالستيكي  مصنوعي  گل

را    و مصنوعي  طبيعي  گل   كه  انسان هايي برابر و دارند در  جلوه  مانند هم  ظاهري  در شكل و نمايش
   محض  به  ليكنشناسند  مي  طبيعي  گل  را هم  مصنوعي  گل. دارند  نمايش  گل به صورتاند  نكرده  تجربه
.  است  تبايني  فاصله  و كيفيت  كميت از نظر   دو صنعت  اين  بين  كنند كه مي  مشاهده  و آزمايش  تجربه
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.  دارد  و خاصيت  د بركتچقدر زيا  الهي  ساخت  طبيعي  ميوه. يكديگر نيستند  نهنظير و نمو  اي ذره  يعني
  قرآن  اين .نيستند يكديگر با  قياس  قابل.  است  ركتب و  فاقد خاصيت  و مصنوعي  يكيپالست  ميوه  ليكن
   اطخداوند لغ ، ابتدا الهي  ستا  صنعتي . است  خداوندمتعال  صنعت  و ادبيات  و فرهنگ  علم  در دنياي  هم

در   عرب  و يا ادبيات  عربي  لغات  كرده  ها جاري عرب  خود بر زبان  اراده  را به  در قرآن  استعمال  قابل
با   مطابق  در ابتدا هر لغتي  چگونه. باشد مي  الهي  طبيعي  كامل  صنعت  و يا يك  است  خود معجزه  نوع

  يك  افتاده  راه  به  طبيعت  تغييرات  بر پايه و نحو  در مسير صرف  و چگونه  دهش  وضع  و معاني   طبيعت
.  است  منعكس  در الفاظ  طبيعي  صنايع و  در طبيعت  و تغييرات  حركات  تمامي  دارد كه  موقعيتي  چنان

چند   كه  است  يهمواد اول  آن  اصول ،شود مي  تقسيم  و اصول  فروع  قسمتدو   به  طبيعت  كه همان طور
و   و نباتات  جمادات  پيدايش مبدأ  و نور كه و هوا  و خاك  مانند آب  تر نيستبيش  مخصوص  شكل

  بسيار زياد و يا نزديك  اصول  از اين  فروع  وليكن  است  مختصر و خالصه  خيلي  اصول.  است  حيوانات
  را مانند قتل  لمهك  يك.  است  شده  وضع  كيفيت  نهمي  به  هم  عرب  لغات.  توقف  غير قابل بي نهايت  به

و   تفريع  در خط ، شده  تشكيل  و يا چهار حرف  حرف  از سه  كه  آن  و امثال  و شرف و نصر  و ضرب
  و معناي  اول  لفظ  پيدا كرده  خاصي  معناي  اي  و در هر كلمه  آوردهدر  كلمه  هزاران به صورت  گسترش

و   مضبوط  قاعده  يك  طبق. معنا  و هزاران  لفظ  هزاران  اظالف  آن  مشتقات  وليكن  نيست  بيش  يكي  اول
  و تلفظ  در مسير تكلم  ليكنگيرد  ياد مي  انسان  اي هفته  و نحو ظرف  با قواعد صرف را  لغت  اصل  معين

  عرب  و نحو در ادبيات  اعد صرفقو  نمونه.  است  فرا گرفته  و عبارت  كلمه  هزاران  كه  است  مانند اين
  خداوند ادبيات.  آمده به وجود  عرب  تقليد از ادبيات  به  هست  مختصري  و اگر هم  نيست  زباني  در هيچ
  را آينه  اظشود الف شود و مي مي  منعكس  در الفاظ  معاني  خصوصيات  كه  فرموده  تنظيم  را طوري  عرب
اند  كرده  و قواعد را درست  الفاظ  اين  ها خودشان عرب :گويند ا ميه  بعضي.  دانست  معاني  كشف
  فكر اين  به  عرب  هرگز در تاريخ  وليكن  شده  جاري آن ها  بر زبان  طبيعي  گرچه. كنند مي  اشتباه  وليكن
. كثير نمايدرا ت و نحو آن  در مسير قواعد صرف  كند و چگونه  وضع  را در ابتدا چگونه  لغات  كه  نيفتاده

و   طرح  )ع(موال  به وسيله  و نحو كه  از قواعد صرف  و پيش  قرآن  از نزول  پيش  نفر از اعراب  اگر يك
  باشد و كلمه  داشته  زيد ضمه  كلمه  بايستي  دليل  چه  زيد عمرا به  قتل  جمله  اين  بپرسد كه  شده  تنظيم

دهد و   تواند پاسخ ، نمي ستا كدام  و مفعول  چيست  فاعل  ملهج  باشد، يا بگويد در اين  داشته  عمر فتحه
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   شده  جاري آن ها  بر زبان  و نحو عبارات  لغات  و صرف  لغات  اين  آگاهرا ذكر كند  زيرا ناخود  داليلش
و   عربي  لغات  پس . است  آمده به وجودو نحو   قواعد صرف  لغات  اين   استعمال  از كيفيت  و در آينده

و   صرف قواعد  بر پايه  و تكثير لغات  ييابتدا  در وضع  يكي.  اعجاز است  از نوع  جهت  در سه  قرآني
پيدا   در معاني  كه  تيبر حاال  الفاظ  تغييرات  و داللت  الفاظ  در تغييرات  معاني  تغييرات   ديگر پيدايش

  ديگر داللت  لغات  هواء و بسياري ماء و  لغت مثالً  معاني و  لغات  بين  مستقيم  رابطه  ومو س شود  مي
  خاليدارند و تو  وا از يكديگر فاصلهه  مولكلوهاي  كهنظر   ماء و هواء از اين  ساخت  كيفيت كند بر مي

ماء   ولكلوهايم . است  پيدا شده  اي  فاصله  نينچ  يك دهد  مي  را تشكيل آن   لغت  كه  هستند در حروفي
  عرب  لغات  است  يفيتك  همين  به  هم آن  لغت. دارند  هوا بيشتر فاصله  مولكلوهاي دارند،  كمتر فاصله

تواند بگويد  نمي  كسي . حيوانات  صدايمانند  تقريباً.  است  خداوند متعال  صنعت  ييتدابا  در وضع
  چنين ها آن. باشند  داشته  مخصوصي  صداي  هر كدام  اند كه گرفته  خود تصميم  اراده  به  تحيوانا
و صدا   صوت  چگونه ها گنجشك  اند كه  و قرار نگذاشته  اند و هرگز با يكديگر قول  نكرده  اقدامي
 وندخدا  كه  ستآن ها  و حنجره  حلق  ساخت  به  صدا ها مربوط  اين  بلكه. رباشند و كبوتر ها چطو  داشته
  .  كيفيت  اين  به  ها هم عرب. باشند  شتهدا  ييصدا  چنين  كه  است  ساخته  را چنان آن ها
  و شيب  شباب  لغات  پير و جوان  وجودي  حقيقت  دادن  نشان  ما بايد براي  اند كه كجا خبر داشته آن ها

  لغتي  و شباب  است  شده  از قوا خالي  ند يعنيك مي  را معرفي  پيري  كه  است  يلغت  شيب.  كنيم  را وضع
رمز . ديگر  لغات  قبيل  و از اين  است  قوا در وجود او متمركز شده  كه كند مي  را تعريف  جواني  كه  است
اگر . بگذارد  نمايش  خدا را به  تواند علم مي  كه  است  تنها لغاتي.  زياد است  خيلي  عرب  از ادبياتو ر

  همه  اين  نيست  د هرگز ممكنكن  ديگر نازل  ين هااو يا زب  تركي  زبات  به  كتابي  خداوند بخواهد يك
  مانند ظرف  خدا درست  خدا و ادبيات  با علم  عرب  ادبيات  مناسبت. بگنجاند  را در آن  و ظرايف  لطايف

از   اي  آيه  اگر بخواهيم. دارد  برابر خود الزم  هم  برابر دريا باشد ظرفي  اگر مظروف.  است  و مظروف
  بنويسيم  كه  هم  صفحه  ده  اي برابر هر آيه.  و تفسير كنيم  هترجم  يا تركي  يفارس  زبان  را به  قرآن  آيات
  و ادبيات  از نظر لغات  قرآن  پس. نمايد  منعكس  شنونده  را در ذهن  و ظرايف  لطايف  تواند آن نمي  بازهم
و   ساده آن چنان . يبو عج  و بسيار عميق  بسيار ساده.   انو بي  از  نظر سبك  و همچنين  است  معجزه
فهمد و  مي تأمل  زود و بدون  دارد خيلي  ييشناآ  عرب  ادبيات  به  كه  كودكستاني  كودك  كه  روان
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  را ساده  قرآن  خيلي  ها كه لذا عرب .داند فهمد و مي مي  سادگي  همان  به  هم  عميق بسيار  دانشمندي
خدا را   ذات  قرآن.  فهميم مي  خودمان ،نداريم )ع(اطهار  انند ائمهم  استاداني  به  اند احتياج  گفته و  شناخته
  بوده  از ابتدا چگونه  را كه  اسرار خلقت  گذارد و همچنين مي  نمايش  و زياد به  كم  بدون  هست چنان كه

را   راتبيم  را تا ببيند چه  انسان  خلقت  كيفيت همين طورو . گذارد مي  نمايش  به  شده  ساخته  ونهو چگ
  برابرش  پيدا كرد كه  در قرآن  شود لفظي نمي.  خلقت  قد عالم  هم  است  كتابي ...  كند يا يك  بايد طي

چنان را   طبيعت  يكي.  است  نامتناهي  كتاب  در نهاد خود سه  قرآن  اين  مييبگو  يمتوان مي .نباشد  ييمعنا
چنان   تكامل  را تا انتهاي  انسان  و تربيت  انسان  دوم  ابكت. دهد مي  توضيح  تا فروع  از اصول  تهس كه
باشد و   نداشته  و كسري  كم  و روحي  و فطري  طبيعي  از نظر سازمان  دهد كه مي  توضيح  هست كه

  .دهد  مي  توضيح  هست چنان كه  را هم  ديگر وجود خدا وند متعال
  : )ص(  اكرم  رسول  از حضرت  قريشكفار   و خواهش هاي  سواالت
گويد  مي. كند مي  مطرح )ص(  را از پيغمبر اكرم  ممرد  و احمقانه  سفيهانه  يها خواهش 93تا  90  در آيات

  سرزمين  مگر در اين  آوريم نمي  تو ايمان  ما هرگز به :گويند رسند و مي پيغمبر مي  خدمت  فار قريشك
از   بسيار مفصل  و باغي  كني  ما جاري  وارا برايو گ  بسيار شيرين  آبي  چشمه  العرب  جزيره  خشك

. باشد  داشته  جريان  نهر آب درخت ها  آن  در داخل  كه  ما بسازي  ديگر براي  هاي  خرما و انگور و ميوه
در   گروه  ها را گروه  يا خدا را و فرشته  كني  را برسر ما خراب  آسمان  اگر تو پيغمبر هستي اين كهو يا 

را  و يا تو  ما ببخشي  به  كه  باشي  داشته  پر از طال و نقره  اي  خزانه  يا الاقل  ما ظاهر سازي  چشم  برارب
از خدا   اي و نامه  رفتي  آسمان   اگربه  تازه.  كني پرواز مي  و چگونه  كني پرواز مي  آسمان  به  كه  ببينيم
  تو در جواب.  آوريم تو نمي  به  ايمان  باز هم  نيمرا بخوا  نامه  آن  ما بتوانيم  كه  ما آوردي  و براي  گرفتي
  مربوط  كه  چرا كارهايي.  ام شده  انتخاب  رسالت  به  كه  بيشتر هستم  بشري  مگر من  اهللا  بگو سبحان آن ها

  . يدكن مي  مطالبه  هستم  عاجز و نا توان  انسان  يك  كه  از من  خدا است  به
. كند كند ذكر مي مي  مطرح  نمودن  منظور مسخره  به  را كه  سفيهانه  تسؤآال  اتيآ  خداوند در اين

    :است  قسم  سه بر  از مقامات  تسؤآال
  پرسند و استاد جواب مي  فهميدن و  گرفتن منظور ياد  به  متعلمين  كه  است  تيسؤآال  اول  قسمت
و    است  و حكيمانه  عاقالنه  تيسؤآال  چنين  يك. دده  مي  گويد و جواب مي  ياد دادن  را براي  تسؤآال
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و خداوند كنند   سؤآل آن هاديدند از   دانشمندي و  هر جا عالم  كه  است  كرده  سفارش  مردم  خداوند به
   .دهد مي  اجر و پاداش  و مسئول  كننده  سؤآل  به

  و چرا   چرا گفتي  كند كه مي  اعتراض  عالم  انسان  به  جاهل  انسان  كه  است  اعتراضي  تسؤآال  دوم  قسمت
اين   مثل  است  شده  شناخته  كبيره  اند گناه شده  شناخته  عصمت  به  از خداو انبياء كه  تسؤآال  اين  كردي

.  داده  حاكميت  را بر فرزندان ر، چرا پدر و ماد داده  را برتري چرا خدا او  كنند كه  اعتراض بر خدا كه
  كفر و نفاق  دليل ،اند شده  شناخته  و حقانيت  عصمت  هب  كه  ن هايياخدا و سازم  به  عتراضيا  تسؤآال
  ،  است

خواهد عجز  مي  كه  تيسؤآال. گذارد مي  نمايش  را به  سائل  و نفاق كفر  كه  است  تيسؤآال  سوم  قسمت
  را فراهم  آزار مسئول  را نگيرد موجبات  خود خواه دل  جواب  هم اگر بگذارد و  نمايش  را به  مقابل  طرف
و   رنج  را به  خواهد طرف مي  فقط  كه  تيسؤآال .اند ناميده  تعنتي   تسؤآالرا   تيسؤآال  چنين  يك. كند مي

  از اين  شده  مطرح  آيات  در اين  كه  تيسؤآالآورد در  نمايش  او را به  و عجز و ناتواني بيندازد  زحمت
  حقانيت  اثبات  براي  معجزات  از نوع  پيغمبر دليل  نبودند كه  فكر اين  به  كفار قريش.  است  تسؤآال  نوع

  و زحمت  رنج  خدا را به  رسول  هستند كه  فكر اين  به  فقط  اند كه  بوده  لجوج  مردمي. بياورد  خويش
  چشمه  ،خشك  بيابان  در اين :گويند يلذا م. او را ببينند و بشناسند  حقانيت  داليل اين كه  بيندازند، نه

دنيا   در همين  دهي مي  ما وعده  به  موعود كه  شتبه  همان. بساز  و بوستان  ما باغ  برايو   كن  را جاري  آب
  پرواز كني  آسمان  به  و اگر هم بگذار  نمايش  ما به  را مقابل  خدا و فرشتگان :گويند و يا مي  ظاهر كن

  اگر هم :گويند مي  يعني.  پذيريم تو را مي  نامه  هم  و نه  داريم  از تو را قبولپرو  نه  خدا بياورياز   اي نامه
خود را   تسؤآالابتدا   از همان.  آوريم نمي  تو ايمان  شود ما هرگز به  تو جاري به دست  معجزاتي  چنين
را  او  حقانيت  داليل اين كه  نه. يندازندب  زحمت  خدا را به  خواهند رسول مي  كنند كه مي  مطرح  طوري

 انسان ها  به  تعالمخداوند   هم  ياتآ  در اين  پس. بياورند  حضرت  آن  به   ايمان. بدانند و بشناسند
 به وسيله  باشد كه  فكر اين  كرد به برخورد  و يا عالمي  و يا امامي  اگر با پيغمبري  دهد كه مي  يتمأمور
  به  كه  تيسؤآالو باالتر بداند و با  خود را برتر اين كه  نه. كند  را درك  د و حقيقتشو  هدايت آن ها

  .كند  فراهم راو پيغمبر   ائمه  آزار و اذيت  كند موجبات نمي  مطرح  علم  منظور فراگيري
  :  انبياء و رسوالن  بعثت  علت
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  را به  موانع  وجود دارد و يا آن  انسان  سر راه  هك  موانعي  كلي به طور  قبلي  آيات  دنباله 95 و 94  در آيه
. كند مي  را مطرح  موانع  اين. ماند مي  باقي  گناه آورد و در كفر و خدا نمي  به  ايمان  آورد كه وجود مي

و   مثل  را كه  يانسانچرا خداوند  :گويند مي  كه  است  همين  بر پيغمبران امت هاتنها ايراد  :فرمايد مي
  چگونه.  نداريم  با هم  و تفاوتي  برادر يكديگر هستيم انسان هاما .  اختيار كرده  رسالت  به  ند ما استمان

  يانسان  چرا يك. كند او مي  حكم  به  را محكوم  گراندهد و دي مي  برتري  نفر را بر ديگران  كخداوند ي
نباشد از   انسان  از جنس  كند كه نمي  انتخاب  ترسال  را به  رديو ف  كرده  انتخاب  و رياست  رسالت  را به

 يك نواختو  يك جور  در خلقت  كه  دليل  همين  را به انسان ها. ديگر  باشد يا از مخلوقات  شتگانرف
  خود اعتراض  عقيده  ند و بهشناس را برابر مي آن ها  هم  و معرفت  و علم  بينند در تربيت مي  هم  و مساوي

  و برابرند دليلي  با يكديگر مساوي  صد نفر و يا هزار نفر يا صدها هزار نفر كه  ز ميانا  كنند كه مي
  حاكميت  را به  هستند يكي  و مانند هم  مثل  كه  انسان هايي  و يا غير خدا از اين  خداوند متعال  ندارد كه
امتياز و   را بدون  يانسانداوند خ  باشد كه  كيفيت  همين  به  اگر انتخاب  البته. كند  انتخاب  و رهبري

  مقامي  به  كسهر. شود مي  مورد ايراد واقع  و منطق  ، از نظر عقلكند  انتخاب  مقامي  به  وجودي  برتري
  كهباشد   داشته  امتيازي  مقام  آن  اداره  براي   يعني. باشد  را داشته   مقام  آن  قتليا  شود بايستي  انتخاب
را   يانسانابتدا .  و استعداد است  لياقت  پايهبر جا  همه  و تعالي  خداوند تبارك  انتخابات .ندارند  ديگران
  و استعداد به  علم  آن  بر پايه رساند وبعد مي  و قدرت  و حكمت  از علم  مقامي  و او را به دهد مي  پرورش

 و يا امام ها  كنند برتري مي  خيال  يبعض. كند او مي  اطاعت  را وادار به  دهد و ديگران مي  يتمأموراو 
  را وصي آن هاو يا پيغمبر   است  كرده  نصب  مقام  اين را در آن هاخدا   كه  است  دليل  همين  به  پيغمبران

 انسان ها. دانند مي  بشري  و انتصابات  انتخاباترا مانند   الهي  و انتصابات  انتخابات.  خود  قرار داده
و   فكري  برتري  به  توجه  كنند چندان  انتخاب  يا وزارت و  وكالت  را به  خواهند كسي مي  كه  زماني

 شد  انتخاب  و وزارت  وكالت  نفر به  يك اين كه  محض  به. ندارند  ديگران  به  نسبت آن ها  وجودي
  جواب  نباشد كه  را بپرسند كسي  انتخابات  د اگر دليلشناسند و شاي و وزير مي  او را وكيل  ديگران
  خدا و ائمه  و انتصابات  انتخابات  وليكن ندك  را ثابت  منتخب  شخص  وجودي  بدهد و برتري  درستي

  كند به مي  انتخاب  و يا امامت  رسالت و يا  نبوت  او را به  كه  يانسان  خداوند ابتدا به.  نيست  اطهار چنين
وجود   را در او به  و دانشي  فهم  چنان  يك. رساند مي  عصمت  قامم  او را به. دهد و استعداد مي  او لياقت
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خداوند صد در صد  آن كهبعد از . كند نمي  اشتباه  و دستور دادن  يدنو شن  هرگز در گفتن  آورد كه مي
  مقام  ا بهاو ر  است  داده  و لياقت  نموده  او را تربيت  خودش  داند كه مي  مقامي  چنين  براي او را  لياقت
  مردم.  كن  خود انتخاب  جانشيني  را به  فالني  دهد كه پيغمبر دستور مي  و يا بهكند   مي  انتخاب  رهبري

  هك را  گويند چرا بشري مي. دارند  غمبر ايراد و اعتراضدانند بر خدا و پي را نمي انتخاب  اين  دليل  كه
  كنند انتخابات ، فكر مي نموده  انتخاب  رسالت  ند بهك مي  آشامد و زندگي خورد و مي مي  مانند ديگران

  .بشرا رسوالً  اهللا  ابعث :گويند ندارد مي  و برهاني  دليل  مردماز   بسياري  مانند انتخابات  الهي
پيغمبر ما   دارد كه  دليل  چه.  و مانند ما است  او مثل  يعني  كرده  انتخاب  رسالت  را به  يانسانآيا خدا 

مقصد   فهمند به خود را مي  ييدنيا  زندگي  كه  وضعيتي  در همين انسان هاكنند  مي  و يا خيال باشد
  است  پيغمبر يا امام  قا كهآ  اين :گويند مي. وجود ندارد  باالتر از اين بهتر و  اند و زندگي  رسيده  زندگي

       جواب 95  خداوند در آيه. بسازد  يما زندگ  براي  دهد و چگونه  انجام  كاري  ما چه  خواهد براي مي
       صادر  آن هااز   هرگز گناهي  ها باشند كه  فرشته  از جنس  عالم  اهل  اگر تمامي :فرمايد ميو دهد  مي
  كه  نواختي يك  وضعيت  را در همين آن هاخداوند   كنند باز هم نمي  در زندگي  د خطا و اشتباهيشو نمي

  دهد كه مي  يتمأموررا   ديگري  فرشته  كند بلكه شود واگذار نمي صادر نمي آن هااز   معصومند و گناهي
  را ترقي ها آن. بياورد  بيرون  نواختي و يك  ثابت  وضعيت  را از اين آن هاو  باشد  پيغمبر فرشتگان

  كند كه مي  معرفي اانسان ه  خود را از خلقت  هدف 95  آيه  ضمن. بهتر و باالتر برساند  كمال  بدهد و به
و   و گناه  ظلم  اي  قرار گيرند ذره  و نقصي  عيب  بي  نظام  يكدر   اگر مانند كودكان انسان ها  يعني

  اين  را به آن ها  خدا هستم  كه  من  باز هم  زندگي  احسن  نظام  در يك .صادر نشود آن هااز   معصيت
  اي هفساد و مفسد  كار كنند و هيچ  و منظم  بسيار مرتب  عسل  مانند زنبوران  گرچه  كنم واگذار نمي  حال

و   علم  ر پايهب  احسن  نظام  يك  كه  كردم  منظور خلق  اين  را به انسان ها  من .تصور نباشد  قابل آن هااز 
  گاهي ها بعضي. شود وارد مي آن هابر   كه  از ضرر و زياني  و ترس  عادت  بر پايه  نه پيدا كنند  معرفت
 و  و پاسبان  پليس  شهر و مملكت  در فالن :گويند مي  كنند كه يم  تعريف  كيفيت  اين  ها را به  غربي  تمدن
        و جارو   آب و كنند باز مي  مرتبه  يك  را سالي  دادگستري  اداره. وجود ندارد  و دادگستري  دادگاه

. كنند نمي  گويند خيانت نمي  يكديگر دروغ  به.  و مرتب  هستند بسيار منظم  ردميم. بندند كشند و مي مي
 .كند  خود را باز مي  در دكان  صبح  لاو  كاسبشان. كنند مي  رعايت  خوب  را خيلي  زندگي  مقررات
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  به  كه  رود و شب مي  و بوستانش  يا باغ  اش  انهخ  گذارد به مي  نمايش  به  معين  هاي را با نرخ  اجناس
  صندوق  لرا داخ  اند و پولش را برده  اجناسش  انهزار توم  كند چندين مي  گردد مشاهده خود برمي  مغازه

او   بر اجناس  كهرا   كسي  هم  و نه  و پاسبان  پليس  نه  است  الزم  شاگردي  نه. اند انداخته  مغازه  صاحب
و   كشور امن  اند و يك كرده  را حل  زندگي  مشكالت  يتكيف  اين  به  كه  مردمي. باشد  داشته  نظارت

بفرستد و يا   پيغمبري آن ها  خدا براي  دارند كه  نيازي  اند چه آورده به وجود  و پاسبان  پليس  بدون  امان
  و پاسباني  پليس  به  احتياج. اند كرده  را حل  زندگي  مشكالت  انخودش. كند  نازل آن ها  براي  قرآني
  . ندارند

  فرشته  زمين  جمعيت  اگر تمام :فرمايد مي. دهد مي  بجوا  تيسؤآال  چنين  به  شريفه  يهآ  ر اينخداوند د
       را آرام آن ها  خدا هستم  كه  من  زند، باز هم سر نمي آن هااز   ها معصومند و گناهي  فرشته  باشد كه

كند و در   هدايت  يعالي تربهتر و   راه  را به آن ها  كه  كنم مي مأموررا   ديگري  فرشته ، گذارم نمي
  را به  و ترقي  تكامل  خط  كنند كه پيدا مي  يتمأمورمنظور   اين  به  پيغمبران. قرار دهد  بهتري  وضعيت

  موقع  به  و هر چيزي  كسيبشناسند و از هر  چيز را در عالم  و همه  كس  همه اوالً  باز كنند كه  مردم  روي
مانند خدا . شوند  الهي  اسماء و صفات  خود را بشناسند و مجهز به  خداي و مخصوصاًكنند   استفاده

قدر   همين  كه  نظامي  باشد نه  و معرفت  علم  محصول  كه  نظامي  چنان  بدانند و مانند خدا بتوانند، يك
  طبيعي  نظام  يك  بشريت  در جامعه  كه  تنها چيزي. بخورند و بياشامند. كنند  زندگي  مزاحمت  بدون
 و  ثروت بي نهايت  به  يانسانهر   آن  در داخل  كه  نظامي.  است  و معرفت  آورد علم مي به وجود  الهي

. جا ظهور ندارد در آن  و كشتار ي  قتل. وجود ندارد  نظام  در آن  و مرض  مرگ.  مجهز است  قدرت
  كه  نظامي  نه. بي نهايتدر حد   برداري  و بهره  موفقيت  و ارقام  در حد صفر است  و زحمت  رنج  ارقام
. باشند  و زحمت  در رنج  اي كنند و عده  گذراني خوش  اي عده. باشد  و آشاميدن  خوردن  بر پايه صرفاً
ميليون   نظام  در آن  كه  كامل  و معرفت  علم  بر پايه  احسن  نظام  پيدايش  انسان  خدا از خلقت  هدف  پس

  خداي  و قدرت  علم  بهاند و مجهز  رسيده  مطلق  و كمال  مطلق  علم  به  كه  در حالي  انساندها و ميليار
  بهشتيان .شود مي   بهشتي  و زندگي  فاضله  نهمدي  تعبير به  نظام  از آن. كنند مي  زندگي  اند باهم خود شده

  خالفت  مقام  به. ها هستند و عالم آدم ها  كل  مالك  چنانند كه آن هااز   هر يك  دارند كه  وضعي  چنان
و   علم  محصول  كه  نظامي  چنين  يك  پيدايش. دارند كاينات  بر همه  مانند خدا حاكميت. رسند مي  الهي
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  مقامي  چنين يك  را به انسان هاو تا   است  و آدم  عالم  از خلقت  عالخداوندمت  هدف  است  كامل  معرفت
  برد تا به و باالتر مي را باالتر آن ها  ابتالئات و  در مسير حوادث.  نيست آن هار از بردا  نرساند دست

  امتيازات  براساس  اوال پيغمبران: فرمايد مي  دو آيه  خداوند در اين  پس .برساند  و قدرتي  علم  چنين  يك
و   عالم  خدا از خلقت  هدف اًشوند و ثاني مي  انتخاب  نبوت  خود  به  املك  علم  اساسخود و بر  وجودي

  معرفت  در پناه  احسن  نظام  ايجاد يك  بلكه.  نيست  بشريت  در جامعه  اقتصادي  نظام  يك  پيدايش  آدم
  .دهد نمي آن ها  به  مطلق  نرساند آزادي  مقامي  چنين  را به  انسانتا خداوند .  كامل
  : آخرت   در زندگي  كوري  در دنيا و ظهور اين  باطن  كوري  معاني

    پيدا   و منحرف  گمراه  يانسان ها  براي  در  مسير زندگي  كه  زجر و فشاري  عوامل 97و  96  آيه در
مرا   كنيد يا نكنيد رسالت  اطاعت  شما از من  :فرمايد كه مي  تداپيغمبر اكرمبا. كند مي  تعريف. شود مي

  وليكن  دعوتم مأمور  فقط  من.  شما نيستم  شما و مجازات  تعقيب مأمور  كنيد من  و يا تصديق  تكذيب
  و يك  ولتد  يك  من.  است  خداوند متعال  دست  به  و يا معصيت  اطاعت  شما در صورت  و عقاب  ثواب

  معصيتكند و  مخالفت  و هركس  بدهم  پاداش او اجر و  به كند  اطاعت  از من  كسهر  كه  نيستم  حكومت
  سوي  به  مستقيم  راه.  رهبر و راهنما هستم  يك  فقط  من.  كنم  و مجازات  بيندازم  زندان  را بهنمايد او 

باشد   من  ههمرا  كسهر  شما هستم  پيشواي  راه  ايندر   و خودم  گذارم را در اختيار شما مي  ابدي  ادتسع
  به  سرپرست  ها بدون و جنگل ن هااابدر بي  كه  است  شود مانند كودكي  گمراه  كسشود و هر مي  هدايت

و   هالكت  را به آن ها  كه شود پيدا مي  گمراهان  سر راه  زرگيب  حوادث قهراً.  است  خود واگذار شده
    شود مي  كشيده  جهنم  آتش  به  بعد هم كشاند و مي  گمراهي

  به  قابو ع  آيا ثواب  كه  است  مطلب  همين  و نظاير آن  آيه  در اين  و منطقي  بسيار علمي  از مسايل  يكي
برسانند و اگر   و قدرت  او ثروت  كند به  اطاعت آن هااز   اگر كسي  كه  ستخدا و اولياء خدا  دست

و   قهري  نتيجه  و عقاب  ثواب  و يا اين  مانند جهنم  عذابي  هم آن. نمايند  كند او را مجازات  معصيت
  به  يميمستق  جاده  در يك  را در نظر بگيريد كه  شما كارواني.  است  راهو  راهه در بي  حركت  طبيعي
  شود و به مي  برطرف آن ها  مشكالت  شهر رسيدند تمامي  آن  به  وقتي  كه كنند مي  شهر حركت  سوي
  مستقيم  جاده  اين در  كسهر  كند كه مي  اعالم اين جادر  خداوند. رسند خدا مي  ينعمت ها  تمامي
  به  راهه گردد در بي  منحرف  كسرسد و هر مي  نامتناهي  و قدرت  ثروت  يك  به  كند عاقبت  حركت
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    به  روي  راهه بي  در اين  وليكن  ندارم  او كاري  به  خدا هستم  كه  كند من  حركت  كوير و جنگل  سوي
و   موذي  جز حشرات  و بياباندر كوير   شود و عالوه خدا مبتال مي  ينعمت هااز   كامل  محروميت
كند   مي  حركت  راهه در بي  كه  كسي اين جادر   پس.  نخواهند داشت  ديگري  همنشين  درنده  حيوانات
شود و  مي  محروم  است  در شهر بهشت  كه  تو ثرو  نعمت  همه  از آن اوالً. كند پيدا مي  بدي  سرنوشت

  خود را از دست  هستي. شود مي  خطرناك  و درندگان گر غارت  نگرفتار دزدا  و بيابان  جنگل در ثانياً
  مشكالت  آيا آن.  است  شده  و مشكالت  محرومت  همه گرفتار آن  منحرف  انسان  جا كه آن  پس. دهد مي

  نتيجه  كه  است  كنند يا عذابي مي  اند و او را مجازات  ساخته او  براي  خدا يا پيغمبران  كه  است  عذابي
  كه  است  مكتبي  خدا يك  دين.  است  يفيتك  همين  به  و عقاب  ثواب.  است  و انحراف  روي  راهه بي

  نامتناهي  يها نعمتها و  ثروت  كند و تمامي خدا آشنا مي  يها نعمت  و  حقايق ، علوم  تمامي  را به  انسان
  به كند قهراً مي  حركت  دين  در خط  كه  كسي .دهد قرار مي  انساندر اختيار   و زحمت  رنج  را بدون
مانند   مهرباني  سرپرست.  است  شده  شتبه  تعبير به  از آن   رسد كه ها مي و ثروت نعمت ها  آن  تمامي

و   تعليم  نتيجه  كه  نامتناهي  ينعمت هاو   و پيغمبران  مانند ائمه  و مهرباني  و اساتيد رئوف  خداوند متعال
و   ضاللت به جز  تكامل  خط  واز اين  مكتب  از اين  انحراف  وليكن. باشد و اولياء خدا ميخدا   بيتتر

خدا برود   يسو  به  كه  كسي :فرمايد مي. ندارد  اي  نتيجه  فراوان  هاي ها و محروميت و مصيبت  جهالت
د كن مي  آگاه  و شقاوت  ادتاسرار سع  آموزد و او را به او مي  به  و حكمت  علم ،كند مي  خدا او را روشن

 كند و ثانياً  او را اداره  ندارد كه  سرپرستي شود اوالً مي  منحرف  و دين  مكتب  از خط  كه  و اما كسي
كفار در مسير   كنيد كه مي  مشاهده. سازد مي  خود جهنم  شود و براي مي  و گنگي  و كري  گرفتار كوري

 آن ها  ثروت  و غارت  بيشتر بر مردم  تسلط  كنند براي مي  فعاليت  بند و باري و بي  و گمراهي  ضاللت
  يآتش ها  پيدايش  كفر و ضاللت  نتيجه  آخرين اندازند و مي  راه  و كشتار به  و جنگ  تلق اين همه

ر خب  وليكن شانندك مي  نابودي  خود را به  و زندگيو خود را   شده  شناخته آن ها  جهنم  كه  است  اي هسته
باشد مبتال  آتش هاو  عذاب ها  همين  كه خود  اعمال  نتايج  به  بايستي  بعد از مرگ  در آينده  ندارند كه

  .برند مي  رنج  و گمراهي  ضاللت  عذاباز   شوند و دائم مي
  :و ثروت  مال   از انفاق  انسان  و وحشت  و انفاقات  خداوند در كمك  حرص
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  پيغمبر اكرم.   است آن ها  كفر و ايمان  محصول  و عقاب  ثواب  پروراند كه  يممعنا را م  همين 98  در آيه
  . االخره  الدنيا مزرعه :يدفرمامي. كند مي  تعريف  مزرعه  صورت  را به دنيا  )ص(
  كاريد خداوند  در دنيا مي  و محبت  و احسان  و حكمت  بذر علم.  است  آخرت  عالم  گاه دنيا كشت  يعني 

  . گردد شما برمي  به  آخرت  در زندگي  آن  پروراند و ثمره مي را آن
ها  كشاورزي  دنيا مانند همين  مزرعه  آيا اين.  است  آخرت  عالم  گاه دنيا كشت  بدانيد چگونه  است  الزم
و  رساند ثمر مي  را به آن هاكارند، خدا  ديگر مي  و ارزاق  بذر گندم انسان ها  كه  ها است داري و دام
. ؟ها دارد كشاورزي  غير از اين  ديگري  ايمعن  آخرت  گاه كشت  يا اين كند و مي  را تهيه آن ها  روزي
  و دو نوع  داري و دام  كشاورزي  و دو نوع  كشت  قابل  زمين  خداوند دو نوع  كه  است  اين  حقيقت
  زمين  ها روي  داري دام ها و  اورزيدو كش  از اين  يكي.  است  گذاشته انسان هادر اختيار ما   آبياري
  ديگر قلب  گاه دهد و كشت مي  دنيا محصول  شود و در همين مي  آبياري  باران  آب به وسيله  كه  است

  تر از كره هستند بسيار وسيع  زميني  وجود خودشان در انسان ها. باشد مي آن هافكر   و زمينه انسان ها
ند كارببيشتر   چههر. شود سير نمي   و آبياري  ز از كاشتنگهر  كه  مينيز. ديگر  هاي و يا زمين  زمين

و با تقوا و  مؤمن  يانسان ها  قلب  دهد و آن مي  كند و بهتر و بيشتر محصول پيدا مي  بيشتر وسعت
 در  باشد كه  تعليمات  از نوع  شما چه  كنيد خدمتب انسان ها  به  خدمتي  شما هر نوع.  ستخدا  بندگان

  از نوع  دهيد و چه خدا مي  بندگان  به  و ايماني  علمي  حيات  هستيد كه  مانند ابر و باران  صورت  اين
  دليل  چه  به. شود مي  او كاشته  در دل  كه  است  مانند بذري  مستحق  انسان  به  باشد هر خدمتي  خدمات

  و تقوايشان  نو ايما  و دانش  عقل  نند و هرچهك پدر و مادر پيدا مي  به  د محبتهستن  اهل  كه  فرزنداني
و   انبياء و اولياء عشق  به دارند و مخصوصاً  پدر و مادر محبت  شود بهتر و زيادتر به بهتر و بيشتر مي

  كه  است  وقتي آن ها  لذت  ينبزرگ تر  كه  ييتا جا  يافته  پرورش  در دلشان آن ها  محبت. دارند  عالقه
  خدماتي  ها نتيجه محبت  اين. دارند  خود رابطه  ند و يا با خداييننش مي  و يا پيغمبري  مياما  خدمت در

 ميليون ها  بهشتي  در زندگي  و در آينده  يافته  پرورش  مانند بذري  هر خدمتي . شده آن ها  به  كه  است
  چهره. اند كرده  احسان  تاريخ  در طول آن هاو يا مادر  آن هاپدر   به  شوند كه مي  يانسان  به  وابسته  انسان
  و اخالص  با يكديگر خلوص آن چنانو   است  و نعمت  لذت  ينبزرگ تر  بهشت  اهل  ها براي  بهشتي

را   روحي  لذت  نيبزرگ تركنند  مي  يكديگر را زيارت نشينند و يا كنار يكديگر مي  وقتي  دارند كه
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از   خواه  آزار و اذيت  و هر نوع  مردم  به  و خيانت  و بد كاري  ستم و  ظلم آن طرفاز . كنند مي  دريافت
  كاشته  مردم  در دل  د بذرينيز مانن آن ها. و جور  ظلم  باشد و يا از قبيل  آن  و امثال  توهين  قبيل
  از جامعه  انو بدكار  بدان  تمامي  كه  آورد و در آينده بار مي  به  و دشمني  عداوت. كند شود و رشد مي مي

 آن هااز   هر يك. شوند با يكديگر محشور مي  جهنم  رهوتو ب  شوند در بيابان طرد مي  و ايماني  يانسان
دو   اين  كند كه مي  معرفي انسان ها  به  درخت  دو نوع  خداوند در قرآن. اند زقوم  شجره  ديگري  براي

  يها انسان  طوبي  شجره.  زقوم  شجره به نام  ديگري و  طوبي  شجره به نام  ند يكيانسان  از نوع  درخت
  را در ميان  عدالتو   تقوي  شجره. اند نموده  اند، احسان كرده  يكديگر خدمت  در دنيا به  خوبند كه
  معنا و مفهوم .رود شمار مي  به  بزرگي  لذت  ديگري  براي آن هااز   هر يك. اند داده  پرورش  خودشان

  به  و عالقه  از عشق  كنند و دلشان مي  با يكديگر زندگي  هستند كه  انسان هايي  همان  بهشت  كامل
  عظيمي  دارند و امكانات  خودشان   و امام  خودشان  و خداي  با خودشان  خوبي  روابط.  ديگر پر استكي

  ينبزرگ ترو   است  هحاضر و آماد آن ها  براي  بخواهند فوري  چههر  گذارد كه مي آن هاخدا در اختيار 
يكديگر در   به انسان ها  و عالقه  از عشق  كوچكي  شايد نمونه.  حشر و نشر با يكديگر است آن ها  لذت

  علم  اهل  ايد و او هم كرده  متاو خد  به  خيلي  داريد كه  صميمي  دوست  شما يك مثالً . باشيم  دنيا داشته
  آرزويش  ينبزرگ تر. شما دارد  به  و عالقه  عشق  خيلي. داند شما را مي  ، قدر خدمات است  فتو معر
  ايماني  محبت  كه  انساندو نفر   اين. و شما در حضور او باشيد شما باشد  در خدمت  ساعتي  كه  تاس  اين
. هستند  طوبي  شجره  و برگ  د شاخان يكديگر رشد كرده  و پرورش  حسانا  يكديگر دارند و در شعاع  به
خدا رشد   در مكتب  كه  انسان هايي  و با تقوي مؤمن  يانسان ها،  خوب  يانسان ها  يعني  طوبي  رختد

  هم  زقوم  و اما شجره اند كشانيده  بهشت  گر يكديگر را بهدي  و خدمات  و تربيت  و با تعليم اند  كرده
  و ضاللت  ظلم  ر را بهيكديگ. اند كرده  زندگي  نيا مانند حيواناتدر د  هستند كه  كارهبد و بد  يانسان ها
  ردميكديگر و يا ساير م  و زور به  اند و با ظلم كرده  خدا خود را محروم  و رحمت  از لطف. اند كشانيده

جا   در يك  كه  اند و در آخرت بوده  و ضاللت  ظلم  همه  اين منشأدر دنيا . اند خود ساخته  براي  جهنم  يك
   امام  كه  مار و عقربي. شوند مي  بزرگي  عذاب  به  يگر تبديلد  براي  شوند هر كدام ميبا يكديگر محشور 

     تو پناه  ها به مار و عقرب  از آن :فرمايد كند و مي مي  آوري ياد  خودش  از دعاهاي  در يكي )ع(  چهارم
ها   جهنمي  جان  بسازد و به  مار و عقرب  خداوند در جهنم  كه  نيست  معمولي  ، مار و عقرب برم  مي
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  هستند كه  بزرگي  و اژدهاي  مار و عقرب  يكديگر هر كدام  براي  جهنمي  يانسان ها  همان  بلكه. بيندازد
 در.  است  زقوم  شجره  ديگر يك  ميانجهن  براي  جهنمي  هر يك. رسانند مي  يكديگر آزار و اذيت  به

  با دست  محشور هستيد و دائم  فرد شرور و جسوري  با يك  كه  ي، وقتكنيد  دقت  درست  دنيا هم  هيمن
و يا   زند بدتر است مي  زبان  زخم  كه  انسان  چنين يك  صورت  به  دهد آيا عقربي شما را آزار مي  و زبان
  يطوب  شجره. كنند  شما را اذيت  بزند و ساعتي  شما نيش  اتفاقا به  است  ممكن  كه  معمولي  هاي عقرب

هستند   جهنمي  يانسان ها  هم  زقوم  شجره. هستند  انبياء و ائمه آن ها  اصل  هستند كه  بهشتي  يانسان ها
  يك  آخرت  ، در زندگيدهستن  مشهور عالم  كاران ها و شدادها و جنايت فرعون  امثال آن ها  اصل  كه

        جا با يكديگر محشور   در يك مؤمنو   پاك  يانسان ها. آيد مي به وجود  و تاريخي  جهاني  تسويه
  يمؤمنو   پاك  انسان  نه. شوند ديگر با يكديگر محشور مي  جاي  و كافر هم  ناپاك  يانسان هاشوند و  مي

 دو  اين  خداوند به. گردد ظاهر مي  و كافر در بهشت  ناپاك  انسان  يك  هم  و نه شود پيدا مي  در جهنم
   . ايها المجرمون  و امتازو اليوم :فرمايد مي. كند مي  خطاب  و ناپاك  پاك  گروه
. محشور شويد  و تقوي  ايمان  اهل با  نداريد در زندگي  شويد، حق  جا جمع شما يك  ،كاران جنايت  اي
ها  خيانت.  يكديگر است  به  هاي يكديگر و يا خيانت  خدمات  گاه كشت انسان ها  دل  اينبنابر  پس
كند،  مي  طوبي  شجره  به  را تبديل  گزاران خدمت  هم  كند و خدمات مي  زقوم  شجره  به  تبديلا را ه خائن

  جهاني  تصفيه  خود يك  در حكومت  )ع(زمان  امام. هستند )ع(اطهار خدا و ائمه  هم  ييشناسا  اين  متخصص
  داشته  حق  كه  نيست  قبول  قابل  اكاننا پ  كند و ديگر توبه جدا مي  را از ناپاكان  پاكان. آورد مي به وجود

  دنيا قلب  مزرعه  پس. باشند  حشر و نشر داشته آن هاو با   وارد شده  و متقين  ينمؤمنباشند در شهر 
ها و يا  از مصيبت  نجات  و خواه  تر بيتي  خواه  از هر نوع  خدمات.  و كافر است مؤمن  يانسان ها
  .كند مي  طوبي  شجره  به  را تبديل انسان ها  كه  است  ييبذرها  هم باشد آن  مردم  زندگي  پرورش

 و  طوبي  شجره  و برگ  شاخ  و طاهر را به  طيب  يها انسان  تبديل  دليل  خداوند متعال  آيه  و در همين
ها   جهنمي  تمجازا  دليل :فرمايد مي. كند مي  بيان  زقوم  شجره  به را  كافر و ظالم  يانسان ها  تبديل  دليل
شوند و  خدا مي  ياتآ  كافر به  كه  است  هستند اين  زقوم  از شجره  اي يكديگر شاخه  براي  كدامهر  كه

  به  ، دو مرتبه ، گرد و غبار شديم شديم  خاك آن كهبعد از   است  چطور ممكن :گويند مي. منكر قيامتند
  گرد و غبار كه :فرمايد مي. دهد را مي آن ها  وابديگر ج  خدواند در آيه.  شويم  ساخته  انسان  صورت
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خدا   براي  ، باز همدرآمديد  آاالت  ماشين  صورت  يد و بهشد  معادن  فلزات  به  ، اگر تبديل است  سهل
انكار   كفر همين  عامل  ينبزرگ تر، كند  انسان  به  ها را تبديل و آهن  معادن  فلزات  كه  است  آسان
. كند نمي  خدا ندارد وجود خدا را درك  به  معرفت  انسان  كه  است  آخرت  نكار زندگيخدا و ا  قدرت
  سر به  سبز شده  از زمين  آفريننده  و بدون  و فاعل  عامل  خود بخود بدون همين طوركند  مي  خيال
. بعد نابود شود بچرد و  د حيواناتمانن  كهبيند   در كنار خود مي  بخشي لذت  زندگي  يك  كشيده  آسمان

ها و يا و كشتار  و قتل ها جنگ  تمامي  پيدايش  عامل او  قدرت  به  و يا جهل وند متعالخدا  انكار قدرت
  نظامنظم و   را به  انسان  كه  زيرا تنها عاملي و خواهد آمد  آمده به وجود  در تاريخ  كه  است  هايي عذاب

  انساناگر   كه  ييتنها نيرو.  است  خداوند متعال  به  د ايمانارد باز مي  و ستم  و او را از ظلم آورد مي
خداوند   قدرت ،آيد او در  خود بداند و در اطاعت بر  د او را حاكمتوان ميباشد   داشته  آن  به  معرفت
تر بهتر و باال  خود را ازآن شود  مي رو به رو  كه  و با هر چيزي  با هر كسي  انسانزيرا .   است  متعال
و  بزرگ ترشكافد و از درياها و هواها  ها را مي كوه  دل  كه  است قوي ترها  از كوه  و در مبارزه بيند مي

  حاكميت  اين. كند پيدا مي  حاكميت آن هاآورد و بر  خود درمي  استخدام  را به آن ها  كه  است قوي تر
  ييخدا :گويد مي. شود غرور او مي  بيند مايه بهتر و باالتر مي  و هر چيزي  يكسخود را از هر  انسان  كه

     قرار   چيز در اختيار من  و همه  هستم  حاكم  بر طبيعت اين طور  كه  هستم  و اگر باشد خودم  نيست
  بندگان  خدمت  آورد و او را وادار بهدر  نظام  كافر و متجاوز را به  انسانتواند  مي  عاملي  چه. گيرد  مي

  اگر عظمت.  است  خداوند متعال  عظمت  احساس  تنها عامل  آن ؟باز دارد  ستم و  ظلم از خدا كند و
  اين ،خدا شد  معرفت  نمود و مجهز به  انبياء و اولياء خدا استفاده  كرد از مكتب  خود را درك  خداي
كند و   دا او را استخدامخ  بندگان  به  خدمت  آورد و در خطدر  يانسان  نظام  تواند او را به خدا مي  معرفت
  بر خود بداند و خود را فوق  را حاكم  و يا چيزي  و نتواند كسي باشد  نداشته  و معرفتي  درك  يناگر چن

  زبان. كند مي  فعاليت  تجاوز و خيانت  خط در و كند مي  كند، طغيان  چيز احساس  همهو   كس  همه
و   بزرگ  باغ در  دارم  و ثروت  قدرت  همه  اين اين كه  يلدل  به :گويد مي  شود كه باز مي  اش فرعوني
  جريان  من  از زير تخت  و نهر آب  خود دارم  همراه  به  طال و جواهرات اين همهو   كنم مي  زندگي  مفصلي
  ممرد  به.  باشم  داشته  يتحاكم انسان هاخواهد بر  مي  دلم  كه  يآن طور  دارم  حق.  خدا هستم  دارد من

برابر  خود را  كه  است  كاره چه  چوپان  يك  دارد، با عصاي  تن  به  چوپاني  لباس  كه  موسي  اين :گويد مي
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         زندان  تو را به  باشي  جز من  ييخدا  اگر معتقد به :گويد مي  موسي  به. داند مي  و يا برتر از من  من
  انسان  كه  نيست  ممكن  آخرت  خدا و زندگي  قدرت  كافر به  كه  كنيم  اعتراف  با يستي حقيقتاً.  اندازم مي

  اند كه  كوشيده اين همه  منظور پيغمبران  همين  خود قرار دهد به  را هدف  مردم  به  باشد و خدمت  عادلي
  آيه  ر اينلذا خداوند در آخ. وجود خدا كنند  را معتقد به آن هاو تقوا بكشانند و   ايمان  دايره  را به  مردم
  خلق  توانيم مي  چگونه  گرد و غبار شديم  تيوق :گويند مي آن ها  كه كند مي  كفر و كفار را مطرح  منطق
  مجهز است  و هنري  علم  به  كسيهر  در زندگي اين كهبا .  ميناگردبر  زندگي  به  و دو مرتبه  شويم  اي تازه

دو   توانم مي  ام ساخته  كه  ماشين  و مانند اين  مثل  كند كه مي  رضهبازار ع  خود را به  ايعاز صن  اي  و نمونه
  زمين  كره  در سطح  كه  ييكنند خدا چرا فكر نمي. ديگر  و صنايع  خانه  و مانند آن  يا مثل  بسازم  مرتبه

  دو مرتبه  كهدارد   قدرت  آفريده  انسان اين همه  ساده  و آب  و از خاك  آورده به وجود  عجايب اين همه
را   مطلب  همين 99  يهلذا در آ. برساند  عملش  جزاي  را به  كسيو هر گرداندبر  زندگي  را به آن ها
ها در  عالم  همه  را و اين  زمين  كه  ييدانند خدا بينند و نمي نمي  مگر مردم :فرمايد كند و مي مي  مطرح
  را دو مرتبه ها آن  نمونه  دارد كه  قدرت  آورده ودبه وج  ميو عظا  عجايب اين همهو   آفريده  آسمان
  رسد كه نمي  حسابشان  و زود به  است  هداد آن ها  خدا به  كه  و مهلتي  مدت  از اين  نبايستي  مردم. بسازد
  كاران  ما معصيت  چرا به  اگر هست.  نيست  ييكنند و بگويند خدا  را كيفر كند سوء استفاده آن ها
ا ب  رسانيم مي  قتل  خدا را به  ا پيغمبرانو ي  كنيم مي  و ستم  خدا ظلم  بندگان  به اين همه. اردند  كاري
. كند نمي  ما را مجازات  كه  نسيت  ييخدا  كند پس نمي  بر ما نازل  و خدا عذابي  كنيم مي  زندگي  آرامش
پيدا   نجات  و ضاللت  شود و از جهل  شما فعال  شايد عقل  دهم مي  شما مهلت  به  تيمد :فرمايد خدا مي
  .كنيد

  انسان  بخل. دهد خود قرار مي  برابر جود و سخاوترا در  انسان هاخداوند  100  منظور در آيه  همين  به
اگر   هستيد كه  چنان  طبيعت  و اقتضاي  از نظر رواني انسان هاشما  :فرمايد كشد مي مي  انسان  رخ  را به

  خود   و ناتواني  و ضعف  از فقر و ناداري  باز هم قرار گيرد  خدا در اختيار تان  عمتو ن  رحمت  خزائن
از نظر  انسان ها. خدا برسانيد  بندگان  به  اي بهره  و نعمت  ثروت  خزائن  آن ترسيد و حاضر نيستيد از مي
  از انباري انسان هازيرا  هدد خود قرار مي  برابر جود و سخاوتدر   از انفاقات  داريو خود  و لئامت  بخل

انبار  مثالً. و تگثير دارد  تقليل  و قابليت  موجود است  كنند كه مي  و خرج  كنند و صرف مي  برداشت



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

 اين ها.  آفريده  زمين  در كره  خداوند متعال  كه  و گازي  ذخائر نفت  و يا اين  طال و نقره  و يا معادن  گندم
  شود و به مي  تمام  شود و عاقبت مي  كنند كم  برداشت  از آن  كه  ميزاني  به.  است و تكثير  تقليل  قابل  همه
  و نعمت  ر ثروتيانبار ذخا  وليكن. كند پيدا مي  شود و كثرت كنند زياد مي  اضافه  آن  كه  يميزان

بيافريند   آفريده آن چهاگر خداوند ميلياردها برابر . باشد او مي  فرينندگيآو   سازندگي  خداوند متعال
  شود گفت برد نمي  از بين  را آفريده آن چهو يا اگر   شده  افزوده  و قدرتش  بر ثروت  :كه  شود گفت نمي

  غير از ارقامي  و آفرينندگي  سازندگي  زيرا قدرت  است  يافته  و تقليل  شده  خدا كم  قدرت و  ثروت
  با مصرف. كند پيدا مي  و كثرت  ها قلت موجودي.  است  هشد  و در انبار ذخيره  شده  آفريده  كه  است
و   قلت  و سازندگي  آفرينندگي  قدرت  وليكن. شود زيادتر مي  نمودن  و با اضافه شود مي  كم  كردن
  هفت  عالوه  ها بهاگر دريا :فرمايد خداوند مي  ند كهدار  شريفه  آيه  بر اين  كه  ايراداتي. ندارد  كثرت

توانند  نمي  نويسنده  و انس  باشد و جن  قلم  عالم  هاي ختدر  و تمام  نوشتن  باشد براي  بكدريا مر
اعداد   از نوع  كرده  و خلق  خدا آفريده آن چه :گويند مي  حكما و فالسفه. آخر برسانند  خدا را به  كلمات
      باال   توان  حساب  به  رياضي  يحساب هاو با  نويسد مي  را هم آن چهو   است  و شماره  اشاره  بلو قا
محدود   نخواهي خواهي  و شماره  اشاره  اد قابلاعد.  است  و اشاره  شماره  اعداد قابل  از نوع  هم برند آن  مي

و   از ماده  ستا عبارت  آفريده  خداوند در عالم آن چه. باشد مي آن ها  ذات  الزمه  زيرا محدوديت  است
  ارقام  اين  شمارنده  كه  هم انسان ها.  نيست  متناهينا.  است  شمارش  قابل اين ها  ههم  ماده  مشتقات
عدد  :گويند مي  گرچه.  ، محدود است است  رششما  كنند قابل مي  نويسند و ثبت مي آن چه، هستند

را  آن چه. اند هو شمرد  نوشته آن چه  ، نه است  شمارش  قدرت  عدد نامتناهي  ميويگ  مي.  است  نامتناهي
و عدد   عدد اول  توانند بنويسند و بشمارند محدود بين مي  سال ميليون ها  اند و ظرف و نوشته  شمرده

   كه  است  در قرآن  اي آيه  شدليل. رسد آخر مي  به. شود مي  تمام  عاقبت. و انتها دارد ابتدا  آخر است
  قوخلمچند نفر   دانم مي.  در اختيار خود دارم  ام كرده  خلق آن چه  هيياحصا :فرمايد مي  خداوند متعال

  لقد احصاهم :فرمايد مي  مريم  در سوره  بگذارم  گاندر افكار بند  توانم عدد را مي  آخرين  ام آفريده
   .عداً  وعدهم
بودند،   امتناهيخدا ن  اگر خلق.  دانم را مي  شماره  و آخرين  ار دارمدر اختي  ام كرده  خلق آن چهآمار   يعني
 هيچ كس.  و اعداد است  شمارش  فوق  تناهيزيرا نام. معنا بود  بدون  مانند لفظ.  نداشت  مصداقي  آيه  اين
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  پس. را پيدا كند آخر آن  زيرا آخر ندارد كه ساندآخر بر  را به  تواند نامتناهي خدا نمي  خدا باشد يا خلق
  و چند عدد حيوان  آفريده  انسانچند نفر  مثالً، هستند  خدا متناهي  مخلوقات  ارهشم :گويد مي  كه  آيه  اين

چند   به  عالم  و اجسام  و يا كرات  است  تقسيم  چند نفر قابل  به  و يا دريا و اقيانوس  آفريده  و حشرات
  ذاتي  الزمه  ، محدوديت محدود است  ماده  و مشتقات  ادهم  كلي به طور.  است  شمارش  قابل  و ماده  رهذ

و   محدود است  ها و درياها هم اقيانوس.  محدود است  آب  و جرعه  آب  طرهق  كه همان طور.  است  ماده
جزء و . ندمحدود  هم  و حيوانات انسان ها  محدود هستند تمامي  و حيوان  انساننفر   ده  كه  دليل  همان  به

  جزء هم  است  نامتناهي  و اگر كل  محدود است  هم  كل  جزء محدود است راگ. معنا دارد  يك  كل
 آن  هم  خداوند متعال. باشد مي  آن  و مشتقات  وجود ماده  هالزم  ابعاد ثالثه  بين  محدوديت.  است  نامتناهي
  را تعريف آن  بزرگ  كند طبقات مي  را بيان آن  و عرض  كند طول مي  را تعريف  خلقت  عالم  جا كه

اند  شده  تقسيم  طبقه  هفت  به  كه ها و زمين آسمان ها  كل  آسمان  و هفت  زمين  هفت :مايدفر مي. كند مي
   متناهي  در ظرف  نامتناهي. باشند  زيرا اگر اجزاء نامتناهي  است  تقسيم  قابل   هم آن ها  اجزاء داخل

اگر بگويد   است  شده  متقسي  طبقه  هفت  ها به و زمين آسمان ها :گويد مي  طرف از يك. گنجد نمي
  لغويت  را به  اول  جمله  مدو  جمله  يعني  است  هستند تناقض  هستند نامتناهي  آن  داخل  كه  مخلوقاتي

مانند خود   نامتناهي.  ام داده  جاي  اي را در كوزه  امتناهين  درياي  ييبگو  كه  است  اين  مثل. كشاند مي
  و اقمار و كواكب  هوا و فضا و شموس به صورت  كه  ماده  و مشتقات  ماده  پس. دارد  الزم  نامتناهي  ظرف

  گرچه.  است  و شماره  اشاره  قابل  اعداد است  از نوع اين ها  همه  .ديگر در آمده  و چيزهاي كهكشان هاو 
گويد  مي  كه  فهشري  آيه  اين  پس. درا پيدا كنن  رقم  آخرين  گران شمارش  بكشد كه  طول  سال ميليون ها

خدا   خلق  شمارش  قلم درخت ها  باشند و تمام  نويسنده  و انس  باشد و جن  مداد و مركب  اقيانوس  هفت
  پس  داني خود را مي  خاليق  شماره  خودت تو ،پروردگارا  :مييگو ما مي. شود  نمي  رسد و تمام خر نميآ  به

  ييو عدد نها  يك  ييعدد ابتدا  اول عدد. ابتدا و انتها دارند .اند محدودند و اشاره  شماره  تو قابل  خلق
  از ذات  ذاتي  و لوازم  است  ماده  و مشتقات  ماده  ذات  الزمه  ميليارد زيرا محدوديت  توان  ميليارد به

درياها   چهشود اگر نمي  تمام  كه  از كلماتي  ر منمنظو  كه  است  خدا اين  جواب.  نيست  رفع  قابل  ئشي
  ام كرده  خلق  كه آن چه.  ام كرده  و خلق  ام را آفريده آن چه  نه.  است  من  آفرينندگي  باشد قدرت  مركب

  است  و آخر ندارد، نامتناهي  اول  آفرينندگي  رتقد  وليكن  دانم را مي  اش  و آخر دارد و شماره  عدد اول
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اند و  تا انتها گفته  تاريخ  ز ابتدايا  كه  كلماتي  تمامي. دشو مي  ساخته  از حروف  كه  است  يمانند كلمات
  قدرت  وليكن. باشد  آسمان  برابر فضاي  حجمش  آخر دارد گرچه و  اول  است  شمارش  قابل اند نوشته
با را   انسان  خداوند ثروت  شريفه  آيه  در اين. و آخر ندارد  اول  است  نا متناهي  و نوشتن  و خواندن  گفتن
 آن چه. كنند مي  استفاده  فريدهآ و خدا  شده  خلق آن چهاز انسان ها :فرمايد كند مي مي  خود مقابله  ثروت
. كند پيدا مي  و اعداد زياد تقليل  مشود و ارقا مي  خاليپر   انبار هاي.  و تكثير است  تقليل  قابل  شده  خلق
دارد   كه آن چهترسد از  مي  انسان  باشد باز هم  انسانار در اختي  ذخائر نعمت  انبار ها ي  اگر تمامي  پس
و در   شوم مبتال مي  فقر و ناداري  شود و به مي  خالي  من  انبار هاي  كنم  اگر انفاق :گويد مي. كند  انفاق

  .قتورا  نساناال  و كان :فرمايد مي  آخر آيه
  و ثروت  قدرت  شود، وليكن  تمام  رسد ثروتشت ، مي است  ، گرفته باز نيست  و دلش  دست  انسان  يعني

  سؤآل  از يك  جواب  آيه  شايد اين. شود نمي  ، هرگز تمام است  ، نامتناهي است  آفرينندگي  همان  خدا كه
  خدا كم  ر نعمتياز دنيا نروند ذخا انسان هانباشد و   مرگ اگر  كنند كه مي  كفار خيال  مقدر باشد كه

 اين كهبرد تا  آورد از دنيا مي دنيا مي  به آن چهخدا برابر   پس. رسد دخا نمي  بندگان  اميتم  د و بهشو مي
  اين :ويدگ مي آن ها  خدا در جواب. باشد  تقيسم  قابل آن ها  همه  نشود و به  كم  مردم  و روزي  رزق

از  ثانياً.  است  بسته،  يستشما باز ن  و دل  دست اوالً  كه  ستانسان هاشما   طبيعت  به  مربوط  قضاوت
شما   ثروت  كنيد مبادا كه نمي  شما انفاق.  است  شدن  مامت  ها قابل يد و موجوديكن مي  ها خرج موجودي

  قلت.  است  نامتناهي  آفرينندگي  قدرت  اين.  او است  آفرينندگي  انبار ذخائر خدا قدرت  ليشود، و  تمام
  من  ييو توانا  در توان  باز هم  كنم  ، خلق ام كرده  خلق آن چهدها برابرميليار. كند نمي  قبول  و كثرت
  .شود و زياد نمي  كم  چيزي  خود دارم  در انبار قدرت آن چهشود و از  پيدا نمي  ضعفي

  
  56فصل 

  پيغمبر  موساي  معجزات  يادآوري
  
كند و  مي  تعريف  است  و فرعون  موسي  به  مربوط  را كه  تاريخ  از حوادث  قسمتي  104تا  101  آيات در
  ابر آناو در بر  و قوم  فرعون  كه  و روشن  واضح  خيلي  معجزاتي.  داديم  معجزه  نهُ  موسي  ما به :فرمايد مي
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.  است  بوده  چطور و چگونه  موسي  معجزات  كه  كن  سؤآل  ليياسرا از بني  خواهي مي. زانو درآمدند  به

 سحر  اين ها همه : گفت  موسي  به ،بود  شده  چاره بي  در برابر معجزات  عونفر  كه اين ها  با همه  وليكن
   ، صنعت خداست  صعنت  معجزات  :كه  گفت  فرعون  در جواب  موسي.  حقيقت  خالف  است  نمايشي  است

  قتيود حقيتواند با سحر خ ، ساحر نمي تاس  حقيقت  خالف  سحر نمايش. سحر باشد  كه  بشر نيست
 و تهالك  در معرض  يانسان  هم. تو  كه  فرعون  ، اي كنم فكر مي  و من  خلقت  عالم  قايقبسازد مانند ح

  كه  خياالت  همين  اساسبر.  داني مي  حقيقت  خالف  را نمايش  يقتو حق  جنگي مي  با حقيقت  كه  فالكتي
نابود   زمين  را در كره آن ها  گرفت  تصميم  اختشن مي  سحر و جادو گري  صورت  ا بهر  موسي  معجزات
  .  كرديم  او را در رديا غرق  قوم ما او  نمايد وليكن  عام  را قتل  ليياسرا  كند و بني

  چنان. كند يدا ميپ  او حاكميت  او و رؤيت  بر علم  انسان  جهل  گاهي  چگونه  كه  است  عجيبي  مسئله 
پيدا   اي عده  فلسفه  در دنياي.  است  قتحقي  ، خالف است  گويد خياالت مي بيند مي آن چه  كه  حاكميتي
. شناسند باز مي  زنند سفسطه مي  حرف آن هامانند   كه را  و كساني  ييرا سوفسطا آن ها  شدند كه
  اين.  ستا  خياالت  هست  چههر  آسمان  ، نه زمين  ، نه آدمي  و نه  هست  عالمي  نه :گويند مي  انييسوفسطا
  خيال  .است  بيند خياالت را مي آن چهيا  شناسد مي  با حقيقت  مطابق  را موجوديخود   خياالت  به  انسان
  :گويد خود مي  با شعر عربي.  است  يقتكند حق  مي

    مرايا او ظالل  في  او نقوش                                                           او خيال  وهم  الكون  كلما في
  در آينه  كه  ييها كاغذ و يا صورت  روي  هاي مانند عكس  است  خياالت  هست  در عالم  چههر  يعني

پيدا   نمايش  ييدر برابر روشنا  كه  است  خود عدم  در ذات  ها سايه  ها و تاريكي  و يا سايه شود پيدا مي
  حقيقت  است  موجود خيالي  يك  سايه  كه همان طور  و سايه  ، آفتاب گويند نور و ظلمت مي. كند  مي

  ذهني  هاي چيز مانند صورت  همه  كليبه طور. ندارد  حقيقت  است  موجود خيالي  يك  هم  ، آفتابندارد
  دريا به  آب :گويند مي.  است  كيفيت  اين  به آن ها  استدالل.  نيست  بيش  خود خياالتي  براي  هم  انسان

اين با .  است  تقسيم  قابل  آن  و امثال  و نهر و جدول  و تگرگ  مانند بخار ابر و باران  صورت ميليون ها
  خياالت  تقسيمات  و چون  نيست  چيزي  آب به جز  ، در واقع است  جا خياالت  همه  تقسيمات  اين كه

  خارج  بودن  آب  ز وضعيترا ا  اقيانوس  آب  توانيم ما مي.  است  خود خياالت  در ذات  ود همخ  است
  ما اين.  است  و هيدروژن  از اكسيژن  تركيبي  آب: گويند مي  دريا برگردانيم  ما قبل  بهرا  آن و  كنيم
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و   اكسيژن  هاي ملكول  باز آن  رفت  بود از بين  خيالي  صورت  يك  آب  پس  زنيم مي  هم  را به  تركيب
  هم  دروژنيئ  نداريم  اكسيژن  پس.  كنيم ها از يكديگر جدا مي مولكول  زنيم  مي  هم  به  را هم  دروژنيي

  جلوه  دروژنيئو   اكسيژن  صورت  به  كه  رويم مي  اي ماده  سراغ  به  دو مرتبه. نبودبيشتر   خياالتي  نداريم
ما   را كه  اي  ماده  آن  كرديم  را اعدام  آب  قطره چنان كه  آن  زنيم مي  هم  به  را هم  صورت  آن. دبو  كرده
از ابتدا   طور كه همين  ماده  ما قبل  سراغ  به  رويم و باز مي  مينك مي  اعدام  بود هم  دروژنيئو   اكسيژن  قبل

  ييابتدا  ماده  آن  نماند به  باقي  و چيزي  نموديم  اعدام  كرديم  شروع  را از قطره آن  و مشتقات  آب  اعدام
  گذاري نام  اسمي  و به  بدانيم  را چيزي آن  توانيم نمي  است  فاقد خاصيت اين كهاز نظر   مرسي مي  كه  هم

خود را از   حقيقت. شد نمي  بود معدوم  ها اگر حقيقت صورت  اين  پس.  است  اعدام  قابل  هم آن.  كنيم
و ما در   بيشتر نيست  نمايشي و  است  اعدام  ها قابل صورت  برابر همبن  هم  اوليه  ماده. داد نمي  دست

مانند ابتدا   ، انتها هم برديم  از بين و  كرديم  ها را اعدام ها و كيفيت ها و كميت صورت  تمامي  انتها كه
  اين  گردد و تمامي برمي  عدم  و به  كرده  شروع  خود را از عدم  حركت  هر چيزي  پس.  است  محض  عدم

  .  است  نبوده  بيش  خياالتي  بوده  حقيقت  خالفها  و نمايش  و سكنات  حركات
ها  از صورت  صورتي  به  محض  عدم  است  ممكن  چكونه : اند كه  گفته آن ها  در جواب  دانشمندان 

و   عدم  كلمه.  نيست  نمايش  قابل  است  ود عدممانند خ  عدم. پيدا كند  نمايش  باشد و يا بزرگ  كوچك
جا   همه. شد پيدا نمي  هم  عدم  نبود مفهوم اگر وجود  آمدهدر  نمايش  وجود به  ابر كلمهبر در  عدم  يا مفهوم

  و فالني  هست  فالني: دييگو شما مي مثالً. ظهور نبود  قابل  نبود منفي  اگر مثبت  است  مثبت  فرع  منفي
بود   او پيدا شده  هستي  كه شما پيدا شد  در ميان  زيد در صورتي  ، نيستي زيد نيست   ، زيد هست  نيست
پيدا   و يا منفي  محض  عدم  ييتواند در جا تصور شد نمي  ابلق  نبود او هم. بود و پيدا شد  خودش  چون

  هستي  عدم. و در يا و صحرا هستند  و خاك  آب ،ها هستند  هستي  چون. باشد  مقدم  بر مثبت  كنيد كه
  را موضوع  كنند و عدم  قضاوت  عدم  درباره انسان ها  كه  نيست  درست  پس.  تصور است  قابل  هم آن ها
  يعني. شد  اعدام  شد و عدم  خلق  عدم. نبود  بود ، عدم  عدم :بگويند مثالً. قرار دهند  از احكام  حكمي
  عدم :يندبيايد يا بگو  نبود كه  چيزي  آمد، عدم  عدم :برگردانند و بگويند  عدم  كلمه  را به  و منفي  مثبت
در  وجود و  به  نسبت  عدم. شود مي  مربوط  مثبت  به  جا منفي  همه. برود  بود كهن  چيزي  ، باز عدم  رفت
      سر و صدا پيدا   همه  نبودند اين  خاليق  همه  و اين  هستي  اگر عالم. كند پيدا مي  وجود نمايش  مقابل
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  هرگز در بيان  است  مانند خود عدم  عدم  پس. آمد نمي  نسانا  بازار ذهن  به  هم  عدم  شد و مفهوم نمي
 ظاهر  و سازندگي  با ساخت  ها موجودند كه صورت  اين.  ظهور نيست  قابل  عالم  در صفحهو يا   انسان
  هيچ اين كهديگر . اعدامند  اند قابل  شده  ساخته  كه همان طوركنند و باز  پيدا مي  شوند، نمايش مي
ها و  شكل  اعدام  معناي  و موجود به  معروف  اعدام. باز گرداند  محض  عدم  را به  تواند خاليق نمي  درتيق

و مونتاژ   اوراق  بر پايه  و سازندگي  جا ساخت  همه  خاليق  ذوات  اعدام  معناي  به  نه  است  خاليق  صورت
  به. دهند مي  را شكل كنند و آن مي  وطگر مربيكدي  را به  خلقت  عالم  مواد اوليه.  ظهور است  قابل

  و ابر و بخار شكل  و يخ  رفب  صورت  را به  آب مثالً  است  غير از مواد اوليه  شود كه ظاهر مي  صورتي
  است  آب  كه  اول به صورتو بخار بگيرند و   و يخ  را برف  شكل  توانند اين مي  دهند و دو مرتبه مي

  عدم  به  ند وليكنده مي  خود را از دست  شكل  و كيفي  كمي  در مسير تجزيه  معال  موجودات. برگردانند
 است  آميزي  و رنگ  و اتصاالت  از ماده  را در نظر بگيريد تركيبي  گياهي  برگ مثالًگردند  برنمي  محض

  ذرات  بگيريم  اد آناز موباشد   جاذبه  نيروي  همان  را كه  برگ  مواد اين  اتصالي  هاي  رشته  توانيم مي 
و   از نور سبز و يا سرخ  مواد را كه  رنگ  توانيم مي  همچنين. شوند مي  پراكنده. شوند مي  ، منفصل متصل

از مواد   بوده  جاذبه  نيروي  كه  مواد هم  اتصال  رشته  نابود نشده  وليكن  جدا شده  ، از ماده سفيد بوده يا
  هم آن ها. اند  شده  اند منفصل  بوده  متصل  ذراتي  كه  مواد هم  اصل.  دهنابود نش  وليكن  دهجدا ش  برگ

را دو   اوليه  ذرات  توانيم مي.  است  مونتاژ شده چنان كه  شده  اوراق  درخت  برگ  اينبنابر. اند  نابود نشده
مواد را   آن  موجود است  مدر عال  و از نور سبز كه  كنيم  يكديگر متصل  به  جاذبه  نيروي  با افاضه  مرتبه
  اعدام  قابل آن چه. برگرداند  محض  عدم  را به  عالم  تواند موجودات نمي  قدرتي  هيچ  پس.  ميينما  رنگين
و   ماده  كه آن ها  ذوات. آن ها  ذوات  ، نه است  موجودات  شكل شود مي  و منفي  مثبت  و موضوع  است

  است  استفاده  و قابل  هست آن چه  پس  است  خود باقي  حال  به  عالم  باشد در متن  و جسم  نور و روح
   خيالي  را صورت  خاليق  ها كه  ييما از شما سوفسطا. باشد  استفاده  قابل  كه  نيست  ، عدم وجود است

 .اردوجود ند  و نور و ذراتي  ييهواآب و   است  خالء محض  كه  ييدر فضا  كه  كنيم دانيد تقاضا مي مي
   خلقي  محض  شما از عدم  يعني. بسازيد  گياهي  و يا برگ  آبي  قطره  طبيعت  از اصول  استفاده  بدون

  بوده  محض  عدم  در اصل  كه همان طورشما   مخلوق  كه  مييبگو  توانيم كرديد مي  اگر چنين. ايجاد كنيد
خود را   انسان  كه  است  بسيار عجيب  جهلي  چنين  يك  :مييگو مي اين جادر .  است  محض  عدم  هم  ناآل
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  موجودات  داشت آن چهخود را و   كه  فرعون. داند مي  خيالي  شناسد موجودات بيند و مي مي آن چهو 
. دادند مي  لوهنظر ها ج  به  و غير واقعي  خيالي  موجودات  زمان  ساحر هاي و يا دائماً  دانست مي  خيالي

پيدا   بر او حاكميت  موهوم  عقيده  اين آن چنانو   دانست مي  خياالت  را هم )ع(  موسي  حضرت  معجزات
  حضرت  لذا معجزات. شد  احمر غرق  خيالي  و در درياينمود   ييدريا  خود را وارد خيابان  كرد كه
ها و  شپشو   ها و طوفان  ها و ملخ  قورباغه  همه آن  عصا و اژدها و يد بيضا و پيدايش  را كه  موسي
  دست كرد مي  صلأرا مست آن هابود و   حقيقت  اه اين  همه اين كهبود با   آن  و امثال  خون  به  آب  تبديل

را سحر و  آن ها  نمايد باز هم  طرفرا بر بالها  دعا كند و آن  شدند كه مي  موسي  حضرت  دامن  به
او را   كه  است  ييشناسا  قابل  حقيقت  اولين  را بشناسد خودش  اگر حقيقت  انسان.  دانست مي  خياالت

  براي ،هستند  و حقيقي  موجود واقعي  يك  شناسند كه كند، كفار خود را نمي  مي  حقيقت  رعايت  به  ملزم
  جاهل  انسان  اندازه  فرمايد تا چه خداوند مي  كه  است  عجيبي  جهل  شوند و اين نمي  قائل  ارزش  خودشان

           حقيقت  خالف  هاي را صورت  معجزات  آن  تمامي  لذا فرعون. شناسد نمي  خود را هم  شود كه مي
اگر سحر بود  اين كهبا   شناخت سحرمي  را هم شد آن رو به رو  كه  هم  ييدريا  ين هاابا خياب.  دانست مي

تو  :گويد مي  موسي  به  فرعون اين جادر   پس. شد  شد و چرا غرق  ييدريا  قصد عبور وارد خيابان  چرا به
آيا  . است  درست  دو منطق  از اين  يك كدام  فكر كنيم  است  الزم.  هستي  و هالكت  جهالت  در خط
    .؟موسي  عقيده  به  است  و هالك  جاهل  يا فرعون  فرعون  عقيده  به  ساحر است  يموس  حضرت

  همه آن  و خود را مجهز به  داشت  فرعون  كه  تجهيزاتي و  تشكيالت  همه ما آن :گويد  مي 104  آيات در
بود   قرار شده  كه  شبي  ابتدا در آن  برديم  پيغمبر از بين  موسي  اراده   بود به  نموده قدرت هاها و  ثروت

ز ا  مخصوصي  ارباب  هر كدام  كه  ليياسرا و مرد بني  زن  به  موسي  حضرت ها را نابود كند  خداوند قبطي
 صاحب  قايآيا  و  خانه صاحب  سر كار خود رفتيد از خانم  كه  ها داشتند  دستور داد فردا صبح  قبطي
خود را در اختيار   اتو جواهر  آالت  يد تقاضا كنيد زينتكنمي  شركت  در عروسي  كه  اين  بهانهه ب   خانه

ر د  فقط  دستور داد هر كدامتان. بگيريد  عاريه  را به  خانه صاحب  و جواهرات  آالت  زينت. شما بگذارد
ما   كه بياوريد  با خودتان. بگيريد  عاريه آن هارا از   شويد جواهرات مي  مرخص  كه  معين  ساعت  يك

   بگيريم ها آناز   هر شكلي  را به آن ها  ثروت  داريم  و حق  شويم  از مصر خارج  شب  نصف  يمهست مأمور
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  شما را به  كاسبيكار و   اند و محصول ما را در استثمار خود قرار دادهش  كه  ها است مدت آن هازيرا 
كردند و بعد از ظهور  مي  او خدمت  داشتند و به  خاصي  ارباب  هر كدام  كه  ليياسرا  بني. اند  زده  جيب

تور دس  بودند طبق  پيدا كرده  ها محبوبيت  در نظر قبطي  موسي  حضرت  و معجزات  موسي  حضرت
 صاحب  طال و جواهرات ،گشتند خود برمي  خانه  به  كه  مرخصيكار و   تعطيل  ساعت  آن  موسي  حضرت

از   نمودن  دستور كوچ آن ها  به  موسي  حضرت  شب  نصف. گرفتند و با خود آوردند  عاريت  را به  خانه
حدود هفتاد هزار  :اند گفته  كه  ليياسرا بني  شب  نصف. را صادر كرد  طينو فلس  شامات  طرف  مصر به

  :فرمايد مي  رابطه  خداوند در اين. كردند  حركت  فلسطين  سوي  به  قشر  طرف  نفر بودند به
با رهبر خود   لييياسرا  ها و غالمانكنيز  پيدا كردند كه  ها اطالع  قبطي  فردا صبح.  مشرقين  فاتبعوا هم

خود   اند همراه گرفته  عاريه  كه  را هم  اهراتاند طال و جو شده  از مصر خارج  شب  اشد نيمهب  موسي  كه
و   مسلح  قبطيان  دستور داد تمامي  فرعون. امروز پيدا شد  روز و يا قاهره در مصر آن  ييغوغا. اند  برده

  بردگان  كه  ليياسرا كردند بني  خيال  كه  هم  بطيانق ،كنند  او حركت  و قوم  موسي  تعقيب  به  غير مسلح
از ما   دو سرمايه :گفتند اند مي با خود برده  را هم آن ها  اند و طال و جواهرات بوده فرار كرده آن ها
اند  برده  سرقت  به  ما را كه  اند و ديگر طال و جواهرات  فرار كرده  ما كه  بردگان  يكي ، است  شده  سرقت
  خود به از شهر  ليياسرا بني  تعقيب  به  ر نفر قبطيهزا حدود هفتصد : اند كه شدند گفته  عمومي  بسيج
  فرار و حركت  در حال  كه  ليياسرا  بني آن طرفاز . كردند  حمر باشد حركتا  درياي  كه  شرق  طرف

رسانيدند و   است  شده  سوئز شناخته  كانال  به  امروزه  دريا احمر كه  انتهاي  خود را به بودند ظاهراً
 آن هافرار   شوند سر راه مي  نزديك آن ها  و به اند  آمده آن ها  تعقيب  به  قبطيان  كه كردند  مشاهده

  كتهال  كه  ليياسرا  بني.  وسايل  تمامي  مجهز به  جنگي  هاي با اسلحه  قبطيان  هم آن هاسر   دريا و پشت
  ردند بهگو اگر بمانند و يا بر شوند مي  اگر جلو بروند در دريا غرق  دانستند كه مي  خود را ظاهرا حتمي

  تو ما را به  كردند كه  آوردند و اعتراض  هجوم  موسي  حضرت  طرف  شوند به مي  هالك  قبطيان  دست
را با خود بياوريد و  آن ها  طال و جواهرات  گفتي  كه  كردي  معرفي  در نظر قبطيان  سارق  يك  صورت

  تعقيب  به  جنگي  هاي  اسلحه  به  خود مسلح  امئال  خود و گرفتن  دگانبر  تعقيب  براي  قبطيان  ز طرفيا
خدا ما را   نترسيد كه  گفت آن ها  به  موسي.   را نداريم آن هادر برابر   مقاومت  ما قدرت  اند كه  ما آمده
  ما غرقشود و ش مي  شما محكم  زير پاي  كنيد آب  حركت  آب  روي  ابتدا دستور داد كه. كند مي  ياري
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  آب  يداشتند جلو افتادند رو  موسي  حضرت  به  واقعي  ايمان  كه  ليياسرا دو نفر از بني. شويد نمي
شود  مي  شما محكم  زير پاي  آب  نمودند كه  را تشويق  ليياسرا كردند و رفتند و برگشتند و بني  حركت
  آب  چگونه  كردند كه باور نمي آن ها  توانيد عبور كنيد وليكن مي. شويد نمي  از شما غرق  يك و هيچ

  كرد   باز كند ابتدا اشاره  ييدريا  خيابان  شد كه مأمور  موسي  حضرت. شود مي  محكم آن ها  زير پاي
  باز هم آن هاعبور كنيد   خيابان  دريا نمودار شد دستور داد از اين  دريا و ته  كف  رفت  ها عقب آب

  موسي اين كهبا .  كني  ما را غرق  خواهي گيرد شايد مي قرار مي  هم  رويها  ترسيدند گفتند چطور آب
    در دو طرف  شوند كه  ترسيدند وارد خيابان مي  بود باز هم  جلو افتاده  دشخو  خاص  و ياران  خودش
  ما و اولش  اول  ردند كهك مي  يكديگر تعارف  بود به  اندهم  يكديگر ثابت  روي  ها مانند كوهي آب آن ها

 و  گروه  يافتند فالن  اگر نجات اين كه  يللد  به  يكي. شدند مي  اوليت  اين  مزاحم  دو دليل  به  شما وليكن
و   ترس  دوم  اند و دليل داده  را نجات  و ديگراناند  گرفته  سبقت  خار خواهند كرد كهافت  قبيله  فالن

  موسي  از حضرت  باز هم. پيدا كنند  نجات  و ديگران  مشوي  غرق  داشتند مبادا ما جلو بيفتيم  وحشت
  برويد تا غرق  شما اول :گفتند بودند يا مي  قبيله  دوازده. ندنشد  ييدريا  نكردند وارد خيابان  اطاعت

ما از   خواهيد كرد كه  ما فخر فروشي  گرفتيد و عبور كرديد به  يا اگر شما سبقت  بمانيم  لمشويد و ما سا
آن نشدند از   ماندند و وارد خيابان  كنار دريا معطل  باز هم  داديم  و شما را نجات  كرديم  استقبالخطر 
 آن ها  روي  به  ييدريا  خيابان  دستور خدا دوازده  به  موسي  شدند حضرت مي  نزديك  قبطيان  هم طرف
خداوند   .ديگر قرار گرفت هم  يرو  و يا ديوار مرتفعي  مانند كوهي ن هااخياب  ها وسط د و آبرباز ك

    .كالطود العظيم  فرق  كل  فكان: فرمايد  مي  رابطه  در اين
از صد   آبي  هاي كوه  ارتفاع  بود و شايد هم  قرار گرفته  بزرگ  ها مانند كوه آب ن هااكنار خياب  يعني

  دريا وليكن  از اواسط  متر استدريا ك  دريا و عرض  احمر عمق  درياي  باشد زيرا انتهاي  متر بيشتر شده
  در ابتداي  كه  خواهند شد و ديگر عذري  نشوند گرفتار قبطيان ن هاااگر وارد خياب  كردند كه  مشاهده

  وارد خيابان اجباراً. شد  طرفجلوتر برود بر  كسي  ترسيدند كه گذاشتند و يا مي نمي  ورود داشتند كه
مجهز و   ين هااكردند خياب  وارد شدند مشاهده  قبطيان آن طرف از. شدند و از دريا گذشتند  ييدريا

  چگونه  ابتدا ترديد داشتند كه  است  قرار گرفته آن هاعبور در اختيار   براي  شده  و آماده  خشك  مرتب
در كار بود   اگر خطري ،عبور و ورود وجود ندارد  براي  مانعي  كردند كه  مشاهده  وارد شوند و باالخره
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نفر   وارد شدند و اولين  نفر كه  شدند تا آخرين ن هااو سوار وارد خياب  شدند پياده مي  غرق  ليياسرا  نيب

و   ريخت  همه ب  آب  ديوارهاي. بودند   رسيده  در خروجي  به  بودند نزديك  و درباريان  خود فرعون  كه
خود   شدند و چون  داشتند غرق  كه  يگريد  و قاطر و تجهيزات  با اسب  انبوه  جمعيت  ، آن آن  در يك
و   ييطال  و مدال  نشان  همه باال آمد آن  آب  روي  اش  بود جنازه  شده  غرق  در خروجي  نزديك  فرعون

  كيفيت  اين  به. كردند  او را كنار كشيدند و غارت  بدن  ليياسرا بني  خود داشت  همراه  كه  جواهرات
  دولتي  كامل  و آرامش  راحت  با خيال  كه  داديم  اجازه  ليياسرا بني  ما به :رمايدف مي 104  خداوند در آيه

  چه  كارشان  اختيار كنند تا بدانند عاقبت  سكونت  مصر يا فلسطين  دهند و در سرزمين  تشكيل
  .شود مي

فاذا جاء وعد  :رمايدف خداوند مي  كه  است  جمله  اين ، است  توجه  قابل 104  در آيه  هك  ديگري  مطلب
قرار   ليياسرا را در اختيار بني  زمين  معموره  خداوند ممالك  دهد كه ابتدا خبر مي .لفيفا  جئنا بكم  االخره

  درياي  حاشيهآفريقا و   شمال  كشورهاي  همچنين.  قرار گرفت آن ها  در تسلط كامالًكشور مصر . داد
آباد و معمور و   يها سرزمين  زمين  در كره قسمت ها  اين   عراقو   ، لبنان ، سوريه فلسطين ، مديترانه
  موسي  بعد از حضرت  و سالطين )ع( موسي  حضرت  در تصرف اين ها  همه  بود كه  زمان  دنياي  متمدن

 ملتساير . شدند  زمان  قدرتابر  اصطالحه پيدا كردند ب  فردي  منحصر به  قدرت  يك. بود  قرار گرفته
و   رود نيل  بين  معموره  ممالك  تمامي  خودشان  قول  به. كردند مي  زندگي آن ها  ها در حاشيهورو كش ها

ساير   يعني. بودند  هم  الهي  خاصه  و عنايات  لطف  مشمول  كه  اين  اضافه  به. بود آن هادر اختيار   فرات
  يسبحن  معه  نا الجبالانا سخر :فرمايد مي  رابطه  دند و خداوند در اينبر مي  حساب ها آن از  قدرت هاابر

    .و االشراق  بالعشي
 كردند  مي  او تسبيح  در اطاعت  و شام  ها صبح كوه  اين  كه   نموديم  ها را مسخر  داوود و سليمان ما كوه

ند در بود آن هاتر از   ضعيف  كه  ييهاكشور  تمام  يعني. بود  زمان  يقدرت هاها ابر كوه  منظور از اين
هر   به اوالً. شد آن هاغرور و تجاوز   مايه  در آينده  عظيمي  قدرت  چنين يك. بودند آن ها  اطاعت
را  آن ها  جنگيدند كه منظور نمي  اين  جنگيدند به يم  كه  كردند و با هر كشوري مي  حمله  كشوري
   منظور   اين  به  برسانند بلكه  قتل  را به آن ها  دعوت  قبول  عدم  خدا كنند و در صورت  دين  به  دعوت

خود   بردگي  به اين كهبرسانند يا   قتل  را به آن هايا . پيدا كنند  كامل  تسلط آن هابر   جنگيدند كه مي
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  قرار گرفت آن هادر اختيار   كه  عجيبي  و امكانات  و ثروت  قدرت  چنين  يك  ضمن قهراً. در آورند
  و مرد بني  زن  هر يك  بودند كه  پيدا كرده  آن چنان بر ضعفا تسلط  ا گرفتغرور و تكبر آن ها را فر

  اكثريت  همان  كه  بنشينند و بردگان  روان  تخت  روي  بروند بايستي  ييجا  بخواهند به  كه  لييياسرا
  و مال  پرستي  تثرو  خوي  از طرفي. ببرند  ييجا  به  ييرا از جا آن هارا بگيرند   تخت  بودند پايه  ضعيف
دانستند  مي  و ثروت  مال  خود را در جمع  و عظمت  عزت  تمامي  رشد كرد كه آن چنان آن هادر   دوستي

 ديگر  هاي  كرد و از خانواده مي  انتخاب  سلطنت  را به  فردي  حانواده  از يك  تاريخ  خداوند در طول
  و آرامش  بودند آسايش  با پيغمبران  در ارتباط  سالطين  كه نمود تا زماني مي  انتخاب  نبوت  را به  فردي

شدند  مي  خارج  پيغمبران  ند از طاعتشد مي  گرفتار غرور قدرت  كه  طينسال بود و قهراً  حاكم آن هابر 
  خداي  كردند و جاي مي  مخالفت  هم آن ها  پرستيو خدا  خدا دوستي  با مرام قهراً  خروج  و با اين
در  :اند گفته  كه  ييكشيدند تا جا مي  پرستي  بت  دايره  را به  تكردند و مل  مي  ها را علم بت  پيغمبران

  د خارجتوحي  از دايره  ليياسرا بني  مرتبه  حدود هيجده  عيسي  و حضرت  موسي  حضرت  بين  تاريخ  طول
  مانند تسلط  ييو بال  اي  حادثه آن ها  شد سر راه مي  دند و بر خدا واجبييگرا مي  پرستي  بت  به  شده

و   با پيغمبران  مخالفت  اين. توجيد بكشاند  دايره  را به آن هاآورد و  به وجود  و و طوفان  كفار و يا سيل
  شد كه  حاكم آن هابر   پرستي  و طبيعت  پرستي  مال آن چنانرشد كرد  آن ها  بر ضعفا در ميان  تسلط

 آن ها  و فضيلت  يتانسانو   و دانش  خورشيد عقل  يعني. كرد  معرفي  غربيون  كلمه  را به آن هاخداوند 
  و عاطفه  رحم  اي ذره  شدند كه  دنيا پرست آن چنان. كرد  غروب  و دنيا پرستي  پرستي  و مال  در طمع
 كند مي  معرفي  قلب  قساوت  هرا ب آن ها  بقره  در سوره  اي  در آيهمتعال خداوند . نماند  باقي آن ها  در دل

خدا   عظمتها از  ها و سنگ كوه  زيرا گاهي  تر است ها محكم از سنگ  شما يهوديان  دل: فرمايد مي
شما   رساند وليكن مي ن هاابياب  دهد و به را از خود عبور مي  باران  آب. شود و يا شكوفا مي  شكسته
  آينده  نسل  به  دهيد كه بياء را از خود عبور نميان  دينو   يتانسانو   و عاطفه  دانش و  علم  يهوديان
  هاي  تهمت  پيغمبران  د بهيمند كنيد تا توانست  بهره  گذشتگان  معارف و  را از علوم  آيندگان. برسانيد

در . بردند مي  را از بين آن هاكشتند و بعد خود  مي  و تهمت  را با دروغ آن ها  ابتدا شخصيت. ناروا زديد
  اسالم  مقدس  بعد از ظهور دين شدند و مخصوصاً  خدا شناخته  غضب  كامل  مظهر و مصداق  نتيجه

با   الهي  خداوند مقدر نمود تا ظهور حكومت  پيدا كرد كه  قطعيت  خدا چنان  در دين آن ها  محكوميت
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  عيسي  حضرت  امت  ايبر  عبرتي  را درس  تقديرات  باشند و اين  و عذاب  در شكنجه )جع(  زمان  امام  قيام
    هستند و در ميان  خليل  ابراهيم  به  اين كه وابسته  بركت  خداوند به  وليكن. قرار داد  مسلمان  و امت

و در   كرده  ييدنيا  عذاب  به  و محكوم  را معذب آن هااند بيشتر  آمده به وجود  پيغمبران  همه آن ها آن
: فرمود. پيدا نكنند  آخرتي  محكوميت آن ها  را بچشند و ضعفاي  كفر و گناه  دنيا بيشتر عذاب  همين
و   گردانيم برمي  زندگي  شما را به  مرتبهدو  )جع(  زمان  ظهور امام  برسد يعني  الهي  وعده  آخرين  كه  وقتي

  . كنيم د ميمن  خود بهره  و رحمت  ايد شما را از لطف نموده  خود اطاعت  از پيغمبران  كه  ميزاني  به
و   شوند دو اقليت مي  تقسيم  دسته  سه  به ملت هامانند ساير   و آخرت  قيامت  در زندگي  هم  يهوديت

 آن هاپيغمبر   عنوانه ب  كه  مؤمننفر   يك  ها و يا از هر هزار نفرياز هزار  يعني  دو اقليت.  اكثريت  يك
كافر جابر   ظالم  يك  كه  يك  نفر كافر در جه  يك  يارشود و از هر هز مي  شناخته  صالح  انسانو يا 

پيغمبر   و زكرياي  يحيي  در زمان مثالً.  و ستيز است  خود در جنگ  ر زمانشود و با پيغمب مي  شناخته
  حضرت  كه  است  زمان  سلطان  يك  هستند و كافر درجه  زكريا و يحيي  حضرت  يك  جهدر مؤمن
   قتل  به)  دختر همسرش(   با ربيبه  سلطان  با ازدواج  فتمخال  جرم  و به  روفمع  امر به  جرم  را به  يحيي
ستند از ه  و ناتواني  گرفتار عقل  كه  مستضعف  اكثريت  و كافر يك مؤمندو نفر   اين  بين. رساند مي

  اكثريت  اين  يفدر تعر )ع(  ششم  امام .كنند مي  مخالفت  د و با پيغمبر زمانكنن مي  اطاعت  زمان  سلطان
ما  :گفتند مي  كه  زمان  و يا امراي  سنت  اهل  علماي  فتواي  هزار نفر به  سي :گويد مي  العقل  ضعيف

  خدا امام  رضاي  كربال رفتند براي  صحراي  به.  است  كرده  ما را واجب  خدا اطاعت.  اولواالمر هستيم
  اين  را به  دين  زمان  و سلطان  زمان  عالم. فر مستضعفندهزار ن  سي  اين. رسانيدند  قتل  را به  حسين
  دشمن  علي  بن  و حسين  است  واجب  و اطاعتش  پيغمبر است  يزيد خليفه  اند كه كرده  تبليغ  صورت

  جنگ  ميدان  به )ص(خدا  رسول  فرمان  به  كه  دليل  همان  به  مدمر. جنگد او مي  با خليفه  ك  پيغمبر است
  خدا جنگيدند و با اين  كربال رفتند و با دشمن  خود به  عقيده  ، بهجنگيدند خدا مي  رفتند و با دشمن مي

  كودكانه  عقل  داراي  يعني. گويند مي  را مستضعف  افرادي  چنين. ددانستن  بهشت  خود را مستحق  جنگ
  روز قيامت. رساند مي  قتل  كند و يا به مي  و مادر خود را اذيتپدر   نباتي  با حبه  كه  كودكانه  و دين

  گناه، كفر و  كرده  و مخالفت  شناخته  حقانيت  را به  حق  را كه  هر زماني  يك  خداوند ابتدا كافر در جه
  يغمبر زمانپ  را در مقابل  يك  جهكافر در  اين  است  شده گناه كار، كافر و  شناخته  حقيقت  به  را هم
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پيدا   محكوميت  در برابر پيغمبر زمان  يك  كافر درجه كشد قهراً مي  محاكمه  را به اآن هدهد  قرار مي
  و محكوميت  محاكمه  بعد از اين. گيرد قرار مي  جهنم  در اعماق  يعني  السافلين كند و در اسفل مي

  دنبال  وند يعنير خود مي  زمان  پيشواي  و دنبال شوند مي  زنده آن ها  زمان  كفر مستضعفين  پيشوايان
اند  كرده  اند و از او اطاعت خدا و پيامبر شناخته  خليفه  انعنو  در دنيا او را به  كه   ظالمي  سلطان  همان

  حبس  جهنم  در اعماق  شده  جهنم  عذاب  به  محكوم  كنند كه مي  مشاهده  زمان  سللطان  گيري بعد از پي
بر ما، چرا   واي  اي  ند كهكن مي  شود خود را مالمت بيدار مي  و شعورشان  جا عقل در آن  است  شده
و   خدا دانستيم  دشمن  عنوان  ها را به  و حسين  كرديم  و اطاعت  خدا شناختيم  خليفه  عنوان  ها را بهيزيد
و   مانيپشي  اند بعد از اين  خورده  گول  اكثريت  اين  داند كه مي  هم  خداوند متعال.  سانيديمر  قتل  به

خود   زمان  مذهبي  و يا پيشواي )ع(اطهار   كنند و از خدا و ائمه پيدا مي  حق  اهل  به  گرايش  لعق  بيداري
عمد و عناد پيامبر خود را   اند و به خورده  گول آن هاداند  مي  دارند و خداوند هم  عفو و بخشش  تقاضاي
را در   و باطل  باطل  را در لباس  حق  .است  زده  را گول آن ها  دشمن  اند بلكه خود را نكشته  و يا امام

  در اثر تحول  برگشت  بعد از اين.  است  كشيده  كفر و گناه  را به  اكثرت  و آن  داده  جلوه  حق  لباس
. شوند مي  كشيده  بهشتي  زندگي  و به شوند مي  قعخود وا  و پيغمبر زمان )ع( عفو خدا و ائمه  مشمول  فكري

  شما را با تبليغ  كودك  دزد راهزن  يك  كه  ستا اين  مثل  آخرت  در زندگي  عفو و گذشت  داستان  ينا
  جاي  را به  پدر و مادر واقعي. كند  معرفي  پدر مهربان  را جاي بزند و خود  گول  و شكالت  و شيريني

  پدر و مادر واقعي  تعقيب  در معرض  بربايد بعد كه  پدر و مادر واقعي  را از دامن  كودك  و اين  دشمن
  و كتك  حبس  به  ا را محكومرب  ربا را پيدا كردند، كودك  كودك  پدر و مادر واقعي  قرار گرفت

. برند مي  خانه  خود به  همراه  دهند و به عفو خود قرار مي  را مشول  كودك  بلكه. را  كودك  ، نهكنند مي
. اند انداخته  خود راه  و دنبال  زده  اند گول  را ربوده  مستضعف  اكثريت  اين  ييدنيا  كفر و گناه  پيشوايان

  هستند اكثريت  و ائمه  پيغمبران  همان  كه  خوردگان  گول  اين  پدر و مادر واقعي  قيامت  در زندگي
  فدر تعري. كنند مي  محكوم  جهنم  آتش  با را بهر  آدم  كشند و دزدان يخود م  طرف  را به  مستضعف

  .لفيفا  جئنا بكم  و اذا جاء وعداالخره :فرمايد خداوند مي  عفو و گذشت  همين
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     واقعي ءاوليا  دنبال  يهود را به  مستضعف  اكثريت  اين  آخرت  در عالم  شما هستم  خداي  كه من  يعني
  عذاب  را به آن هاكافر   پيشوااينو   يك  و كفار درجه  كشانم مي  بهشتي  زندگي  و به  اندازم مي  راه آن ها

  . كنم مي  ابد محكوم
  57فصل 

    در افكار بشر تا روز قيامت  قرآن  و نزول  اكرم  رسول  بر حضرت  قرآن  نزول  كيفيت
  

  حق  و به  كرديم  نازل  حق  را به  قرآن: فرمايد خداوند مي  دارد كه  عجيبي ّسر  رابطه  در همين 105  آيه
  مطمئن  نيك  اجر و پاداش  را به  صالح  و عمل  ايمان  اهل اين كهجز .  نداديم  و ما تو را رسالتشد   لناز

  هم آن ها.  بترساني  كفر و گناه  از نتايج  را هم گناه كارو كافر و   بدهي  نجات  وعده آن ها  به.  سازي
  دو جمله  قرآن  نزول  شوند در تعريف تار ميگرف  عاقبت  دارد كه  بدي  نتايج  كفر و گناه  بدانند كه  يقين

    .نزل  وبالحق  انزلناه  بالحق :گويد برد، مي مي به كار
  و نزل  افعال  انزلنا از باب. باشد  نزول  كلمه  آن  گيرد كه مي  هسرچشم  ماده  از يك  نزل  و كلمه  انزلناه 

. كند پيدا مي  مخصوصي  معناي  تعماليدارد و در هر اس  مختلفي  استعمااللت  و نزل  نزول  مجرد ماده  ثالثي
  مانند نزول.  است  ساده  و نزول  ييابتدا  نزول  معناي  نزوال به  ينزل  مانند نزل  مجرد است  ثالثي  گاهي
القدر   ليله  في  و انزاال مانند انا انزلناه  ينزل  شود مانند انزل مي  مالاستع  افعال  از باب  و گاهي  باران
  نزول با  خداوند متعال  كه وقتي  است  ايمان  پرورش و  انسان  بر دل  الهي  فيض  نزول  افعال  باب  معناي
 دكن مي  انزلناه  تعبير به  ايماني  پرورش  رساند از اين مي  كمال  را به او و دهد مي  را پرورش  انسان  علم
. شود مي  انزل  تعبير به  پرورش  ايندهد از  مي  را پرورش  علف و  شود گياه مي  نازل  باران  كه  اين  مثل
مانند   هم  هيال  علم. داد  را پرورش شد و آن  نازل  زراعت  و ريشه  گياه  در دل  رحمت  باران  يعني  انزل
  مه  الهي  لمع. پروراند را مي  و علف  كند، گياه مي  را زنده  طبيعت  رحمت  ارانب . است  رحمت  باران  همين
  قرآن  نزول  رساند و گاهي مي  و ايمان  عقل  دهد به مي  را پرورش آن هاكند و  مي  را زنده  ايمان  اهل  دل

  در دل  الهي  علم  دهد از قرار گرفتن تنزيال خبر مي  ند نزلنا القرآنمان. رود مي به كار  تفعيل  از باب
  پرورش  آن به وسيلهو اشجار   تا بعدا نباتات  زمين  در سطح  نبارا  بآ  شدن  مانند جمع مؤمن  بندگان

رشد   كه  ينيمؤمنو  )ع( ائمه پيغمبر و  ابتدا بر قلب :كند پيدا مي  نزول  در دو مرحله  آنقر. پيدا كند
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  اننور ايم  مجهز به مؤمن. دندار  با يكديگر فرق  از نظر رواني مؤمنو غير  مؤمن. اند پيدا كرده  ايماني
  وجودي  پرورش  قرآن  مو با عل  الهي  با علم مؤمن.  است  قرآن  يا علم  الهي  علم  همان  و نور ايمان  است

و   تقليدي  علمش. داند مي  بطالن  را به  باطل. شناسند مي  حقانيت  را به  حق  كه  ضعيو  چنان. كند پيدا مي
 خدا  چوناست   خدا گفته  كه  شناسم مي  حقانيت  را به  و ائمه  رانپيغمب  من :گويد نمي.  نيست  تعبدي
      و حقانيت  حقيقت  را به آن ها  باشد من  باشد يا نگفته  خدا گفته :ويدگ مي  بلكه. برحقند آن ها  گفته
 بيند يا را مي  روز روشن  كه  مانند كسي.  است  حقانيت  به  حق  ديدن  نوعاز   ييشناسا  اين.  شناسم مي
  احتياج مؤمن.  است  ، يا شب او بگويد روز است  به  كسي  كه ندارد  بيند، احتياج را مي  تاريك  شب

  نور ايمان  داراي اين كه  براي. بيند را مي  امام  حقانيت  بلكه  است  حق بر  او بگويد علي  به  ندارد كسي
  و برهان  دليل  به  احتياج  باطل  يا اهل  حق  لاه  شناخت  براي. شود مي  نازل  در قلبش  و نور ايمان  است
  افعال  را از باب  نزول  كلمه  يعني. كنند انزلنا مي  تعبير به  و قرآني  ايماني  پرورش  چنين  از يك. ندارد
انند م.  در افكار مردم  قرآن  و يا نزول  مردم  در ميان  قرآن  مانند نزول  ساده  نزول  وليكن. برند مي به كار
  آيات. اند پيدا نكرده  و ايماني  علمي  رشپرو  وليكن. كنند مي  خوانند و يا حفظ را مي  قرآن  كه  كساني

  نماز و روزه  آيات .متكبرند  خوانند، وليكن كبر را مي  حسودند يا آيات  خيلي  خوانند وليكن حسد را مي
  قرآنند ليكن  حافظ  كه  زياد اشخاصي چقدر. گيرند نمي  خوانند و روزه نماز نمي  كنكنند ولي مي  را حفظ
      يا پيغمبر هم   امام  جنگ  به. شوند مي  صغيره  و گناهان  كبيره  انگناه  و مرتكب و تقوا ندارند  ايمان
 گرفتند، مي  خواندند، روزه مي نماز. داشتند  حمايل  گردن  به  قرآن  ها هستند كه نهرواني  نمونه. روند مي
  آن  روي  باران  آب  هك  است  خشك  هاي مانند زمين آن ها  دل. شناختند نمي  حقانيت  را به  حق  ليكنو

  يا روايات  قرآن  آيات  جذب  از اين. پروراند را نمي  كند و گياهي نمي  را جذب  آب  شود وليكن مي  جمع
  نزول  دهند تعبير به  نجات  دنيا و آخرت  الككنند و خود را از مه  استفاده  از آن اين كه  بدون )ع(  ائمه
   .نزل  بالحق :فرمايد خداوند مي  شود كه مي  ساده
. نكنند  استفاده  از آن  مردم  گرچه  است  قرار گرفته  و در اختيار مردم  شده  نازل  حق  به  قرآن  اين  يعني

. آورد به وجود  و باران  تواند برف نمي  د و كسيشو مي  خدا واقع  اراده  به  باران  نزول  اصل  كه همان طور
بپروراند،   و علف  گياه  باران  تواند با آب نمي  و كسي شود مي  خدا واقع  اراده  به  هم  فو عل  گياه  پرورش
. دهد مي  را پروروش آن ها  باران  آب به وسيله  پروراند و خودش روياند و مي را مي درخت هاخداوند 
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  اراده  د و بهخداون  از جانب  نزولش.  است  رحمت  باران  مانند همان  مردم  با قلوب  در ارتباط  هم  قرآن
مانند   اي آيه يا و  اي توانند سوره يكديگر نمي  شوند با كمك  جمع  عالم  اهل  شود و تمامي مي  خدا واقع

و   گياه  مانند پرورش  هم  ييو تقوا  مانياي  پرورش  فرموده  را نازل  قرآن  كه  ستخدا  پس. ازندبس  قرآن
خود را در اختيار   فكر و قلب  زمينه  و خالص  و صالح مؤمن  يانسان ها. شود مي  خدا واقع  اراده  به  علف

 و تقوا را   ايمان آن ها  در دل. دهد مي  ورشپر  و قرآن  نور ايمان  را به آن هادهند و خدا  خدا قرار مي
و در انتها  پروراند مي آن ها  را در قلب  يانسان فضايلو   را و ساير صفات آن ها  جاعتش. پروراند مي
  دهند و بركات خود قرار مي  و رحمت  لطف  سايهرا زير   عالم  اهل  تمام  شوند كه بارور مي  در خت  يك

همان  :فرمايد خداوند مي  هك  ستا اين  شريفه  آيه  اين  پيام  پس. رسانند مي آن ها  خود را به  وجودي
 انسان ها. شود مي  واقع  من  اراده  به  هم  يو ايمان  قرآني  پرورش  است  من  اراده  به  قران  نزول  كه يطور
را بروياند و  آن هاخدا بسپارند، تا خدا   خود را به  قلب  زمينه  و بندگي  اطاعت  در خط  است  الزم

و   بده  مژدگاهي  خوبي  آينده  را به  صالح مؤمن  بندگان  تو فقط: فرمايد مي )ص(  پيغمبر اكرم  به. بپروراند
. خواهد رسيد  بهشتي  زندگي  كند، حتما به  تو حركت  اطاعت  در خط  هر كس  كه  را اميدوار كن آن ها
  نتيجه  كه  رارتمانند ح.  است  كفر و گناه  نتيجه  كه  بترسان  را از عذابي  كفر و گناه  اهل  چنين  و هم
  با علم  كه  است  عذابي  كند بلكه  را معذب آن هاخود بسازد و   اراده  خدا به  كه  نيست  عذابي.  است  آتش

صد در صد   گويند كه را مي  نذر عملي  نذير از ماده  كلمه. شوند مي  سازند و گرفتار آن خود مي  و عمل
  كشتن  كند صد در صد اين مي  كشد يا او را اذيت را مي  ييخدا  دهبن  كه  مانند كسي.  است  با نتيجه توأم

  انتقام  را در خط  لوممظ  و مقتول آورد مي به وجود  و مقتول  قاتل  بين  و دشمني  عداوت  كردن  و اذيت
  براي  شانباشد و خود مي آن هاو زور   و ظلم  كفر و گناه  نتيجه  آخرتي  يعذاب ها. دهد قرار مي

  .سازند مي  جهنم  ودشانخ
و   قسمت  را قسمت  ما قرآن :فرمايد مي  دهد كه مي  را پرورش  از خودش  قبل  يهآ  مضمون  هم 106  آيه

  قرائت  دنباله  به.  بخواني  مردم  براي  قسمت  قسمتو   آرام  تا آرام  كرديم  يكديگر نازل جدا جدا از
  را آيه  قرآن  كيفيت  همين  به  و تعالي  خداوند تبارك.  كنيم مي  لخدا ناز  دگانبن  را بر قلب آن  معاني
  بر زبان  آسان  خيلي.  است  كرده  نازل  و آسان  ساده بسيار  مختلف  هاي ها و عبارت صورته ب  آيه

  ور كهدست  اولين.  است  درك  قابل  و آسان  ساده  كيفيت  همين  به  هم آن  معاني. گردد مي  جاري  انسان
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  را قرآن آن  نام  مناسبت  همين  به.  است  ساده  اجرا كنند قرائت  قرآن  بارهدر انسان ها  است  الزم
  را براي  كتابي هر اين كهبا . بخوانند  بايستي انسان ها  كه كتابي.  خواندني  كتاب  يعني. اند گذاشته
در   كه  ييها كتاب  و دانشجويان  آموزان  نشدا.  جدا نيست  از دانستن  خوانند و خواندن مي  دانستن

شما   براي  اي شما نامه  يا اگر دوست. كنند تنها اكتفا نمي  قرائت  به. خوانند مي  دانستن  اختيار دارند براي
  منهاي  قرائت  هرگز براي.  است  دانستن  شما هم  دوست  و هدف  دانستن  نامه  شما از آن  بنويسد، هدف

را   كتاب  يا فالن  دانستم  ، يعين را خواندم  نامه  فالن  ييگو مي. شويد نمي  قائل  و امتيازي  رزشا  تندانس
.  است  قرآن  اند همين و امتياز قرار داده  ارزش  د آنخوان  براي  كه  ، تنها كتابي دانستم  يعني  خواندم
و يا   اي سوره  خواندن  براي  فقط  كه  تاس  شده  آوري  جمع  االعمال  ثواب به نام  در كتابي  زيادي  روايات

چقدر زياد از   را بخواني  سوره  اگر فالن: اند اند فرموده كرده  معين  ثواب  دعا و زيارتيو يا   اي آيه
  اول  قدم  اي و نامه  هر كتابي  خواندن زيرا حقيقتاً. گردد مي  اضافه  شود و بر حسناتت محو مي  گناهانت

  كه  قرآن  جا صاحب  دارد، همه  ديگر فرق  يكتاب هابا   قرآن  وليكن.  است  دانستن  واند بابخ.  است
  اي  و سوره  اي آيه كنند و يا را باز مي  قرآن  صفحات  كه  نيكسا.  است  قرآن  همراه  است  د متعالخداون
.  است  خداوند متعال  كنند كه مي  تاو را قرائ  كتاب  زرگواريدر حضور استاد ب  بدانند كه خوانند را مي

  آن  ندناز خوا  شود كه پيدا مي  انساندر وجود   خاصيتي  اي و يا سوره  اي آيه  قرائت  همراه  بالفاصله
و يا   و روحي  رواني  لذت  اين. كند مي  احساس  و روحي  رواني  لذت  كند و يك پيدا مي  و نشاطي  شوق
  رواني  لذت  اين. ندارد  خواندن  همراه  لذتي  چنين كتاب هاساير .  است  قرآن  تقرائ  مالزم  و نشاط  شوق
  يك  قرآن. را نداند و نفهمد  آيه  معناي  گرچه. كند پيدا مي  روحي  پرورش  انسان.  است  قرائت  ثواب
را   نشانهستند و دي  اوتق  اهل  كه  انسان هايي مخصوصاً. گويد مي  سخن  انسانبا   يعني.  است  زنده  كتاب
. كنند مي  را احساس  قرآن  خطابات. نددان جا حاضر و ناظر مي  خدا را همه اند نموده  خدا خالص  براي
  انما يعرف: اند ها فرموده روايت  در بعضي  )ع(  ائمه. شنوند مي آن هاگويد و  خدا مي  كه  است  چنان
    .به  خوطب  من  القران
  و يا احساس  شنوي خدا مي  گويد و تو از زبان خدا مي  كه  كردي  احساس  قرآن  قرائت  اگر هنگام  يعني

  آن  ساده  قرائت  كه  تنها كتابي  پس.  كني مي  درك  را هم آن  زند معاني مي  با تو حرف  قرآن  كه  كردي
و   آيه  در همين خداوند . است  قرآن  همين، آورد مي به وجود  رواني  هاي  دارد و خاصيت  اجر و ثواب
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  را براي  قران  از آيات  اي آيه  خواهي و مي  گيري مي  تماس  با مردم  كه  هنگامي :فرمايد ديگر مي  آيات
  را براي آن هاابتدا .  بخوان آن ها  را براي  قرآن  و شتاب  عجله  بدون  كم و كم  آرام  آرام  بخواني آن ها

  در پرورش  قرآن  آيات  درست.  بخوان آن ها  را براي  مناسب  و بعد آيات  نك  آماده  آيات  فرا گرفتن
بارد  مي  خاكي  تپه  بر يك  آرام  امآر  خيلي  كه  است  مانند باراني آن هاو شعور   و عقل  افكار مردم  دادن

  ا همينخد  بندگان  ر دلد  هم  قرآن. پروراند را مي  و علف  گياه  عد از چنديشود و ب مي  جذب  لهو بالفاص
، جدا جدا از  قسمت  و قسمت  سوره  و سوره  يهآ  را آيه  قرآن  ما اين: فرمايد خدا مي. را دارد  خاصيت

  بخواني  مردم  براي  صبر و حوصله  به  آرام  آرام  رآنق  نزول  برابر كيفيت  تا تو هم  كرديم  يكديگر نازل
  يا شنيدن  خواندن  هنگام  كه  است  شده  بسيار سفارش.  قرار دهي اآن هرا در وجود   قرآن  و فرهنگ

  ساكت  قرائت  كنيد و هنگام  استماع كامالًخواند  مي  اگر ديگري. خدا بسپاريد  بهخود را   دل  قرآن
باشيد و   ساكت  خدا و قرآن  احترام  ايد به در حضور خدا نشسته  بدانيد كه  خودتان  باشيد و اگر هم

  و محبت  خدا و ايمان  شما را به  و عالقه  عشق. گيرد شما را مي  خدا دل  لطف  احترامو   سكوت  اين  دنباله
  . پروراند شما را مي

در . در حضور خدا هستند  كنند كه مي  اند احساس خدا سپرده  به  دل  كه  كساني :فرمايد مي 107  در آيه
  خدا و قرآن  بر عظمتروند و در برا مي  سجده  به  و ساكت  صامت  آن  و يا شنيدن  قرآن  برابر قرائت

 آن هاخدا سراسر وجود   عظمت. شود مي  جاري آن ها  بر زبان  و تقديس  تسبيح  منطق. شوند مي  تسليم
. شود مي  جاري  شود و اشكشان زياد مي آن ها  و خشوع  خضوع. گذارند مي  سجده  سر به. گيرد را فرا مي

قرار   قرآن  آيات تأثير  تحت  كه  اي گريه.  يافتن  و وحشت  ترسيدن  معناي  به  اي گريه  ، نه شوق  گريه
  ، كتابي است  ظاهر شده آن ها  خدا در دل  به  و عالقه  عشق.  شده آن ها  حال  خدا شامل  اند و لطف گرفته

رو   با هر كتابي. پيدا شود  انساندر وجود   ييها خاصيت  چنين  قرائت  هنگام  شود كه پيدا نمي  در عالم
  شخص  ارتباط  شويم مي رو به رو  است  و حركت  فاقد حيات  كه  از اشياء عالم ئي، با شي شويم مي به رو
يا با   داري  حاكميت  درخت  بر آن  شوي مي رو به رو  با درختي  وقتي  كه  است  چنين  اين.  ئبا شي

.  اي شده رو به رو  يئبا شي  كه  هستي  و شخصي  داري  حاكميت  حيوان  بر آن  يشو مي رو به رو  حيواني
،  اي شده رو به رو  الشاني  عظيم  با شخص  كه  كني مي  احساس  شوي مي رو به رو  با قرآن  كه  اما وقتي
تو   خداوند به  كه  كني مي  اجر و ثوابي  خود را آماده شود و در وجود تو ظاهر مي  و احترام  ادب  حالت
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با   كه  كني مي  احساس.  خواني مي  حضور قلب با  كه  مانند نماز است  درست  قرآن.  است  داده  وعده
.   كني مي  و سجده  افتي مي  خاك  ، به گذاري مي  او احترام  به قهراً  اي شده رو به رو  نأالش  عظيم  شخصيت
و  مؤمن  بندگان: فرمايد مي  آيه  لذا خداوند در اين.  كني يدا ميرا پ  احساس  همين  هم  نقرآ  در قرائت

 گيرند با قرار مي  و خشوع  ضوعخ  شنوند در حال خوانند و يا مي را مي  قرآن  آيات اين كه  محض  به  عالم
  .كنند مي  خدا را سجده  و اراده  قلب
  با خدا و   در ارتباط  از نظر رواني  خيلي  هشد  نهفته  مباركه  سوره  در اين 107  در آيه  كه  اي لطيفه

 . قبله  من  اوتوالعلم  الذين  ان :فرمايد مي  كه  است  شريفه  از آيه  متقس  اين.  است  توجه  جالب  اشخاص
. دندش  علم  خدا داراي  رسول  دعوت  و يا شنيدن  قرآن  و يا نزول  قرآن  از شنيدن  پيش  كه  كساني  يعني

  كه كساني  يعني  آمنو به. گردد برمي  قرآن  به  همه  قبله  منال تؤمنوا، و يا ، او آمنوا به  در جمالتضميرها 
. گردد برمي  قرآن  به  ضمير هم  اين  مقدر است  به  هم اين جادر   ال تؤمنوا كهاو. دآورن مي  ايمان  قرآن  به

  دناز شني  يا پيش  قرآن  از نزول  پيش  كه  كساني :رمايدف مي. گردد برمي  قرآن  به  هم  قبله  من  اوتوالعلم
بعد   لهبال فاص  چنانند كه  از نظر رواني آن ها.  است  داده  علم آن ها  خداوند بهاند   شده  علم  داراي  قرآن

  . و خاشعند  افتند و يا در برابر خدا خاضع مي  سجده  به  از تالوت
  به  آن  و يا خواندن  قرآن  بعد از شنيدن  قرآن  آيه  به  آيا علم  كه  ستا اين  آيه  در اين  توجه  قابل  مطلب
و يا   هر كتابي  به  علم معموال. شود مي  داده  انسان  به   و خواندن  از شنيدن  شود و يا پيش مي  داده  انسان
  و بعد عالم  است  و شنيدن  خواندن  اول. گردد مي  حاصل  كتاب  آن  و قرائت  نبعد از شنيد  اي خطابه
از   پيش  كه كساني: فرمايد مي  آيه  در اين  معمول  عكس  هب  وليكن  است  و شنيده  خوانده آن چه  به  شدن

  خاصيتي  چنين  از نظر رواني  است  داده  علم آن ها  اند و خدا به شده  علم  داراي  قرآن  و شنيدن   خواندن
  قرآن  در مجلس  يانسان  كه  است  عجيبي  مسئله. كنند مي  خدا را سجده  قرآن  ابر آيهدر بر  دارند كه
  خدا در دل  به  رفتو يا مع. كند پيدا مي  قرآن  حقانيت  به  علم.  از حضور و شنيدن  شود، پيش حاضر مي
  از گرايش  پيش  كه  زياد است آن قدر  انسان  خدا بر قلب  از جانب  فيض  افاضه  سرعت. شود او پيدا مي

و   توبه  در داستان مثالً. گيرد را فرا مي  انسان  قلب  الهي  فيض  بعد از گرايش خدا و يا متصالً  به  انسان
  .ليتوبوا  عليهم  اهللا  تاب: فرمايد خداوند مي  توبه  قبول
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  با ارتكاب  گويند كه ميرا   كسي  تايب. كنند  بتوانند توبه آن هاكرد تا   توجه آن ها  خداوند به  يعني 

  الهي  فيض  قرار گرفته  فاصله  در اين  كه تا زماني  است  گرفته  فاصله  از خداوند متعال  و معصيت  گناه
  سوي  اگر به  شود وليكن نمي  توبه  به  موفق. گردد نمي  نازل  در قلبش  نور ايمان شود و او نمي  حال  شامل
او را فرا   قلب  الهي  ، فيض گرفت  خود تماس  ، با خداي سر گذاشت  ا پشتر  فاصله  و اين  گشتخدا بر

  به  انسان  بعد از گرايش  الهي  آيا فيض  شود كه پيدا مي  و دقيقي  طيفل  بحث اين جادر . گيرد مي
باشد   نسانا  و گرايش  از توبه  پيش  الهي  اگر فيض. خدا  به  انسان  از گرايش  يا پيش  است  متعالخداوند

  توبه  مييگو باشد مي  رايشو اگر بعد از گ  انساناختيار   به  گردد، نه ظاهر مي  جبر الهي  به  توبه  :مييگو مي
  ديگري  و آيات  آيه  ميندر ه  وليكن. گردد مي  الهي  فيض  مستحق  انسانشود و  پيدا مي  انساناختيار   به
  آيه  گيرد در اين مي  او تعلق  به  انسان  از توبه  پيش  الهي  فيض: مايدفر كند مي مي  بحث  توبه  درباره  كه
. شود مي  حاصل  انساندر وجود   آن  و يا قرائت  قرآن  از شنيدن  پيش  قرآن  حقانيت  به  علم :فرمايد مي

   توبه  انساند و بعد ده مي  توبه  كند، توفيق مي  توجه مؤمن  قلب  خدا به  اول: فرمايد مي  هم  توبه  در آيه
  انسان  نصيب  الهي  توفيق  اول. دهد مي  معنا را پرورش  دارد و يك  مصداق  يك  هر دو آيه  پس. كند مي
  . كند مي  توبه  انسانشود و بعد  مي
همان .  ؟بعد از توفيق  و توبه  است  اول  توبه  توفيق ،پروردگارا  شود كه مي  مطرح  تيسؤآال اين جادر 
  بعضي  به  خدا چگونه  پس  قرآن  از قرائت  و بعد استفاده  است  اول  قرآن  حقانيت  به  علم  كه يورط

  توبه آن هادهد تا  نمي  توفيق  بعضي  بفهمند و به را  كنند يا قرآن  توبه آن ها  دهد كه مي  توفيق انسان ها
 پروردگارا  باشد كه  و اعتراضايراد   شد و قابلبا  ييعقالغير  تبعيض  بفهمند شايد يك را  كنند، يا قرآن

  توبه آن ها،  دهي نمي  توفيق  بعضي  نند و بهك مي  توبه آن هاو   دهي مي  قتوفي انسان ها  بعضي  به تو ،
  است  نداده  توفيق آن ها  زيرا خدا به تقصيرند  بي  توفيق بي  يها انسان  مييبگو  است  الزم  پس. كنند نمي
را   كرد و قرآن  ، توبه دادي  توفيق  فالني  به ،خدا  اي  باز كنند كه  و شكايت  اعتراض  به  توانند زبان و مي

خداوند   ييو عقال  علمي  جواب.  را بفهمم  و قرآن  كنم  توبه  نتوانستم  ندادي  يقتوف  من  به  فهميد وليكن
  عملي  قرآن  شنيدن  براي  انسان  و يا حركت  انسان  توبه  كه  ستا اين  ؟ جواب چيست اين جادر   متعال
 را  دهد تا قرآن مي  رود، يا گوش مي  قرآن  مجلس  كند به مي  زند، حركت سر مي  انساناز   كه  است
خود   به.  در نيت  آمادگي  قلبي  د آمادگيشو پيدا مي  انسان  در دل  خاطراتي  حركت  از اين  پيش. بشنود



  جلد دوم تفسير سوره اسراء
  

   قرآن  سمجل  به  بروم) شود مي  جاري  بر زبان  كه  كالمي  نه  نفساني  كالم  كيفيت  به  تنگف( :گويد مي
  مو يا كال  قلبي  از حركت  پيش  گرايش  دهد از اين مي  او توفيق  به  كند، فوري پيدا مي  قلبي  گرايش
  الحق  قل :فرمايد مي  اي  در آيه كهچنان   و دروني  قلبي  خواهش  كنند ، يعني مي  مشيت  تعبير به  نفساني

 آورد و هر مي  بخواهد ايمان  را بگو هركس  تو حق  يعني .شاء فليكفر  و من  شاء فليومن  نفم  ربكم  من
  . هد كافر شودبخوا  كس

   : مشيت  و نفي  مشيت
    خدا با شنيدن  هبند  اين  داند كه خدا مي.  است  هيچ  مشيت  ا عدمام  است  دروني  گرايش  يك  مشيت
  قرائت  از شنيدن  را بداند و بفهمد پيش  خواهد حق كند مي پيدا مي  قح  قبول  به  قلبي  گرايش  قرآن
به او   در قلب  حق  تشنگي. دهد مي  او توفيق  به  بعد از معصيت  اطاعت  به  از برگشت  و يا پيش  قرآن
  فهمد و آن مي  خواند و خوب شنود يا مي را مي  قرآن  لبيق  و عطش  وفيقت  همين  اساسبر. آورد مي وجود

. كند پيدا نمي  قرآن  و يا فهم  توبه  ندارد توفيق  داند كه را ندارد يا خدا مي  گرايش  اين  كه  ديگري
در   كه  تصور كنيم  حالت  در سه  فسانين  تعبير عرفا كالم  يا به  رواني  حاالت  را در اين  انسان  توانيم مي

  حالت  سه. شود نمي  حالت  شود و در يك مي  انسان  حال  شامل  الهي  توفيق  حالت  سه  از اين  دو حالت
  ستا  حالتي  وليكن  است  نكرده  جلوه  نيت  هنوز در لباس  گرچه  حق  خدا و شنيدن  به  قلبي  گرايش  يكي
  كه  دوم  حالت. ا بشنودر  حق  كلمات  كه  است  آماده  قطندارد ف  حق  به  يياعتنا و يا بي  با حق  مخالفت  كه
 دو  در اين  انسان  به وندو خدا  ستخدا  مطلوب  دو حالت  اين. گيرد قرار مي  نيت  در لباس  گرايش  آن

  شود و بعد از هدايت مي  حق  به  هدايت  انساندهد و  مي  توفيق  است  از نيت  يا پيشو   نيت  كه  حالت
  و يا ترك  حق  شنيدن  ابتدا اعتنا به  از همان  يياعتنا بي  حالت  سوم  و اما حالت  است  او محال  شتبرگ
. كند  تا توبه  ننموده  معصيت  كه  ستا اين  مثل.  اعتنا است و بي  تفاوت بي كامالً. ندارد  و معصيت  گناه
شود  مي  برخدا واجب.  است  منطقي  اول  در دو حال  الهي  توفيق  پس. كند پيدا نمي  الهي  توفيق  انسان  اين

پيدا   نيت  معناي  به  قلبي  دارد اما هنوز حركت  حق  قبول  براي  آمادگي  كه  يانسان  خود را به  توفيق
  كه  بر خداوند متعال  دو حالت  در اين  پيدا كرده  قلبي  نيت  بعد از آمادگي  كه  دوم  و حالت  است  نكرده

كند يا از   بدهد تا بتواند توبه  كند و توفيق  را كمك  انسان  اين  شود كه مي  جبدارد وا  نامتناهي  طفل
  قرآن  و يا قرائت  از شنيدن  پيش  كه  كساني: فرمايد مي  رابطه  لذا در اين. نمايد  استفاده  قرآن  مكتب
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  استفاده  حاضر شوند و از قرآن  قرآن  در مجلستوانند  حقند مي  طالب  شده آن ها  حال  شامل  الهي  لطف
  خدا دست  د بلند نشدهخو  از جاي  انسانهنوز   كه  است  خداوند متعال  لطف  سرعت گر نشان  كنند آيه
  .كند گيرد و او را بلند مي او را مي

    نشده  تالوت آن ها  ايبر  اند و قرآن را نشنيده  حق  به  دعوت  وليكن دارند  آمادگي  كه  كساني  تعريفدر 
و   خضوع  حالت ،شنوند را مي  قرآن  صداي  وقتي  ند كههست  كساني آن هافرمايد  ، خداوند مي است

گويند  كنند و مي مي  حق  به  خود اعتراف  ر سجدهكند د مي  شود و خدا را سجده پيدا مي آن هادر   خشوع
  .كند نمي  وعده  هرگز خلف.  است  دنيدهد ش ا ميم  به  كه  ييها  وعده.  است  پروردگا ما منزه

شود و بر  پيدا مي آن هادر   و عالقه  ، عشق قلبي  و خشوع  خضوع  يشتر از آنب :فرمايد مي 109  در آيه
بيشتر و   داوند متعالخ  به  خشوعشان. گردد مي  جاري آن ها  بر صورت  شوق  اشك  و عالقه  عشق  پايه

  . شود زيادتر مي
  حق  قبول  به  قلبي  شو گراي  در حد صفر است  كه  ييرا از ابتدا  انسان  ايماني  تكاملي  حالت  آيه  سه  ناي

،  ييابتدا  حالت. كند مي  گردد، تعريف مي  و خاشع  خدا خاضع  ابر عظمتدر بر  كه  ييكند تا انتها پيدا مي
  خر آيهآدر   كه  است  حق  قبول  به  ليمتس  مانه  ييابتدا  ، حالت مطلق  خشوع  و حالت  متوسطه  لتحا

  تسليم  شود، ابتدا همان مي  شود، تسليم مي  او عرضه  به  الهي  و دعوت  الهي  كتاب  وقتي: فرمايد مي 107
و . و سجود  در ركوع  نمايش  قابل  پيدا كند و بعد تسليم  و سجود نمايش  در ركوع آن كهاز   پيش  قلبي
بعد از  :فرمايد كند، مي مي  بحث  حق  دعوت  در قبول آن ها  و جلو رفتن آن ها  ز بهتر شدنا 108  آيه

خدا پيدا   به  ظن  حسن. كند مي  را تصديق  الهي  هاي  وعده  تمامي  ،در برابر حق  و سجود و تسليم  ركوع
  سوم  و در حالت  است  ا شدنيخد  هاي  ا وعدهزير. برد مي  بهشت  حتما خداوند مرا به :دگوي كند و مي مي
را   ، خشوع است  شوق  و گريه  و خشوع  خضوع  حالت  كند پيدايش مي  بيشتر او را تعريف  تكامل  كه

  احساس  معناي  به  ه، بلك نيست  ترسيدن  معناي  به  وليكن اند كرده  تعريف  ترسيدن  معناي  به  گرچه
  خود مقايسه  خود را با خداي، خود  و تعقالت  و در تفكرات  انياز نظر رو  انسان  يعني.  ستخدا  عظمت

خود را و   خود را و نياز و احتياج  ناتواني  اول.  است بي نهايتدر برابر   صفري  بيند نقطه كند و مي مي
نا   ظمتخود ع  نفساني  ذلت  كند و بعد از ادراك مي  درك.  قرار گرفته  و قدرت  فر علمدر ص اين كه

و او در حد   است  و عظمت  و قدرت  علم نهايت بيخدا در   بيند كه كند و مي مي  خدا را درك  تناهيم
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  مقدس  ذات  به  دادن  اهميت  يعني  است  خشيت  اول. نامند مي  و خشوع  را خشيت  حالت  اين. صفر
و   ترس  اساسبر  تسليم  ، نه معرفت و  علم  اساسبر  تسليم  ، يعني است  و بعد خشوع  خداوند متعال

  وليكن باشد خود مي  بندگان  به  نسبت  رحمتو   فتأر  در نهايت  و تعالي  زيرا خداوند تبارك  وحشت
  همه  چگونه  كنند كه مي  او را درك  و قدرت  ، عظمت نامتناهي  و رحمت  فتأر  اين  ضمن  بندگان
 توأم  شود، خشوعي بيشتر و زيادتر مي  او هرچه  خشوع  اند، پس او قرار گرفته  قدرت  در سيطره كاينات
  حق  با قبول  در ارتباط  كه انسان ها  كلي به طور.  خداوند متعال  مقدس  ذات  به  هو عالق  و عشق  با محبت
  هستند و خداوند   اقليت  يك  كه  حق  سوي  به  پيشتازان  اول. اند شده  تقسيم  قسمت  سه  به  د حقو يا ر

  .الشكور  عبادي  من  وقليل: گويد مي آن ها  در تعريف
حقند و از نظر   قبول  آماده  كه  اكثريتي  دوم. دارند بسيار كمند خدا را منظور مي  حق  كه  دگانيبن  يعني
هستند در   حق  قبول  اعتنا به بي  ديگر كه  اقليت  يك  سوم. ندارند  با حق  خود مخالفت  و فطرت  ذات
  عفو و رحمت  شمولم  و اكثريت  اقليت  يك. باشند مي  اكثريت  آن  به  تجاوز نسبتو تاز و   اختت  حال

  دارد كه  كند و بسيار مواظبت خود اميدوار مي  و كرم  لطف  بهرا  آن هاشوند و خداوند  مي  خدا واقع
  اعتدر مسير اط  گاهي. ندك  سنگيني آن ها  بر گرده  نكند كه  تكليفي نگويد و آن ها  به  حقي  حرف

كند از  مي  دهد و خودداري مي  اجر و ثواب آن ها  خدا هستند به  كنند دوستان مي  خيال  خدا  كه  دشمنان
استعداد   داند كه ا ميزير.  ستخدا  و از دشمنان  است  ر منافقپيشوا و رهب  بگويد اين آن ها  به اين كه
ضعفا هستند،   به  تجاوز نسبت  خط دارند و در  با حق  ضديت  كه  اقليتي  و اما آن با او را ندارند  مخالفت
و   يك  جهدر مؤمن  اقليت  يك. شوند مي  كشيده  جهنم  به  د و عاقبتشون مي  خدا واقع  غضب  مشمول

در .  حق  قبول  براي  و آماده  ستضعفم  يانسان ها  اكثريت  و يك  يك  درجه  كافر و منافق  اقليت  يك
        قبول نباشد آن ها  براي  مزاحمتي  حق  پيدا شود و از قبول آن ها  براي  ييگوارا  محيط  كه  صورتي

الشكور و   عبادي  من  و قليل شد  خوانده  كه  است  اي آيه  همان  يكي  دو اقليت  آن  ، در تعريفندكن مي
  ايهم  شيعه  كل  من  لننزعن  ثم :فرمايد  مي  ريمم  در سوره  يك  در جه  كافر و منافق  اقليت  در تعريف
  .عتياً  الرحمان  اشد علي

  اند آن بوده  بدكاران  و يا در اطاعت  كفر و گناه  در راه ظاهراً  كه  و از هر حزبي  ما از هر گروهي  يعني
و بعد   كنيم مي  حبس  و در جهنم  گيريم مي  است  بيشتر متجاوز و سركش آن ها  از همه  كه  فردي
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  كنند و با اين مي  را روشن  جهنم  و عناد آتش عمد  روي  كساني  چه  كه  ما خود آشنا هستيم :فرمايد مي
  .رسانند مي  هالكت  خدا را به  بندگان  آتش

  كه  با وسائطي  و در ارتباط  تعالمبا خداوند   در ارتباط  اخالقي  دستورات  تا آخر يك 110  و در آيه
  اي عده :قسمند  بر سه  با خداوند متعال  از مسير ارتباط انسان ها. كند مي  بحث  و خداوند است  بنده  بين
 . با خدا در ارتباطند  اند و دائم پيدا كرده  خداوند متعال  به  لكام  هستند معرفت  شايد بسيار قليل  كه
و  آن هابعد از   ها در درجات  اند و فرشته ادهها جلو افت  از فرشته  متعالخداوند   به  از نظر تقرب ها آن

را  آن هاخداوند   هستند كه  و مجردي  بسيار لطيف  ها نيروهاي  فرشته. گيرند قرار مي آن ها  در اطاعت
نيرو و  آن ها  كند و به مي  را خلق  دهد و خاليق خود قرار مي  زار دستو اب  اسباب  و آفرينش  در خلقت

  عالم  را از او بگيرد، به  اي  زنده  كند و يا جان  را زنده  اي مرده  خواهد جسم مي  جا كه آن. دهد مي  قدرت
  را از زنده  يينيرو  شود و يا چه مي  او زنده  كند كه مي  پياده  مرده  در جسم  يينيرو  ببرد، چه  مرگ
   اي شود و يا زنده ينم  زنده  با سخنو   با تعارف  يا  هرگز مرده. برد مي  مرگ  عالم  گيرد و او را به مي
  مرده  به  خداوند فقط  د كهكنن فكر مي  بعضي. دهد نمي  خود را از دست  حيات  سخن و  ميرد و با لفظ نمي
به   ييدوا و دارو اين كه  بدون. ميرد گويد بمير، مي مي  اي  زنده  شود و يا به مي  نده، ز  باش  گويد زنده مي
، نيرو  فاقد نيرو است  كه  اي ماده  هرگز با لفظ و سخن. را بميراند  ا زندهكند و ي  را زنده  هببرد، مرد كار

خدا   گوينده  معنا خواه بي  لفظ. دهد نمي  خود را از دست  ، نيروي كند و يا اگر واجد نيرو است پيدا نمي
  حيات  ، روح باش  گويد زنده مي  مرده  خداوند به  جا كه آن  پس. ندارد  خاصيتي  خدا هيچ  باشد و يا خلق

  گيرد و زنده را از او مي  حيات  روح  ا همينكند و ي مي  او را زنده  حيات  روح  يدندمد و با دم در او مي
  لفظي  كند، با فرمان  ، رنگين است  فاقد رنگ  را كه  هد، جسميبرد و يا اگر بخوا مي  مرگ  عالم  را به
دهد،  نمي  تغيير وضعيت  ، پارچه باش  سفيد، سياه  پارچه  ، و اي  سفيد باش  سياه  رچهبگويد پا  كه  ساده
  سياه  پارچه  در اختيار خدا باشد به  رنگي  ستا الزم  هم اين جادر . خدا  خدا باشد يا خلق  گوينده  خواه

ر ه: فرمايد خداوند مي اين كه .گرددبر  سياهي  بگيرد تا به  پارچهرا از   رنگ  بزند تا سفيد شود و يا آن
  بر زبان  كه  نيست  لفظي  فيكون  كن  كلمه  اين  هست  هم باشد و آن  گويم مي  بسازم  چيزي  بخواهم  وقت

  دهد، به مي  خدا انجام  كه  است  عملي  رود، بلكه مي  شود يا از بين مي  خلق  شود، موجودي  خدا جاري
و نابود   گويد نيست مي  را كه  كند و يا چيز ديگري مي  خلق  را فوري نآ  ، يعني باش :گويد مي  چيزي
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كليد   خود را روي  دست  ما كه  مثل.  در كار نيست  و سخن  لفظ. كند و نابود مي  را نيست آن  يعني  باش
باشد،   تاريك  مييگو ، و يا مي كنيم مي  را روشن  ، چراغ باش  روشن  :مييگو مي  چراغ  ، به گذاريم مي  برق
  و روشن  خاموش  ، چراغ دهيم مي  انجام  كه  ا عمليب ، بزنيم  حرفي اين كه  بدون.  گيريم را مي آن  برق
  گويم مي اين كه  محض  گويد به مي  دهد كه دهد خبر مي مي  انجام  كه  عملي  از سرعت خداوند. شود مي
  هزارها ساعت ها انسانما  به وسيله  كه  عملي مثالً.  است  ، معدوم باش  و يا معدوم  است  ، آدم باش  آدم
  روشن  براي  قبر  چراغ  ميليون  كنيد چندين  ضفر. دهد مي  انجام  ثانيه  خداوند در يكدارد،   الزم  وقت
د تا باش  نيرو متصل  منبع  ها به چراغ  همه اين كه  دارد، نه  اي  جداگانه مبدأ  و هركدام  است  آماده  شدن
  اگر به. دارد  اي جداگانه مبدأو   كليد جداگانه  هر كدام  گردد، بلكه  و خاموش  كليد روشن  با يك  همه
  دقيقه  يك  هر چراغي  كردن  روشن  كند براي  را روشن  چراغ  ميليون  يك  اين  كه  دستور دهيم  يانسان
  اين  كه  اگر از خدا بخواهيم. كند مي  ها را روشن چراغ  دقيقه  ميليون  يك  او ظرف  دارد، پس  الزم  وقت
ها را  چراغ  همه  ثانيه  يك  ظرف  اراده  نيروي  ، خداوند با يككند  شهر را روشن  چراغ  ميليون  يك

    .نأش  عن  شان  ال يشغله :كند مي  تعريف  جمله  خود را با اين. ندارد  معطلي. كند مي  روشن
 .دارد باز نمي  ديگري  او را از شغل  كند و يا شغلي نمي  خود مشغول  دا را بهخدا، خ  يكارها  ينيع

  مربوط  فيكون  كن  يهآ  اين  پس. دهد مي  ويا كمتر انجام  ثانيه  يكرا در   ضد و نقيض  كارهاي ميلياردها
اگر . ازد و ظاهر نمايدرا بس  و ابزار صنعتي  اسباب  بدون اين كه  نه.  است  خداوند متعال  فعل  سرعت  به

و   حيوان  جسم  با آن  دارد كه  الزم  اي ماده  انسانيا   حيوان  ، اينكند  را خلق  و يا حيواني  انسانبخواهد 
را   حيات  روح  ثانيه  در يك. بدهد  جان آن ها  جسم  به  دارد كه  الزم  روحي  را بسازد و همچنين انسان

را   حيات  ديگر روح  اي  كند و در ثانيه مي  را زنده  دواند، همه مي  مرده  ا بدنو يا ميليارده ميليون ها  به
باشد   اي ماده اين كه  بدون  و تعارف  و سخن  ، با لفظ و حيات  موت  ميرند، پس مي  همه. گيرد مي آن هااز 

پيامبر   عيسي  به  كهجا  آن. خدا  خداوند باشد و يا خلق  سازنده  خواه.  ظهور نيست  باشد قابل  و روحي
را   برق  نيروي  كه آن چنان. گذارد را در اختيار او مي  حيات  روح كند،  را زنده  اي  دهد مرده مي  اجازه

كند و  مي  را زنده  اي در اختيار دارد، مرده  كه  ياتيح  با روح  مريم  بن  عيسي.  است  در اختيار ما گذاشته
هر   ستا و الزم در حد صفرند  نظر فقر و ناتواني از  خدا كه  مخلوقات  پس. يردگ را مي  اي  زنده  انيا ج
  بركات بي نهايت  آن  و تعالي  خداوند تبارك  ستا مجهز شوند، الزم  و قدرت  ثروت بي نهايت  به  كدام
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  خود افاضه  اناز بندگ  هر يك  را به  و بركات  فيوضات  باشد و آن  را در اختيار داشته  و معنوي  مادي
 :اند گفته. برسند  و معنوي  مادي  اتبرك نهايت بي  آن  پيدا كنند و به  نجات  از فقر مطلق آن هاكند تا 
صفر   قسمت  خارج بي نهايتاعداد بر   و تقسيم  است  نهايت  بي  قسمت  بر اعداد، خارج  نهايت  بي  تقسيم
بي در اختيار اولياء خدا   و يا گاهي  است  ار خداوند متعالدر اختي  كه  و بركاتي  فيوضات  تمامي.  است
  را به آن هاخدا   ستا الزم  ها محتاجند در حد صفرند كه بي نهايت  آن  به  خدا كه  بندگان.  است نهايت
  و بركاتي  فيوضات  و مصدر تمامي مبدأ  و تعالي  خداوند تبارك  پس. برساند  است  داده  كه  ييها  وعده

و   رابطه  برقرار شود و بدون  و خدا ارتباطي  بندگان  بين  ستا الزم. دارند  او تا ابد الزم  بندگان  كه  ستا
  از فيوضات  است  ممكن  بندگان  براي  برساند و نه  بندگان  به  فيضي  خدا جايز است  براي  نه  ارتباط
  خود مربوط  خداي  به  واسطه  بدون  نيست  ممكن  كس  همه  براي اين كه  كنند و نظر به  استفاده  الهي

.  است  و كامل  ناقص  و خدا رابطه  انسان  بين  كنند، زيرا رابطه  استفاده  فيض  و معدن مبدأ  شوند و از آن
پدر و   زانوي  روي  كه  پيدا كند مانند كودكي  ارتباط  تواند با كامل خود نمي  وجودي  با نقص  ناقص

و هنر پدر دانشمند خود را فرا   تواند علم نمي  واسطه  بدون  كودك  اين.  است  نشسته  نديمادر دانشم
 همين طورگذراند و  مي  در اختيارش  كودكان  مناسب  برند استادي مي  كودكستان  ابتدا او را به. گيرد
. شود مي  مربوط  استاد كامل  با آن ، تا در انتها مستقيماًو باالتر و اساتيد بهتر و باالتربهتر   هاي كالس

  كودكاني انسان هاما   وليكن ديگر  و هنر هاي  و قدرت  علم بي نهايت.  است  استاد كامل  خداوند همان
. در ما پيدا شود  تحوالتي همين طور.  كنيم  استفاده خدا  رحمت  ابتدا از وسائط  است  الزم  كه  هستيم
در حضور خداوند   واسطه  بدون  بتوانيم  كه  تا روزي باالتر و باالترو استعداد ما و فكر ما، ما   قدرت
  .  كنيم  خدا استفاده  و كالم  و از يبان  مييبگو  با او سخن  واسطه  بدون  باشيم  متعال

  :اسماء  آن  كامل  و مصاديق  خداوند متعال  اسماء اعظم
را   رحمت  وسائط  هد، و گاهيد قرار مي  حوائج  و مرجع مبدأخود را   خداوند شخص  گاهي  آيه  در اين

    .االسماء الحسني  ايا ما تدعوا فله  او الرحمان  ادعوا اهللا  قل :فرمايد مي
و از خود خدا  بگذاريد  خود در ميان  ا با خدايخود ر  جيو حوا  توانيد خواهش مي اگر  شما بندگان  يعني

خدا   رحمت  خواهيد با وسائط كند و اگر مي  را اجابت شما  خداوند خواهشتا  تمنا كنيدو   خواهش
  به  خواه. كنند  آوردهشما را بر  خواهش  وسائط  كنيد تا آن  خود را مطرح  يخواهش هابگيريد و   تماس
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.  است  خداوند متعال  شما فقط  اصلي  مرجع  خدا در هر دو صورت  كنيد يا اسماء بزرگ  خدا توسل
  چقدر زياد احاديثي. اند  شده  و خداو اسطه  انسان  بين  هستند كه  بزرگي  هاي شخصيت  اسماء حسني

  االسماء الحسني  واهللا  نحن: فرمايد مي. كنند مي  معرفي  را اسماء حسني  دشانخو )ع(  صادق  امام  كه  داريم
   .العليا  و االمثال

شود و ما  مي  اجابت وندخدا  بندگان  ا خواهشم  به  توسل  ضمن  كه  هستيم  خوبي  هاي اسم  ما آن  ينيع
  حضرت.  است  قرار داده  واسطه  خود و بندگان  ما را بين  كه  خدا هستيم  مقدس  ذات  كامل  ايه نمونه
  ضمن  بايستي  بندگان  خدا هستند كه  و رحيميت  رحمانيت  مظاهر رحمت )ع(اطهار  و ائمه  اكرم  رسول
لذا . كنند  استفاده  الهي  و بركات  بتوانند از فيوضات آن ها  و تربيت  واليت  عاعدر ش آن ها  به  توسل
  رابطه  واسطه  كنند و يا اگر بدون  مطرح آن ها  خود را در خدمت  جيحوا آن ها  دوستان  ندارد كه  فرقي

  دانند، يا اين جايز نمي را )ع(اطهار   ائمه  به  توسل  كه  كساني. كنند  با خدا دارند، در محضر خدا مطرح
  ، اين اهللا  بسم  در كلمه  داوند خودشدر اشتباهند، خ  شك  كنند، بي مي  معرفي  شرك  معناي  را به  توسل

  اگر اين. بگيريد  خدا از خدا كمك  اسم  يلهوسه ب  است  و فرموده  قرار داده  را واسطه  اسماء حسني
قرار   و خود واسطه  مردم  نرا بي  اسم  كلمه.  الرحيم  الرحمن  بگويد با هللابود   نبودند، الزم  ها الزم  واسطه
  الزم  با اساتيد بزرگ  كودك  دارند مانند فاصله  وجودي  با خدا فاصله  خدا كه  بندگان  وليكن ندهد
. دهد  ارجاع هاآن   را به  قرار دهد و مردم  واسطه  خود و بندگان  را بين  كامل  يانسان هاخداوند   .است

خدا   وجودي  بركات و  اطهارند از فيوضات  ائمه  خدا كه  اسم به وسيله :گويد  مي  اهللا  در بسم  انسانلذا 
مظاهر   خدا كه  اسم  شويد يا به  خدا متوسل  ندارد به  فرق: فرمايد مي  هم  آيه  در اين.  گيريم مي  كمك
  .خدا هستند  رحمت

  .سبيال  ذلك  بين   بها و ابتغ  و ال تخافت  و ال تجهر بصالتك :فرمايد  مي  كه  آخر آيه  در قسمت
  و مخفي  آهسته  هم  خيليو   بلند نخوان  را خيلي  نمازت :فرمايد مي  كه  است اين طور  ظاهر آيه  ترجمه 

  بين  حد وسط  يك  هبلك  مخفي  با صداي  هم  بلند باشد و نه  با صداي  خيلي  نه  كه  بخوان  ، طوري نخوان
  بلند بخوانند كه  را با صداي  شب  نمازهاي  اند كه  دستور داده )ع(اطهار   ائمه  آيه  از همين.  جهر و اخفات

در   تجهر و اخفا  اين  دليل.  مخفي  روز را با صداي  نمازهاي بود بشنود و آن ها  نزديك  اگر كسي
    او را   و خياالت  و وحشت  ترس  گاهي  تاريك  در فضاي  نسانا  كه  است  اين  روزي  شبانه  هاينماز
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و يا ذكر خدا   قرآن  قرائت  به  كند اشتغال مي  او را برطرف  و وحشت  ترس  كه  عامل  گيرد و بهترين مي
را از   انانس  كه  است  اشتغالي  ذكر و نماز يك  بلند گفتن زيرا اوالً  بلند است  نماز با صداي   واندنو يا خ

  و خاموش  اگر ساكت  وليكن. كند  بر او غلبه  و خياالت  خوف  دهد كه نمي  كند و اجازه مي  فارغ  خياالت
  مبادا درنده  كند كه پيدا مي  باشد وحشت  باد و گياه  خش  خش  كه  ييصدا  ينتر كوچك  باشد با شنيدن

كند و خداوند  مي  او را برطرف  بلند وحشت  ايصدذكر خدا و يا نماز با   وليكن باشد  مسلحي  يا سارق
ندارد   و خياالتي  خوف  چنين بيند يك جا را مي  چيز و همه  همه   روزها كه  دهد وليكن مي  او امنيت  به
  دستوري  نمازها چنين  درباره  كه  است  شريفه  ر آيهظاه  معناي  اين. بخواند  تواند نماز خود را آرام مي
  و تبليغ  تعليم  به  ، مربوط است  شريفه  آيه  باطني  معناي  كه  آن  و حقيقي  واقعي  معناي  به  وليكن. دهد مي
  . باشد  اولياء خدا مي  خدا و واليت  دين

   : است  السالم  محمد عليهم  آل  و اليت  رايت  پا داشتن  نماز به  واقعي  معناي
  اليتو  رايت  پا داشتن  نماز به  قعيوا  معناي  يعني  واليتي  اقامه  لصلوها :فرمايند مي )ع(  ينمؤمنموال امير ال

  يك  )ع(  علي  و امامت  واليت  ، در تعريف اكرم  رسول  حضرت  خداوند به اين جادر .  است )ع(محمد   آل
از   يكي قيقتاًزيرا ح كند  رعايت  تبليغ  را در اين  لحد اعتدا  رسول  حضرت  دهد كه مي  دستوري  چنين

،  است  و سنگين  اند بسيار مشكل  نرسيده  و ايمان  عقل  به  كه  انسان هايي  براي  آن  تحمل  كه  مسائلي
فكر و   رسند و هركدام مي  و زندگي  حد بلوغ  به  مانيز انسان ها.  است  انسانبر   انسان  حاكميت  قبول

  دارند كه  وستد. دانند مي  جا خود را آزاد مطلق  همه. نندك  بتوانند زندگي  كنند كه پيدا مي  معرفتي
  از مسائلي  يكي. نكنند  اطاعت  ستآن هانظير   كه  يانساناز . خود بايستند  پاي  كنند، روي  آزاد زندگي

  خود را حاكم  يانسان  يك.  است  و محكوميت  حاكميت  ، مسئله است  انسان  و طبيعت  فطرت  خالف  كه
  شود كه مي مأمورمجبور و   ديگري  انسانكند و  مي  تحميل  خود را بر ديگري  يتاند، حاكمد مي

  سنگيني  هايبار  از آن  انساندو نفر   بين  و محكوميت  حاكميت  پيدايش. كند  او را قبول  حاكميت
  انسان. كنند  را تحمل  حاكميت  اين  و نشاط  و شوق  و رغبت  با ميل  توانند آزادانه هرگز نمي  كه  است
  در شعاع  محكوم  انسانكند و  مي  محكوم  انسان  خود را تحميل  كه  بسيار سنگين  است  باري ، حاكم

  تاريخدر   لذا هركسي.  فطري  است  اي مسئله  يك  اين. كند پيدا مي  ، لغويت حاكم  يانسان ها  حاكميت
قرار   در وضعي  و محكومين  پيدا كرده  و استبداد حاكميت  از مسير زور و قلدري  پيدا كرده  حاكميت
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هرگز   شوند، شايد در تاريخ  كشته اين كهيا  بكشند و  دوش  را به  حاكم  نگينيا بار س  اند كه گرفته
 ماكح  بلكه. باشد  شده  حاكم  ضايتيو ر  و نشاط  شوق  يك   و محكوم  حاكم  بين  كه  است  نيفتاده  اتفاق
و   حاكميت  اين. اند بوده  و مشقت  گرفتار ذلت  ا همه اند و محكوم كرده  استفاده  ا از زور و قدرتج  همه

  دوش  خود را به  و بار زندگيكند   ييجو  برتري  بر محكوم  حاكم  انسان  كه  شكلي  ، به محكوميت
خدا و اولياء خدا بر   برتري و  حاكميت  وليكن و خواهد بود  بوده  انسان  فطرت  ، خالفبگذارد  محكوم

بر   ، يا حاكمباشد  محكوم  دوش  به  ار سنگينيب  حاكم  كه  نبوده  شكل  اين  به  و مطيع  محكوم  يانسان ها
. و فروتر بداند كوچك تررا   و محكوم كند، خود را برتر بداند، تكبر پيدا كند  ييجو  برتري  محكوم

كنند  نمي  مطرح  و مسلط  حاكم  يك  نعنوا  خود را به  هيچوقت  راننمايد، پيغمب  و ذلت  گرفتار ضعف
و پدر   بيمر  صورت  جا خود را به  همه  بلكه. ما باشند  بايد مطيع  و ساير مردم  هستيم  ما مطاع  كه

  به  يدنرس  ، راه يمشناس مي  را خوب  راه  و آن  ما داريم  كه  راهي :گويند كنند، مي مي  خدا مطرح  بندگان
  با هم  د تا همهييما بيا  شناسيد، همراه را نمي  راه  اين  كه  عالم  و مردان  و شما زنان  است  بهشتي  زندگي

  يك  صورت  به  كه  جمعيتي.  برسانيم  بهشتي  زندگي  و خود را به  كنيم  حركت  كاروان  يك  صورت  به
و   و رعيت  و سلطان  و محكوميت  حاكميت  كاروان  نكنند، در اي مي  تحرك  شهري  طرف  به  كاروان
 آن ها  كه  روشن  راه  در يك  و خواهرانه  ، برادرانه آزادانه آن ها  همه  وجود ندارد  بلكه  تحميلي  برتري
  ندارند كه  خواهند و دوست و يا اولياء خدا نمي  يا ائمه  پيغمبران. كنند مي  رساند حركت  مقصد مي  را به

و  ها امامما  :گويند مي  بلكه. خود درآورند  اطاعت  را به  ند و مردمكن  معرفي  بر مردم  ود را حاكمخ
  حركت  مقصد بزرگ  آن  سوي  به  تا با هم با ما باشيد  همه.  هستيم  بهشتي  زندگي  سوي  به  پيغمبر ها راه

  را به  توانند مردم هستند و مي  زندگي  و رسم  راه  آشنا به  كه  حال  در عين  پيغمبران  جهت  از اين.  كنيم
  به  را محكوم  كنند و مردم  خود را تحميل  حاكميت  عنوان  هب ندارند  برسانند دوست  بهشتي  زندگي
   .اهله  و الرائد ال يكذب  انا رائدكم :فرمايد مي  حديثي  در يك  پيغمبر اكرم .خود بدانند  اطاعت

  ام ، آمده ام و پيدا كرده  باد را شناختهو آ  بسيار مجلل  هاي  ،زندگي  بهشتم  سوي  ما بهرهبر ش  من  يعني 
  فصل  گويند كه مي  كسي  ، رائد به برسانم  و با شكوه  مجلل  زندگي  آن  دنيا به  بيابان  شما را از اين  كه

پيدا كند و   اش  خود و قبيله  زندگي  براي  مناسبي  كند تا جاي مي  شگرد ن هاادر بياب  بهار و تابستان
پدر   جاي  به  يانسان  چنين  است  مسلم. جا ببرد آن  خود را به  و اغنام  خود را و احشام  و بستگان  فاميل
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  صورت  به  تاريخ  بشر در طول  زندگي اين كه  نظر به  وليكن  و مسلط  حاكم  جاي  به  ، نه است  فرزندان
  كه دارند  وحشت  هر زماني  يانسان ها،  شده  هادار  و مطاع  مطيع  صورت  و به  و محكوميت  حاكميت

  و محكوميتي  حاكميت  بشناسند و اين  يانسان  حكم  به  كنند و خود را محكوم  خود حاكم را بر  يانسان
  يك.  نيست  كار مردماف  نوسأشود، م مي  و تبليغ  تعليم  رانپيغمب  وسيله  به  مطلق  آزادي  صورت  به  كه

 :گويند مي. كنند مي  با او مخالفت  كند، همه مي  معرفي  زمان  جامعه  مبر بهپيغ  عنوان  خود را به  كه  انسان
،  واليت  سئلهمنظور م  همين  به. آوردخود در  اطاعت  كند و ما را به  خود را بر ما حاكم  كه  است  آمده

گرداند و   ديگر حاكم  يانسان هاخود را بر   يانسان  و يك باشد  يتو محكوم  حاكميت  صورت  اگر به
  تحمل  و قابل  قبول  قابل  زمان  مردم  براي  زماني  در هيچ  يانسان  چنين  يك  ، قبولشود  مسلط آن هابر 

ها و  ، گرفتار مصيبت مردم  خود و رهبري  معرفي  برايو اولياء خدا   جا پيغمبران  همه.  است  نبوده
بر   ينمؤمناميرال  واليت  مسئله.  است  بوده  و زحمت  با رنج توأم آن ها  اند و زندگي شده  مشكالت
در .  است  قبيل  اند از اين  خدا شده  رسول  اطاعت  و شمشير مجبور به  جنگ  قدرت  به  كه  انيمسلمان

   و كشتار شود و   جنگ  به  متوسل  حضرت اين كهنكردند مگر   پيغمبر را قبول  شخص  ابتدا حاكميت
مانند  )ع(  علي  واليت  مسئله  :فرمود كه  پيغمبر اكرم  خداوند به  وليكن كند  اطاعت  را مجبور به ها آن

  يامام هاو   قدر علي  و همين شوند  عتاطا  مجبور به  باشد و مردم  با جبر و اكراه  كه  نيست  نبوت  مسئله
  خود را در اطاعت  سعادت  آزاد بگذار و هر كس  را در اطاعت  و مردم  كن  معرفي  امعهج  بعد از او را به

آزاد باشد   رد واليت يا  در قبول  نشناخت  كسكند و هر   قبول  را آزادانه  متو اما  واليت  شناخت آن ها
با   )ع(اطهار  ائمه  دادند كهن  اجازه  و خداوند متعال  لذا پيغمبر اكرم. گرداند  را بر خود حاكم  و ديگري

ر اختيار د  حيات  خود را مانند نهر آب  بلكه. كنند  حاكم  خود را بر مردم  و تهديد و تطميع  جبر و اكراه
كند و   تشنگي  اسد از خود رفعرا بشن  حيات  كند و نهر آب  تشنگي  احساس  كسقرار دادند تا هر  مردم

  اكرم  رسول  به  ريفهش  آيه  در اين. نشود  آب  و آشاميدن  خوردن  به شناسد مجبور را نمي  تشنگي  هركس
  ، همين نكن  تحميل  و تهديد و تطميع  را با جبر و اكراه )ع(اطهار  و ائمه )ع(  علي  واليت  دهد كه دستور مي
  نهآن ها  و واليت  امامت  از تبليغ . مواله  فهذا علي  مواله  كنت  من :و بگو  كن  را اعالم آن ها  قدر واليت

  و ال تخافت  و ال تجهر بصالتك.  كن  را تحميل  و امامت  واليت  اين  با جبر و اكراه  هم  و نه   باش  ساكت
   . بها
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  و نانشان  جانشان  از ترس  مردم  كه  كن  را تحميل  واليت  اين  بلند و با صدا و جبر و اكراه  خيلي  نه  يعني
  شدند مكتب  معارف  تشنه  وقتي  مردم  بدار كه  را مخفي  امر واليت  هم  شوند و نه  عتاطا  مجبور به

بعد   دستور داد كه )ع(  علي  اكتفا كرد و به  واليت  تبليغ  ، به لذا پيغمبر اكرم. را نشناسند  تو امام  واليت
و اگر   كن  را اداره آن هاردند ك  تو را قبول  آمدند حاكميت  و رغبت  طوع  به  انمسلماناگر   از من

را آزاد  آن ها  نشو بلكه  و شمشير متوسل  جنگ  به  واليت  تحميل  ديگر رفتند براي  جاي  نيامدند به
  همه.  مردم  زيارت  به  كعبه  بيايند نه  كعبه  زيارت  بايد به  مردم  كه  هستي  تو مانند كعبه :و فرمودبگذار 

    لم  الذي  الحمداهللا  قلو . اطهار است  ائمه  نماز واليت  روح. كند و نماز مي  صلوه  امر به  كه  يجا مسائل
   . الملك  في  شريك  له  يكن  يتخذ ولدا و لم
را در   اساسي  مطلب  سه  دهد كه دستور مي  پيغمبر اكرم  به  اليو تع  خداوند تبارك  ااسر  و در آخر سوره

پسر و   نيست  فرزندي  خدا صاحب  كه  است  اين  مطلب  سه  كند و آن  غاو ابال  خدا و دعوت  تعريف
و   خدا شريك  و سلطنت  در ملك  چنين  هم. ندارد  انتخاب  كيفيت  توليد و يا به  طريق  به  دختري
او   و سلطنت  قدرت  اعمال  را از او بگيرد و يا مزاحم  الهي  تواند سلطنت نمي  كسي. وجود ندارد  مزاحمي
او   پرستيو سر  واليت  به  احتياج  كه  يتكيف  اين  به  پرستيو سر  ولي  خداوند متعال  همچنينباشد و 
نياز  غير خود ندارد، بي  به  از ذاتيني  چيز است  همه  خودش  براي  خدواند خودش. باشد ندارد  داشته
دا پسر خ  فالني :اند د و گفتهنا خدا پيدا كرده  به  نسبت  يانسان  فرزندي  به  عقيده  كه  كساني.  است  مطلق

 اين كه  عنوان  را به  خداوند فالني : اند كه گفته  كيفيت  اين  و يا به  و يا دختر خدا و يا همسر خداست
خداوند هرگز .  است  داده  فرزندي  و مدال  نشان  يانسان  و به  نموده  دختر او و يا پسر او باشد انتخاب

مانند   ستفرزند خدا  فالني اين كه  اعتقاد به. ندارد  انتخاب  كيفيت  توليد و يا به  كيفيت  به  فرزندي
  يانسان هااند و يا  يغمبر را پسر خدا دانستهعزير پ  و يهوديان  را پسر خدا دانسته  عيسي  هك  مسيحيت

  حقيقت  و خالف  بوده  در صد خرافهاعتقاد صد   اين ،اند را دختر خدا دانسته  فرشتگان  هك  جاهليت  زمان
دو   و بين دارند  با هم  جنسي  تباين. با يكديگرند  متباين  دو حقيقت  زيرا خدا و خلق  است  و واقعيت
نور و .  است  مانند نور و ظلمت  متباين  دو حقيقت.  ظهور نيست  و توليد قابل  ازدواج  متباين  حقيقت
خداوند . خود باشند  از جنس  توليد فرزندي منشأ  با يكديگر نيستند كه  و تزويج  تركيب  قابل  ظلمت
  اي ذره  هم  و خلق. اردخود ند  با خلق  و جنسي  وجودي  شباهت  اي  ذره  كه  است  حقيقتي  چنان  يك
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  اند كه كرده  مطرح  كيفيت  اين  را به  خدا شناسي  يونان  فالسفه. با خدا ندارند  و جنسي  وجودي  شباهت
. نور  ويا مانند نور و لمعات  طرهمانند دريا و ق. هستند مبدأ  از آن  مشتق  و مخلوقات  مخلوقات مبدأخدا 
از   وليكن  و دريا بسيار بزرگ  است  بسيار كوچك  ند قطرهغير يكديگر  در صورت  يا و قطرهدر  گرچه
  من  بگويد كه  قطره  تواند به دريا نمي  يكنيكديگرند ول  عين  در جنسيت. باشند مي  و مشتق مبدأ  نوع
  و تو هم  هستم  بخش حيات  آب  هم  من :گويد دريا مي  به  قطره.  مطلق  عدم و تو  تمسه  بخش  حيات  آب
  حقيقت  هر دو يك.  ييروشنا  ، تو هم هستم  ييروشنا  هم  گويد من مي  نور مطلق  به  و يا لمعه  يهست  آب

و ا  را جلوه  اند و خاليق شناخته مبدأخدا را   كه  كساني.  نداريم  با يكديگر فرقي  كه  تيمسه  جنس  و يك
ند ا رفته  اشتباه  اند به شده  قائل  وجودي  خدا اشتراك  خدا و خلق  اند و بين از وجود او دانسته  و يا مشتق

ندارد   امتيازي  چنان  خداوند يك  صورت  در اين.  خاليق  آفريننده  نه. اند دانسته  و خدا را مولد خاليق
  هيچ  به  پس. خود بشناسد  مند بهرا نياز  و خاليق  نياز مطلق بداند و خود را بي  خلق  ا خدايخود ر  كه

  آن  و از تركيب  را ايجاد كرده  خاليق  اوليه  اصول.  است  آفريننده  بلكه  نيست  خداوند مولد خاليق  وجه
و   باشد مانند قطره  و مشتق مبدأ  صورت  به  خواه  توليد خاليق.  است  را ساخته  گر خاليقبا يكدي  اصول

  باشد كه  انتخاب  صورت  يا به  اشد مانند پدر و مادر و فرزندانتوليد فرزند ب  صورت  دريا و يا به
كند،   ا دختر خود انتخابپسر و ي  جاي  به و او را بدهد  فرزندي  و مدال  نشان  يانسان  يك  خدواند به

با   خواهد بود كه  خاليق مبدأ  زيرا در صورتي  نيست  خداوند متعال  نأش  ها مناسب نسبت  اين  تمامي
. باشند  جنس  و يك  حقيقت  هر دو يك  و خالق  و خلق باشد  داشته  و وجودي  جنسي  راكاشت  خاليق

  و صوري  وجودي  شباهت  اي هستند و ذره  متباين  حقيقت دو  و خالق  خلق اين كهو دريا با   مانند قطره
  و جنسي  وجودي  با پدر و مادر خود اشتراك  فرزندان  معناي  توليد به  و همچنين با يكديگر ندارند

  خود شباهت  با خاليق  كه  است  باشند و خدا منزه وجود پدر و مادر مياز   اي قطعه  فرزندان. دارند
  و مدال  كند و نشان  فرزند انتخاب  عنوان  را به  يانساناگر   باشد و همچنين  داشته  و وجودي  جنسي

پسر خدا و دختر خدا   عنوان  را به  مرد يا زن  فالن  كند كه  ابالغ  بندگان  به و او بدهد  به  فرزندي
ود را در وجود خ  ييخدا  خداوند جنسيت  كه  است  ممكن  و اتخاذ در صورتي  انتخاب  اين. بشناسند

پدر   نأجا در ش  زيرا فرزند همه كند  خالق  جنسيت  به  را تبديل  خلق  و يا جنسيت خود قرار دهد  خلق
  ييخدا  جنسيت  كه  است  خدا ممكن  براي  نه. پدر و مادر هستند  باشد كه  چنان  و بايستي  و مادر است
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  و صفاتي  و حيات  و قدرت  علم  از نوع  كماالت  تمامي. تندهس  متباين  دو جنسيت  و خالق  خلق. پيدا كند
  . باشد مي  و توليدي  ار تركيبيآث  در وجود خلق  است  و حيات  علم  به  وابسته  كه

و   حيات  همچنين. شود پيدا مي  در وجودشان  و ماده  حرو  از تركيب  علمشان. ندارند  ذاتي  كمال  خاليق
و يا   و جسم  روح  تركيبي  خاصيت ها اين  دارند همه  كه  خوبي  و ساير صفات آن ها  و قدرت  حركت

و   علم  روح  جدا شود نه  از جسم  روح  گردد، يعني  تجزيه  تركيب  اگر اين.  با يكديگر است  نيرو و ماده
و   حيات  عين  متعالخداوند   مقدس  ذات  وليكن دارد  ذاتي  و حيات  علم  جسم  مه  دارد و نه  ذاتي  حيات
  اگر خدا بگويد فالني  پس. كند پيدا مي  و حيات  علم  به  ستگيواب  كه  و ساير صفاتي  است  قدرت و  علم

با   متباين  دو جنس  زيرا تبديل گويد مي  حقيقت  برخالف  سخني  ام فرزند خود شناخته  جاي  را به
  به  را تبديل  خلق  جنسيت  گيرد كه نمي  تعلق  عمل  ناي  خدا به  تقدر. دارد  ذاتي  يكديگر امتناع

  از باب  كه  است  جزء محاالت. كند  خلقي  جنسيت  به  را تبديل  ييخدا  و يا جنسيت  ييخدا  جنسيت
  و مشتق مبدأ  صورت  به  خواه  خالق  براي  مخلوقي  فرزندي  اعتقاد به  پس.  نكردن  ز بابا  نه  است  نشدن
  صورت  به  و خواه  مانند پدر و مادر و فرزندان   توليد و ازدواج  صورت  و دريا و يا به  انند قطرهباشد م
  جنسيت  خدا را كه  بنده  آن ، تا خاليق بدهد  ييخدا  و مدال  نشان  انسان  خداوند به  باشد كه  انتخاب

اند  آورده به وجوديا   داشته  اعتقادي  ينچن  يك  كه  كساني. كنند  خدا عبادت  به جاي  پيدا كرده  ييخدا
. اند  شناخته  خالق  جاي  خدا را به  مخلوق و اند شده  گرفتار شرك  شده  يد منحرفتوح  از دايره  شك  بي

باشد و   خاليق  مالك  شود كه مي  خاليق  پادشاه  كسي. خدا  تو سلطن  در ملك  اشتراك  دوم  و اما مطلب
  فريدگاريآ خدا به جز  خاليق. باشد آن ها  و آفريننده آن ها  خالق  شود كه مي  خاليق  مالك  كسي
  بزرگ  تا كرات  گرفته  بسيار كوچك  از ذرات.  است  چيز خداوند متعال  و همه  كس  همه  خالق. ندارند
بتواند   كه شود ميپيدا ن  مخلوقي. خدا هستند  خدا و مملوك  مخلوق  و همه  همه  عوالم  و اهل  و عوالم
خداوند   مخلوق  واسطه  يك  به  هم  يانسان  صنايع. باشد  مخلوق  خود و يا آن  كند تا مالك  خلق  خلقي
  و شرايط  داده  و قدرتي  علم  انسان  و بعد به  كرده  را خلق  يانسان  صنايع  خداوند مواد اوليه. ندمتعال

. ديگر بسازد  و يا صنايع  و مسكن  خود خانه  تا بتواند براي  ساخته  فراهم  انسان  براي  و زندگي  حيات
  حيوانات  كه  و عسلي كند و يا شير توليد مي درخت ها  كه  است  ييها  مانند ميوه انسان ها  صنايع  پس

  مالك  پس.  است  خدواند متعال  صنعت  واسطهو يا با   واسطه  بدون  هست آن چه  تمامي. كنند توليد مي
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  كسي  چه.  است  با خداوند متعال  است  سلطنت  معناي  به  كه  مخلوقات  بر اين  حاكميت.  ستخدا  صليا

و خداوند در  باشد  را داشته  بر آن  حاكميت  باشد تا اجازه  و يا چيزي  كسي  مالك  تواند ادعا كند كه مي
ها  و مملكت  ملت  خود مالك. اردند  شريك  بر مخلوقات  و حاكميت  و مالكيت  و پادشاهي  سلطنت

  .  است  واليت  مسئله  شريفه  آيه  در اين  سوم  و مسئله. باشد مي
.  است  اهللا  ولي  علي  اين كه  خداوند و تذكر لطيفه  حمد و ستايش  معاني  شريفه  سورة  در اين  آيه  آخرين

خود   امت  ولي  كه  ر و ائمهو يا پيغمب  است  فرزندان  ولي  مانند پدر كه. دارند  ولي انسان هابينيد  مي
  حجت امام ها.  ستخدا  ولي  علي : مييگو مي . اهللا  ولي  علي  اشهد ان  : مييگو مي اين جاو در . باشند مي

  الزم  پرستيباشند تا سر  خود عاجز و ناتوان  ادارهاز   و موال دارند كه  ولي  كساني. خدا هستند  خدا و ولي
خود   موالي  به  محتاج  بردگان. خود هستند  ولي  به  محتاج  فرزندان. كند  را اداره آن ها  باشند كه  داشته

توانند خود را  باشند، نمي  نداشتهو موال   اگر ولي  كه. خود دارند  پيغمبران  به  احتياج امت هاهستند و يا 
و   ولي  بندگان  هك همان طور  كه  است  ييمعنا  چنين  يك  مشعر به ظاهراً  اهللا  ولي اين جاكنند و در   اداره

  ولي  :كه  مييگو پيغمبر مي  يا به  است  اهللا  ولي  علي  :مييگو مي  دارد كه  الزم  ولي  خدا هم ،دارند  سرپرست
از   نبندگا.  قرار دادي  مردم  او را سرپرست و  گماشتي  واليت  به  بود بعد از خودت )ع(  علي  خود را كه

و   كسي  به  محتاج  اي  دارد و ذره  ذاتي  دارند، اما خدا غناي  الزم  و سرپرست  محتاجند ولي اين كهنظر 
 :فرمايد خداوند مي  آيه  در اين.  است  اهللا  ولي  علي : مييگو مي  دارد كه  الزم  ولي  چگونه . نيست  يا چيزي

  لمو. كند  او را سرپرستي  علي  كه  است  خداوند عاجز و محتاج  معنا كه  اين  به  نه.  خدا است  ولي  علي
   . الذل  من  ولي  له  يكن
  ولي  بلكه. باشد  داشته  الزم  تا ولي  نيست  عاجز و ناتوان.  نيست  ، فقير و محتاج نيست  خدا ذليل  يعني
خدا او را   كه  يانسان  يعني  اهللا ولي .كند  را اداره  اند بندگانتا بتو  كرده  و تربيت  را او آفريده  مردم

  براي  خداست  ولي.  قرار داده  خاليق  يخود برا  و او را ولي  رسانيده  واليت  مقام  و به  نموده  تربيت
  ستخدا  شده  تربيت  عالم  :مييبگو  كه  است  اين  مثل.  خاليق  براي  پيغمبر خداست : مييگو ا ميي.  خاليق
  خدا به  نظر احتياج از  اهللا  اما ولي. باشد خود مي  ولي  اوالد به  احتياج اوالد از نظر  ولي  پس.  خاليق  براي
  كند و تربيت  او را اداره  بندگان  كه  است  واليت  مقام  خدا براي  شده  تربيت  معناي  به  بلكه  نيست  ولي
  به  يا محتاج باشد  داشته  اوالدي  گانه  سه  معاني  نآ  خدا به  را كه  عقايد خرافي  خداوند اين  پس. نمايد
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  و خالق  خلق  به  احتياج اين كهداند از  مي  كند و خود را منزه مي  باشد، از خود نفي  و سرپرست  ولي
  .تكبيراً  و كبره: فرمايد  مي  و در آخر آيه .حميد  ولي  انه .باشد  داشته
  چنان  يك.  داني خود را بزرگ مي  بندگان  كه  تيكيفي  به  نه  كبير بدان او را.  بشناس  خدا را بزرگ  يعني

  جا از طريق  همه  خاليق  بزرگي. خدا نباشد  در خلق  و شبيهي  اي  نمونه  كه  باش  خدا قائل  براي  بزرگي
و   خدا نمونه  گيبزر  شود وليكن دهد پيدا مي مي آن ها  خدا به  كه  مدالي  خدا و نشان  و تربيت  تعليم

  بزرگ آن چنانخدا را   كه  است  حقيقت  اين  تكبير مشعر به  بعد از امر به تكبيراً  كلمه. نظير ندارد
  .و نظير باشد  فاقد نمونه  بزرگي  يك  ، بلكه  شناسي مي  خدا را بزرگ  نبندگا  كه  نشناسي

 تجدها بحراً متفكراً فخذها متعمقاً دقايقها حقايقها و و ويلهاأت و  المباركه  السوره  تفسير هذه  بحمد اهللا  مث 
خذها   آله و  عليه  اهللا  صلوات  نبيك  به  عرج ما  الي  بك  تعرج  لسانك  علي  جاريه نهراً و  فكرك فضاء  في

  لك  نيبي  الكواكب  بين  لشمساساير التفاسير كا  التفسير في  ههذ  فان  النجاه  سبيل  علي  ايها المتعلم
   كماالً سيرا و  معراجه  في  اهللا  رسول  به  نالنما   حقايق

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

 
 


