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مقدمه
این کتاب خالصهها اا اد س ه یاید س را «انسههاد س تو و یتی
سعاا مکا م اخالق ،ی مدینا فاضلا اس

» ی رخشههد اد

کا طد جلسا د متعدس س یکد اد کشو یاا

عورد ی را دراند ساس را شتا حویو س آمد اس  .امیدیا م مو س قبول حق یاقع شوس
ی مو س استفاس عموم قوا گیوس.
اد یما خوانندگاد التماه سعا سا م.

جلسه اول

مقدهم ردس
ثمره درخت وجود

را نام خدایند ی ستد آفوین ی س یس رو تیامبو اکوم ی خانداد ی عتوت طایو ای سیّما
حجة رن الحسن(عج) ؛ آناد کا خلیفا الهد ی حج

خدا رو دمین یستند.

س ایلین جلسا ی س مقدما س ه کمد را یدف اد این رحث اشا مد کنیم .موضوع
ما س را انساد ی وری

ی سیو کاملد ایس

ی خالصا آدچا مد خواییم رگوییم س

این جلسا را طو فشوس ریاد مد شوس.
نکاتی درباره انسان

یو موجوسا غیو اد انساد یک ولد سا س؛ دیوا کامل انساد س سی موحلا قارل ظهو
اس

ی س یو یک اد این سی موحلا اگو نقصد راشد رشو را کامل نمد سد.
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مرحله اول :ان ساد س خلق

خویش کامل ی مجهز اس  ،چناد ساختا شد کا مد

واند س صههفات ی اخالق مانند خداا خوس راشههد؛ یعند آیینا مام نما ی مظهو جلد
اسماء ی صفات الهد راشد ،کا «لا اتسماء الحسند».
موحلا سیم :موحلا وری

کا اگو طبق قانود خلق

انساد اس

وری

نشوس ی شد

نکند ،مانند گنجد مدفود ی ردید استفاس مد ماند .خدایند را انساد استعداسیاید ساس
کا را وری

ی شکوفاید این ا ستعداسیا مد واند خلیفا خدا س دمین را شد .اد این ی

ان ساد طد این سی موحلا کامل مد یارد ،ی رو ا ساه کمال خوس مد واند نعم یاا
الهد ا رپذیوس ی استعداسیاا خوس ا شکوفا کند.
حدیثد اد آل محمد(ع)« :لیس منا من لم یولد مو ین» .یعند اگو ان ساد سی مو با ولد
نیارد ،را ما آل محمد(ص) ملحق نمدشههوس؛ یعند یارسههتا را ما نیسه  .منظو اد ولد
سیم ،یماد مسهههلا وریتد انسههاد اسهه
ستگا کسد اس

کا خدایند مد فوماید« :قد افلح من دکایا»؛

کا خوس ا زکیا کند ی توی ش سید.

را این ح ساب ،فقط علیم ی وری

اس

کا خلق

ان ساد ی س خ

یجوسش ا را

ثمو مد سههاند ا ای را صههو ت یک انسههاد کامل ی تیق جلو نماید .ی را آریا ا این
سخ

یجوس ،را یسههیلا کالیش شههوعد ی سعا ی مجایدت یا اس ه

کا اسههتعداس ی

لیاقتد تیدا مد کند ا رتواند انسهههاد الهد شهههوس ی اد نعم یاا خدا س سنیا ی آخوت
استفاس کند.
انسان در جهانبینی اسالمی

انسههاند کا قوآد ای ا معوفد مد کند ،نا مطلقا شههوی اس ه

ی نا مطلقا خیوخوا ی

نیکوکا  ،رلکا آماسگد ی ا ستعداس خیو ی شو -یو سی -ا سا س .رع ضد آیات ،ا ستعداس
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شههوگواید ای ا مد سههاند ،را طو ا کا یا ا موجوسا سههتمگو ی ناساد ،ناسههپاه،
طغیانگو ،عجول ی شتارزس  ،نگ چ شم ی مم سک ،مجاسلا گو ی حویص ی....لقب مد
سید .ی آیات سیگو ،اسهههتعداس خیوگواید انسهههاد ا ریاد مدکند ی ای ا خلیفا خدا رو
دمین ،مسجوس فوشتگاد ،امانتدا خدا ی سا اا کوام

ذا د ی کسد کا یما موجوسات

ی مخلوقات رواا ای آفوید شد اند ،معوفد مد نماید.
س نتیجا ،انسههاد قوآند ،موجوسا اسهه
یس
وری
تسهه

کا رو خالف حیوانات ،رین آدچا س ارتدا

ی آدچا مد واند ر شوس خأل ی فا صلا ر سیا یجوس سا س ی این خأل ا راید را
خویش تو کند .رنارواین را وری

ناس س

را اسفلالسافلین مد سد ی اد حیواد

و مد شههوس ی کا یاید مد کند کا ییچ حیواد س ند اا نمد کند؛ ی را وری

صحیح را اعلد علیین مد سد ،اد فو شتا رو و مد گوسس ی را مقامد نائل مد شوس کا
ییچ ملک مقورد یم رداد ا نمد یارد.
ا سالم نا ان ساد ا شوی رالذات ی نا محکوم جامعا ی طبیع

مد ساند ،ی وری

ا

یم نا مخ صوص طبقا اا خاص ،نا تیچید ی مبهم ،نا منح صوا عقالند ی نا سادگا
شه هدد را جامعا ی محیط عویش مد کند؛ رلکا آد ا اموا عمومد ی ضهههوی ا ی را
اختیا انساد سانستا ی شخیص ی انسانی

انساد ،ی مایز ای را حیواد ا ،س را فعلی

سههاندد کماتت یحد ی معنوا رالقو اا کا س ای نهاس شههد  ،اعالم مد کند ی این
استعداس خداساسا ا مد ستاید ی مقام خلیفا اللهد ی امانتدا ا خدا ا تیق ای مد ساند.
مد فوماید :ما آد امان

ا رو آ سمادیا ،دمین ی کو یا عو ضا کوسیم ،آدیا اد حمل

آد خوسسا ا نموسند ،یلد انساد آد ا حمل کوس ،چا ای ستم تیشا ی جایل اس .
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مف سواد گفتا اند :امان
اس

مذکو  ،یتی

الهد ی کمال عبوسی

اس

کا علم ی ایماد اد یک طوف ی عمل صالح کا عبا ت اد عدال

ی تدما اش این
اس

اد طوف

سیگو ،س ای جمع راشد.
انسههاند کا ممکن اسهه

صههف

«عالم ی عاسل» روسد ا را خوس رگیوس ،قهوا امکاد

جایل ی ظالم شهههدد ا یم سا س ،ی این مویبتد اسه ه
عنای

کا خدایند ی خالقش را یا

فوموس  ،ی گونا خوس ای فد حد نف سا جایل ی ظالم ا س  .تس این سی صف

مالدم انساد نیس

رلکا جالل

شهد رالقو انساد ا نشاد مد سید کا یمة موجوسات

رواا ای خلق شد ی س خدمتش قوا گوفتا اند ا ای را کامل روسد.
خو شید رواا ان ساد نو اف شاند ،ی ر ستوش ا گوم مد کند ،گیایاد ا روایش مد
ییاند ،میکویب دساید مد کند ی ما چواغ شب یاا ایس  ،ی ...ی نیز تیامبواند رواا
اینماید ای مبعوث شههدند ،ی اماماد ،اساما سیندۀ ا رواا کامل انسههاد روس اند کا را
نعم

رز گ عقل مد واد را سههال

الهد ی حقانیتشههاد تد روس؛ عقلد کا س متود

اسالمد رسیا عظیم شد اس :
خدایند رو موسم سی حج
امامانند ،ی حج

قوا ساس اسه ه  :حج

آشهههکا کا سهههوتد ی انبیا ی

تنهاد ،عقل اس  .عاقل کسد اس

کا نعم  ،ای ا اد سپاسگزا ا

راد ندا س ی ناگوا ا یا ،رو صبوش چیو نشوند.
س حدیث اس  :یو کا سا چیز ا رو خوس مسلط سادس ،را باید عقل خویش کمک
کوس اسه  :آد کا یشهناید فکوش ا را آ دییاا س ادش ا یک کند(آ دییش ا رو
فکوش م سلط کند) ی آد کا حکم

یاا نغز خوس ا را گفتا ریهوس اش ناروس کند ،ی

آد کا نو عبوت خویش ا را شهوات نفساند خوس خاموش نماید .ی کسد کا عقلش
ا ییواد کند ،سین ی سنیاا خویش ا با ساختا اس .
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تیدا س
حج

کا جایگا عقل س جهاد ریند ی ان ساد شنا سد ا سالم رس فیع ا س

خدا را یسیلة عقل رو موسم مام مد شوس ی را عقل اس

کا را شناخ

ی

خدا ی

تیامبواد ی اماماد مد واد نایل شد .ن شانة عقل سلیم ،س ک نعم یاا خدایندا ی را
جا آی سد سپاه آد ،ی توییز اد حوام ی غلبا رو یواا نفس مد راشد.
عقلد کا را این اس اکات ی اعمال نینجامد ،توی ش کامل نیافتا ا س ؛ را یمین سبب
س یای  ،اد عوامل ییواد کنندۀ عقل مثل «آ دییاا سی اد س ستوه ،گزاف گوید ی
یوسواند» نهد شد اس  .عاقل ی اندیشمندا کا اد این سا رلیا سی راشد ،عا ف را
شناخ

ان ساد ی مکتب خوس را شد ،را ریوایا نمد یس ،را حج

عقل را توی سگا ی

سههفیواد ای ایماد مد آی س ی را نو یحد ،عقل خویش ا س شههناخ

ی وری

نفس

خوس مدس مد ساند ی س قعو گزاف گوید یاا مکتب یاا ماسا س نمد غلتد.
عقلد کا ا را جاید نبوس ی چواغد فواسههوا صههاحب آد نیفویدس ،عقل نیسهه
حجی

ی

ندا س .عقلد کا را لزیم ی یجوس حیات تس اد موگ تد نبوس ی را عجز اد س ک

استدتلد یشن ی ساس  ،حیات راقد ا رو جهاد فاند وجیح ندید ی را دا ک آخوت
نپوسادس ،شد کافد نکوس اس

ی صالحی

اینماید سیگواد ا نیز ندا س.

رویاند قاطع ی یشن اد دراد امام صاسق(ع) را صو ت دیو ریاد شد اس :
اا ی شام! عاقل را سنیا ی ایل آد نظو کوس ی سان س

کا سنیا جز را م شق

را س س

نمد آید ،آخوت ا یم یماد گونا سید؛ تس را قبول مشق  ،عاقل را سنبال آد یکد مد
یس کا را سیام و ی تایدا و اس .
ضرورت تزکیه نفس
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فهم ی س ک صههحیح ا یدای

س آد ردید انحواف را چو ی اس ه

ی اسههتقام

یعند اساما ساسد را صهوا مسهتقیم ردید این کا انسهاد را سام شهیطاد ی یا نفس اما
خوس ریفتد را آسههاند حقق نمد یارد؛ را یمین سههبب اسه

کا انسههاد یموا راید را

زکیا نفس ی تاتیش س ید توساختا ،نفس خویش ا اد غیو خدا تاک کند ی این امو
ردید معوف

ی معا ف الهد امکاد تذیو نیس .

ارکان اسالم

س یای

یا س شد «رند اتسالم علد الخمس »...اصل اسالم رو تنج کن رنا شد :

نماد ،دکات ،ید  ،حج ی یتی  .اما یتی
س اصل عقید انساد اس
معوف

ا کن اصلد مد شما ند؛ دیوا کند مهم

چود انساد اد طویق یتی

اس

کا را خدا ی تیامبو(ص)

مد یارد ی ایماد مد آی س.

کسهههد کا خواسهههتا یتی

اسه ه

راید مام موانع رین خوس ی یتی

رز گ وین موانعد کا راعث کمونگ شدد نو یتی
ی مکوییات اس

ی آدچا راعث قوا شدد نو یتی

ا روسا س.

مد شوس ،ایل جهل ی رعد گنا
مد گوسس مام چیزیاید اس

کا ایل ری (ع) را آد یا متمسهههک روسند .اد جملا «معوف

اهلل ی قوآد ،یاحاسیث

تیامبو(ص) یاسعیا کا اد ی نیاد ی ا با را خدایند اسهه » .ی اینکا انسههاد را فزیند
علم ی معوف

خوس ،یعند را سی رال «علم ی ایماد » ی را عمل صههالح اید را سههوا

مدینا فاضلا مد یارد.
راید سان س

یمادگونا کا ان ساد سا اا سی رُعد ماسا یمعنوا ،ج سم ی یح ا س ،

اعمال انسهههاد نیز سا اا ظایو(ماسا) ی راطند(معنوا) اسهه  .ی نیز مد سانیم کا سین
مبین اسالم را سا شاخا اصلد قسیم مد شوس -1 :عقائد(اصول سین)  2ه احکام(فویع
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سین) 3ه ه اخالق .کا یو یک اد آد یا یم ظایوا سا س ی یم راطن ی حقیقتد سیگو ،ی
آدچا رو یح ی یاد انساد اثیو مد گذا س ،یمانا راطن اعتقاسات ی اعمال اس .
ی چود سانسهههتد کا یو چیزا سا اا ظایوا ی راطند اسه ه  ،حال رداد کا ظایو
وحید ،کلما «ت الا ات اهلل» اسهه

ی مام تیامبواند کا مبعوث شههدند ،موسم ا را این

ا صل سعوت کوسند ی « یح» یا یماد «راطن وحید» آد ا س

کا ان ساد موحد شوس؛

یعند غیو اد خدایند یکتا را خداا سیگوا اعتقاس نداشتا راشد .تس ایماد یعند صدیق
ی رای کوسد .ی مثال نماد ظایوا سا س ی راطن ی حقیقتد سیگو ،یقتد خدایند جل ی
عال ریاد مد کند «أقم الصالۀ لذکوا» ،س حقیق

یدف اد روتاساشتن نماد ا ذکو ی یاس

ی سههیدد را قوب خوس معوفد مد کند .س یاقع دماند نماد «معواج مؤمن» اسهه

ی

عویج س مو س ای حقق تیدا مد کند کا راطن نماد ا س ک کند؛ یعند راطن ی یح
انساد را ملکوت نماد تیوند خو س.
ضرورت فراگیری معارف الهی با دلیل و برهان

انسهههاد افزید رو زک یا نفس ،را ید اعتقاسات خوس ا را سل یل ی رو یاد فوا گیوس ی
جهادریند خویش ا اصالح کند ی اگو شبها اا سا س آد ا روطوف سادس ،ا رتواند ا
ی حقیق

ا رشناسد.

اد آیات ی یایات ی شواید ا ستفاس مد شوس کا ر سیا ا اد موسم س یافتن صوا
مستقیم ی س ک آد را خطا فتا ی اد مسیو حق منحوف مد شوند .رنارواین را وسل را
س گا خدایند متعال رواا شهههناخ

ا س سه ه  ،راید الش کند ا س حال تیموسد

صوا م ستقیم رتواند یواا نفس خوس ا کنتول کند ی را مواقب

ی محا سبا نفس ،ی را
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ضوع اد خدا رخواید کا ای ا س زکیا نفس ی خا ج کوسد ذائل ی یافتن ا صحیح
یا ا سید ی یو چا ریش و را حقایق آشنا شوس را یماد انداد راید خدایند ا شاکو راشد.
ضرورت شناخت راهبران الهی

انساد راید را شناخ

خدایند ی تیامبو(ص) ی ائما اطها (ع) ی را استفاس اد وجیهات

ی ا شاسات آدیا کا اینمایاد این ا ی ستند ،س سایا عنایات آد یا اد خطویا(نفس
ی شیطاد) نجات تیدا کند .البتا طبیعد اس

کا رواا شناخ

آناد راید را آد یاسنخی

ساشتا راشد.
صراط مستقیم ،راه خداست

صههوا مسههتقیم ،اعتقاس سقیق اسهه ؛ اعتقاس را خدایند ی عدل الهد را گونا اا کا
موجب شوس انساد عاسل گوسس.
إِنِّد َوَکَّلْ ُ عَلَى اللّاِ َرِّد یَ َرِّکُم مَّا مِن سَآرَّةٍ إِتَّ یُوَ آخِذٌ رِنَا صِیَتِهَا إِدَّ َرِّد عَلَى صِوَا
مُّسْتَقِیمٍ

1

س حقیق
نی س
اس
یتی
اس

من رو خدا توی سگا خوسم ی توی سگا شهما وکل کوسم؛ ییچ جنبند اى

مگو اینکا ای مها ی ستىاش ا س س س

سا س .را ا ستى توی سگا من رو ا

اس .
ی حفظ این صههوا  ،رو عهد تیامبواد ی ائما معصههومین ی سههالکاد ی مؤمناد
کا یو کدام ا انداد اا س س

ر شو ا گوفتا ،ای ا را جلو مد روس؛ رخ صوص

خا م اتنبیاء محمّد(ص) کا ای ان ساد کامل ی مظهو ا سم اعظم اهلل ا س
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ی فعل ی فکو
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ی «خُلق نبوا» ای ،یما آسهههماند اسه ه
راتس

ی اید رواا حوک

انسهههاد دمیند را عالم

کا خدایند خطاب را ای فوموس:

فَاسْتَمْسِکْ رِالَّذِا أُیحِدَ إِلَیْکَ إِنَّکَ عَلَى صِوَا مُسْتَقِیمٍ
تس را آدچا را سوا و یحد شد اس

2

چنگ س دد ،کا رو اید اس

رنارواین س تیموسد ا سعاست ،راید یم اد لحاظ نظوا صوا

قوا سا ا.

ا شناخ

ی یم اد

لحاظ عملد ،ی را سستو ات شوع مقده رو صوا گام رو ساش .

مسیر انسان در قیامت از سه حال خارج نیست
قوآد ،افواس ا س ید ستاخیز سا گوی معوفد کوس اس  :اصحاب یمین ،اصحاب شمال
ی مقورین ی رعد ریاد مد کند کا مقورین عد کم وا یسههتند ی ریش و آدیا اد تیشههینیاد
مدراشند ،جایگا یو گویید یم را وجا ی همل س سو یاقعا مالحظا مدشوس.

یَکُنْتُمْ أَدْیَاجًا ثَلَاثَةً ﴿ ﴾٧فَهَ صْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أَ صْحَابُ الْمَیْمَنَةِ ﴿﴾٨یَأَ صْحَابُ الْمَ شْهَمَةِ
مَا أَ صْحَابُ الْمَ شْهَمَةِ ﴿ ﴾٩یَال سَّارِقُودَ ال سَّارِقُودَ ﴿ ﴾1١أُیلَئِکَ الْمُقَوَّرُودَ ﴿ ﴾11فِد جَنَّاتِ
النَّعِیمِ﴿ ﴾12ثُلَّةٌ مِنَ الْهَیَّلِینَ ﴿ ﴾13یَقَلِیلٌ مِنَ الْآخِوِینَ
ی شههما سهها گوی شههوید »٧«:سههعاس منداد ،چا رلند مو با اند سههعاس منداد! « »٨ی
شقای منداد ،چا سید تایااند شقای منداد! « »٩ی تی شى گیوندگاد [را اعمال نیک] کا
تیشى گیوندگاد [را حم

ی آمودش] اند »1١«،ایناد مقوراداند »11«،س رهش یاى تو

نعم اند »12«.گوییى رسیا اد تیشینیاد »13«،ی اندکى اد تسینیاد

2سوره زخرف آیه 34
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آ ا! ایل نجات ک ساند ی ستند کا س صوا م ستقیم قوا گوفتا ی یدای

یافتا اند.

قوآد مد فوماید:
الََّذِينَ أَنْعَمَ اللََّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النََّبِيَِّينَ وَالصَِّدَِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصََّالِحِينَ

3

آد یا س دمو کسههاند خوایند روس کا خدا ایشههاد ا گوامى ساشههتا ،آناد تیامبواد ی
استگویاد ی شهدا ی شایستگانند.
ی دماند کا خدایند ،انساد ا آفوید ،ا خیو ی شو ا را ای نشاد ساس ی فوموس:
إِنََّا هَدَيْناهُ السََّبِيلَ إِمََّا شاكِراً وَإِمََّا كَفوراً"
ما ای ا راسوى ا یدای

4

کوسیم ،حال یا شکواین نعم

ا راجا مىآی س ،یا کفواد مىکند.

تس اا عزیز! رداد کا و رشههو خلق شههد اا ی س یجوست اسههتعداسیاا رالقو اا
یجوس سا س کا راید آد یا ا شکوفا کند ا را مقام انسانی
اس

کا انساد اگو وری

نشوس ممکن اس

یارد .را یمین سبب

سس

اد حیوانات نیز تس

و گوسس ی را وری

الهد اد مالئکا یم رات و مد یس .یدف خدایند اد ا سهههال تیامبواد ی مام کتب
آ سماند وری
رهش

ان ساد ا س  ،ا ثمو یجوس ای را یدف خلق

ی نعم

4سوره نساء ،آیه 56
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یاا آد ی س نهای

لقاءاهلل اس .

یماینگ شوس؛ ثمو ای

جلسه دوم

ی
دعا و نیا ش

خدایند متعال را تیامبو گوامد مد فوماید:
ب َس ْع َو َۀ الدَّا ِع ِإذَا َس عَا ِد َف ْلیَسه ْه َتجِیبُوا لِد
ب ُأجِی ُ
ک ِع بَاسِا َعنِّد َف ِِّنِّد َقوِی أ
َی ِإذَا سهه َه َه َل َ
یَلْیُؤْمِنُوا رِد لَعَلَّهُمْ یَوْشُدُیدَ

5

ینگامى کا رندگانم اد و س را من رپوسند[ ،رگو ]:یقیناً من نزسیکم ،سعاى سعا کنند
ا دمانى کا موا رخواند اجار

مىکنم ،تس راید سعو م ا رپذیوند ی را من ایماد آی ند،

ا [را حقّ ی حقیق ] ا یارند [ی را مقصد اعلى روسند].
حضهههوت علد(ع) س حدیثد مدفوما ید« :سعا کل ید س یاا نجات ی کام یارد ی
گنجینایاا سههتگا ا اسهه » ی رهتوین سعا آد اسهه
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کا اد سههینا یاا تاک ی سلد
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توییزکا روآید .مناجات سبب نجات ا س
سخ

ی را اخالص خال صد آید ی چود رد ارد

گوسس ،تنا جوید را س گا خدا اس .

سعا ا با مخلوق را خالق ا س  .طایو قد سد یح ،س حال نیایش اد قفس ن آداس
مد گوسس ی تو ی رالد س رد نهای

مد گشهههاید .اگو یح آسمد را این تویاد ملکو د

موفق شوس ی را جذرا الهد ،را جلو جمال ی جالل الهد نشیند ،را اراندد فویغ الهد رو
قلب ،سالک الد اهلل س انوا ا اد نو رورد غوطا ی خواید شد .اما س این ا با ی
تویاد ملکو د س سعا ،اد توی سگا خوس چا رخواییم؟ اگو ائما معصومین(ع) نبوسند ی
نیایش ا اد آدیا نمد آموختیم ،چا رسهها اد خواسههتا یا ی نیادیاا حقیقد محویم مد
ماندیم .آد یا را ما آموختند کا چا رخواییم ی چگونا را محبوب ی خداا مهوراد ی
ؤیف اد ی نیاد کنیم.
صحیفا سجاسیا یکد اد روکا د اس

کا را ما یدیا شد اس  .ربینیم امام سجاس(ع)،

آد انساد کامل ،س سعاا مکا م اخالق اد خداا خوس چا مدخواید .ایشاد س فوادا
اد این سعا مد فوماید:
خداوندا! اين صفات وغرائز و عواطفی را كه در درون من وجود دارد پرورش
ده و آن ها را به ثمر برسان.
یجوس انسههاد مانند س ختد اسهه
اس

کا راید شههد کند .یعند س س ید ای نهالد نهفتا

کا رو اثو غوائز ی رذ یاید کا خدایند س س ینش قوا ساس را یجوس آمد ؛ انساد

راید این رذ یا ا آریا ا کند ی اد خدا رخواید این یا ا توی ش ساس ی را ثمو ساند.
امام سجاس(ع) اد خدایند چنین مد خواید:

جلسه دوم دعا و نيايش 11

خداوندا! اين بذری را كه در وجود من قرار داده ای رشددد وپرورش ده ا به نهالی
بديل شده و بزرگ گردد و سپس اين نهال درخت شود ،و ميوه و ثمره هايی دا شته
باشد و آن گاه از اين ميوه های درخت وجود من به بندگانت عنايت كن.

یدف اد خلق

انساد س دمین این اس

را عنواد یا سطة فیض قوا گوفتا ا س

کا ثموۀ یجوسش رواا سیگواد راشد؛ یعند
ی این م سهلا راعث سیدد ان ساد را خدا مد

شوس؛ یعند را عنواد خلیفة خدا س دمین قوا گیوس.
امام سههجاس(ع) یمچنین اد خدایند طلب اخالق کویما مد کند .دیوا انسههاد راید اد
ذائل اخالقد یجوت کند؛ یعند خلیا کند ی خانا کاند س نفس خوس انجام سید ی
یوگونا ذیلا اخالقد اعم اد کبو ،رخل ،کینا ی ...ا اد یجوس خویش خا ج سهههادس.
دماند کا این کا ا انجام ساس راید چیزا جایگزین نماید .را عبا ت سیگو راید حلیا
کند یعند صفات نیک ی اخالق حسنا« واضع ی کوم ی رخشش ی مهوراند ی  »...ا س
آیینا یجوس خوس قوا سید ،ا را خداا خویش نزسیک و گوسس .سپس اد خدا رخواید
کا ثموۀ یجوسش توی ش یارد ی آد ا را ی کند ا میو سید ی ثمو رخش راشد.
رنارواین یو ان ساند کا رداخالق یا متکبو یا رخیل یا رددراد را شد ،س حقیق
ای این آثا نمایاد مد شههوس ی وایش مد کند .یعند ممکن اس ه

اد راطن

این مسهههلا سس ه

خوسش یم نباشد ی میو نهال س ید ای چنین اس .
اما امام سجاس(ع) س سعاا مکا م اتخالق اد خدایند س خواس

مهم سیگوا سا س ی

س مناجات را توی سگا ش مد فوماید:
اللهم صل علی محمد و آله ،و بلَّغ بايمانی اكمل االيمان و اجعل يقينی افضل يقين
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خدايا! بر محمد و آلش رحمت فرست و ايمان مرا به درجه كامل ر ،و يقين مرا
به باال رين يقين برسان
ایلین ی اساسد وین یشا سین مقده اسالم وحید ی خدا شناسد اس ؛ دیوا س
فطوت ی سوش

انساد غوه شد ی یشا سا س ی رشو قبل اد این کا چشم را جهاد

گشوس راشد ،را فطوت وحیدا متولد مد شوس ی این غویز س اعماق یجوس ای کاشتا
شههد ی ا قیام

یم اساما سا س ،ی راید این فطوت خداساسا ا شههکوفا کوس ا را کمال

رو سد .اد این ی خدایند ،تیامبواند ا مبعوث فوموس کا عمد روناما آد یا ریدا ا این
فطوت خداساسا ی آ شنانموسد موسم را مبدأ ی معاس روس ا س  .ی س یمین ا ستا ،کتب
آسماند ا مبناا سعوت ایشاد ،ی خدا شناسد ی وحید قوا ساس.
شجره طیبه

خدایند س قوآد مد فوماید:
أَلَمْ َوَ کَیْشَ ضَوَبَ اللَّاُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَوَۀٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَارِ أ یَفَوْعُهَا فِد السَّمَاءِ

6

آیا ندانسههتى کا خدا چگونا مثلى دس اسهه ؟ کلما تاک [کا اعتقاس یاقعى را وحید
اس ] مانند س خ

تاک اس  ،یشااش استوا ی شاخااش س آسماد اس .

اصوتً ا دش یاقعد یو انساند را معوف

ای

ی خداشناسد ای رستگد سا س ،ی شناخ

س یو تایا اا اد خداشناسد محکم راشد ،کمالش را یماد انداد اس  .یو چا معوف
ان ساد کامل و را شد ،ا دش ی کمال ای نیز اد سیگواد رو و خواید روس ی معوف
اید یشن رواا خداشناسد اس  .سول اکوم(ص) س یایتد فوموسند:

من عرف نفسهُ فقد عرف ربهُ
 5سوه ابراهیم آیه 23
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کسد کا خوس ا رشناسد خداا خویش ا شناختا اس .
ی چود فلسههفا خلق  ،معوف
مدآید ،رواا سههیدد را معوف
معوف

خداسهه

ی این مهم را عباست ی رندگد را سسهه

اهلل کا یدف نهاید خلق

خوس ی خالق یسهههتد رخش ،س خ

اسهه

راید کوشههید ا را

یجوس خویش ا را ی سهههاخ

ی را

سعاست سنیا ی آخوت نائل شد.
هدف انسان چیست؟

*انساد یا سا اا ایداف مختلفد یستند کا را اعتبا اختالف ایدافشاد را چها گوی
قسیم مد شوند:
1هههه طالباد سنیا :این گوی کساند یستند کا را مال ی جا ی ظوایو سنیا عالقا سا ند.
البتا اسالم را ساشتن ثویث مخالش نی س  ،رلکا را سلب ستگد را سنیا مخالش اس  .چا
دیباس

کا مؤمن س کسب یدا حالل کوشا راشد ا یم خوس ی خانواس اش س فا

راشند ی یم را فقوا ی مساکین کمک کند.
ا وانی به جهان همدم مسکينان باش

به دمی يا درمی يا قلمی يا قدمی

شا ع مقده مد گوید :س تد یدا حالل راش ،یلد س عین حال محبتش ا را سل
ا مد ؛ دیوا سل ،عوش حمن ی حوم امن الهد اسه ه

ی نباید س حوم خدا جز خدا

کسد ا ا ساس .امام صاسق(ع) مد فوماید« :القلب حوم اهلل فال ُسکن حوم اهلل غیواهلل».

٧

2هه ه طالباد آخوت :این یا کساند یستند کا را شو ثواب ی تاساش اخویا خدا ا
عباست مد کنند .عباست راید رواا امتثال امو خدا را شد نا را منظو

 7بحاراالنوار ،ج،57ص 26

سیدد را ثواب ی
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وه اد عقاب .امام علد(ع) مد فوماید :خدایا! من اد وه جهنم ی یا طمع ره ش
ا عباست نکوسم ،رلکا و ا سزایا توستش یافتم ی و ا خالصانا توستیدم.

و

٨

و رندگد چو گدایاد را شو مزس مکن کا خواجا خوس یش رند توی ا ساند

٩

3هههه طالباد مقامات معنوا :این گوی  ،عباست یایشاد ا رواا نیل را مقامات معنوا
انجام مد سیند ی س نتیجا سچا شوک خفد مد گوسند.
حوم جویاد س ا ا مد توستند
ریفکن توس ا معلوم گوسس

فقیهاد سفتوا ا مد توستند
کا یا اد سیگوا ا مد توستند

1١

 4ه طالباد حضوت اهلل جل جاللا :گوی چها م طالباد حضوت حق یستند .عاشق ی
شیفتا خدایند؛ سنیا ی آخوت ی مقامات ا یا کوس ( وک محب

ما سوا اهلل) ی نها را

خدا مداندی شند .این گوی عالی رو این کا را خدا مد سند ،سنیا ی آخوت ی مقامات
معنوا نیز روایشاد مهیّاس

.

11

فایت رین این چها گوی  ،اد فایت س معوف

ی ایماد انسههاد یا سههوچشههما مد

گیوس؛ کا امام سههجاس(ع) اد خدا کامل وین ایماد ی رات وین یقین ا س خواسهه

مد

نماید .امام صاسق(ع) مد فوماید :آن عمل اندک كه با يقين وأم ا ست ،در نزد حق
عالی از عمل زيادی كه بی يقين باشد ،ارزشمند ر است.
وجا کنید امام سههجاس(ع) س سعاا مکا م اخالق چا چیزیاید اد خدایند خواسههتا
ا س  .حتما این سعا ا مطالعا ی خوا ستا یاا امام ا را خوا ستا یاا خوسماد مقای سا
 8اصول کافی ج  1ص  ،183باب معرفة امام
 6دیوان حافظ ص .117
 10شعر از عارف مرتاض سید ابوالحسن حافظیان
 11غم عشق ص 23و ( 26با کمی تغییر)
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کنیم .آیا امام سجاس(ع) تول ی مال یجا خواستا ا س ؟ خیو .امام(ع) مد فوماید :يقين
مرا به بهترين يقين بديل كن.
البتا یقین یم موا بد سا س؛ اد «ییم ی حده ی شهههک ی ظن» کا این یا تایا یاا
علمند یلد علم نیسههتند .ی ریش و موسم س این حد اد معوفتند ،ی را یقین نوسههید اند
گو چا خوس یم ندانند .راید اد این مواحل گذش

ا را یقین سید ی ایلین تایا معواج

آد ،علم الیقین ا س ؛ مو با سیم عین الیقین ی سپس حق الیقین کا چود ک سد را این
تایا اد یقین رو سد ،را عوش معوف
قلب ای مد ارد .ی رو معوف
موگ ی رودخ ی قیام

ی رهش

ی یقین سید ا س

خدایند ی وحید ،ی معوف

ی خو شید معوف

الهد رو

سهههول اهلل ی عتوت ای ،ی

ی جهنم نائل آید.

یو چند یقین ام رعد اد موگ حاصل مد شوس ،اما س را حضوت سول(ص) کا س
معواج را کلیا امو را عین الیقین آگا شهههد؛ ی نیز امام علد(ع) کا فوموس«:لو کشه هش
الغطاء مَزسَستُ یقیناً»؛ اگو یما توس یا روافتد ،چیزا رو یقینم نیفزاید
مسهههلا را گونا سیگوا اسهه  .دیوا س این جا رواا امیوالمؤمنین علد(ع) آد معوفتد
یجوس سا س کا رات و اد آد معوفتد نیس .
امام صاسق(ع) س جمعد فوموس :یو چیزا ا س عالم حدا اس  .کسد توسید :حدّ
وکل چیس ؟ فوموس :حدّ وکل یقین اس  .توسید حدّ یقین چیس ؟ فوموس :آد کا را
یجوس خدا اد چیزا نهواسد.
اگو ان ساد را معوف

الهد نائل شوس ی خدا ا را علم ی یقین ر شنا سد ی رداند کا «ت

مؤثو فد الوجوس ات یو» (ییچ مؤثوا س امو عالم یسههتد غیو اد خداا متعال یجوس
ندا س) یوگز خوف ی نگواند ا را خوس ا نمد سید ،ی س امنی
روس ی غم ی اندی ی وه اد خانا سلش خ

ی آ امش را سو مد

رومدرندس .دیوا خدا ا ناظو مد ساند ی
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س نتیجا اد ییچ مشکلد نج نمد روس ی ییچ تیشامدا ای ا نا اح

نمد کند ی سخن

سیگواد ی مدح ی ذم آد یا س یا اثوگذا نیس  .چود خداا کویم ی حکیم ا حاضو
مد ساند ی عالی رو آد را شناخ

معبوس حقیقد ،رند اا مخلص خواید روس.

رز گاد گفتا اند« :اندکد یقین چود را سل سد ،سل ا تو اد نو کند ی شک یا ا اد
سل ربوس ی سل ا تو اد شُکو گوساند ی خوف اد خداا عزَّ ی جل»  12ی نیز گفتا اند یقین
آد روس کا اندی فوسا نخو ا .ی اد یقین اس

کا ضا ی وکل حاصل آید ی رند  ،کا

خویش ا رو خدا فویض کند.
انسان فطرتا خداشناس است

قوآد مد فوماید:
ی اقم یجهک للدین حنیفاً ،فطوۀ اهلل الذا فطو الناه علیها ت بدیل لخلق اهلل

13

و اا تیامبو! خوس ا رواا اقاما سیند آماس کن کا رو اسهههاه آد ،خدایند انسهههاد ا
آفوید اس ه
کند(.خلق

ی را یماد کیفیتد کا انسههاد ا آفوید  ،سسههتو مد سید ی اینماید مد
انساد عوض نمد شوس).

این آیا شویفا ،ستل

مد کند کا سین اسالم رو اساه خلق

ی فطوت انساد سخن

مد گوید ی سستو مد سید .ی نیز حدیثد مشهو اد حضوت سول اکوم(ص) اس
کا فوموسند« :کل مولوس یولد علد الفطوۀ ،ثمّ ادّ اروا یهوّسانا ی یمجّسههنانا ی نصههوانا».
یعند یو ان ساند رو ا ساه فطوت وحید ی خدا شنا سد آفوید مد شوس ی فطوت ای

 12ابوعبداهلل انطاکی به نقل از کتاب تحلی ص 126
 14سوره روم آیه 40
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مطارق اسههالم اسهه ؛ مگو اینکا تد ی ماس ش س اثو وری
ی مجوسی

نصوانی

مدکشانند ی منحوف مدکنند.

تس این حدیث یم مانند آیا مذکو رو این ستل
خلق

غلط ،ای ا را یهوسی

ی

مدکند کا انسهههاد س فطوت ی

خوس ،یک قوآد ی اسههالم مجسههم اسهه  ،ی یماد گونا کا یموا یو صههنعتد

سفتوچا اا صاس مد کنند ،خدایند متعال یم یموا صنع

انساد ی خلق

ای سفتوچا

اا را نام قوآد صاس کوس  ،ی انساد ا آد چناد کا آفوید  ،امو ی نهد مد کند .ی نمونا
یاا عملد رو تایا فطوت ،یماد حوک

ی وری

تیغمبواد اس .

چگونه فطرت را شکوفا کنیم؟

خدایند رذ نهال طبیع
طبیع

ا خوس مدتوی اند ی را ثمو مد سهههاند ،ردید این کا

اد آد آگاید ساشتا راشد.

اما س یجوس ان ساد ،رذ ی نهال علم ی حکم
حال غفل

ی ف ضائل ر سیا کا شتا شد  ،یلد س

ی رد اطالعد شهههد نمدکند .ی اگو یم س حال غفل

شهههد کند مانند

یجوس سفها ی سیوانگاد ،موجوسا غلط ی منحوف ساختا مد شوس .خدایند ،دندگد ما
انسهههادیا ا چنین مقد فوموس اسه ه

کا رذ نهال یجوس ا ریاریم ،تس اد یافتن ی

سانسههتن ،اد خدا رخواییم کا آد رذ ی نهال ا رپوی اند ی را ثمو سههاند ی ما خوس س
حال سانستن ،سلیم ا اس ی قد ت خدا راشیم؛ یعند مام اسوا یجوس ما س شعاع فکو
ی س کماد قارل توی ش مد راشد ،نا س حال غفل

ی یا جهل.

تس اد آدکا سانسهههتیم س اعماق یجوس ما نهالد را نام حیاء ی عف

ی مکا م اخالق

کاشههتا شههد اس ه  ،ی سانسههتیم کا اگو این نهال را ثمو روسههد روکات رسههیا ا سا س،
مامو ی

تیدا مد کنیم کا نهال یجوس خوس ا س معوض یزش را اد حم

الهد
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قوا ساس  ،اد ای رخواییم کا را اد حم

خوس ا رو یجوس ما فوی یزس ی این رذ ی

نهال یا ا رپوی اند ا را ثمو سند.
رنارواین؛ سعایا ،س س ه

رواا وجیا ی شههویح یمین سی حقیق  ،یعند «سانسههتن ی

خواستن» ی را سنبال آد ،شدد ی را ثمو سیدد مطوح شد اس  .یعند سانستن حوک
کوسد رواا یافتن ههههه ی خواستن اد خدا رواا شدد ی را ثمو سیدد.ی سین منهاا این
سا کلما صفو ا س  .اد یمین ی سین مقده ا سالم ،مام حوک

یا ی فعالی

یاید

ا کا س اثو آد کامل را یجوس مد آید ،س سا رُعد قوا ساس اس :
رُعد ایل :سان ستن .ردید سان ستن ییچ کا ا را ثمو نمد سد ی س ان ساد حوک
فعالی

ی

تیدا نمد شوس.

رُعد سیم :حوک

ی فعالی

طبق روناما الهد.

ی رُعد سوم :خوایش ،سعا ی نیایش.
یعند سانستیم مقصدا اس  ،را سوا مقصد حوک

کوسیم ی راد اد خدا خواستیم کا

ما ا را مقصد روساند.
انسان؛ خلیفه الهی

سیوا س معوف

انساد ،ی وری

ای ح

خوشبختد ی ستگا ا ،ا سیدد را رهش
خلق

یتی

س قوآد ی ا سیدد را کامل ی

ی نعم

یاا الهد ا را وجا را یدف اد

انساد را آیا  3١سو مبا کا رقو آغاد مد کنیم.

یَإِذْ قَالَ َرُّکَ لِلْمَالَئِکَةِ إِنِّد جَاعِلٌ فِد األَ ْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أَ َجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسههِدُ فِیهَا
یَیَسْفِکُ الدِّمَاء یَنَحْنُ نُسَبِّحُ رِحَمْدِکَ یَنُقَدِّهُ لَکَ قَالَ إِنِّد أَعْلَمُ مَا تَ َعْلَمُودَ
13سوره بقره ،آیه 40
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را یاس آ آد گا کا توی سگا ت فوشههتگاد ا فوموس :من س دمین خلیفا اا(اد رشههو)
خوایم گماش  .گفتند :توی سگا ا! آیا کساند خواید گماش

کا س دمین فساس کنند

ی خود یا یزند ،ی حال آد کا ما خوس و ا سهههبیح ی قدیس مد کنیم؟ خدایند
فوموس من چیزا(اد اسوا خلق

رشو) مد سانم کا شما نمد سانید.

را نگاید را آیا شویفا ی اعتواض مالئکا را خلیفا قوا گوفتن آسم رو یا دمین ،مد
واد گف

عل

اعتواض این روس کا مالئکا ،نمد سانسهههت ند انسهههاد موجوسا سی

رُعدا(ماسا ی معنوا) اس ه ؛ یعند یکد رُعد ماسا ی نا ی  ،ی سیگوا ،رُعد معنوا ی
نو ی

ایس ؛ کا نفخا اا الهد اس .

مالئکا اد آد جنبا ماسی

را ان ساد نظا کوسند کا ان ساد موجوسا ماسا ا س

ی رو

اثو غوائزا کا س یجوس ای س  ،اگو س یا دمین قوا گیوس ،حتما ف ساس ی خونویزا
مد کند؛ یعند طبیعتش چنین اس  .این طبیع  ،اد لحاظ جنبا ماسی
اما انسههاد جنبة سیگوا یم سا س؛ یماد جنبة نو ی

ی معنوی

ی نا ی

ایس ،

ی یحد کا مالئکا را

سلیل محدیس روسد علمشاد آد ا س نظو نگوفتا روسند .خدایند س جاید کا مد فوماید:
إند أعلم ما ت علمود
را جنبة نو انی

من مد سانم آدچا ا نمد سانید

ان ساد ا شا مد کند؛ یعند ان ساند کا خدایند ای ا رواا خلیفا اهلل،

خلق کوس  ،قد ت ی اسهههتعداس این خلیفا روسد ا سا س ،ی اد خصهههوصهههی

یی اا

روخو سا اس .
تس مالئکا اد لحاظ غوایز ی جنبا ماسی
حقیق

آسمد ی را لحاظ نو ی

سانید؛ کا اگو جنبة نو انی

را آسم نگویسهههتند؛ اما خدایند را وجا را

ی آد نفخا الهد فوموس :من مد سانم آد چا ا نمد

رو جنبة ماسی

سا س کا خلیفا خدا س یا دمین گوسس.

ی ظلم

ای حاکم شوس این ر شو ا ستعداس
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یو انساند ،حتد تیغمبواد ی ایلیاا خدا یم آد جنبا ماسا ،نا ی
یقتد خدایند مد فوماید:

ی ظلماند ا سا ند.

قل انا رشوٌ مثلکم یوحد الیا

اا تیامبو! رگو من رشوا مثل شما یستم ی فای م را شما این ا س

کا را من یحد

نادل مد شوس.
یعند ا با آد یا را مای اا طبیع
معوف

ی شفق

ی س سایا عدال

ی عالم الهد ا س  .رنارواین ایلیاا الهد را علم ی
یعباست ی ا باطد کا را خدا سا ند ،جنبة نو انی

آد یا رو جنبة ماسا ی ظلماند شههاد غالب مد راشههد .را یمین

ی یحانی

ی معنوی

سبب اس

کا انبیاا خدا چود س نو ی نو انی

گوفتا ی آد یا ا اد ظلم

یستند ،قاس ند سس

سیگواد ا نیز

نجات سیند.

ما ینود آد جنبا اا ا کا خدایند فوموس ":اند اعلم ما ت علمود"(من مد سانم آدچا
ا نمد سانید) نمد شناسیم؛ دیوا حجاب یاید رین ما ی حقیق

یجوسماد سایا افکند

اس  « .و خوس حجاب خوسا حافظ اد میاد روخیز» کا راید را علیم ی زکیا رواا فع
این حجاب یاا ماسا ی علقات کوشید.
اما دماند کا را نو یتی  ،مدینا فاضلا حقق یارد ی عقول رشو را کامل سد ،جنبا
نو اند ان ساد یا رو جنبا ظلما شاد غلبا خواید کوس ی آد ،س دماد ظهو حج
ی امام دماد(عج) اسه ه

خدا

کا نو یجوسش سنیا ا منو خواید کوس .س آد ینگام یما

موسم مؤمن ی متقد شههد ی یمگد نو اند مد گوسند .س آد جاسهه

کا مالئکا مد

فهمند اعتواضشاد ریجا روس اس .
اگو انساد مد خواید این ا طوتند ا رپیماید راید خوس ا رشناسد ی یسیلة حوک
را سوا کامل ا رواا خویش مهیا سادس؛ ا را یدف خلق
مدینا فاضلا انسانی

ا یارد.

یعند کامل رو سد ی را

جلسه دوم دعا و نيايش 11

جلسه سوم

ب ن ن ظل ن بش
ا عاد ورا ی و ما ی ر
گفتیم کا انساد سی رُعد سا س :یک رُعد ظلماند کا جسم ایس

ی خدایند آد ا اد گِل

آفوید ؛ یماد گونا کا س قوآد مد فوماید:
یَرَدَأَ خَلْقَ الِِّْنْسَادِ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَاُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاء مَهِینٍ
ی آفوینش انساد ا اد گِل آغاد کوس سپس نسل ای ا اد چکید اى اد آب رىمقدا قوا ساس.

کا را رُعد ماسا انساد اشا سا س .ی س اساما آیا مد فوماید:
ثُمَّ سَوَّا ُ یَنَفَخَ فِیاِ مِنْ ُیحِاِ

15

ی اد یح خوس س یى سمید.
کا ا شا را حقیق

سیگو ان ساد ی آد رُعد ملکو د ی جنبا یحاند ای ا س

کا خدایند اد یح خوس س انساد سمید خطاب را مالئکا فوموس:
ی اذا سویتا ی نفخ
 16سوره سجده آیه  7تا 6
 15سوره ص آیه 72

فیا من یحد فقعوا لا ساجدین

16

ی دماند
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تس آد گا کا ای ا را خلق

کامل ریا استم ی اد یح خوس س ای سمیدم(یما را امو من)

رو ای را سجد س افتید.

آدچا موجب ایجاس فساس س عالم مد شوس ،یمین جنبا ماسی
را خاطو جنبا نو انی

ی یحانی

ی دمیند رشو اس  ،ی

ی الهد ان ساد روس کا خدایند را مالئکا س ستو ساس

رو آسم سجد کنند.
یلد یمین شیطاد کا را سلیل سجد نکوسد رو آسم مطویس گ شتا ،س کمین ا س
نگذا س این ان ساد را نو انی

ره ش

روسد ی اد نعم

ا

رهو مند گوسس .خدایند یم را

انساد ذکو ساس اس :
اد الشیطاد لکم عدی

یمانا شیطاد ،سشمن شماس .

خدایند را ان ساد اید ا ن شاد مدسید یلد شیطاد را منحوف کوسد اد ا ا صلد ی
صوا مستقیم ،ای ا گموا مد کند .اد این ی انساد س رین سی اید سوگوساد اس
کا راتخو چا اید ا انتخاب کند :اطاع

اد خدا ی قوا گوفتن س صهوا مسهتقیم،

یا تیویا اد یواا نفس ی انحواف اد صوا مستقیم کا ا شیطاد اس .
نعم

عقل س انسههاد کا یکد اد جنوس یحانی

خواید روس کا این عقل ح

حاکمی

ی نو انی

ای اسهه  ،دماند مفید

خدایند سهههبحاد راشهههد .یلد یکد اد جنوس

ا یکد ی ظلم "،نفس زکیا ن شد " ان ساد ا س

کا شیطاد حاکم رو آد ا س

ی یو

کدام اد این سی ،جنوسا سا س.
جنوسعقل عبا ند اد «عف  ،ع صم  ،عدال  ،علم ی صبو ی »...کا ثمو جنبا نو انی
آسمد ی ستند ی جنوس شیطاد نیز اد نفس امّا ان ساد ا ستفاس کوس  ،مد واند خوس ا س

مملک

ردد ای مستقو گوساند .رز گ وین سپا شیطاد ،جهل ی ناساند رشو اس .

 16ثمره درخت وجود

این جهل ی نفس امّا رشوا اس

کا موجب خونویزا ی رد راکد ی ....مد شوس ا

جاید کا سیگو ییچ حقیقتد ا نمد تذیوس ی خدا ی تیامبو روایش مطوح نی س  .س این
صو ت ،ر شو رز گ وین ظلم ا را خوس مد کند اما متوجا این م سهلا نی س
مد کند آداس ا س
قانود شویع

ی را سلخوا خوس دندگد مد کند یلد س حقیق

ی وجا نکوسد را مام یدای

ی گماد

را دیو تا گذا شتن

یاا الهد س سنیا ،اد ا حقیق

ی کامل

معنوا سی شههد دیوا رو خالف فطوت خوس گام روساشههتا اس ه ؛ رنارواین را خوسش
ظلم کوس ی را مدینا فاضلا انسانی

ا نخواید یاف .ی س آخوت نیز چود را کامل

نوسید گوفتا خواید روس.
یو انسهههاند مد واند جنبا نو اند ی الهد خوس ا قوی
نا ی

ی ظلمانی

کند ی یا را قوی

جنبا

خویش رپوسادس .این مسهلا را اختیا خوس انساد رو مد گوسس .نو یتد

کا ح ضوت سول(ص) سا شتند راعث سلیم عد ر سیا دیاسا اد ان ساد یا س روارو
حق ی حقیق

گوسید ی سههبب خویج آد یا اد ظلم

جهل ی شههوک شههد .را این کا

م سلماناد س صد اسالم ییچ گونا قد ت ماسا نداشتند ی س ردی اسالم عد ر سیا
اندکد را اسههالم یا آی س روسند اما اد آد جا کا نو راعث یشههناید ی اد رین روسد
ظلم

مد شوس ،غلبا نو حضوت سول(ص) موجب ناروسا کفو ی شوک ی مسلماد

شههدد عد رسههیا ا شههد .حتد یمین سی کع

نمادا کا مد خوانیم اد جنبا نو ی

حضوت سول(ص) رومد خیزس ،کا احاطا رو مؤمنین سا س.
انسان از دیدگاه قرآن

خدایند س آیات ر سیا ا اد قوآد کویم ،ان ساد ا را ا شا را ارعاس مختلش ،اد جملا
صههفات مثب

ی منفد معوفد کوس کا را وجا ی همل س این آیات ا حدیسا خوس ا

جلسه سوم ابعاد نورانی و ظلمانی بشر 17

خواید شناخ  .یکد اد نکا د کا قوآد س را انساد را آد اشا مد کند خلق

ای اد

نطفا اس  ،ی را اشا را خلقتش اد نطفا امشاج ،مد فوماید:
إِنَّا خَلَقْنَا الِِّْنْ سَادَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْ شَاجٍ نَبْتَلِیاِ فَجَعَلْنَا ُ سَمِیعًا رَ صِیوًا * إِنَّا یَدَیْنَا ُ ال سَّبِیلَ إِمَّا
شَاکِوًا یَإِمَّا کَفُو ًا

1٧

"ما انساد ا اد نطفا آمیختا ی مختلطى[اد مواس ی عناصو] آفویدیم ی ای ا اد حالتى را
حالتى ی شکلى را شکلى [اد نطفا را علقا ،اد علقا را م ضغا ،اد م ضغا را استخواد ا
طفلى کامل] س آی سیم ،تس ای ا شنوا ی رینا قوا ساسیم * ما ا ا را ای ن شاد ساسیم؛
یا سپاسگزا خواید روس یا ناسپاه".
آ ا! آسمد اد نطفااا امشههاج آفوید شههد ی آد یم را منظو آدمایش ایسه  .گویا
یشن وین ی مناسب وین معند رواا امشاج روسد نطفة آسمد ،این اس

کا س یجوس

یا اد طوفد گوایش یاا خیو ی ملکو د ی اد طوفد گوایش یاا منفد س دمینا یاا
نف ساند نهاد ا س  ،ی یا س دندگد یموا س روخو س را خداسیا س سو سی اید
قوا مد گیوس ی گزینش خیو ی شو روعهد خوس ایس  .اگو انساد موجوسا سی رُعدا
نبوس ی صفات مت ضاس ی خیو ی شو س یجوسش نبوس ،آدمایش رواا ای معنا ندا ش .
حال رجا س

این جهات مثب

ی منفد ی این ام شاج روسد ا اد سیدگا قوآد کویم س

مو س انساد تیگیوا نماییم.
ویژگیهای مثبت انسان

 -1فطوت وحیدا
رنارو آیا میثاق ،ی آیا فطوت آدجا کا مد فوماید:
 17سوره انسان آیه  2و 4

 18ثمره درخت وجود

یَإِذْ أَخَذَ َرُّکَ مِنْ رَنِد آسَمَ مِنْ ظُهُو ِیِمْ ذُ ِّیَّتَهُمْ یَأَ شْهَدَیُمْ عَلَى أَنْفُ سِهِمْ أَلَ سْ ُ رِوَرِّکُمْ
قَالُوا رَلَى شَهِدْنَا أَدْ َقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْهََا غَافِلِینَ

1٨

ی [را یاس آ ] ینگامى کا توی سگا ت اد صلب رنىآسم نسلشاد ا تدید آی س ،ی آناد ا [س
[ی فوموس ]:آیا من توی سگا شما نیستم؟

ا با را توی سگا ا اش] رو خوسشاد گوا گوف

[انسادیا را وجا را یارستگى یجوسشاد ی یجوس یما موجوسات را توی سگا ى ی روریّ
حق] گفتند :آ ى! گوایى ساسیم[ .تس اقوا را توی سگا ى خوس ا س این سنیا اد شه ه ما
گوفتیم] ا ید قیام

نگویید :ما اد این [حقیق

آشکا ی یشن] رىخبو روسیم.

فَهَقِمْ یَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْوَتَ اللَّاِ الَّتِد فَطَوَ النَّاهَ عَلَیْهَا

1٩

[را وجا را رى تایا روسد شوک] حقگوایانا ی ردید انحواف را یما یجوست را سوى
این سین [ وحیدى] یى آی [ ،ی تا رو جا ی ثار
سو شتا ا س

رو] سههوشهه

خدا کا موسم ا رو آد

راش .رواى آفوینش خدا ییچگونا غییو ی بدیلى نی س  ،این ا س

استوا  ،یلى ریش و موسم معوف

[را این حقیق

اصیل] ندا ند.

2ه آفوینش س احسن قویم
لَقَدْ خَلَقْنَا الِِّْنْسَادَ فِد أَحْسَنِ َقْوِیمٍ

2١

کا ما انساد ا س رهتوین صو ت ی حال
 -3ظوفی

آفویدیم.

علمد

"اقْوَأْ یَ َرُّکَ الْهَکْوَمُ ﴿﴾3الَّذِا عَلَّمَ رِالْقَلَمِ ﴿﴾4عَلَّمَ الِِّْنْسَادَ مَا لَمْ یَعْلَمْ

 18سوره اعراف آیه (172آیه میثاق)
 16سوره روم آیه (40آیه فطرت)
 20سوره تین آیه 3
 21سوره علق آیه  4ـ 6

21

سین
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رخواد کا توی سگا ت -اد یما رز گوا و اسهه  * ،یماد کسههد کا را یسههیلا قلم
علیم ساس.

علیم نموس * ی را انساد آدچا ا نمدسانس
4ه امان سا الهد

إِنَّا عَوَضههْنَا الْهَمَانَةَ عَلَى السههَّمَایَاتِ یَالْهَ ْضِ یَالْجِبَالِ فَهَرَیْنَ أَدْ یَحْمِلْنَهَا یَأَشههْفَقْنَ مِنْهَا
یَحَمَلَهَا الِِّْنْسَادُ

22

یقیناً ما امان

ا [کا کالیش شههوعیا سههعاست رخش اس ه ] رو آسههمادیا ی دمین ی

کو یا عوضههها کوسیم ی آدیا اد را عهد گوفتنش [را سهههبب اینکا اسهههتعداسش ا
نداشتند] امتناع ی دیدند ی اد آد وسیدند ،ی انساد آد ا تذیوف  .رى وسید ای [را عل
اسا نکوسد امان ] ر سیا ستمکا  ،ی [ن سب
اس ".آ ا! انساد آد امان

را سوانجام خیان

س امان ] ر سیا ناساد

ا رو سیش کشید".

 -5سا اا نفس لوّاما ی عدال خواید
یَلَا أُقْسِمُ رِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

23

ی سوگند را یجداد ریدا ی مالمتگو!
6ه سا اا ظوفی

رسیا عظیم(کشش را سوا رد نهای )

الَّذِینَ آمَنُوا یَ َطْمَئِنُّ قُلُورُهُمْ رِذِکْوِ اللَّاِ أَلَا رِذِکْوِ اللَّاِ َطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آگا راشید کا را یاس خدا سل یا آ ام مدگیوس.
 -٧عل

آفوینش ای رواا عبوسی (ی شناخ ) توی سگا اس

 22سوره احزاب آیه 72
 24سوره قیامت آیه .2
 23سوره رعد آیه 28

24
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یَمَا خَلَقْ ُ الْجِنَّ یَالِِّْنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُیدِ

25

من جن ی انس ا نیافویدم جز رواا اینکا عباس م کنند.
لیعبدید ا را لیعوفود فسیو کوس اند؛ دیوا عباست ردید معوف
 -٨ورا کنند ( یحیا رادگش

حقق نمد یارد.

اد راطل)

یَمَنْ َابَ یَعَمِلَ صَالِحًا فَِِّنَّاُ یَتُوبُ إِلَى اللَّاِ مَتَارًا

26

ی کسههد کا ورا کند ی عمل صههالح انجام سید ی را سههوا خدا رادگش ه

مدکند-

تاساش خوس ا مدگیوس.
 -٩کوام

ی رو وا رو رسیا ا اد مخلوقات

یَلَقَدْ کَوَّمْنَا رَنِد آسَمَ یَحَمَلْنَایُمْ فِد الْبَوِّ یَالْبَحْوِ یَ َدَقْنَایُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ یَفَضه هَّلْنَایُمْ عَلَى
کَثِیوٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا َفْضِیلًا

2٧

…ی آد یا ا رو رسیا ا اد موجوسا د کا خلق کوسیم رو وا رخشیدیم.
حال را صههفات ی یی گد یاا منفد رشههو اد منظو قوآد مجید ی کالم توی سگا کا
خالق ایس

مد توسادیم.

ویژگی های منفی انسان

-1ناسپاسد نسب

را توی سگا

یَکَادَ الِِّْنْسَادُ کَفُو ًا

2٨

…ی انساد ،رسیا ناسپاه اس .
 26سوره ذاریات آیه .65
 25سوره فرقان آیه .71
 27سوره اسرا آیه 70
 28سوره اسرا آیه .58
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إِدَّ الِِّْنْسَادَ لِوَرِّاِ لَکَنُوسأ

2٩

کا انساد س روارو نعم
-2حویص نسب

یاا توی سگا ش رسیا ناسپاه ی رخیل اس .

را سنیا

إِدَّ الِِّْنْسَادَ خُلِقَ یَلُوعًا ﴿﴾1٩إِذَا مَسَّاُ الشَّوُّ جَزُیعًا ﴿﴾2١یَإِذَا مَسَّاُ الْخَیْوُ مَنُوعًا

3١

یمانا انساد ناشکیبا ههه یا حویص آفوید شد  ،چود ردا ی نجد ردی سد رد اب
ا س  ،ی اگو نعمتد ی فاید ردی سد رادسا ند ا س ( رخل مد ی دس).آ ا! را یقین
آفوید شد .

انساد حویص ی کم طاق
 3رخیل ی چشم نگ
یَکَادَ الِِّْنْسَادُ قَتُو ًا

31

…ی انساد نگنظو اس .
-4انساد ،عجول اس
یَکَادَ الِِّْنْسَادُ عَجُولًا

32

…ی انساد ،عجول اس .
خُلِقَ الِِّْنْسَادُ مِنْ عَجَلٍ

33

انساد اد عجلا آفوید شد …
-5سچا یسوسا نفس

 26سوره العادیات آیه .5
 40سوره معارج آیه .16
 41سوره ااسراء آیه 100
 4242سوره اسراء آیه .11
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یَلَقَدْ خَلَقْنَا الِِّْنْسَادَ یَنَعْلَمُ مَا ُوَسْوِهُ رِاِ نَفْسُاُ

34

ما انساد ا آفویدیم ی یسوسایاا نفس ای ا مدسانیم…
-6جدلد روسد
یَکَادَ الِِّْنْسَادُ أَکْثَوَ شَدْء جَدَلًا

35

انساد ریش اد یو چیز را مجاسلا مد توسادس.
-٧مخذیل
یَکَادَ الشَّیْطَادُ لِلِِّْنْسَادِ خَذُیلًا

36

شیطاد رواا انساد ،مایا خذتد ی گمواید اس .
-٨طغیاد ی یحیا جاید
کَلَّا إِدَّ الِِّْنْسَادَ لَیَطْغَى﴿﴾6أَدْ َآ ُ اسْتَغْنَى

3٧

را یقین انساد طغیاد مدکند .اد اینکا خوس ا رد نیاد ربیند.
موا س فوق جهات مثب

ی منفد انسههاد روس کا اد آیات قوآد کویم روساشهه

شههد

اس ه  ،اما نکتا ظویش ی قارل وجا اینکا قوآد کویم اگو س جاید یی گد مثبتد رواا
انساد ذکو نموس  ،س آیااا سیگو را استفاس ی را کا گیوا آد سعوت فوموس ی شویق
کوس ا س  .ی نیز س موا سا کا جهتد منفد ا رواا آسمد ریاد فوموس  ،س آیا د سیگو
ان ساد ا نا نها اد عمل را آدیا رادسا شتا ،رلکا س ستو مقارلا را حاتت منفد یحد ی
مها نموسد غوایز حیواند ا صاس فوموس  .این امو ی نهد الهد یعند کیفی

 43سوره ق آیه 15
 46سوره کهف آیه .63
 45سوره فرقان آیه .26
 47سوره علق آیه 5و.7

روخو س را

جلسه سوم ابعاد نورانی و ظلمانی بشر 11

ی منفد س انسهههاد ،س اختیا خوس ایسههه

جهات مثب

ی ییچ گا این حاتت ی

یحیات ،دمینا جبو ی اضطوا ا رواا انساد را یجوس نمدآی س.

قلمرو توانیهای انسان

اخالق ،ان ساد ا را مقامد مد ساند کا نا نها حب چیزا ای ا کو نکند رلکا ای ا
رینا ی ریدا و مد کند .مثال محب

الهد ی اسههماا حسههناا ای انسههاد ا ریدا ی رینا ی

خوسند مد سادس.
عوامل عیین کنند شخ صی

ان ساد ،ی واناید یا ی امتیادیاا ان سادیا اد یکدیگو،

عوامل مختلفد اد علوم ی مایالت ی نفوات ی خصههوصههیات جسههمد ی قارلی یا ی
ظوفی یا ،شوایط ی امکانات محیطد ی اجتماعد ی ستند ،این عوامل ،وانایدیاا مختلفد

س انساد مد آفوینند کا مد واند را ا اس خوس آدیا ا شکوفا کند ی را فعلی
شناخ

روساند.

وانایدیا س نهاس ان ساد ،ی تیوند ای را عالم ،سی ا سا س :یکد رویاد عقلد ی

سیگو سلیل نقلد معتبو(یحد ی کالم معصهههومین) کا رو ضهههوی یات ی ردیهیات متکد
اس

ی رو اساه آیات سو شمس آدجا کا مد فوماید:

یَنَفْسٍ یَمَا سههَوَّایَا ﴿﴾٧فَهَلْهَمَهَا فُجُو َیَا یَ َقْوَایَا ﴿﴾٨قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَکَّایَا ﴿﴾٩یَقَدْ خَابَ
مَنْ سَسَّایَا

3٨

ی [قسهههم] را نفس ی آد کا آد ا س سههه

ی مع تدل نموس »٧«،تس رز کا ى ی

توییزکا ىاش ا را ای الهام کوس »٨«.رى وسید کسى کا نفس ا [اد آلوسگى تاک کوس ی]

 48سوره والشمس  7تا .10
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شههد ساس ،رو موانع ی مشههکالت سنیا ی آخوت تیوید شههد »٩«.ی کسههى کا آد ا [را
آلوسگىیا ی امو رادسا ند اد شد] ریالوس [اد حم

حق] نومید شد .

ی رویاد نقلد :کاشههش اد ا اس الهد رو اختیا انسههاد اسهه  ،کا اگو رخواید مد واند
حج

خدا ی خلیفا الهد گوسس ،ا جاید کا س تو و اسههتعداس ی نو اقده الهد ،واناید

سخیو عالم س اختیا ر شو قوا ساس شد ا س  .ان ساد مختا ا س ؛ مد واند را اختیا
خوس ،یا س سنیاا نو انی

شوس ییا یا س س ظلمانی

إِنَّا یَدَیْنَا ُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِوًا یَإِمَّا کَفُو ًا

ی ا یکد یا گوسس .مد فوماید:

3٩

ما ا ا را ای نشاد ساسیم ،یا سپاسگزا راشد ی یا ناسپاه
اگو ان ساد رخواید شاکو نعم یاا الهد را شد ی یا س نو ی نو انی
علم ی قوا ا س تیش گیوس ،کا راعث قوی

شوس ،راید ا

جنبا یح ی یاد ای مد شهههوس ،را

طو اکا این جنبا نو اند رو جنبا ظلماند غلبا یارد ی دندگد سنیا ی آخو ش س نو ی
حم

الهد قوا گیوس.

یاگو خداا نکوس را نا سپاسد ی ناسید گوفتن استعداسیاا الهد جنبا ظلماند خوس ا
قوی

کند ،س این صو ت رو رُعد نو انداش غلبا خواید شد ی کا این انساد س این

حال

را جاید مد سد کا سیگو حق ا اد راطل شخیص نمد سید ی یو چیز ی یو

مسهلا غلطد ا ردید حقیق مد تذیوس.
انساد مختا اس  ،خدایند رشو ا مجبو نکوس کا حتما مسلماد ی مؤمن شوس ی را
رهش

رویس .دیوا خدایند را تیامبوش(ص) فوموس کا و فقط ام

ا یاسآی ا کن ،ی م سؤیل نی ستد کا یما شاد ا تیق ره ش
آیة الکوسد کا معموت یما را آد آشنا یستند مد فوماید:
 46سوره انسان آیه .2

ا ذکو رد ی آد یا
گوساند .چوا؟ چود س
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لَا إِکْوَا َ فِد الدِّینِ قَدْ َبَیَّنَ الوُّشه هْدُ مِنَ الْغَدِّ فَمَنْ یَکْفُوْ رِالطَّاغُوتِ یَیُؤْمِنْ رِاللَّاِ فَقَدِ
اسْتَمْسَکَ رِالْعُوْیَۀِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا یَاللَّاُ سَمِیعأ عَلِیمأ
س سین ،ییچ اکوا ی اجبا ى نیس

4١

[کسى حق ندا س کسى ا اد یى اجبا  ،یاسا را

تذیوفتن سین کند ،رلکا یو ک سى راید آداسانا را را کا گیوى عقل ی را کیا رو مطالعا ی
حقیق ،سین ا رپذیوس] .مسههلماً ا یدای

اد گموایى[را یسههیلا قوآد ،تیامبو ی اماماد

مع صوم] ی شن ی آ شکا شد ا س  .تس یو کا را طاغوت [ شیطاد ی ر

ی یو

طغیانگوى ] کفو ی دس ی را خدا ایماد ریای س ،رى وسید را محکم وین سسههتگیو کا آد
ا گسستن نیس

چنگ دس اس  ،ی خدا شنوا ی ساناس

ی س آیا رعد مد فوماید:
اللَّاُ یَلِدُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْوِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّو ِ یَالَّذِینَ کَفَوُیا أَیْلِیَاؤُیُمُ الطَّاغُوتُ
یُخْوِجُونَهُمْ مِنَ النُّو ِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُیلَئِکَ أَصْحَابُ النَّا ِ یُمْ فِیهَا خَالِدُیدَ
خدا سوتوس

ی یا کسانى اس

41

کا ایماد آی س اند ،آناد ا اد ا یکىیا [ى جهل،

شوک ،فسق یفجو ] را سوى نو ِ [ایماد ،اخالق حسنا ی قوا] ریوید مىروس .ی کسانى
کا کافو شدند ،سوتوستاد آناد طغیانگوانند کا آناد ا اد نو را سوى ا یکىیا ریوید
مىروند ،آناد ایل آ شاند ی قطعاً س آدجا جایسانااند.
لذا خدایند مد فوماید:
انَّا یَدَیْنَا ُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِوًا یَإِمَّا کَفُو ًا

42

ما ا ا را ای نشاد ساسیم؛ یا سپاه گزا خواید روس یا ناسپاه ی نیز مد فوماید:
 30سوره بقره آیه 266
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یَیَدَیْنَا ُ النَّجْدَیْنِ

43

خدایند سی ا را انساد نشاد ساس  :ا خیو ی ا شو .این خوس انساد اس

کا چا اید

ا انتخاب کند.

ا نو ی ا ظلم  ،سی م سیو مختلش ی ستند .ا ره ش
اس  .یو انداد کا انساد س ا نو قدم روسا س اد ظلم
و س ظلم

گنا ی معصههی

ی حم

اتید ا نو

سی مد شوس ی یو چا ریش

گام روسا س اد مسههیو نو سی مد گوسس .سقیقا شههبیا یک

وادی کا یو کدام اد کفا یا رات یس کفة سیگو تایین مد آید.
انسههاد خوس را نهاید ی ردید اینماید یبواد الهد قاس را سههیدد را سههعاست ی
سهههتگا ا نیسه ه .رلکا راید را شهههناخ

حق ی حقیق  ،ی ایماد ی عمل صهههالح،

اسههتعداسیاا خوس ا شههکوفا کند ی را کامل روسههاند ،ا لیاق

ی یس را رهشهه

ی

نعم یاا الهد ا رواا خویش فوایم سادس .اداین ی خدایند رواا انساد ،یدای یاا
دیاسا اد جملا رعث

تیامبواد ،ی کتب آسهههماند ی ...ا قوا ساس اما چنادچا یما مد

رینید اییاد ا نو ر سیا کم ی اندک ی ستند .اگو رگوییم س سنیا حدیس  ٧میلیا س ر شو
دندگد مد کنند ،اد این عداس چند نفو م سلمانند؟ ی اد میاد این م سلماناد چند ان ساد
خداید یجوس سا ند کا یدف خلق

ا سانستا ی رواا سیدد را کامل خوس ی ان ساد

شدد الش مد کنند؟ اگو را مسلماناد اموید رنگویم ،مد رینیم کا عداس مؤمناد حقیقد
رسیا کم مد راشند.
یک سؤال

 34سوره بلد آیه .6
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حال ممکن اس ه
نو انی

کسههد رپوسههد :اگو کالم خدا حق ی نو ی مطارق را فطوت اس ه

انساد ا دیاس مد کند ،چوا اکثو افواس ا عصیاد ی ظلم

س تاسههخ راید گف

مشههکل رشههو س مسهههلا «اختیا » اسه

ی

ا س تیش مد گیوند؟

کا اد این مویب

الهد

ناآگایانا را ضو خوس سوء ا ستفاس مدکند .خدایند مد فوماید :چود خوس این افواس
نخواستند ح

یدای

الهد قوا گیوند ی اد اینماید تیامبواد ی کتب آسماند تیویا

کنند ،این یبواد نیز را کا آدیا نیامدند.
چود قوآد یدا للمتقین اس

ی نیز مد فوماید:

قد افلح من زکد
یمانا ستگا ا س خوسسادا ی زکیا اس .
اگو انسههاد نفس خوس ا اد آلوسگد یا تاک ی قوا تیشهها کند ،اد نو قوآد اسههتفاس
خوا ید کوس؛ یعند کالم خدا رو یا اثو مد گذا س ی ای ا نو اند مد ک ند .یلد اگو
نخواید خوس ا س این ا ( ا یدای

ی نو انی ) قوا سید ،نا آیات قوآد س ای اثو

مد گذا س ی نا موعظا؛ دیوا اگو جنبا ظلماند کسهههد رو رُعد نو انیتش غلبا ک ند ،را
شنیدد این سخناد را حالتد طعنا یا مد خندس ی مد گوید :حال چا ک سد اد آد سنیا
آمد کا خبو ریای س رهش
رواا خوس حج

ی جهنمد اس

ی موسم را جهنم مد یند؟! اد این ی سائم

ی سلیل مد آی س ا خوس ا قانع کند ی را گمواید ی سهههوگوساند

خویش راقد رماند .س این صو ت ،چنین شخصد ریش وین ظلم ا را خوس یا مدسا س.

ما اد ایشههاد مد توسههیم :آیا تیامبواد اد جانب خدایند أخبا نیای س اند؟ آیا حجتد
فوا و اد کالم خدا یجوس سا س؟ اگو انساد ،کالم خدا ی عتوت ا مد خواند ی مد شنوس
ی س ای اثیو نمد گذا س ،راید سلیل آد ا س یجوس خوس جسهههتجو کند؛ چوا کا کالم
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نو  ،نو انی
نو انی

مد آی س ی ان ساد آد ا سی س

سا س؛ یعند فطوت تاک را معا ف الهد ی

متمایل اس .

اما آدجا کا ظلم

غوائز ی جهل رو نو انی

را شد ،این ا یکد یا ان ساد ا اد سیدد حقیق

یجوس انسههاد غلبا کوس ی سههایا افکند
ی ر صیوت سی مدکند .شما را مطالعا

ساسههتاد یاقعا کورال ،مد ریینید کا یمگد مسههلماد ی س ظایو مؤمن روسند یلد آدچا
راعث شد را این ید روسند ،غلبا جنبة نا ی

آدیا رو جنبا یحانیت شاد روس .اد سوا

سیگو امام ح سین(ع) ی ا صحارش جنبة نو انیت شاد رو رُعد ماسا ی ظلماند آدیا غالب
روس ی انوا الهد ی حقیق
حقیق

ا مد سیدند .را یمین سهههبب یما چیز خوس ا س ا

ی خدا یا کوسند ا را لقاء الهد نائل شوند.

مناجاتیاا ایل ری (ع) ی نیز حاتت امام حسههین(ع) ا س شههب عاش هو ا مطالعا
کنید .البتا فهم معاند رلند آدیا را گفتن ی شنیدد الفاظ را نهاید ممکن نی س  .ان ساد
راید را همل ی فکو آد یا ا رخواند ی مطالعا کند .سه هپس س مد یارد کا چوا امام
حسههین(ع) را یا اد خوس مد گوید :رین شههما ی رهشه
اس

فقط را انداد یک تل فاصههلا

ی شما نها را شهاست را آد جا مد سید؛ ی سلیل این کا عدۀ رسیا کمد را این

مقام یات سیدند چا روس.
تا سخ این سؤالیا ا راید اد قوآد ی کالم مع صومین(ع) س یاریم؛ چوا کا خدایند ا

ا را ان ساد ن شاد ساس ی تیامبواد ی ایلیاا خوس ا نیز س میاد آد یا قوا ساس ی را ان سادیا
سستو ساس کا اد آد یا س یمة دمینا یا تیویا کنند ،ی اد اعمال ی کوسا آدیا الگو رگیوند.
پرورش بذر معرفت و فضائل
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ریایید ما یم سعا ی مناجات ا اد امام معصهههوم یاس رگیویم یعمل کنیم .آ ا! مهم
معوف

کمک نمد کند.

ی عمل اس ؛ یگونا خواندد طوطد یا سعا را کمال انسانی

امام سجاس(ع) اد خدایند چنین قاضا مد کند:
"خداوندا! اين صفات وغرائز وعواطفی را كه در درون من وجود دارند پرورش
ده و آن ها را به ثمر برسان".
ی عباست ی عمل

س اعماق یجوس انساد ،رذ یاید یجوس سا س کا راید آد ا را معوف
صالح آریا ا کند ی اد خدا رخواید این یا ا را ثمو ساند.
را نگاید را س ختاد مد رینید کا ی شا س خ

س سل خاک ا س  .س روخد س ختاد

این یشا یا رسیا قوا ،ی سا اا شاخا ی روگ ی میو اند .امام(ع) مد فوماید:
"خدايا! درخت وجود من را چنان پرورش ده كه ريشه اش در دل همۀ مردم باشد"!

س خواسه

جالبد اسه ؛ یلد آیا امکادتذیو اسه ؟ آ ا! یم اکنود یشهها س خ

یجوس امام حسهین(ع) س سل شهما یجوس سا س یا نا؟ محب
سا ید یا نا؟ این ثموۀ س خ
تس اگو کسد رذ یاا معوف

امام حسهین(ع) ا س سل

یجوس امام حسین(ع) اس .
ی فضائل ا س یجوس خوس رکا س ،ی را عباست ی عمل

صهههالح آریا ا کند ی توی ش سید ی را ثمو سهههاند ،رو ظایو ی اعضههها ی جوا ح ی
شههخصههیتش نیز اثیو مدگذا س .را عنواد مثال ،انسههاند کا خوش اخالق ی مهوراد ی
سا اا کوم ی واضههع ی یحیا ایثا گوا راشههد ،یمة ای ا سیس ه
ک سد کا رداخالق ی عبوه ی اخمو ا س
سخ

سا ند .ی روعکس،

محبوب سیگواد نخواید روس؛ دیوا این ان ساد

یجوس خوس ا این چنین توی ش ساس اس  ،دیبا ی راطوایت نیس

اگو کسد س خ

ی نفعد ندا س.

یجوسش ا آدچناد کا خدا مد خواید توی ش سید ی را اسماء ی

صههفات الهد متخلق نماید ،این انسههاد س آد فضههائل خلیفا خدا خواید شههد .مثال
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خدایند ادق اسهه ؛ ی انسههاند کا مشههمول کوم توی سگا خوس شههد راشههد ،ثموۀ
یجوسش این گونا مد شوس کا را عنواد یاسطة فیض قوا میگیوس ی خدایند را ای مال
ی ثوی د عنای

مد کند ی اد مجواا یا را رندگاد دق مد سد .ی این انساد ،خلیفة

خدایند س این امو( دق) مد گوسس؛ البتا را انداد سعا یجوسااش.
س سههایو موا س نیز چنین اس ه  .اگو کسههد مشههمول لطش خدا یاقع ش هوس ی ای نیز
سیگواد ا مشمول این فیض قوا سید ی یاسطا فیض رین خدا ی رندگاد قوا گیوس ،س
حقیق

خلیفا اسماء خدایند س این مسهلا اس .

انساند ا س نظو رگیوید کا را دحم

ی الش تولد ا را سس

مد آی س ی آد ا را

عنواد صدقا را سیگواد مد رخشد یاد این کا خوس رسیا خوشحال اس  .ثمو یجوس
این انساد آدچناد کا خدایند خواستا را ی شد اس .
امام سجاس(ع) مد فوماید« :خدایندا! این رذ ا ا کا س یجوس من قوا ساس اا شد ی
توی ش س ا را نهالد بدیل شد ی رز گ گوسس ی سپس این نهال س خ
ثمو یاید ساشهههتا راشهههد یآدگا اد این میو یاا س خ
کن».

شد ی میو ی

یجوس من را رندگان

عنای

44

یدف اد خلق

انسهاد س دمین این اسه

کا ثموۀ یجوسش رواا سیگواد راشهد؛ را

عبا د ،را عنواد یاسطة فیض الهد قوا گوفتا ی این مسهلا راعث سیدد را قوب الهد
مد شوس؛ یعند ان ساد خداگونا شد ی را عنواد خلیفة ا سماء خدا س دمین قوا مد
گیوس .اداین ی امام سجاس(ع) اخالق کویما ا اد خدایند طلب مد کند.
ای انسان! دل را خانه تکانی کن
 33قسمتی از دعای مکارم اخالق
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کسهد کا طالب سهعاست س سنیا ی آخوت اسه

راید اد ردا یا یجوت کند؛ یعند

خلیا کند ی یک خانا کاند س نفس خوس انجام سید ی یوگونا ذیلا اخالقد اعم اد
کبو ،رخل ،کینا ،ردریند ،غوی ی «خوس رز گ ریند» ا اد قلب خویش خا ج ی اخالق
حسنا ا جایگزین نماید.
حیش نیس

کا موسم اد مد د قبل اد عید یما مشغول خانا کاند خانا گلِد راشند؛

اما اد خانا سل کا عوش حماد اس ه

غافل رمانند؟! تس ریایید خانا سل ا نیز اد غبا

کدی ت یا ی سوء ظن یا تاک کنیم ی را ارلویاا دیباا اخالق حسنا ی صفات الهد
مزین نموس ی مواظب راشهههیم حویم سل غبا آلوس نگوسس؛ چوا کا قلب ،عوش حماد
اس  .تس ،آد ا اد غیو خدا تاک گوساد ی منتظو نو ملکو د حماد رماد.
آ ا! راید رعد اد خلیا ،حلیا کوس؛ یعند صهههفا د کا کدی ت ی امواض یحد مد
شههوند ،را صههفا د مانند خیوخواید ی نفع سههاند را سیگواد ی حم
راعث نو انی

ی موست کا

ی نزسیکد ان ساد را صفات الهد مد شوند ،جایگزین گوسند ی اد خدا

رخواییم کا ثموۀ یجوس ما ا توی ش سید ا میو سید ی ثمورخش راشد.
یو انسهههاند کا رداخالق ،متکبو،رخیل یا رددراد ی  ...راشهههد ،س حقیق
حجاب قوا گوفتا ی صههفا ی نو انی
اخالقد ،ظلم

س ید ا اد سسهه

راطن خوس ا نمایاد مد کند .ممکن ا س

ساس اسهه

رو فطو ش
ی را این ذائل

این م سهلا س س

خوسش

نباشد ی س ید ای چنین آشفتا راشد.
ان ساند یم کا یک صف

کویما سا س ،یو چند رخواید آد ا غییو سید راد یم نمد

واند ی را محض این کا مد ریند گوید را سسهه

ای گشههوس مد شههوس را سههوع

تیشقدم مد شوس ی اقدام مدکند .این امو اد صفاا س ید ی راطن سوچشما مد گیوس؛
چود ثموۀ یجوسش چنین اس  ،س خ

یجوسش این چنین شد کوس ی س حقیق
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لطش خدایند اسهه

کا ثموۀ یجوس انسههاد ا این گونا ثمورخش قوا ساس کا راید اد

ساشتن چنین صفا د خوسند روس.
سخ

میو سا ا را سهههنگ مد دنند ی اد میو اش اسهههتفاس مد کنند یلد راد میو

خو شمز خوس ا اد آناد س یغ نمد کند .آیا ان ساد راید کم و اد س خ
خلیفا خدا س

را شد؟! ان ساد

ی راید رواا رندگاد خدا یا سطا فیض الهد را شد  ،یمچنانکا س خ
سفو یاا رندگاد خداس ؛ گو چا خوس نداند.

میو سا یاسطا فیض ی روک

رع ضد سعد مد کنند آسمیاا ر سیا خورد راشند اما س این خوب جلو ساسد سیام
نمد آی ند ی را محض این کا دمینا روید ذائل اخالقد س ید مهیا شوس حقیق

آدیا

ظایو مد شوس.
«نیش عقوب نا اد

کین ا س  ،اقت ضاا طبیعتش این ا س » .یوچا سعد مد کند

خوس ا کنتول کند نمد واند سیام ریای س ی این عمل اد س ید ی راطنش وایش مد
یارد .انسههاند یم کا خوب ،یسلسههود سیگواد اسهه  ،ناخوسآگا مهوراند اد س ید ای
وایش مد کند؛ دیوا طبیع

خوس ا چنین توی ش ساس اس .

س حدیثد حضوت سول(ص) مد فوماید :یو کا د و قطع حم کند ،و را ای صلا
حم کن ی یو آد کس محویم

سههادس ،و را ای اکوام نما ی کسههد کا را و سههتم یا

سا س و اد ای س گذ .
ی را خوس رگو:
صبر بر جور رقيبت چه كنم گر نکنم همه دانند كه در صحبت گل خاری هست

جلسه چهارم

اگو خدایند انسهههاد ا آفوید ی جنبا نا ی

س
س
چ
اپ خ هب ند ؤال
ی غوایز ی صهههفات حیواند ا یم س

یجوسش قوا ساس ا س  ،تس کلیش ای چی س ؟ را عبا ت سیگو ،خدایند ان ساد ا
رد خلق نکوس ی مد فوماید :ما ان ساد ا را رهتوین شکل آفویدیم ی دماند کا ان ساد ا
آفوید خوس ا"احسن الخالقین" معوفد کوس ی فوموس" فتبا ک اهلل احسن الخالقین" .اگو
ان ساد س اح سن قویم آفوید شد ی"اح سن الخالقین" نیز ای ا خلق کوس (رهتوین
خالق را رهتوین صو ت انساد ا خلق کوس ) تس سبب ذائل اخالقد ی ردخلقد انساد
چیسهه ؟ ی چوا گنا ی نا فوماند مد کند؟! را ظایو س این جا ناقضهههد یجوس سا س.
اشکال کجاس ؟ دیوا عقل ی نقل مد گوید :خدایند احسن الخالقین اس  ،ی انساد ا
س احسن قویم ی رهتوین صو ت آفوید اس  .رنارواین انساد نمد واند موجوس ردا
راشد.
سیگو این کا :اگو خدایند موا آفوید یجنبا نا ی

ا س یجوسم قوا ساس  ،شههیطاد ا

نیز آفوید کا رو نفس ضعیش من سلط سا س .آیا این حکم

اس

کا خدایند موا را
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جهنم ربوس ی اد من رپوسد کا چوا نافوماند ی گنا کوسا؟ رواا تاسخ را این سؤال نیاد
را یک مقدما اس :
انساد س سی موحلا نو ی

تیدا مدکند ی را کامل مد سد:

ایل س موحلا خلق
سیم س موحلا وری

ی حوک

س مسیو خلق

اگو ان ساد مدخواید را کمال روسد ،یم راید خلق
ی حوکتش س م سیو خلق

خورد ساشتا راشد ی یم وری

را گونا اا را شد کا ای ا را کمال رو ساند ی ان ساد کاملد

گوسس ا را مدینا فاضلا ی رهش

روین ا یارد ی ا ارد جایسانا رماند":خالدین فیها".

لذا س موحلا ایل «خلق » ،خدایند فوموس":لقد خلقنا اتن ساد فد اح سن قویم"(ما
ان ساد ا را رهتوین شکل آفویدیم را طو ا کا این ان ساد ییچ عیب ی نق صد ندا س ی
حضوت حق خوس ا "احسن الخالقین"(رهتوین خلق کنندگاد) معوفد کوس اس .
موحلا سیم(موحلا وری ) نیز راید را گونااا راشههد کا انسههاد ا را کمال انسههانی
روساند ی سعاست نصیب ای گوسس .رواا قویب مسالا را ذین اد مثالد استفاس مدکنیم.
یواتیماا آخوین مدلد ا را تیشهههوفتا وین کنولوژا مد سهههادند اما این یواتیما ینگام
تویاد ناگهاد سههقو مدکند .س رو سههد سلیل ی عل

سههقو  ،گاید نقص فند ا عل

سههقو معوفد مدکنند؛ یعند جزئد اد این یواتیما خواب روس کا راعث سههقو گوسید
اس .

اما گاید س رو سد س مدیارند کا یواتیما سا اا نقص فند نبوس  ،ی سلیل سقو
ا شتبا خلباد مد سانند؛ چوا کا س یدای
ساخ

ا

یواتیما کو اید کوس  ،یعند ا شکال خا ج اد

یواتیما روس ی خلباد راعث سقو شد .س رو سد م شکل سقو  ،چا ک سد

مقصو یاقع مد شوس؟ سادند یواتیما ی یا خلباد؟ رد گماد خلباد .چوا کا ای را عل
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عای

نکوسد قانود ،ریوایا ف

ی راعث را خطو افتاسد جاد خوس ی سایو م سافوین

شد؛ رنارواین راید ای ا محاکما کنند.
ما انسادیا نیز شبیا را یمین یواتیما یستیم ،آد یم اد نوع آخوین مدل ی اد یو لحاظ
کامل ،چوا کا خلق

خدایند اد یماد ارتداا خلق  ،کامل اسه ه

نا مانند اختواعات

رشوا کا را موی دماد کامل مد یارد.
خدایند انساند ا ساختا کا را کامل روسد ی س رهش  ،حیات اردا ساشتا راشد ی
ای ا مجهز را یمة یسههایل مو س نیاد نیز نموس اسهه
خلق

تس انسههاد اد نظو سههاخ

رد عیب ینقص اس  .تس مشکل یماد مسهلا سیم اس

ی

یعند اگو انساد مسیو

ا را اشتبا ی غلط رپیماید سقوطش حتمد اس .
ر سیا ا اد موسم اد سخن س را ۀ قیام
ا س تیش رگیوس آیا ممکن اس

ی جهنم نفوت سا ند ،اما اگو ان ساد ا جهنم

کا سو اد رهش

س ریای س؟ شما رواا سفو راید مسیو

ا عیین کنید ،آدگا یا س یواتیما شوید .اگو م سیو ا س س
نخواید سههید ،اگو کسههد ا ا اشههتبا یس ،دحم

روگشههتن ا یم سا س ا را جاس

اصلد روسد .حال یوچا انساد رگوید خدایند کویم اس
این سخن صحیح اس

انتخاب نکند را مق صد
ی رندگانش ا سیس

سا س

اما انساد را اختیا ا کا خدایند را ای ساس خوس ا ا انتخاب

مد کند ،ی راید خوسش ا سعاست ی ره ش

الهد ا س تیش گیوس ی آد ا رپیماید؛ نا

اینکا م سیو ریوایا ی جهنم ا س تیش گیوس ی سپس انتظا سا شتا را شد سو اد مدینا
فاضلا ی نعم

یاا رهش

س آی س!

تس اگو این ان ساد را جهنم رویس سچا نقص فند نی س ؛"اح سن الخالقین" ای ا را
رهتوین صو ت خلق کوس اما خلباد ا راید مد د س دنداد «آ ش جهنم» قوا ساس ی ای
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ا جویما کوس کا چوا اد م سیو ا صلد کا اینمایاد کا ساد ن شاد ساس اند تیویا نکوس
ی را ریوایا فتا اس !
البتا اگو افواسا را ریوایا فتا راشهههند ،اما را محض متوجا شهههدد ،ورا کنند ی ا
صههحیح ا تد گیوند ،س آد صههو ت لطش خدایند ا حم الواحمین شههامل حالشههاد
مد شوس ا را کامل روسند.
رنارواین خدایند ،این خلق

کامل ی جالب ا را ان ساد عنای

نیز را یا نشههاد ساس ؛ اید کا نا افوا س آد اسهه

کوس ی ا م ستقیم ا

نا فویط ی مطارق را فطوت ای

ا س  .ی اگو ان ساد نتواند س سنیا این م سیو ا طد کند س آخوت یم قاس نخواید روس
کا اد یا تل صوا را سالم
قیام
سوع

رگذ س .چناد کا ریاد مد کنند روخد اد ان سادیا س

مانند روق اد یا تل صهههوا عبو مد کنند  ،عد اا افتاد ی خیزاد ،روخد
ریش وا سا ند ی روخد یم سوع

کم وا .این تل صوا یماد اید اس

کا انساد س سنیا س تیش گوفتا اس .
اگو ان ساد س سنیا مؤمن حقیقد را شد ی یوآدچا ا کا خدایش رداد امو کوس انجام
سید ،س قیام

نیز اد تلد کا راطن سههیو سنیوا ایس ه  ،مانند روق عبو مد کند ،یلد

اکثو ان ساد یا س سنیا افتاد ی خیزاد س حال حوکتند ،مثالً یقتد ما مبا ک م ضاد فوا
مد سد را سوع

حوک

مد کنند اما را تایاد این ما سوع

افتاسد یا گاید را گونا اا ا س

کمکم کایش مد یارد.

کا تایماد مد لغزس ی مد افتیم ی سپس اد جا رومد

خیزیم ی سیرا را ا اساما مد سییم؛ اما گا چناد اسهه
جهنم سقو مد کند؛ دیوا تل صوا  ،تلد ا س

کا اگو تاا انسههاد رلغزس س

کا س راتا جهنم یاقع شد ا س

یعند اگو انسههاد س سنیا اندکد مواظب نباشههد س جهنم شهههوت ی گنا مد افتد.گاید
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ان ساد مو کب گنایاند مد شوس کا روخا ستن رواا ای امکاد ندا س ی یا ر سیا س شوا
خواید روس؛ مگو را ورا ی فضل الهد.
مؤمن باالخره بهشتی میشود

آی

اهلل سسهههتغیب حم

اهلل علیا مد فوموس :انسهههادیا اگو ذ اا یم ایماد س

قلبشههاد راشههد راتخو اد شههاء اهلل را رهشه

خوایند ف

اما ممکن اسه (را خاطو

روخد اد گنایاد) ا سیصد یزا سال یم س جهنم یقوف کنند! عجب نکنید .چوا کا
یمانند سنیا نی س

گذ ما ی سال س قیام

ی یو ید آدجا را انداد تنجا یزا سال

اس  .س قوآد آمد اس :
َعْوُجُ الْمَلَائِکَةُ یَالوُّیحُ إِلَیْاِ فِد یَوْمٍ کَادَ مِقْدَا ُ ُ خَمْسِینَ أَلْشَ سَنَةٍ
فوشتگاد ی یح س یدى کا مقدا ش تنجا یزا سال اس

45

را سوى ای رات مى یند

یعند اگو ان ساد نها سی ید س جهنم را شد صد یزا سال خواید روس ی ای شاد نها
یقوف شش ید س جهنم ا ریاد کوس اند.
چا رسههیا جواناند کا خانواس یا دمینا وری
آدیا ا را اماد خدا یا کوس اند .س حقیق

صههحیح ا رواشههاد فوایم نمدکنند ی
یما الش آدیا رواا آسهههایش دندگد

سنیوا فودنداد اسه ه  ،رلکا ریش و الش تد ی ماس اد رواا ا ضهههاا خوسخواید
خوسشاد اس  .را عنواد مثال رواا نوداسا کا اد متولد شد  ،ختخواب ی لباهیاا
گوادقیم

خویدا ا مد شههوس؛ س صههو د کا نوداس این مسههائل ا س ک نمد کند ی

این یزینا یاا ینگف
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صوفا رواا چشم ی یمچشمد ی ا ضاا نفس خوسشاد اس .
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فودنداد ،امان یاا الهد ی ستند ی یالدین راید س وری

ی شد این امان یا نا نها

اد لحاظ ماسا رلکا اد لحاظ معنوا نیز رکو شند .جاا ر سد ا سش ا س

کا روخد

یالدین اد اینکا فودندان شاد اد م سائل سیند مطلع شوند [ی تایبد احکام الهد شوند]
وه ی یحش

سا ند ی اظها مد کنند کا نباید مغز جواناد ا را این مسائل آلوس کوس!

س ه ی مشق فودنداد ا رهانا مد کنند را این امید کا یقتد رز گ شوند را مسائل سیند
آشنا خوایند شد.46
راغباد ا دماند کا س خ

نهالد ریش نیسهه

راید اد آد مواقب یاا تدم ا را عمل

آی س .فودنداد ،نونهاتند یستند کا راید یالدین مانند راغباد مواظب شد آدیا راشند ا
را انحواف ک شید ن شوند ی چا ر سا گاید این انحوافات را آ ساند قارل جبواد نبا شد.
حال راید سید این صوا چیس

ی چوا صوا مستقیم گفتا مدشوس.

صراط چیست

آد اد دراد قوآد تد مد رویم.

را وجا را چند آیا س را صوا مستقیم را حقیق

ن
حنِیفًا َیمَا کَا َد ِم َ
قُلْ إِنَّنِد یَدَانِد َرِّد إِلَى صه ِهوَا مُسه ْه َتقِی ٍم سِینًا ِق َیمًا ِم َّل َة ِإ ْروَایِی َم َ
الْمُشْوِکِینَ

4٧

رگو :یقیناً توی سگا م موا را ا مسههتقیم یدای
ارواییم یکتاتوس

کوس ،را سینى تایدا ی اسههتوا  ،سین

حقگوا ،ی ای اد مشوکاد نبوس

ی نیز مد فوماید:
یَمَنْ یَعْتَصِمْ رِاللَّاِ فَقَدْ یُدِاَ إِلَى صِوَا مُسْتَقِیمٍ

4٨
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ی یو کس را خدا مسّک جوید ،قطعاً را ا مستقیم یدای

شد اس

ی س آیا اا سیگو را انساد چنین خطاب مد شوس:
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا رَنِد آسَمَ أَدْ لَا َعْبُدُیا ال شَّیْطَادَ إِنَّاُ لَکُمْ عَدُیٌّ مُبِینٌ یَأَدِ اعْبُدُینِد یَذَا
صِوَا ٌ مُسْتَقِیمأ

4٩

اى فودنداد آسم ! آیا را شما سفا ش نکوسم کا شیطاد ا مپوستید کا ای رى وسید سشمن
آشکا ى رواى شماس ؟ ی سفا ش نکوسم کا موا رپوستید چود این ایى اس

مستقیم ،ی

یمانا شیطاد گوی ر سیا ى اد شما ا گموا کوس ،آیا عقّل نمىکوسید [کا تیویانش را چا

سونوش

شومى سچا شدند؟ ] این اس

سیدخى کا را شما یعد مىساسند

را ما امو شد کا یدا س را س نماد رگوییم:
ایْدِنَا الصِّوَا َ الْمُسْتَقِیمَ صِوَا َ الَّذِینَ أَنْعَمْ َ عَلَیْهِمْ غَیْوِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ یَلَا الضَّالِّینَ

ما ا را ا ِ مسههتقیم یدای

5١

فوما ».ا کسههانى [چود تیامبواد ،ص هدّیقاد ،شهههیداد ی

صالحاد کا را خاطو نشاد ساسد شایستگى]نعم ِ[ایماد ی عمل خالص ی اخالق حسنا
را آناد]عطاکوسى ،آد [انسادیاى یاتئى] کا نا مو س خشم واند ی نا گموایاد.
امام علد(ع) س ف سیو "ایدنا ال صوا الم ستقیم" فوموس اند« :خدایندا! وفیقا د ا
کا س گذ شتا رو ما ا داند سا شتد ی را روک
ا س آیند عموماد نیز و ا اطاع

آد و ا اطاع

کوسیم یمچناد اساما س

کنیم» .صههوا مسههتقیم یماد اید اسهه

کا را

فطوت ان ساد سادگا ا س  .امام صاسق(ع) س ف سیو صوا م ستقیم فوموسند :یعند
خدایندا ما ا رو اید کا را محب

و مد سد ،ی را رهش

تیویا یوهیاا کشند ی آ اا انحوافد ی یالک کنند اس
 36سوره یس آیه 51و .52
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یاصل مد گوسس ی مانع اد
ثار

ردا .
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اين صراط مستقيم خيلی دقيق است

زهر دو جانبش قعر جحيم است

خدایند ،یاجبا د ا رواا انسههاد قوا ساس کا اگو آسمد نها را امو یاجبش رپوسادس
ی دماند دیاسا اد ای نمد گیوس .اد سوا سیگو یو آدچا خدایند رو انساد یاجب

یق

کوس صالح ای س آد امو ا س  .اگو خدایند؛ نماد ،ید ،حج ی حجاب ی ...ا یاجب
کوس را این سلیل ا س

کا س خ

یجوس ان ساد شد کند ی را عباست آریا ا شوس ی

ثمو رخش گوسس.
صوا م ستقیم ،اعتقاس سقیق ا س  ،اعتقاس را خدایند ی عدل الهد را گونا اا کا این
اعتقاس موجب شوس انساد عاسل گوسس .صوا مستقیم ،اخالق نیک اس  .اکثو گنایاند
کا انساد ردادیا مبتال مد شوس حاصل انحواف اد حقیق

رو اثو ناساند ی ذائل اخالقد

ا س ؛ مانند کبو ی غوی ی سایو اموا ضد کا س یجوس ان ساد ی شا سا س کا راعث
سقو ای مد شوند.
«علم س تو و ایماد ی عمل صالح» سی رال رواا تویاد ان ساد را سوا ملکوت اعلد
ی ستند کا یو ک سد این سی ا ساشتا راشد یو ید را معواج مد یس؛ چوا کا «ال صلو
معواج المؤمن» نماد معواج مؤمن اسهه ؛دیوا انسههاد یو ید مد واند س سههایا نماد را
حضو قلب ،را ملکوت اعال س ا با راشد ی عویج نماید .صوا را یاقع یماد اید
اس

کا ما س سنیا س تیش گوفتا ایم ی س آخوت نیز یماد ج سم ا انبیا س  .اگو

انساد رتواند س سنیا ا خدا ی یدای

الهد ا س تیش گیوس ،س آخوت نیز را احتد اد

یا تل صههوا عبو خواید کوس؛ را عبا ت سیگو انسههاد را عملش س سنیا صههوا
رواا خوسش مد سادس.

ا
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اشاره به یک حدیث

ح ضوت سول(ص) س معواج م شاید نموسند مالئکا س حال ساختن ق صویاید
اد کا کشید ی متوقش مد شوند .حضوت

رواا مؤمنین یستند اما گاید ایقات سس

سلیل این امو ا جویا شدند؛ جبوائیل تا سخ ساس :مالئکا را میل خوس کا نمد کنند رلکا
منتظو مصههالحد اد جانب مؤمنین یسههتند .دماند کا مؤمنین عمل صههالحد انجام مد
سیند مصالح را مالئکا مد سد ی ینگامد کا مؤمنین سس
غفل

را سو مد روند ،آدیا نیز س س

اد کا نیک کشید ی یا س

اد کا مد ک شند .جهنم یم را یمین صو ت

ا س ؛ یعند یمینکا ان ساد م شغول گنا شوس ،مالئکا را اعمالد کا را آدیا مد سد
جهنم ا رواا ای مد سادند.
ممکن اس

سؤال شوس چگونا ممکن اس

کا رواا یک فوس یم رهش

ی یم جهنم

ساختا شوس؟! رواا تاسخ را این سؤال را مثالد وجا کنید :شما اد خانا را قصد کا ا
خیو ی یا عیاست ریما خا ج مد شوید .ا اینجا مالئکا رواا شما ره ش
کنند ،اما یمینکا را مقصههد سههیدید ،را ردگوید ی غیب
سادید .حال معلوم نیس

کا مصالح سید رواا رهش

ا آراس مد

کوسد جهنم ا رواا خوس

مد

ریش و روس ،یا رواا جهنم.

را شخصد گفتا شد دماند کا انساد ذکو مد گوید ی سبیحات ا رعا ا را دراد مد
آی س س ختد رواا ای س ره ش

کا شتا مد شوس .این شخص ر سیا خو شحال شد ی

گف  :را این حال حتما س ختاد رسیا دیاسا ا س رهش

سا یم .تاسخ شنید کا آ ا!

اما گاید ایقات را گناید کا انجام مد سیید آ شد ا مد فو ستید کا مام این س ختاد
ا مد سودانید.
تس رکوشهههیم س خ
ا ا را سوا ره ش

یجوسماد ا را اطاع

ی عباست آریا ا کنیم ی را علم ی عمل

ی نعم یاا ره شتد رواا خوس یموا سادیم .سعد کنیم مانند
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خلباند نباشیم کا منحوف شد ی مسیو ا اشتبا ف
سههقو یواتیما س کو ی ریاراد ی س یا اس ه

ی این عمل راعث سقو ای شد.

اما سههقو انسههاد س قهو جهنم ی آ ش

غضب الهد خواید روس.
چقد سشوا اس

کا انساد س ید قیام

حسوت رخو س کا چوا س ایام جواند اد

نعم یاا خداساسا اسههتفاس نکوس ی اد فوصهه یاا تیش آمد رواا افزایش علم ی
معوف

ی ایماد خوس رهو اا نبوس ا س  .دیوا یو چا ان ساد س سنیا رواا سیدد را

کمال ی معنوی

ریش و دحم

رکشد س آخوت را مقام رات وا نائل خواید شد.

پايان قسمت اول

فصل دوم

انسان رد رپتو والیت

یموا دو راه در مسير انسان قوا سا س کا دندگد خوس ا س آد مسیو قوا مد سید:

الش) ا خدا
ب) ی یا انحواف اد ا خدا کا یماد ا شیطاد اس .
را انحواف یو چند رسیا کم اد ا خدا ،انساد س ا شیطاد ی ایلیاا ای قوا خواید
خدا ی یتی

شهیطاد [کا انحواف اد حقیق

گوف

ی غیو اد یتی

یتی

سیگوا یجوس ندا س کا خداا متعال س آیة الکوسد مد فوماید:

اللّاُ یَلِدُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْوِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُ ِ
یَالَّذِینَ کَفَوُیاْ أَیْلِیَآؤُیُمُ الطَّاغُوتُ یُخْوِجُونَهُم مِّنَ النُّو ِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُیْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّا ِ یُمْ فِیهَا خَالِدُیدَ
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ی ا خداسه ]
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خدایند ،سوی کسانى اس

کا ایماد آی س اند .آناد ا اد ا یکدیا را سوى یشنایى

را س مىروس ی[لى] ک سانى کا کفو ی دید اند سوی ان شاد[یماد ع صیانگواد] طاغو ند
کا آناد ا اد یشنایى را سوى ا یکدیا را س مىروند .آناد ایل آ شند کا خوس س آد
جایسانند.
یتی

اگو انساد اد ح
ی ا شیطاد س حقیق

خدا خا ج شوس تجوم ح

سوارد ریش نیس

یتی

ی را سوا جهنم سوداد کا س سنیا را آ ش

رخل ی حسد ی کینا ی ...مد سودس ی یم س آخوت اد حم
صوا مستقیم یماد اید اس

شیطاد قوا مدگیوس

الهد محویم اس .

کا انساد ا را خدا مد ساند ی رسیا عمیق ی سقیق

ی را یک و اد مو ی روند و اد شم شیو ا س  .ی شیطاد یم س سو یمین ا قوا مد
گیوس ی خوس گفتا اس :
قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِد لَهَقْعُدَدَّ لَهُمْ صه هِوَاطَکَ الْمُسه هْتَقِیمَ ثُمَّ لَآ ِیَنَّهُمْ مِنْ رَیْنِ أَیْدِیهِمْ یَمِنْ
خَلْفِهِمْ یَعَنْ أَیْمَانِهِمْ یَعَنْ شَمَائِلِهِمْ یَلَا َجِدُ أَکْثَوَیُمْ شَاکِوِینَ
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[ شیطاد] گف [ :اکنود کا را کیفو کبوم] موا اندا ،یقیناً رو سو ا م ستقیم و [کا
یویانش ا را سعاست اردى مى ساند] س کمین رندگان
تیش ی ی تش

سو ی اد طوف اس

خوایم نشس  .سپس اد

ی اد جانب چپشاد رو آناد مى ادم ی [ ا جایى

آناد ا سچا یسوسا ی اغواگوى مىکنم کا] ریش وشاد ا سپاهگزا نخوایى یاف .
خدا فوموس :اد این جایگای

س حالى کا مستحق سودنش ی اند شدنى ریوید شو کا

قطعاً یو کا اد آناد اد و تیویى کند ،رى وسید جهنم ا اد یما شما لبویز خوایم کوس:

قَالَ اخْوُجْ مِنْهَا مَذْءُیمًا مَدْحُو ًا لَمَنْ َبِعَکَ مِنْهُمْ لَهَمْلَهَدَّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ أَجْمَعِینَ
 62سوره اعراف آیه  15و 17
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رواا این کا را علیم ی وری

ی سیو کاملد آ شنا شویم راید ان ساد ا ر شنا سیم ی

ردانیم کا را شکوفاکوسد ا ستعداسیاا خویش ا چا انداد مد وانیم را کامل رو سیم.
اگو انساد ح

وری

الهد قوا نگیوس ی را کامل نوسد ،عالی رو عدم کامل خویش

مد واند سنیا ا یم را باید رکشاند .اید کا انساد ا را کامل مد ساند ا خداس .
رواا قوا گوفتن س ا خدا ارتدا راید یوچا غیو خداسهه
کوس؛ آدگا را ایماد را خدا ی مسک را یتی

ا اد س ید ی قلب خوس خا ج

س مسیو خدا گام روساش .

فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن باهلل...
را طغیاد رومدگوسس؛ را معناا اد حد ی مود

اصههل طاغوت کا صههیغا مبالغا اسهه

جاید کوسد .رنارواین یوچیزا کا ی سیلا جاید اد مود حق را شد طاغوت مح سوب
مد شههوس .اد این یا شههیطاد ،ر  ،جایدگو ،سههلطاد جائو ،متکبو ی یو معبوسا غیو
خدا ی یو مسیو ی اید کا را غیو حق منتهد شوس رادیم طاغوت محسوب مد شوس.
ی را حقیق

رنارواین راید طاغوت ی طاغو یاد ا شناخ

ی خدا ایماد آی س ی را عوی

الوثقِد الهد م سک ج س  .خدایند اد مکنود سلیا ی ضمایو ان سادیا مطلع ا س
این مسهلا س حقیق

ی

هدیدا جدا رواا منافقین اس .

قوآد مد فوماید:
ت اکوا فد الدین قد بین الوشد من الغد
س سین ییچگونا اکواید یجوس ندا س؛ چوا کا مام سسههتو ات سیند را فطوت آسمد
یماینگ روس ی رواا انساد متعا ف اس
س حقیق

ی سین ییچگونا سستو ضد فطوت ندا س.

تیام سین سعوت را سههوا خدا اسه

ی امکاد ندا س انسههاد را خدا ایماد

ساشتا راشد اما سیندا نباشد .اگو کسد خدا ا شناخ  ،ای ا منبع یو خیو ی روکتد مد
یارد دیوا یو آ امش ی سعاس د را خداشناسد ی سین ی یاس ی ذکو معبوس رو مد گوسس.
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نو ایماد آدچناد راید س قلب انساد جلد یارد کا غیو اد خدا چیزا س س ید قلب
راقد ن ما ند ی ایماد س قلب انسهههاد راید مانند خود س عویق ی گ یا ی شهههویاد
حیا داش جا ا شوس ،ی رو جوا ح ی اعمال ی افکا ش اثو رگذا س .دیوا ایماد نها یک
حقیق

اسهه

ی غیو اد آد ا طاغوت اسهه  .ا خدا این اسهه

کا انسههاد س مام

ارعاس(عقل ،جوا ح ،علم ی )...انسهههاد الهد شهههوس ی رداند کا خدایند اد یما لحاظ(فکو ،
خیال )...،محیط رو ان ساد ا س  .رنارواین ان ساد راید مواقب مام افکا ی خیاتت ی اعمال
خوس راشد ی س یما دمینا یا س مسیوا گام روسا س کا خدایند روایش قوا ساس اس  .اگو
یما انساد یا را ا مستقیم رویند یمگد الهد ی ح

یتی

خدا خوایند روس.

اهلل یلد الذین امنوا یخوجهم من الظلمات الدِ النو
کا ایماد آی سند ی آدیا ا اد ظلم

خدایند یلدّ آدیاید اسه ه

کوس ی را سهههوا نو (نو حقیقد خدایند اسه ه
کنند) یدای

ی ا یکد خا ج

کا یما موجوسات راید را ای وجا

مد کند.

انساد س یما حال حتد س خواب ،س حال سیو کوسد را سوا خداس  ،تس مد واد
دندگد خوس ا را گونا اا نظیم کوس کا یما اعمال ی افکا نیز س ا خدا ی الهد گوسس.

شخیص ی شناخ
سیو ی معوف

س یند اس

ا مستقیم ی گام نهاسد س آد رسیا سشوا اس  .صوا یک
کا این سیو فهمیدد(علم تیدا کوسد) ،تذیوفتن(یقین ی رای

ساشتن) ی عمل کوسد(را موحلا اجوا س آی سد) اس .
اگو انساد مستقیم شوس ،صوا

ا خواید شناخ

ی اگو صوا

ا رشناسد ،مستقیم

مدگوسس.
یند ی ا یکد اس ه  ،نو مطلق خداس ه

ی انسههاد آفوید شههد ا نو مطلق ا

ر شنا سد ،ی را این نو منو شوس ی س جذرا این نو قوا گیوس .اداین ی ائما اطها ی
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مع صومین(ع) میزاد ی وادیا اعمال ی ستند ،ان ساد مد واند را سنجیدد اعمال خوس
نسب

را ائما(ع) ،رداند ا چا انداد س ا خدا اس .

عالی رو سشوا ا ا  ،مسهلا مهم ی سشوا سیگوا نیز س این دمینا یجوس سا س ی آد
استقام

رو این ا اس  .چا ر سیا ان سادیاید کا س م سیو قوا گوفتند اما استقام

نکوس ی اد اساما ا راد ماند اند .این مسههلا نشهاد مد سید کا اسهتقام

رو صهوا ،

رسیا سشوا اس .
راهبر و راهنما کیست؟

انساد راید ح
فوموس وری
امام

یبواد الهد ی کتب آسماند ،آدگونا کا خالق انسادیا معین

وری

شوس ا را کامل ی شد معنوا رو سد .رنارواین رواا شناخ

ی یبوا اد سیدگا اسالم راید سی موضوع دیو ا را سق

فل سفا

رو سد کنیم:

 )1معنا یمفهوم یاژ امام
 )2بیین این یاقعی

کا اد سیدگا ا سالم عقائد ی اعمال ان ساد چگونا راید را شد ی

چگونا مورد ی اینماید ا راید انتخاب کوس .قوآد سی نوع امام ا معوفد مدکند ی را
«امام

مثب

ی امام

منفد» .اشا شد .

ان ساد سا اا سی رُعد ا س ؛ یکد رُعد ظایوا ،کا یماد ج سم ان ساد ا س
رُعد راطند ای کا یماد یح ی یاد ی رُعد ملکو د ی حقیق

ی سیگو،

انساد مد راشد.

اعمال انساد نیز سا اا سی رُعد اس  – 1 :رعد ظایوا  – 2رعد راطند
امام کسد اس

کا مو س تیویا قوا مد گیوس؛ رنارواین را این عویش امام

آفوینش مطوح اس  .دیوا یو چیزا کا الگو قوا گیوس ،امام اس

س سطح

خوا انساد راشد یا

غیو انساد ،گاید یک کتاب نقش یک امام ا رواا انساد ایفا مد کند؛ حال چا این امام
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حق راش ی انسههاد ا را حقیق

روسههاند ی چا راطل ی انسههاد ا اد حقیق

ی یدف

آفوینش سی کند.
رنارواین سی مسهلا س راب امام مطوح اس :
 )1یو آدچا مو س الگو قوا گیوس -چا انساد یغیوانساد -امام اس .
امام رو حق راشد یا س مسیو راطل گام رگذا س ی یبوا کند.

 )2ممکن اس

س ارطا را ان ساد ،امام ک سد ا س

کا الگوا ی اینما را سوا شد ی کامل یا

انحطا راشههد .رنارواین امام مد واند الگوا شههد معنوا ،ی راعث کامل س سههیو
صعوسا انساد شوس ی نیز مد واند الگوا انحطا راشد ی راعث سیو نزیلد انساد س
اسفلالسالفین شوس.
ی چود یجوس انساد اد سی قطب متضاس ی متناقض سوچشما گوفتا :یک قطب ماسا
کا سا اا خوا ستا یا ینیادیاا خاص را خوسش ا س

ی یک قطب معنوا کا سا اا

نیادیائد مغایو را قطب ماسا ای س  ،خدایند ای ا خلق کوس ا خلیفا اسماء ی صفات
الهد یا دمین گوسس .رد گماد انسههاد اد ردی ولد خلیفا اهلل نیسه
چنین استعداسا اس
ح

وری

کا راید آد ا را فعلی

یلد.رالقو سا اا

ساند ،رنارواین رواا کسب این مقام راید

قوا گیوس.

والیت در قرآن

قواد را سی گوی اد ائما اشا سا س؛ آناد کا یبواد یدایتند ،مد فوماید:
ت َی ِإقَا َم الصه َّهلَا ِۀ َیإِیتَاء ال َّزکَا ِۀ
خ ْیوَا ِ
ل ا ْل َ
ح ْینَا ِإ َل ْی ِه ْم ِف ْع َ
یَجَعَلْنَایُمْ أَئِمَّۀً َی ْهدُی َد ِر َه ْم ِونَا َی َأ ْی َ
یَکَانُوا لَنَا عَارِدِینَ

54
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ی آناد ا تیشوایانى قوا ساسیم کا را فوماد ما یدای

مىکوسند ی را ایشاد انجام ساسد

کا یاى نیک ی رو تاساشتن نماد ی ساسد دکات ا یحى کوسیم ی آناد توستند ما روسند.
ی نیز مد فوماید:
یَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّۀً یَهْدُیدَ رِهَمْوِنَا لَمَّا صَبَوُیا یَکَانُوا رِآیَا ِنَا یُوقِنُودَ

55

ی چود شههکیبایى کوسند ی را آیات ما یقین ساشههتند روخى اد آناد ا تیشههوایانى قوا
ساسیم کا را فوماد ما [موسم ا] یدای

مىکوسند.

ی گویید سیگو ک ساند اند کا را سم

راطل حوک

کوس ی موسم ا نیز را انحطا

سعوت مد کنند:
یَجَعَلْنَایُمْ أَئِمَّۀً یَدْعُودَ إِلَى النَّا ِ یَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا یُنصَوُیدَ

56

ی آناد ا تیشههوایانى کا را سههوى آ ش مى خوانند گوسانیدیم ی ید سههتاخیز یا ى
نخوایند شد.
ی نیز س آیا سیگو س را ائما کفو چنین آمد :
یَإِد نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُم مِّن رَعْدِ عَهْدِیِمْ یَطَعَنُواْ فِد سِینِکُمْ فَقَا ِلُواْ أَئِ مَّۀَ الْکُفْوِ إِنَّهُمْ تَ أَیْ مَادَ
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُودَ

5٧

ی اگو سوگندیاى خوس ا تس اد تیماد خویش شک ستند ی شما ا س سینتاد طعن
دسند تس را تیشههوایاد کفو رجنگید؛ چوا کا آناد ا ییچ تیمانى نیسهه  ،راشههد کا [اد
تیمادشکنى] راد ایستند.
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رنارواین یاژ امام اد نظو لغ

را یو الگو ی یبوا اطالق مد شهوس ی اختصهاص را ائما

مع صومین(ع) ندا س .اد این ی اگو عد اا تیوی فوسا شوند ی ای موسم ا را سوا یدفد
یدای

کند ،را یا یاژ امام اطالق مد شوس ی یکد اد معاند امام یماد «تیشوا» اس .

امامت منفی و مثبت

مفهوم امام
اا اس
اس ه

این اس

مثب

انسانی

کا انساد را ایج ی نهای

روسد ،امام

مو با

کا یما انسادیا مد وانند را آد روسند اما مقام امام معصوم مو با اا خاص
ا س مسههیو کامل ی یدف خلق

کا رشههوی

مخصوص معصومین(ع) اس
رنارواین اثیو وری
ان ساد ح

وری

یبوا مد کند ی امام

مطلق

ی فقط اماماد معصوم مد راشند.

الهد رواا سیدد را مقامات یاتا انسانی

رسیا مهم اس  .اگو

الهد قوا گیوس ی تیوی یبواد الهد ی سلیم حق شوس ،س موحلا

ایل س دمو مسلماناد اس  ،رعد اد آد را کامل رات وا سس

یافتا ی اعتقاسات ای س

قلب اثو کوس ی مؤمن مد شههوس ی س دمو مؤمنین ،راد یم را موحلا رات وا صههعوس
کوس ی متقد مد شوس ،سپس اد ا صحاب یمین ی س نهای
یات وین س جا انسانی

کا اعلد علیین اس

سس

اد مقورین مد شوس ی را

مد یارد.

حال را وجا را این نموسا را جمع رندا رحث مد توسادیم ی خالصههها یتی
قوآد ا س این صویو مالحظا مد کنیم.

س
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رنارواین :اگو ان ساد س م سیو سیو صعوسا ،ایماد ی شناخ

حق قوا گیوسی تیوی

یبواد الهد ی سلیم حق شوس ،را و یب جزء م سلمین ،مؤمنین ،متقین ،مقورین ،ی اد
اصحاب الجنة ی اعلد علیین قوا مد گیوس .ی چناد چا س مسیو سیو نزیلد ی انحطا
قوا گیوس ی تیوی یبواد طاغو د راشهههد ،را و یب جزء کافواد ،مشهههوکین ،منافقین
مسههتکبوین ،ی اصههحاب النا ی س اسههفل السههافلین قوا خواید گوف  .یو سههیوا ا
انتخاب کند ح

سوتوستد یبواند قوا مدگیوس ی اختیا را خوس ایس .

یبواد الهد س سیو صعوسا؛ صالحین ،شهداء ،صدیقین ،نبیین ،ی یبواد طاغو د
س سیو نزیلد؛ مفسدین ،ظالمین ،متوفین ی ایلیاء شیطاد خوایند روس.
هدایت الهی و مظهر اسماء

ی طبق آیا  3١سو رقو کا فوموس «اند جاعل فد ات ض خلیفا» خدایند ان ساد ا
خلیفا خوس س دمین قوا ساس(خلیفا اسهههماء ی صهههفات) ،این انسهههاد مد واند را
هدایتهای الهد مظهو اسماء خدا گوسس؛ مظهو خداید کا لا اتسماء الحسند ی یو اهلل
الوحمن ،الوحیم ،الملک ،القدیه ،السهههالم ،المؤمن،المهیمن ی خلیفا خداا ؤیف ی
یاسا قوا گیوس؛ خداید کا انسهههاد ا خلق کوس ی ا ا را ای نشهههاد ساس ی نیز را یا
اختیا ساس کا را ا اس خوس ح

یتی

خدا قوا گیوس:

اللَّاُ یَلِدُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْوِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّو
خدایند یلد مؤمنین اس
کند .ی ح

یتی

کا آناد ا اد ظلم

خدا را و یب یتی

ایلیاا الهد ی مؤمنین قوا مد گیوس.

کفو ی شوک را سوا نو یدای

تیامبواد ی یتی

مد

ائما اطها (ع) ی یتی

 71ثمره درخت وجود

تس اگو شاکو راشد را یدای یاا الهد ،س این صو ت ایل سلیم امو الهد مدشوس
ی س موحلا رات و جزء مسلمین هه مؤمنین هه متقد هه ی اد مقورین قوا مد گیوس.
صفات مسلمین

صههفات مسههلمین س سههو یاا یونس آیا  ،٨4احقاف آیا  ،15ال عمواد آیا  ٨4ریاد
شد اس .
یَقَالَ مُوسَى یَا قَوْمِ إِدْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ رِاللَّاِ فَعَلَیْاِ َوَکَّلُوا إِدْ کُنْتُمْ مُسْلِمِینَ

5٨

ی موسههى گف  :اى قوم من! اگو را خدا ایماد آی س اید ،تس رو ای وکل کنید اگو اد
سلیم شدگاد [س روارو فومادیاى حق] یستید.
صفات مؤمنین

صفات مؤمنین ا س سو رقو آیات  2ا  5مد خوانید:
ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا َیْبَ فِیاِ یُدًى لِلْمُتَّقِینَ ﴿ ﴾2الَّذِینَ یُؤْمِنُودَ رِالْغَیْبِ یَیُقِیمُودَ الصه هَّلَاۀَ
خ َو ِۀ
ک َیرِالْآ ِ
ن َق ْب ِل َ
ک َیمَا ُأ ْن ِز َل ِم ْ
ن ُی ْؤ ِمنُو َد ِر مَا ُأ ْن ِز َل ِإ َل ْی َ
یَمِ مَّا َدَقْنَایُمْ یُنْفِقُودَ ﴿ ﴾3یَا َّلذِی َ
یُمْ یُوقِنُودَ ﴿ ﴾4أُیلَئِکَ عَلَى یُدًى مِنْ َرِّهِمْ یَأُیلَئِکَ یُمُ الْمُفْلِحُودَ

5٩

س [یحى روسد ی حقّانیّ ] این کتابِ [را عظم ] ییچ شکى نیس  ،سواسوش رواى
توییزکا ادْ یدای

اس ه  »2«.آناد کا را غیب ایماد سا ند ی نماد ا رو تا مىسا ند ی اد

آدچا را آناد یدى ساس ایم انفاق مى کنند »3« .ی آناد کا را آدچا را سهههوى و ی را
آدچا تیش اد و نادل شد  ،مؤمن یستند ی را آخوت یقین سا ند »4«.آنانند کا اد سوى
توی سگا شاد رو [ ا ِ] یدایتند ی آنانند کا [رو موانع ا سعاست] تیویدند.
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صفات متقین

ی صفات متقین س سو رقو آیات 3ی 4ی آیا  1٧٧ی نیز آیا  241ریاد شد اس .
نیکى [یاقعى ی کامل ،کا شای ستا ا س
فتا ] ک سانى ا س

س یما امو شما مالک قوا گیوس ،منش ی

کا را خدا ی ید قیام

ی فو شتگاد ی کتاب آ سمانى ی تیامبواد

ایماد آی س اند ،ی ثوی شاد ا را آد کا سیس

سا ند را خویشاد ی یتیماد ی س ماندگاد

ی س ا ماندگاد ی نیادمنداد ی [س ا آداسى] روسگاد مى سیند ،ی نماد ا [را یما
شههوایطش] روتاى مى سا ند ،ی دکات مى توسادند ،ی چود تیماد رندند را تیماد خویش
یفاسا ند ،ی س نگد ستى ی هید ستى ی نج ی ریما ى ی ینگام جنگ شکیبایند ،اینانند
کا [س سینسا ى ی تیویى اد حق] اس

گفتند ،ی اینانند کا توییزکا ند.

6١

در قیامت مردم سه گروه هستند

س سو یاقعا مد خوانیم کا س ید قیام

موسم را سا گوی قسیم مد شوند.

یَکُنْتُمْ أَدْیَاجًا ثَلَاثَةً ﴿ ﴾٧فَهَ صْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أَ صْحَابُ الْمَیْمَنَةِ ﴿ ﴾٨یَأَ صْحَابُ الْمَ شْهَمَةِ
مَا أَ صْحَابُ الْمَ شْهَمَةِ ﴿ ﴾٩یَال سَّارِقُودَ ال سَّارِقُودَ ﴿ ﴾1١أُیلَئِکَ الْمُقَوَّرُودَ ﴿ ﴾11فِد جَنَّاتِ
النَّعِیمِ ﴿ ﴾12ثُلَّةٌ مِنَ الْهَیَّلِینَ ﴿ ﴾13یَقَلِیلٌ مِنَ الْآخِوِینَ ﴿﴾14
ی شههما سهها گوی شههوید »٧«:سههعاس منداد ،چا رلند مو با اند سههعاس منداد !« »٨ی
شههقای منداد ،چا سیدتایااند شههقای منداد !« »٩ی تیشههى گیوندگاد [را اعمال نیک] کا
تی شى گیوندگاد [را حم

ی آمودش] اند »1١«،ایناد مقورانند »11«،س ره ش یاى تو

نعمتند »12«.گوییى رسیا اد تیشینیاد »13«،ی اندکى اد تسینیاد.
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مقام مقربین

بر رين مقام ،مقام مقربين اس

ی مصداق را د آد حضوت سول اکوم(ص) اس

کا مظهو اسماء اهلل مد راشد .جایگا مقورین ،اعلد علیین اس :
عَلَى سُوُ ٍ مَوْ ضُونَةٍ ﴿ ﴾15مُتَّکِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَارِلِینَ ﴿16یَطُوفُ عَلَیْهِمْ یِلْدَادٌ مُخَلَّدُیدَ ﴿﴾1٧
رِهَکْوَابٍ یَأَرَا ِیقَ یَکَهْهٍ مِنْ مَعِینٍ ﴿ ﴾1٨لَا یُصه هَدَّعُودَ عَنْهَا یَلَا یُنْزِفُودَ ﴿ ﴾1٩یَفَاکِهَةٍ مِ مَّا
یَتَخَیَّوُیدَ ﴿ ﴾2١یَلَحْمِ طَیْوٍ مِمَّا یَ شْتَهُودَ ﴿ ﴾21یَحُو أ عِینٌ ﴿ ﴾22کَهَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُودِ ﴿﴾23
جَزَاءً رِمَا کَانُوا یَعْمَلُودَ ﴿ ﴾24لَا یَسْمَعُودَ فِیهَا لَغْوًا یَلَا َهْثِیمًا ﴿ ﴾25إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا

61

رو خ یایى د راف  »15«،س حالى کا یرویى یکدیگو رو آد یا کیا سا ند»16«.
نوجوانانى یمی شا نوجواد یموا [رواى خدم ] تیوامون شاد مىگوسند »1٧«،را قدح یا ی
کود یا ی جام یایى اد راس ناب ی تاک »1٨«،کا اد نوشیدنش نا سوس س گیوند ،ی نا مس
ی رى خوس شههوند »1٩«،ی میو یا اد یو نوعى کا اختیا کنند »2١«،ی گوشهه

توند اد یو

گونااى کا رخوایند »21«،ی حو یانى چ شم س ش  »22«،یمچود مویا ید تنهاد شد س
صههدف »23«،تاساشههى اسهه

س روارو اعمالى کا یموا انجام مى ساسند »24«.س آدجا نا

سخن ریهوس اى مىشنوند ،نا کالم گنا آلوسى »25«،مگو سخنى کا سالم اس

ی سالم

62

والیت طاغوت بر کافران

اما اگو انسهههاد ،نعم
خا ج شد ،ح

یتی

یدای یاا الهد ا کفواد کوس ی اد یتی

شیطاد ی ایلیائش قوا مد گیوس ،س این صو ت س ظلمات

حیوت ی شک ی وسید ی گنا قوا مد گیوس.
 51سوره واقعه آیات  15تا 25
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خدا ی ایلیاا ای
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یَالَّذِینَ کَفَوُیا أَیْلِیَاؤُیُمُ الطَّاغُوتُ یُخْوِجُونَهُمْ مِنَ النُّو ِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
ی آدگا ح

یتی

63

یبواد طاغوت قوا مد گیوس ،کا آناد ایلیاا شههیطاد ،متوفین،

ظالمین ،ی مفسدین یستند ی جزی کافوین ،مشوکین ،منافقین ی متکبوین مد گوسس.
صفات كافرين س سو رقو آیا  6ی  1٧1ی 212؛ صفات منافقين س سو منافقود
 1ا  3ی نساء  142ی ورا 6٧؛ ی صفات متکبرين س سو نحل آیا  22ی منافقود  5ی
اعواف  ٧6ریاد شد اس .
تس شیاطین را صفا د مانند ع صیاد ی گنا  ،خوسرو وریند ،ی ماسیگوا ،وطئا ،س یغ
ی زییو ،یسوسا ی انحواف اد حق ،ایلیاا خوس ا احاطا مد کنند.
قوآد مد فوماید :ک ساند کا کافو شدند سوتو ستاد آناد طغیانگوانند کا آناد ا اد نو
را سوا ا یکد یا مد روند؛ آناد ایل آ ش یستند ی قطعا س آدجا جایسانا اند.
تس اا ان ساد! مواظب راش ا یموا خوس ا ح

وری

یبواد الهد قوا سید ی

اد خوستوسههتد ی تیویا یواا نفس اجتناب نماید .ا را موحلا رات وا روسههد .چود
گویید کا ا غیو خدا ا س تیش گوفتند ایلیاا آدیا طاغوت خواید روس ی شههیاطین
جن ی انس یبوا آدیا ا رو عهد مدگیوند؛ س این حال

تیویاد آدیا مفسهههدین،

طاغین ...،مدرا شند کا این افواس قبال" متوفین روسند .متوفین ک ساند ی ستند کا سی س
سا ند یمیشهها س سنیا خوش راشههند ی خوشههد سنیا ا رو آخوت وجیح مد سیند ی اد
آخوت غافل مد مانند .ی س دمو کافوین ،مشههوکین ،منافقین قوا مد گیوند(.ریاد این
گوی یا س صویو اس )
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تس ریاییم دندگد خوس ا رو اسههاه قانود خلق
س سههایا یتی

الهد قوا سییم ا میو ی ثمو س خ

رو تا کنیم ی س خ

یجوس خوس ا

یجوسماد خلق را اخالق الهد

گوسس؛ دیوا س اه یتی  ،خداید قوا سا س کا «یو الولد الحمید» ،تس خوس ا ح
یتی

خداید قوا سییم کا «مالک ،ی صههانع ،ب ،صههمد ،احد ،موید ،رصههیو ،خبیو،

علیم ی جبا ی حمن ی حیم ی سالم ی مؤمن ی مهیمن ی شکو » اس ؛ ا س نهای ،
رهش

روین ی قوب الهد عند ملیک مقتد نصیبماد گوسس.

معرفی زیانکارترین انسانها

قُلْ یَلْ نُنَبِّئُکُمْ رِالْهَخْسه هَوِینَ أَعْمَالًا ﴿ ﴾1١3الَّذِینَ ضه هَلَّ سه هَعْیُهُمْ فِد الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا یَیُمْ
یَحْسَبُودَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُودَ صُنْعًا»

64

رگو آیا شما ا اد دیانکا وین موسم آگا گوسانم(( )1١3آناد) کسانىاند کا کوشششاد
س دندگى سنیا را ید فتا ی خوس مىتندا ند کا کا خوب انجام مىسیند.

این سخن اد جانب خدایند اس

کا سولش ا مو س خطاب قوا مد سید کا موسم

ا را این سخن آگا سادس .آیا نشاد مد سید این گوی خاص اعمال صالحد ا انجام
مد سیند ،اما عمل آد یا ریجا ی ردید ثمو ی نتیجا مطلوب اسه ه  .را عبا ت سیگو،
ثمو اا ا کا راید اد عمل خویش روساشهه

کنند نخوایند کوس؛ دیوا ساشههتن معوف

الهد را س نظو گوفتن یدف خلق  ،موجبات شههد ی یدای
ردید معوف

ی اخالص مد شههوس ی

ی معا ف الهد اعمال انسههاد عالی رو این کا راعث شههد ی یدای

نمد شوس ،موجب ضالل
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ی گمواید نیز مد گوسس.

ای
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مد واد گف

رشو اد ردی ولد سانشجو اس

ی اد دماند کا مکیدد شیو ا مد آمودس

س حال یاسگیوا ا س  ،علیم ان ساد فقط مخ صوص ی یس را مد سا نی س
معلم ،تد ی ماس  ،طبیع
مکتب انبیاء ا س

رلکا اد

ی اجتماع نیز س هیا مد آمودس .رنارواین ر شو را ح صیل س

کا را علم ی معوف

الهد نائل مد شوس ی را کمال مطلق ی سعاست

اردا کا خالق انسادیا رواا آدیا قوا ساس اس

سس

مد یارد.

خدایند س قوآد کویم مد فوماید":أَكْثَرهُمْ لَا يَعْقِلونَ" 65مگو نا اینکا یکد اد ارعاس
اصههلد ی نعم
نع م

خداساسا انسههاد ،عقل اسهه ؟ قوآد مد فوماید اکثو انسههادیا اد این

رز گ ی رُ عد عقلد خوس اسهههت فاس نمد کن ند .ی س آ یات سیگوا نیز مد

فوماید":أَكْثَرهُمْ لَا يَعْملونَ" ی"أَكْثَرَهُمْ ال يَ شْکرونَ" .66یعند اکثو موسم را اینکا عقل
سا ند اما اد عقل خوس ا ستفاس نمد کنند ،ی را یجوس اینکا خدایند ر شو ا را گونا اا
آفوید کا مد واند را مقام یاتید روسهههد ،یمادگونا کا خدایند اسهههماء ا را آسم
آموخ

انساد قاس اس

را این مقامات روسد.

ا ما چود"أَكْثَرهُمْ لَا يَعْقِلونَ" ی"أَكْثَرهُمْ لَا يَعْلمُونَ" 6٧ی"أَكْثَرَهُمْ ال يَشددْکرونَ"
ریش و موسم اد ا ستعداسیاا خداساسا خوس محویمند؛ دیوا اد نعم یاا ردکواد الهد،
نها اد نعم یاا ماسا نظیو خو ی خواب ی امو ماسا استفاس مدکنند س صو دکا
ان ساد را آد ا ستعداس ی قد د کا خدایند را ای ساس ی را آد فهم ی معوف  ،مد واند را
جاید روسد کا خلیفا الهد گوسس ،یلد اکثو موسم اد «عقل» کا یسیلا مییز رین حق ی راطل
اس

استفاس نمدکنند ی شاکو نعم یاا خداساسا نیستند .قوآد مد فوماید:

56سوره حجرات ،آیه ( 3بیشترشان نمىفهمند)
55سوره یونس ،آیه (50بیشترشان سپاسگزار نیستند)
57سوره یونس ،آیه (66بیش ترشان نمىدانند)
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ن لَا
ب لَا َی ْف َقهُو َد ِر هَا َی َل ُه ْم َأ ْع ُی ٌ
س َل ُه ْم ُقلُو أ
ن یَا ْل ِِّ ْن ِ
ج ِّ
ن ا ْل ِ
ج َه َّن َم َکثِیوًا ِم َ
َی َل َق ْد َذ َ ْأ نَا ِل َ
یُبْصِوُیدَ رِهَا یَلَهُمْ آذَادٌ لَا یَسْمَعُودَ رِهَا أُیلَئِکَ کَالْهَنْعَامِ رَلْ یُمْ أَضَلُّ أُیلَئِکَ یُمُ الْغَافِلُودَ

6٨

مسهههلماً رسهههیا ى اد جنّیاد ی آسمیاد ا رواى سیدخ آفوید ایم [دیوا] آناد ا سل یایى
اس

کا را ی سیلا آد [معا ف الهى ا] س نمىیارند ،ی چ شمانى ا س

[حقایق ی نشانایاى حق ا] نمىرینند ،ی گوشیایى اس

کا و سط آد

کا را یسیلا آد [سخن خدا

ی تیامبواد ا] نمى شهههنوند ،آناد مانند چها تایانند رلکا گموا وند ،اینانند کا غافل
[ادمعا ف ی آیات خداى] اند.
تس را این مقدما اکثو انسادیا را سنبال شیطاد مد یند نا را سنبال حقیق
چوا؟ چود ان ساد یقتد ان سانی

ی ا خدا،

خوس ا شکوفا ساخ  ،مد واند نو ینو انی

ا

ربیند؛ یقتد انسههاد شههد ،فوق خوس ا را حیواند کا اد عقل رهو اا ندا س ی دندگد ای
یمین دندگد ماسا ی غذائد ی علفد ی رهتوین جایگا ای س مو ع ا س

س ک مد کند.

مته سفانا آسمد رواا سیدد را خوا ستا یاا ماسا خوس مو ب س کاتو ا س
شکوفاشدد انسانی

اما را

خویش وجهد نمدکند .چوا این یما اکید مد شوس خوسشناسد

دمینا خدا شناسد اس ؟ اینکا انساد خوسش ا رشناسد یعند چا؟ یعند انساد شوس.
را قول مولوا:
دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر كدز ديو و دد ملولدم و اندسانم آرزوست
گفتند يافت می نشود ،جسته ايم ما

یقتد ان سانی

گفت آن كه يافت می نشود آنم آرزوست

ان ساد شکوفا مد شوس ،کا را «معوف

نها ییکل ی ج سم ظایوا نی س
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الهد» نائل آید .مواس اد ان ساد،

رلکا مواس موجوسا ا س

کا سا اا م شاعو ی س ک
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انسههاند راشههد؛ یعند س ک ای اد س ک ماسیات فوا و راشههد ی فهمش محدیس را ماس ی
ماسیات اد قبیل غذا ،توشاک ،مسکن ،ی ...نباشد .اگو این موجوس(انساد) حقیقتا انساد
ش هوس س ک ی شههعو سیگوا تیدا مد کند ،رصههیوت مای ائد مد یارد ی ا س ک ی فهم
انساند تیدا نکند نمد واند اد انوا الهد ی قوآد ی کتب آسماند استفاس کند.
خدایند عالمیاد مد فوماید":قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا"

6٩

کسد را سعاست مد سد کا را

زکیا ،خوس ا اد آلوسگد یاا یحد ی یاند ،ی افکا انحوافد ی ذائل اخالقد تاک،
ی نیز خوس ا وری
یدای

کند .آد کسههد کا مد خواید را سههعاست روسههد راید اد یسههایل

ی سعاست استفاس کند.

کنترل غرایز

اگو انساد غوایز خوس ا ح
تس

کنتول عقل س نیای س ی عدیل نکند مانند حیواد رلکا

و اد حیواد خواید روس(دیوا حیواد ضوی ت حیواد روسنش ایجاب مدکند کا

چنین صفا د سا شتا را شد( صفات حیواند ی س ندگد) چواکا ای فاقد عقل ا س  .س
صههو د کا انسههاد را ساشههتن عقل ،اگو مانند حیوانات عمل کند ی صههفات حیواند ی
س ندگد خوس ا ح

یدای

عقل قوا ندید ی عدیل نکند ،تسه ه

و ی تلید و اد

حیواد مد شوس.
خوس شنا سد ان ساد اد این لحاظ ا س

کا سی رُعدا روسد خوس ا س ک کند ی رواا

شههد ی عالد خویش کوشههش نماید ا خوس ا را یدف خلق
شناخ

راعث عظم

انساد مد شوس.

56سوره شمس ،آیه (6هر که در پاکی آن کوشید رستگار شد)

یماینگ سههادس .این
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خدایند س قوآد ،مواحل آفوینش انسهههاد ا ریاد کوس ی دماند کا را آفوینش رُ عد
معنوا ای سههید را خوسش آفوین گف ؛ چناد کا س سههو مؤمنود آیات 12،13،14
را این مسهلا اشا شد اس :
یَلَقَدْ خَلَقْنَا الِِّْنسَادَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ...

٧١

ی را یقین انساد ا اد عصا اى اد گل آفویدیم ( )12سپس ای ا [را صو ت] نطفااى
س جایگایى ا ستوا قوا ساسیم( )13آد گا نطفا ا را صو ت علقا س آی سیم تس آد
علقا ا [را صو ت] م ضغا گوسانیدیم ی آد گا م ضغا ا ا ستخواد یایى ساختیم رعد
استخواد یا ا را گوشتى توشانیدیم.
ثُمَّ أَنشَهْنَا ُ خَلْقًا آخَوَ فَتَبَا َکَ اللَّاُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ

٧1

(آد گا [جنین ا س ] آفوینشهههى سیگو تد ید آی سیم؛ آفوین راس رو خدا کا رهتوین
آفوینندگاد اس )
س آیات فوق تس اد این کا حضهههوت حق خلق
معنوا ای اشا یعظم

اگو عظم

انساد ا س حقیق

ماسا انسهههاد ا ریاد مد کند را رعد

را خاطو سی رعدا روسنش مطوح مد کند.

انساد نها را رُعد یحاند ای روس راید مالئکا یموا اد انساد رات و راشند

چوا کا مالئکا سا اا یح مجوس یسهههتند ی س خلقتشهههاد ریش و جاا آفوین گفتن
سا ش

اما ان ساد سا اا سی رعد مت ضاس ی متناقض ا س

ی را یماینگد این سی رُعد را

کامل مد سههد .مثال اگو فقط س رُعد ماسا ی حیواد شههد کند اد حیوانات یم جلو
مد دند ی کا یاید مد کند کا رعضد اد حیوانات نیز را این یقاح

انجام نمد سیند .ی

یم مد واند را جاید روسد کا حتد اد مالئکا رو و ی رات و شوس .رنارواین س یو یک اد
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این ارعاس مد واند را کامل روسهههد .یلد اگو س رُعد معنوا ی خدا گونا یعند(نفخا
الهد) را کامل سههید خلیفا الهد مد گوسس؛ را این معنا کا اسههتعداسیا س ای را فعلی
سید ی نموسا انساد کامل مد گوسس ی آیینا مامنما ی مظهو اسماء اهلل مد شوس.
رنارواین امام  ،را معند ینموند ی یبوا را یدف نهاید آفوینش انسههاد اسهه
قوا گیوند ،را سوا کامل مطلق حوک

امتد کا س ارطا را این شکل امام

ی

خوایند

کوس ی را سعاست خوایند سید.
اگو ان ساد س رُعد سیم(رعد ماسا کا شامل یوهیاا ت س

اس ) س جه

عکس

فلسههفا آفوینش قدم رگذا س ،رادیم را کامل مد سههد ی امام مد گوسس؛ را این معنا کا
استعداسیاا تلید س ای را فعلی

مد سد ی مظهو ی نمونا تلیدا ی آلوسگد مد گوسس.

س این مع نا(مع ناا سیم) ا مام را مع ناا ینموند ی یبوا را انح طا ی س ج ه
عکس فلسفا آفوینش اس

یامتد کا س این ارطا را این شکل راشد س حال فتن را

سوا تستد ی انحطا مطلق اس .
رنارواین انساد س یو یک اد سی مسیو فوق را یو انداد کا رتواند استعداسیاا خوس ا
شکوفا کند مفهوم امام ی امام
روسد کا ایج نهاید قلعا اا اس
تس امام
اس

مثب

را طو ن سبد س ای حقق مد یارد؛ ا را امام
کا یک انساد مد واند را آد سس

مد شوس ی ای س م سیو امام
امام  ،امام

یارد.

س ارطا را کامل رُعد معنوا ی یح انسهاد اسه  .ی آد روناما اا

کا استعداسیاا خداگونا ،س اثو وری
مثب

مطلقا

رُعد معنوا ی الهد س س ید انساد شکوفا

گام روسا شتا ی را یتی

مثب

مد سد کا را این نوع

گفتا مد شوس ی اگو انساد استعداسیاا تلید خوس ا س اثو وری

رُعد ماسا شکوفا کند س م سیو امام

منفد گام روسا شتا ی را یتی

منفد مد سد.
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آسمد مد واند یو سی رُعد خوس ا اعم اد ماسا ی معنوا را کامل روسههاند ی س یماد
رُعد امام گوسس.
رواا این کا انساد وری

الهد شوس(ی را یدف خلق ) روسد راید خوس ا س م سیو

امام ی اینماید یبواد الهد قوا سید .ی س یو دماد چنین امام ی یبو معصهههومد اد
طوف خدایند یجوس سا س کا را یسهیلا ای ی نمایندگاد متقد آد یا کا یاد رشهوی
یدای

نمایند ی ایمی

این م سهلا ا آد جا ا س

ا

کا س حدیثد تیامبو(ص) فوموسند:

«من مات ی لم یعوف امام دمانا مات میتة الجایلیا».
جامعا ردید یجوس امام مع صوم مانند ج سم ردید یح ا س  .دماند کا یح اد ردد
مفا ق
امام

نیز یح اسهالم اسه

کوس این جسهم مد میوس ،یتی

سقیق ًا شهههبیا یماد جسهههم ردید یح اسه ه

ندا س(.یعند اعمال ردید امام
ی مهم اینکا عقید را امام

شد س خ

ی اعمال انسهاد ردید

کا آد هثیو یاقعد ا رو انسهههاد

مانند کالبد ردید یح اس ) یو چند س ظایو دیبا راشد.
جز را عقید را یبوا معصوم ی الهد معنا تیدا نمدکند.

یجوس انساد را شناخ

ی معوف

دمینا رواا شههد ی اسههتحکام این س خ

الهد ،را سلیل ی رویاد ی مساعد کوسد

اد طویق اعمال ی زکیا نفس صههو ت مد

گیوس .ی اخالق ،رخش سیگوا اد سستو ات اسالم اس

کا دمینا ا رواا س ک مفاییم

نظوا ی صدیق آدیا س عمل ی شد معنوا انساد مساعد مد کند چنادکا قواد کویم
مد فوماید:
ن َسه هُو لًا ِّم ْن ُه ْم َی ْتلُو َع َل ْی ِه ْم آ یَا ِ ِا َی ُی َزکِّی ِه ْم َی ُی َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِک تَابَ
ث فِد ا ْل ُه ِّمیِّی َ
ُی َو ا َّلذِا َر َع َ
یَالْحِکْمَةَ یَإِد کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِد ضَلَالٍ مُّبِینٍ

 72سوره جمعه آیه 2

٧2

فصل دوم  انسان در پرتو واليت 85

ای س

آد کس کا س میاد رى سواساد فو ستاس اى اد خوس شاد روانگیخ

ا رو آناد رخواند ی تاکشههاد گوساند ی کتاب ی حکم

ا آیات ای

ردیشههاد ریامودس ی [آناد] قطعا

تیش اد آد س گموایى آشکا ى روسند.
یبواد الهد س مو با ایل الیت ی فهم آیات ا س

آیا شویفا مد فوماید :وری

سیمین موحلا زکیا ی سههومین موحلا علیم کتاب ی حکم
مقدما رواا علیم کتاب ی حکم

ی

مد راشههد؛ یعند زکیا

اس .

قد افلح من زکد :را زکیا ی تاک کوسد نفس اد ذائل ،انساد مد واند موحد گوسس ی
اد سوا سیگو را انجام اعمال صالح را توی ش فضائل س یجوس خوس رپوسادس.
حقیقت دنیا

حال اا عزیز خوب اس

س را سنیاید کا این یما انساد ا را خوس مشغول نموس

ا جاید کا خوس ی آیند ی معاس خویش ا فواموش کوس  ،شناختد ساشتا راشیم .س را
حقیق

سنیا چا مدساند؟ س جاید مدگویند سنیا مز عا آخوت اس  .یوچا ا س سنیا

انجام مدسید -چا خوب ی چا رد -ثمو آد ا س آخوت س ی مدکند .رز گاد س را
سنیا مذم یاید ریاد کوس ی شههاعواد شههعویا سههویس اند .شههعوا منس هوب را عا ف
معویف اروسعید اروالخیو اس

کا س را سنیا گفتا اس :

حال دنيا را بپرسيدم من از فرزانه ای
گفت يا آب است يا خاک است يا پروانه ای
گفتمش احوال عمرم را بگو ا عمر چيست؟
گفت يا برقی است يا شمعی است يا افسانه ای
گفتمش اينها كه می بينی چرا دل بسته اند؟
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گفت يا خوابند يا مستند يا ديوانه ای
گفتمش احوال عمرم را پس از مردن بگو
گفت يا باغ است يا نار است يا ويرانه ای

ی خدایند س قوآد دندگد سنیا ا اینگونا معوفد مد کند:
یَمَا یَذِ ِ الْحَیَاۀُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوأ یَلَعِبأ یَإِدَّ الدَّا َ الْآخِوَۀَ لَهِدَ الْحَیَوَادُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُودَ
این دندگى سنیا جز سههوگومى ی رادیچا نیسهه
آخوت اس

٧3

ی دندگى حقیقى یمانا [س ] سههواى

اى کاش مىسانستند.

ی نیز مد فوماید:
یَعْلَمُودَ ظَایِوًا مِّنَ الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا یَیُمْ عَنِ الْآخِوَۀِ یُمْ غَافِلُودَ

٧4

اد دندگى سنیا ظایوى ا مىشناسند ی حال آدکا اد آخوت غافلند.
اکثو را امو ظایوا دندگد سنیا(مانند صنع

ی جا ت ی لذتیاا آند) م شغولند،

ی اد عالم آخوت(ی یعد ثواب ی عقاب حق) را کلد ردخبوند.یعند اکثو موسم را ظایو
حیات سنیا وجا مدکنند ی اد حیات اخویا ی حقائق عوالم سیگو س غفل
خدایند عوالم دیاسا سا س کا یو عالمد سا اا موجوسات فوایاند اس
س ییچ عالمد ریهوس خلق ن شد ا س
سههو مد روند .ممکن اس ه

یستند.
ی ییج موجوسا

یلد ریش و موسم س سنیا رو تایا جهل ی غفل

کسههد عالم ی سانشههمند ی توفسههو یم راشههد اما اد مهم وین

مسهلا(من أین فد أین ی الد أین) اد کجا آمد ام آمدنم رهو چا روس ،س غفل

ی اگو ان ساد طالب سعاست ا س

راید حقیق

حیات حقیقد(حیات طیب ی الهد) ،ی معوف
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صحیح کند؛ یگونا اد حقیق

سی مد ماند ی گموا خواید شد .این چنین ریدا ا ا

یقظا ی انتبا مدگویند کا قوآد مد فوماید:
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ آمِنُواْ رِاللّاِ یَ َسُولِاِ یَالْکِتَابِ الَّذِا نَزَّلَ عَلَى َسُولِاِ یَالْکِتَابِ الَّذِاَ أَنزَلَ
مِن قَبْلُ یَمَن یَکْفُوْ رِاللّاِ یَمَالَئِکَتِاِ یَکُتُبِاِ یَ ُسُلِاِ یَالْیَوْمِ اآلخِوِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالَلًا رَعِیدً

٧5

اى کسانى کا ایماد آی س اید! را خدا ی تیامبو ای ی کتارى کا رو تیامبوش فوی فوستاس ی
کتاب یایى کا قبال نادل کوس رگویید ی یو کس را خدا ی فوشهههتگاد ای ی کتابیا ی
تیامبوانش ی ید رادتسین کفو ی دس س حقیق

سچا گموایى سی ی س ادى شد اس .

این قول اد جانب خدایند خطاب را صاحباد ایماد ا س  .راید ایماد سطحد بدیل
را ایماد قلبد ی عمیق ی یقین شوس .ایماد را خداا متعال ی ا سماء ی صفات الهد ،ی
عمل را احکام ا سالم ،ان ساد ا را حق ی حقیق
حاصل نشد راشد ،غفل

مد ساند .ی ا دماند کا امو فوق

عظیمد گویبانگیو یما اس

ی گمواید رویاند ی را سوا یدای

ی راید انساد خوس ا اد این جهل

الهد سفو کند؛ یگونا س خسواد مبین خواید شد.

حال اگر صميم به پيمودن راه حق و ر سيدن به نعمتهای الهی كه خداوند برای بندگان
خوب و متقين قرار داده است گرفته ايد ،بياييد با هم يک سير معنوی را جربه كنيم.

یقظه و انتباه

ایلین قدم یقظا اسه ه

را معند ریدا ا ،ی انتبا را معناا سق

مضهههاعش س حین

ریدا ا اس  .خدایند متعال مد فوماید:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ا َّقُوا اللَّاَ یَآمِنُوا رِوَسههُولِاِ یُؤْ ِکُمْ کِفْلَیْنِ مِن َّحْمَتِاِ یَیَجْعَل لَّکُمْ نُو ًا
َمْشُودَ رِاِ یَیَغْفِوْ لَکُمْ یَاللَّاُ غَفُو أ َّحِیمأ
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اى کسهههانى کا ایماد آی س اید! اد خدا تویا سا ید ی را تیامبو ای رگویید ا اد حم
خویش شهههما ا سی رهو عطا کند ی رواى شهههما نو ى قوا سید کا را [روک ] آد ا
سپوید ی رو شما ربخشاید ی خدا آمودند مهوراد اس .
چنادچا اد آیات فوق رومدآید ،عقید ان ساد راید اد ا سالم ی قول لفظد رات و فتا ی
را ایماند قلبد ی فوا و اد آد را قوا روسد ،یعند اد گوی مسلمین هه مؤمنین هه متقین.
ی را مقورین س گا حق ی محبوب حقیقد نائل آید ،ی خوس ا س نعم یاا رد کواد ی
الهد قوا سید.

حم

بايد قلب برای دريافت رحمت الهی آماده شود
حم
حم

خدایند شامل یما ان سادیا مد شوس؛ فقط راید قلب ان ساد م ستعد را شد ا
الهد ا س یاف

کند.

«یُؤْ ِکُمْ کِفْلَیْنِ مِن َّحْمَتِاِ» ا شا را حم
شههامل یما انسههادیاس ه

اما این حم

یمیشهها آد ا را ایلیاا خوس عنای
اس

خاص الهد ا س  .البتا حم
یک نوع حم

خواید کوس .این حم

خاص اس ه

حمانیا
کا خدایند

مانند نو ا رواا انسههاد

کا مانع گمواید ای مدگوسس ی خدایند انساد ا مشمول غفواد خوس قوا مدسید؛

یمانا خدایند غفو ی حیم اس .
ی چود اساسد وین مسائل س اسالم ،ایماد ی سلیم س روارو خداا ب العالمین اس
ی انساد را علیم ی وری

الهد را کامل ماسا ی معنوا مد سد ،نها مورد کا وری

موجوسات ا رو عهد سا س ب العالمین ا س  .ی اید کا خدایند رواا وری
کامل آدیا قوا ساس صوا مستقیم اس  ،کا آد راطن یتی
یتی

منحوف شد س ا شیطاد قوا خواید گوف

اس

یما

ان سادیا ی

ی اگو انساد اد راطن

ی گوفتا شوک مدگوسس.
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شرک جلی و شرک خفی

آیا اا کاد سیند اد قوآد کویم ،آدجا کا مدفوماید:
وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرهُمْ بِاللَّهِ إِالَّ وَهُم مُّشْرِكونَ

٧٧

اکثو موسم را خدا ایماد نمد آی ند مگو س حالدکا مشوک یستند.
ریاد فوق رسههیا کاد سیند اس ه  .شههوک ردین معناس ه

کا انسههاد رواا خدایند

شویک قائل شوس ،گاید این شوک را صو ت جلد ی آشکا اس

مانند کساند کا س

اسا آ سمادیا ی دمین ی ...رواا خدایند شویک قائل روسند ،ی گا را صو ت خفد ی
تنهاد اس

مانند یا س عباست.

دماندکا انساد احساه کند سیگواد س سونوش

ای سخیل یستند ی را" ت مؤثو فد

الوجوس ات یو" معتقد نبا شد شوک خفد حقق مد یارد .اگو ان ساد حقیق

وحید ا

رداند سیگو را جز خدا ییچکس ی ییچ چیزا رواا ای مطوح نخواید روس.
غفلت ،عامل شرک است

س حقیق

جهل ی غفل

مهم وین عامل شوک محسوب مد شوند .انساد یو انداد

کا عقید خوس ا را سلیل ی رویاد قوی

ی این عقاید ا رای کند اد خواب غفل

ریدا شههد ی دندگد خویش ا را رصههیوت ریش وا سههپوا خواید کوس .ی یقظا س
مقارل غفل

ی رواا یاید اد شوک ،ی تیویا اد حق ی حقیق

مدراشد.

بیداری و بصیرت

ایلین موحلا زکیا نفس رعد اد یقظا ی ریدا ا ،ک سب معوف
انسههاد اد خواب غفل
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ریدا گوسس ی رداند کا س خلق

ا س ؛ را این معنا کا

عالم ،یدفد اس ه

ی انسههاد
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جزئد اد این عالم اسهه
حقیق

ی خدایند ای ا ریهوس نیافوید اسهه  .تس س جسههتجوا

روآید ی رداند کا سنیا سا فنا ی آخوت سا رقا س  .ی خدایندا کا خالق جهاد

ی انساد اس

مد فوماید:

یَمَا یَذِ ِ الْحَیَاۀُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوأ یَلَعِبأ یَإِدَّ الدَّا َ الْآخِوَۀَ لَهِدَ الْحَیَوَادُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُودَ
ی این دندگى سنیا جز سههوگومى ی رادى نیسهه
دندگى [یاقعى ی اردى] اس  ،اگو ایناد معوف

٧٨

ی رى وسید سههواى آخوت ،یماد

ساشتند [سنیا ا را قیم

اد سس

ساسد

آخوت رونمىگزیدند].
ی نیز رداند سنیا مز عا آخوت اسه ه

کا راید اد عمو گوانمایا خوس رهو اا روس رواا

یدا کا نا مال را س س کسد مدخو س ی نا فودند ی جا ی مقام ،ی اگو انساد س آیات
الهد درو کند ی سل ان ساد متوجا خدا را شد جمال ی جالل خدایند ا س یما کود ی
مکاد خواید سید .ی آیا د کا اد یاژ یاا «لعلکم عقلود» ی«لعلکم تفکوید» اسههتفاس
شد رواا این اس

کا راعث یقظا ی ریدا ا انساد گوسس ی را معوف

الهد نائل شوس ی اد فوص

اسماء ی صفات

جواند ی عمو خوس رواا سیدد را سعاست ی رهش

روین

ی نعم یاا الهد رهو مند گوسس .تس اا عزیز:
كوش ا عمر گرانمايه به غفلت نبری
آن كه با خاطره دوست شب آورد به سر

گوهر عمر عزيز است و بهايی دارد
در دو گيتی سفر باغ جنانی دارد

و هم اين فرصت امروز به فردا مفکن آخر اين عمر گرانمايه زمانی دارد
گر كه غافل ز خدا بسته به دنيا باشی
اهل سودا اگری معامله با دوست نما
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الجرم غفلت و آه و فغانی دارد
اين جارت نه زيان ،سود كالنی دارد

فصل دوم  انسان در پرتو واليت 12

عرفان در کالم ائمه(ع)

امام علد(ع) مد فوماید :ما أی

شدء ات ی أی

اهلل قبلا ی رعد ی معا.

ندیدم چیزا ا مگو خدا ا سیدم قبل اد آد ی رعد اد آد ی را آد.
كسی كز معرفت نور صفا ديد

ز هر چيزی كه ديد اول خدا ديد

ی نیز امام حسین(ع) س سعاا عوفا مد فوماید:
الهى عَلِ مْ ُ رِاِخْتِالفِ اتْثا ِ ،یَ َنقُّالتِ اتَْطْوا ِ ،اَدَّ مُواسَکَ مِنّى اَدْ َتَعَوَّفَ اِلَىَّ فى کُلِّ
شَىء ،حَتّى ت اَجْهَلَکَ فى شَىء
خدایا! سانسههتم را یسههیلا اختالف آثا ی دیو ی ی شههدد ی غییو اطوا یسههتد کا
مق صوس و اد من این اس

کا ،خوس ا س یجوس یو چیز را من شناساندا ا س ییچ

چیزا ناساد را و نمانم.
و آثا خوس ا تد س تد را من نمایاندا ا من را این حقیق

سهههیدم کا س یما

چیز ،و س نظوم ریاید.
ان سادِ غافل ،آیات الهد ا مد ریند ،اما را آدیا را عنواد آیات ی ن شانا یا وجا نمد
کند .س صههو دکا راید سائم ی س یما حال خوس ا س محضههو توی سگا خویش ،ی
خدا ا ناظو رو اعمال خوس رداند.
یما عالم ،آیات ی نشانا یاید اد خالق آسمادیا ی دمین ی مام عوالم یجوس یستند،
ا ان ساد را فطوت خوس وجا کند «سبحانک ما خلق

یذا راطال» ی رگوید :توی سگا ا!

آدچا خلق کوسا ریهوس ی رد یدف نیسهه  ،تس من رواا چا یدفد را سنیا آمد ام،
دیوا شفاا سل انساد ی آ امش ی سعاست ای س این اس
ی سههلوک الهد را سههوا عبوسی

کا را حقیق

روسد ی را سیو

خدا گام روسا س ،ی عبد شههوس ی را نداا اا نفس

مطمئنا جاد را جاد آفوین سلیم نماید ی را ای رگویند:
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«فَاسْخُلِد فِد عِبَاسِا یَاسْخُلِد جَنَّتِد»

٧٩

اا رند من! س میاد رندگانم س آا ی س رهش
س نهای

من ساخل شو.

را دندگد جایسانا اا را نعم یاید اد فضل الهد نائل شوس کا قوآد مدفوماید:

فَلَا َعْلَمُ نَفْسأ مَا أُخْفِدَ لَهُمْ مِنْ قُوَّۀِ أَعْیُنٍ جَزَاءً رِمَا کَانُوا یَعْمَلُودَ
قطعاً ییچ کس نمىساند چا چیزیایى کا مایا خوشحالى آناد اس

را تاساش اعمالى

کا یموا انجام مىساس اند ،رواى آناد تنهاد سا شتااند.آد رات و اد صو ی س ک ان ساد
ماسا اس  .کسد کا اسیو سنیا ی غوطا ی س س یاا یولناک ماسیات ی سوگوم را امو
این سنیاا فاند اس  ،اد راطن این عالم خبو ندا س.
ی س اساما آیات مد فوماید:
أَفَمَنْ کَادَ مُؤْمِنًا کَمَنْ کَادَ فَا سِقًا لَا یَ سْتَوُیدَ ﴿ ﴾1٨أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا یَعَمِلُوا ال صَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَهْیَى نُزُلًا رِمَا کَانُوا یَعْمَلُودَ ﴿ ﴾1٩یَأَمَّا الَّذِینَ فَ سَقُوا فَمَهْیَایُمُ النَّا ُ کُلَّمَا
أَ َاسُیا أَدْ یَخْوُجُوا مِنْهَا أُعِیدُیا فِیهَا یَقِیلَ لَهُمْ ذُیقُوا عَذَابَ النَّا ِ الَّذِا کُنْتُمْ رِاِ ُکَذِّرُودَ.٨١
[را این حال] آیا ک سانى کا مؤمناند مانند ک سانى ی ستند کا ردکا ی نافوماداند؟ [نا
یوگز این سی گوی ] مسایى نیستند »1٨«.اما کسانى کا ایماد آی س ی کا یاى شایستا
انجام ساس اند ،رواى آناد ره ش یایى کا اقام گا سائمى ا س

خواید روس [کا را آناد]

را تاساش اعمالى کا یموا انجام مى ساسند ،تیشههکش مى شههوس »1٩«.اما کسههانى کا
نافومانى کوس اند اقامتگایشههاد آ ش اس ه  ،یوگا رخوایند اد آد ریوید آیند آناد ا س آد
رادمىگوسانند ،ی را آناد گویند :عذاب آ ش ا کا یموا آد ا کذیب مىکوسید رچشید.
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بیداری و احساس درد هجرت

تس اا عزیز رداد کا :اگو انسههاد اد خواب غفل

ریدا ش هوس حوف سل خوس ا مد

فهمد کا س کجا آ ام مد گیوس .سل اد جوا خدا آمد ی مشهههتاق راد گشهه
کوا سیس

اس

را جوا

ی س س یجواد سا س.

بشنو از نی چون حکايت می كند

از جدايی ها شکايت می كند

علق را سنیا راعث ا سا ت ان ساد مد گوسس ،ی اد طوفد رواا سیدد را قوب الهد ی
آ امش نیز اید را جز سنیا یجوس ندا س .سل انسههاد رواا سههیدد را حقیق
نفحا الهد ا س

ی آدچا

س الطم ا س  .اگو ان ساد ریدا شوس نداا سل ا ،کا «یا اهلل» ا س

مد شنوس(.س یو ذکو ی سعا ی وجهد ،س اصل خدایا و مسبوق را ذکو یستد).
اد س ید فطوت ما را خدا آشناس
را کمال ،یو آدچا را سس

ی «انساد فطو ا کمال طلب اس » ی رواا سیدد

مد آی س س الش رواا سیدد را چیز رات وا اس  .اما

یقتد انساد را خدا آشنا شد خواستا یایش نیز فوق مد کند ی را این مسهلا مد سد
کا یما چیز س سنیا اعتبا ا ا س  ،ی یما چیز را س س

ای س  .ی ینگامد کا ان ساد

س سعا احساه نیاد مد کند یمین احساه ای عباست اس .
س حقیق

جاذرا اا اد سههوا خدا یجوس سا س کا انسههاد ا را سههوا ای جذب مد

کند ،رنارواین راید خدا ا شناخ

ان ساد رات و یس

ی ای ا عباست کوس .یو چا معوف

اد عباس ش ریش و لذت مد روس ی را کامل رات وا مد سد.
یقظا نیز این ا س

کا ان ساد رداند اد کجا آمد ی را کجا خواید ف

س دندگد یجوس سا س کا انسههاد راید آد ا طد کند .تس صههوا

ی رداند اید

اید اسهه

کا یو

کسد س سنیا مد تیماید ا را کمال روسد ی چود کمال مطلق ،خداس  ،یو چا انساد
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س م سیو سیدد را کامل الش کند ی س صوا حق ی حقیق
رات وا سس

مد یارد .رنارواین :این ا رد انتهاس

ی ا رد نهای

تس ،اساسد وین مسهلا س اسالم ،ایماد ی سلیم اس
این صههو ت اسهه

گام روسا س را کمال
اساما خواید ساش .

کا سلیم مقدما ایماد ی را

کا انسههاد مسههیو کامل ا س تیش گیوس ،ا یو سی رُعد یجوسا

ای(ج سم ی یح) کامل یارد؛ دیوا رُعد معنوا ،ی یح ی یاد ان ساد نیز نیادمند زکیا
ی تاک سادا ی وری

ی غذیا اس

ا را کامل روسد.

انسههاد راید طبیع (غوایز ی رُعد ماسا) خویش ا رشههناسههد ا رتواند طبیع
خدم

فطوت س آی س .را عبا ت سیگو راید مام اع ضا ی جوا ح ا ح

ا را

فوماد یح

ی یاد ی رُعد معنوا ی عقل س آی س ،کا اگو اینچنین شههد انسههاد را آدچا رات و اد
عقل ا س

سس

سومایا اا اس

خواید یاف ؛ یعند را مای اا طبیع  .ی دندگد س سنیا فو ص
کا انساد راید اد این نعم

ی

الهد رواا سیدد را کامل ی ستگا ا

اسههتفاس کند .رنارواین صههوا مسههتقیم ی ا سههیدد را حقیق

یم سا اا یبواد ی

یویاند اس  .حضوت سول(ص) مدفوماید:
أنا مدینة العلم ی علد رارها فمن أ اس المدینة یالحکمة فلیه ها من رارها
مدینة العلم آد معوفتد اس
راید اد راب یتی

کا انساد راید را آد روسد اما را نهاید قاس نیس  ،رلکا

را آد سد .یتی

علد(ع) س ب ی نگایباد مدینا ا س

کا ان ساد

رواا سیدد را این مدینا راید را ای ی خانداد ای مسک تیدا کند.
نکتا قارل هملد س حدیث ثقلین یجوس سا س ،آد جا کا خدایند ایل ری (ع) ا را
عنواد حبل ممدیس معوفد مد کند .حبل ممدیس را معند طناب یا یسههماد کشههید اد
جاید ا س  .یعند یک سو آد را جاید ی صل شد ی محکم ا س  .حبل ممدیس س
حدیث ثقلین را مبدأ گو خو س کا اگو انساد را این حبل کشید شد  ،را مبدأ مسک
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جستا ی اد طوفاد ماسیات ی سنیاا تو الطم نجات مد یارد .سقیقا" شبیا را کوینو ساند
کا طناب خویش ا را راتا کو تش

یک صخو محکم مدکنند ی را مسک را این

طناب خوس ا رات مدکشههند .انسههاد س طد سههیو الد اهلل راید را حبل ممدیس مسههک
ا س  .اگو چنین شوس ان ساد را

جوید کا این حبل ممدیس؛ احکام خدا ،قوآد ی یتی
این نتیجا مد سد کا:
مرغ باغ ملکو م نيم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

آ ا! اگو انساد را حبل ممدیس مسک جوید ی س مسیو صوا مستقیم قوا گیوس ،را
این نتیجا مد سد کا موغ راغ ملکوت اس

نا اد عالم ماس ی خاک ،اگو انساد سانس

کا کوا قافد یجوس سا س ،رواا سیدد را آد الش مدکند.
راید سانس
غفل

کا ا نجات نها س تو و «یتی

خداس » ی اگو انساد نها یک لحظا اد آد

کند ،را سام یاا سیگو(شههیاطین جن ی انس ،حب مال ،حب جا ی )....مدافتد .رنارواین

رز گ وین ی مهم وین مسهلا س اسالم ،ی س کالم قوآد ی ایل ری (ع) ،این اس

انساد اد خوستوستد را خدا توستد روسد ی رداند کا اگو اد یتی

کا:

خدا خا ج شوس

را سام یواا نفس ی یسههوسهها یاا شههیطاد مدافتد .آدچا مانع تویاد ای کا موغ راغ
ملکوت اس

مد شوس ،حب نفس ی انانی

ی خوس خواید ا س ؛ کا اگو نفس اد رند

اسا ت آداس شوس اد یو قیدا آداس شد ی تویاد مدکند.
س حقیق

س یجوس ی راطن ما اسهههتعداس نو اند شهههدد ی تویاد یجوس سا س کا این

ا ستعداس راید شکوفا گوسس .راید خوس ا را منبع فیض الهد مت صل کوس ،ا چواغ یجوس
ما نو اند شوس ی نو افکند کند ی اد این نو فیضد س خلق خدا صاس شوس.
ا ان ساد مجایدت نکوس ی اد علیمات انبیاء بعی
گو چا ممکن ا س

نکند ،ینود را عبوسی

نو سید ،

عباست یم رکند اما عباست ای یموا را یواا نفس مد را شد .این
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موسم ینود عبد خدا نشههد الا آدیا یواا نفسههشههاد اس ه

ی خدا ا آدطو کا خوس

مدخوایند عباست مدکنند نا آدگونا کا خدایشههاد سسههتو ساس  .رنارواین نا مد وانند
خوس ا نجات سیند ی نا سیگواد ا؛ دیوا انسهاد را یاسهطا عبوسی

ی رندگد خدا ،رو

قواا شیطاند خویش مسلط شد ی شیطاد س ای نفوذ تیدا نمد کند.
ر سیا ا اد ان ساد یا دند ی ستند اما موس سل ،ی رو عکس چا ر سیا آد یاید کا اد
سنیا فتا اما یمچناد دند اند ی نام ی خاطوات ی اعمال خیوشاد ذکو دراد یاس  .سنیا
تایین وین موحلا عوالم خلق

اسه

کا اد سنیّ

مد آید .انسههاد را سنیا آمد ا را کم

کوسد علقات خویش رتواند تویاد کند .اگو انساد س ماسی
س حقیق

ی سنیاا ماسا غوق شوس،

مانند کوم ارویشهههمد خواید روس کا را سی خوس تیلا مد ند ی س آخو را

دیاس شههدد این ا یا ی تیلا یا س یمین تیلا یا خفا مد شههوس .اگو انسههاد رتواند رو
یواا نفس خوس غلبا کند قاس را وری

ی شد معنوا خویش نیز خواید روس.

ما معتقدیم کا خالق ی آفوینند یما موجوسات خداسهه
ان ساد ا س

ی خدایند سنیا ا رواا ای م سخو کوس ؛ تس ان ساد س مقارل ذات خدایند

راید سههلیم وحید شهوس ی جز ای اد کسههد بعی
اطاع

کا یکد اد این موجوسات

نکند ،مگو این کا اطاع

ای ح

خدا راشد.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّاَ یَأَطِیعُوا الوَّسُولَ یَأُیلِد الْهَمْوِ مِنْکُمْ فَِِّدْ َنَادَعْتُمْ فِد شَدْء
فَوُسُّی ُ إِلَى اللَّاِ یَالوَّسُولِ إِدْ کُنْتُمْ ُؤْمِنُودَ رِاللَّاِ یَالْیَوْمِ الْآخِوِذَلِکَ خَیْوٌ یَأَحْسَنُ َهْیِیلًا
اى ایل ایماد! اد خدا اطاع

کنید ی [نیز] اد تیامبو ی صاحباد امو خوس اد [کا اماماد

اد ایل ریتند ی چود تیامبو سا اى مقام عصههم

مى راشههند] اطاع

کنید .ی اگو س را

چیزى [اد احکام ی امو ماسى ی معنوى ی خانواسگى ی اجتماعى ی جنگ ی صلح] نزاع
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ساشههتید ،آد ا [رواى فیصههلا یافتنش] اگو را خدا ی ید قیام
تیامبو ا جاع سیید ،این [ا جاع ساسد] رواى شما رهتو یاد نظو عاقب

ایماد سا ید ،را خدا ی
نیکو و اس .

چود خالق ی قانونگذا فقط خداس  ،تس سعاست ی کمال انساد ی یما جوامع س
گوی اطاع

اد قوانین الهد ا س  .اد یمین ا صل اعتقاسا( وحید) ما را م سهلا سیگوا

تد مدرویم ی آد اینکا :یما موسم س تی شگا خدایند یک ساد ی ستند ی ای خالق یما
موجوسات اس
اس

اما رین یما مخلوقات ،انساد احسن الخلق اس ؛ دیوا آیینا مامنماید

کا أحسن الخالقین ا نشاد مدسید.

رنارواین اد نظو خلق  ،یما مخلوق خدا ی یما یک ساد مدرا شند ی حم
شهههامل حال یما آدیا مدشهههوس ،اما س رین انسهههادیا رعضهههد اد کوام

حمانیا
رات وا رو

خو سا ند چنادچا خدایند جل ی عال مدفوماید:
إد أکومکم عنداهلل أ قاکم
یمانا گوامد وین شما س نزس خدا را قوا وین شماس .
یعند قوا یک اصل مهم رواا سنجش کوام

انساد اس  .تس انساد رد قوا کوامتد

ندا س .رنارواین انساد تس اد اینکا اسالم ا شناخ

ی سلیم ایامو الهد شد مسلماد

مدگوسس ی دماند کا ایماد را قلب ی راطن ای سهههوای

کوس مؤمن مدگوسس ی دماند کا

متقد شههد یعند را قوا سههید را کوام
ریش وا ساشتا راشند را کوام

مد شههوس .یو کدام اد افواس متقد کا قواا

و خوایند روس.
الحمدهلل

فصل سوم

انسان بین مبدأ و معاد
یکد اد تیچید وین مسهههائلد کا وجا یما سانشهههمنداد سنیا ی رلکا یما افواس ا را
سوا خوس جلب نموس ی س حقیق

گمشد اصلد انسادیا ی یما مکتبیاا جهاد

اس  ،یدف اد آفوینش اس .
اصهههوت یسهههتد یعند مجموعا آسهههمادیا ی دمین ی یما موجوسات .این یا را چا
منظو ا آفوید شد اند؟ ی اد یما مهم و انساد را چا منظو خلق شد ؟
آیا آفوینش یدفد متعالد ا عقیب مدکند یا یمانند سنگ آ سیاب سوگوساد را سی
خوس مد چوخد؟
آیا انساد اد خاک روخاستا ی سیرا را خاک رو مد گوسس ی ناروس مد شوس؟
ی یا اینکا را سوا رد نهای

گام رومدسا س؟

س حدیثد امام علد(ع) مدفوماید:
َحَمَ اهللُ اموءً عَوَفَ مِن أین ی فد أین ی إلد أین
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خدا حم

کند کسد ا کا رداند اد کجا آمد ی س کجا قوا گوفتا اس

ی را سوا

کجا مد یس.
ان ساد راید س را مبدأ ی معاس خوس معوفتد ک سب کند ا یدف اد دندگد ا رداند ی
چگونا دندگد کوسد ا ریامودس .اگو یدف خلق
سیدد را یدف خلق

خوس ا رداند ،رو اسههاه آد ی رواا

ی آفوینش ،دندگد خوس ا نظیم مدکند ی ا سعاست خویش

ا مد یارد.
روزها فکر من اين است و همه شب سخنم
از كدجا آمدده ام آمددنم بدهر چده

كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم
به كجا میروم آخر ننمايی وطنم

مانده ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا يا چه بوده است مراد وی از اين ساختنم
آنچه از عالم عِلوی اسددت من آن می گويم

رخت خود باز بر آنم كه همان جا

فددددددددددددددددددددکددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددددم
مرغ باغ ملکو م نِيم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از

بددددددددددددددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددددددددددددددم
كي ست آن گوش كه او می شنود آوازم

يا كدام ا ست سخن می كند اندر

دهددددددددددددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددددددددددددددم
كيسددت در ديده كه از ديده برون می نگرد

يا چه جان اسددت نگويی كه منش

پددددددددددددددديدددددددددددددددرهدددددددددددددددندددددددددددددددم
ا به حقيق مرا منزل و ره ننمايی

يک دم آرام نگيرم نفسی دم

ندددددددددددددددددددددددددددددددزندددددددددددددددددددددددددددددددم
می و صلم بچ شان ا در زندان ابد

به يکی عربده م ستانه به هم

درشدددددددددددددددددددددکدددددددددددددددددددندددددددددددددددددددم
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آن كه آورد مرا باز برد ا

من به خود نامدم اينجا كه به خود باز روم

وطددددددددددددددددددددددددددددددنددددددددددددددددددددددددددددددم

آ ا! کامال تیداس

کا این شتا سوا س اد سا س ی س یک رحث مختصو نمدگنجد.

این رحث سی موحلا سا س:
1ه آیا کل یستد ی آفوینش یدفدا اس

یا خیو؟ ی اگو یدفدا اس

2ه یدفدا ا س انساد ،یعند یدف اد خلق

آد یدف چیس ؟

انساد چیس ؟

مبدأ و اعتقاد به خدا

جواب سوال اول :ما معتقدیم کا آفوینش سا اا یدف ا س

ی این مدعا ا را سلیل

عقلد ی نقلد اثبات مد کنیم.
اما عقل :را اعتواف یما سانشههمنداد طبیعد ،س سههواسههو جهاد یسههتد نظام متقن ی
یماینگدِ عجیبد یجوس سا س ی یو ک سد را دراند اد این یماینگد سخن گفتا ا س .
رواا نمونا ما ک سی س

یا ا صلد را نام ا صل تیو ستگد عمومد ی یا هثیوات متقارل

سا ند کا معتقدند حتد میاد یگ ریاراد ی کهکشههاد یاا عظیم تیوندا یجوس سا س ،ی
اگو یک سنگویز ناروس شوس س کل یستد هثیو مد گذا س .عوفا یم مدگویند :جهاد،
انساد اکبو اس

ی انساد ،جهاد صغیو.

ینگامد کا فیلسههوف اد رعض هد امو طبیع
فودند! این عجب اد آد جه
طبیع

را و سسه ه

عجب مد کند ،طبیع

را ای مدگوید:

ساس کا نام موا را غلط گذاشهههتا ی موا

نامید اند ی حال آد کا من سههواسههو ضههعفم! [یعند س طبیع

آشکا ا سید مد شوس] ی یا را قول رعضد اد سانشمنداد:

سسه

صههانع
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«هستی مانند كتابی است كه از آغاز ا به انجام يک هدف را دنبال می كند».
ی نیز استاس مطهوا مد فوماید :اجزاا جهاد ا با ا گانیگد ی دند سا ند ،مانند ردد انساد،
نا ا با میکانیکد ی جامد یمانند قطعات ماشین کا ییچکدام اد سیگوا خبو ندا س.

ی اد یما رات و سخند اس

کا را امام علد(ع) امام عا فاد نسب

ا زعم انک جوم صغیو
ی ان

ساس شد کا مد فوماید:

ی فیک انطوا العالم اتکبو
راحوفا یظهو المضمو

الکتاب المبین الذا

تس س یستد یماینگد ی انسجام یجوس سا س.
جهاد چود چشم ی خط ی خال ی ارویس

کا یو چیزا را جاا خویش نیکوس

ی عقل یم مدگوید :س یو مجموعا اا نظم ی یماینگد یجوس سا شتا را شد ،سلیل رو
یدفدا روسد آد اس

ی ردید یدف یجوس چنین نظامد عبث ی ریهوس اس .

جواب سوال دوم :یدف اصلد اد آفوینش ،کامل اس .
یو موجوسا را سم

کمال تئق را حال خویش حوک

مد کند ،منتهد کماتت سایو

موجوسات متناید اس  .رواا نمونا یستا اا بدیل را س ختد نومند مد شوس .اما انساد
را یو مو با اا کا روسههد ،مو با رات وا یم سا س .ی اد سیدگا قوآد ی اسههالم یما یسههتد
طفیلد روس ی مقصوس ،انساد اس  .س آیات رسیا ا این مطلب ریاد شد  ٨1ی س حدی
قدسد چنین آمد اس  :یا رن آسم خلق

اتشیاء ألجلک ی خلقتک ألجلد.

اما س موحلا سیم سی سؤال مطوح اس :
1ه آیا انساد یدفدا اس ؟
2ه آد یدف چیس ؟.
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جواب سؤال اول :یقتد ثار

شد کا کل یستد را سوا مقصدا یاد اس  ،تس

انساد یم کا جزئد اد این مجموعا اس

قهواً را سوا کامل س حوک

خواید روس.

أَفَحَ سِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا یَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا ُوْجَعُودَ ﴿﴾115فَتَعَالَى اللَّاُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا
خ َو لَا ُر ْویَا َد َل ُا ِر ِا َف ِِّ َّنمَا
إِلَاَ إِلَّا یُوَ َبُّ الْعَوْشِ الْکَوِیمِ ﴿ ﴾116یَمَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّاِ إِلَ یًا آ َ
حِسَارُاُ عِنْدَ َرِّاِ إِنَّاُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِوُیدَ

٨2

آیا تنداشههتا اید کا شههما ا ریهوس ی عبث آفویدیم ،ی اینکا را سههوى ما رادگوساند
نمى شههوید؟« »115رو و اسهه

خدا آد فومانویاى حق [اد آدکا کا ش ریهوس ی عبث

راشد] ،ییچ معبوسى جز ای نیس [ ،ای] توی سگا عوش راا دش اس  »116«.یو کس
را خدا معبوس سیگوى رپوسههتد [کا] ییچ سلیلى رو حقّانیّ

آد ندا س ،حسههارش فقط نزس

توی سگا ایس  ،ردید وسید کافواد[،رو ییچ چیزى] تیوید نمىشوند.
جواب سؤال دوم :یو ان ساند را طو فطوا ی یجداند معتوف ا س

کا ر شو رواا

سهعاست ی خوشهبختد آفوید شهد  ،منتهد یو گویید سهعاست ا س اموا مد ساند.
رعضههد س شهههوت ی رعضههد س ثویت ی...اما اد سیدگا اسههالم «رشههو رواا کامل ی
خداگونا شدد ی سیدد را حق آفوید شد » [انا هلل ی اد الیا الواجعود]
یَا أَیُّهَا الِِّْنْسَادُ إِنَّکَ کَاسِحأ إِلَى َرِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیاِ
اى انساد! یقیناً و را کوشش ی الشى سخ

٨3

را سوى توی سگا ت س حوکتى ،تس

ای ا [س حالى کا مقام فومانویایى مطلق ی حکوم

رو یما چیز یی ایسهه

حکومتى س رواروش یجوس ندا س ]،سیدا مىکنى.
ی سیدد را مقام یاتا انساند ی سعاست سا ین س گوی سی امو میسو اس :
 82سوره مؤمنون آیات  116تا 117
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1ه شناخ

یاقعد حقیق

مطلق یستد یعند خدایند.

2ه توستش آد ذات مقده ی نیایش را س گا ای.
یَمَا خَلَقْ ُ الْجِنَّ یَالِِّْنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُیدِ

٨4

جن ی انس ا جز رواى اینکا موا رپوستند نیافویدیم
رنارواین س قدم ایل یو ان ساند را حکم عقل یظیفا سا س خداا خوس ا ر شنا سد ی را
معا ف سین آشنا گوسس .ی سعوت انبیاء نیز س اطواف یمین سی محو خالصا مدشوس:
ایل شناخ

حق؛ی سپس توستش ذات رد یمتا.

خدایند متعال را سول اکوم اسالم(ص) مد فوماید:
یَا أَیُّهَا النَّبِدُّ إِنَّا أَ ْسَلْنَاکَ شَایِدًا یَمُبَشِّوًا یَنَذِیوًا یَسَاعِیًا إِلَى اللَّاِ رِِِّذْنِاِ یَسِوَاجًا مُنِیوًا
اى تیامبو! را استى ما و ا شاید [رو ام ] ی م س ساد ی ریمسیند فوستاسیم .ی و
ا سعوت کنند را سهههوى خدا را فوماد ای ی چواغى فویداد [رواى یدای

جهانیاد]

قوا ساسیم.
ی شههعا سعوت انبیاء «قولوا ت الا ات اهلل» روس .تس غوض اصههلد انبیاء یم ایجاس یک
جامعا وحیدا ا س

کا یما آد یا س جنبا نظوا ی معوفتد موسم ا را یک سو مد

خوانند ی آد آفویدگا یکتا اس .
ی یم س جنبا وحید عملد اجتماعد راید یک قانود س جامعا حاکم راشهههد ی آد
«قانود اهلل» اس

ا قافلا رشوی
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ا را سوا کامل ایبوا کنند.
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لذا «معرفۀ اهلل عالی اعلی المعارف» ی «افضددل العباده العلم باهلل » اسهه ؛ کا این
عبا ات ا س احاسیث ایل ری (ع) مد خوانیم چنادکا امام علد(ع) مد فوماید« :اول
العلم معرفۀ الجبار».
شیخ شوشتوا( ) ریاد مد سا س ردادکا « کلیش را معوف
»  ٨5یعند س احکام خدا اد آد مهم و نیس ه
عذاب اس  .ی لذا ایلِ کالیش اس
حتد اینکا ا آد ا س س

عقائد ،ایمّ کالیش اس

چود کا ندانسههتن راعث مخلّد روسد س

یعند تیش اد یما یاجبات راید حصیل آد کوس،

نکوس اگو نماد کوس راطل اس .

ی سلیل اینکا عقل یو عاقلد حکم مد کند را اینکا سفع عقاب محتمل یاجب اس
ی ما س امو سنیوا یمیشا مصالح ا س نظو مد گیویم ی حال آدکا امو اخویا حتماّ
مهم وند.
لحظه ای به قلب خود مراجعه کن

افواسا کا سیویود نامید مد شوند ،را خدا ی خالق یستد رخش س عالم یجوس قائل
نیستند ،ی عقید سا ند کا این یستد خوس را خوس را یجوس آمد اس  .البتا ییچ سلیلد
یم رو اسعاا خوس ندا ند ی نمد وانند رو این ویم کا خدائد نیسههه

رویاند ا ائا

کنند ،جز این کا خدا ا نمد رینند .راید را این افواس گف  :را قلب خوس مواجعا کنید ی
ربینید کا قلب شما نیز این مسالا ا ایید مد کند؟!
این مسالا ا شما عزیزاد یم مد وانید امتحاد کنید ،آیا دماند کا فکو کنید این جهاد
خالقد ندا س ی شما یا شد اد سیو ی س طبیع

یم ناروس مد شوید ،قلب شما را

آ امش مد سد ،ی یا یقتد معتقد راشید کا ا با شما را خدایند خالق ی ادقد اس
86
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کا یما امو عالم را س س

واناا ای س

ی ای توی سگا ما ی ب العالمین ا س  ،را

آ امش مد سهههید؟! فطوت ما این ایماد ا قبول مد کند ی را یاس ی ذکو خدا سل یا
آ امش مد یارد .س آیا فطوت چنین مد خوانیم « و اا تیامبو! خوس ا رواا اقاما سیند
آماس کن کا را یماد کیفی
امو فوموس « ،اسالم» اس

انسهههاد ا آفوید  .یعند سیند کا خدایند رندگاد ا را آد
کا قوانین آد مطارق را فطوت انساد یضع شد اند».

اد جملا چیزیاید کا رذ شاد س یجوس رشو غوه شد  ،ایماد را خداس  ،یعند یو
انساند کا متولد مد شوس حتد اگو س ریاراد ی یا س جاید راشد کا ییچگونا آمودش
ی علیمد ندید راشهههد راد فطو ا خداتوسه ه

خواید روس ی اد س ید یجوسش نداا

وحید ا مد فهمد.
آیا ا را حال امتحاد کوس اید کا فقط تنج سقیقا نها رنشینید ی را این مسالا فکو کنید کا
خدا یس ه
خدا نیس

یا نا؟ را کدام یک قلبتاد مطمئن مد شههوس؟! خواید سید نمد واد گف

کا

چود رذ وحید س یجوست کاشتا شد ی این امو یشا س قلب رشو سا س کا

حتد اگو یم گنا مد کند آ ام نیس  .آ ا! کلما" ت الا ات اهلل" س یجوس ما یشا سا س.
اگو انساد قائل شوس کا خدا نیس  ،احساه ناامند ی سوگوساند ی رد تناید مد کند ،اما
یمین کا را این مسالا فکو کند کا خدا موجوس اس
ای س س

یک نوع احساه آ امش ی امنی

را

مد سید .گو چا رواا اثبات یجوس خدا یزا اد سلیل عقلد ی علمد ی فل سفد ا

نیز مد واد ا ائا کوس ،چناد کا آد عا ف عا فاد ،امام حسههین(ع) ،س سعاا عوفات مد
فوماید :آیا را غیو اد ذات و ظهو ی جلو اا اسه ه

کا ظهو ی جلو و نباشهههد ،ا آد

رتواند و ا ظایو سادس؟ کجا و تنهاد روسا ا محتاج سلیل رو اثبات را شد؟ کد سی ماند
اا ا آثا رخوایند ما ا را و روسههانند؟ کو راس چشههمد کا و ا نمد ریند س آد حال کا
ماسام ای ا مواقبد ،ی خسواد دس کاتا آد رند کا اد عشق و نصیبد نداشتا راشد.
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كدی رفته ای ز دل كه مدنا كنم و را؟

كی بوده ای نهفته كه پيدا كنم و؟

غايب نگشته ای كه شوم طالب حضور

پنهان نگشته ای كه هويدا كنم و را

با صد هزار جلدوه برون آمددی كه من

با صدد هدزار ديده ماشا كنم و را

آ ا! «کو راس چشههمد کا و ا نمد ریند» ،رلکا یوکس را این یما آثا ی نشههانا یا،
عظم

گو چا چشمانش راد راشد.

خالق یستدرخش ا نمدریند یم اکنود کو اس

اما چشم رصیوت ای کو ی اد س ک این یما آثا محویم اس  .خدایند مد فوماید:
أَفَلَا یَنْظُوُیدَ إِلَى الِِّْرِلِ کَیْشَ خُلِقَ ْ ﴿ ﴾1٧یَإِلَى السَّمَاءِ کَیْشَ ُفِعَ ْ ﴿ ﴾1٨یَإِلَى الْجِبَالِ
کَیْشَ نُصِبَ ْ ﴿ ﴾1٩یَإِلَى الْهَ ْضِ کَیْشَ سُطِحَ ْ ﴿ ﴾2١فَذَکِّوْ إِنَّمَا أَنْ َ مُذَکِّوٌ ﴿ ﴾21لَسْ َ
عَلَیْهِمْ رِمُ صَیْطِوٍ ﴿ ﴾22إِلَّا مَنْ َوَلَّى یَکَفَوَ ﴿ ﴾23فَیُعَذِّرُاُ اللَّاُ الْعَذَابَ الْهَکْبَوَ ﴿ ﴾24إِدَّ إِلَیْنَا
إِیَارَهُمْ ﴿ ﴾25ثُمَّ إِدَّ عَلَیْنَا حِسَارَهُمْ

٨6

آیا را همل را شههتو نظو نمى کنند کا چگونا آفوید

شههد ؟«»1٧

افواشتا شد ؟« »1٨ی را کو یا کا چگونا س جاى خوس نصب
گستوس شد ؟« »2١تس ذکو س کا و فقط

ی را آسههماد کا چگونا رو

شد ؟«1٩

ذکو سیند اى»21«،

را دمین کا چگونا

و رو آناد مسلط نیستى [کا

را قبول ایماد مجبو شاد کنى »22«] ،یلى کسى کا [را سنبال ذکو تى س تى] یى گوسانید
ی کفو ی

دید»23«.

تس خدا ای ا را عذاب رز

گ و عذاب خواید کوس»24«.

قطعاً رادگ ش

آناد را سوى ماس  »25«.آد گا رى وسید حسارشاد رو عهد ماس .

آدیاید کا مد گویند خداید نیس ه  ،مسههلما معتقد را قیام

یم نیسههتند؛ اد این ی

خوس ا مقید را قانود الهد نمد سانند ی این ا نوعد آداسا مد تندا ند .اما انساد مؤمن
کا معتقد را یجوس خداس

س قبال این اعتقاس مسؤیلی

سا س ی مام اعمال ی فتا ش

ا رو اسههاه ایماد را خدا ی یجوسا مطلق ی تمتناید نظیم مد کند .ی اد این ا با
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مای اید نیز اح ساه احتد ی غوی سا س کا نها نی س
یما امو عالم یستد را سس

ی را ک سد مو بط ا س

کا

واناا ایس  .تس ایماد را خدا راعث مد شوس انساد

را آ امش ی اطمیناد روسد.
فوسا خدم

امام مع صوم سید ی اد ای خوا س

کا خدا ا را ای ن شاد سید .امام

توسههید ":آیا ا را حال را کشههتد را مسههافوت فتا اا ی این امو رواا و تیش آمد کا
کشتد س حال غوق شدد راشد ی و ییچ ا نجا د نداشتا راشد ،ی نها را یک جا سل
ر ستا ،ی امیدیا را شد کا آد نقطا ی شناید س قلب
فوس مثب

راعث نجا

شوس؟" تا سخ این

روس .امام فوموس ":آد نقطا امید ،یماد خداس ".

یعند اگو ان ساد س حال ا ضطوا  ،ی س حال گوفتا ا ی م ضیقا ی نا احتد قوا گیوس
را طو ا کا ییچ ا ن جا د ا تیش یا خوس نبی ند ،س آد حال س س ید قلبش
نقطااا یشهههن مد یارد ،ناگهاد را قا امیدا س قلبش احسهههاه مد کند ،آد امید را
نجات سیند  ،یماد امید را خداس .
یما شما س دندگد روایتاد تیش آمد ی غیو ممکن اس

کا کسد را اضطوا روسد

اما نداا فطوت ا نشنوس؛ نداا فطو د کا را انساد مد گوید راد یم ا نجا د یس ،
ی متوجا را یجوسا قاس ی وانا مد شوس کا عالم را حال ایس  ،رنارواین قلباّ متو سل
مد گوسس ،ای یماد خداس .
متا سفانا ان ساد اغلب ینگام سختد را توی سگا خوس یا مد آی س ی را س گا خدا
ضهههجا مد دند اما یمین کا را لطش الهد گوفتا ا اش روطوف شهههد مام امداسیاا
غیبد ا فواموش مد کند ی اد آد جا کا خدایند عالم را سههو ی خفد ی راطن اس ه
این مسالا ا مد ساند ،یلد را لطش ی حمتد کا نسب
ناامید نمد کند ی حاج

ی

را رندگاد سا س راد یم آد یا ا

یاا آناد ا روآی س مد کند ی خوس مد فوماید:
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فَِِّذَا َکِبُوا فِد الْفُلْکِ سَعَوُا اللَّاَ مُخْلِصِینَ لَاُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّایُمْ إِلَى الْبَوِّ إِذَا یُمْ یُشْوِکُودَ

[م شوکاد ا س امنی

٨٧

ی آ سای شند ،رو آیین شوک ع صّب سا ند ]،تس دمانى کا س

کشتى سوا مىشوند [ی س یسط س یا امواج خطوناک آناد ا محاصو مىکند] خدا ا
س حالى کا ایماد ی عباست ا رواى ای [اد یوگونا شوکى] خالص مىکنند مىخوانند،
چود را سوى خشکى نجا شاد مىسییم را ناگا را آیین شوک یى مىآی ند.
آیا شویفا مد فوماید دماند کا این افواس را ساحل مد سند ی نجات تیدا مد کنند ی
مشکال شاد را تایاد مد سد ،نا فقط اد خدایند سی مد شوند ،رلکا رواا ای شویک
قائل مد شههوند .گاید ایقات انسههاد حاجا د ا اد خدا مد خواید کا خوسش یم را
خورد مد ساند روآی س شههدد این حاجات محال اسهه ؛ اما خداا مهوراد کا عالم را
سوّ ی راطن رشو اس

گاید ردید این کا انساد حاج

قبل اد این کا اد خدا طلب کند ،حاج
یَاللَّاُ یَعْلَمُ مَا ُبْدُیدَ یَمَا َکْتُمُودَ
این جزء اعتقاس ماسه ه

خوس ا حتد را دراد ریای س ی

ای ا روآی س مد کند.

٨٨

کا خدایند آد چا ا کا انجام مد سییم ی یا رو قلبماد مد

گذ س ی یا س گذشتا انجام ساس ی را سس

فواموشد سپوس ایم مد ساند.

آیا خدا را دیده اید؟

اد امام علد(ع) تو سید شد :آیا و خدا ا سید اا؟ امام تا سخ ساس :من خداید ا کا
ندید ام عباست نمد کنم .امام علد(ع) س اساما فوموسند:
ت د کا العیود رمشاید اتعین ی لکن ا ا القلوب رحقایق اتیماد
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خدا ا را چشهههم ماسا نمد واد سید اما را جنبا نو انی
معنوی

قوی

اگو را حقیق

ایماد ی

شد راشد خدا ا یو آد ی یو لحظا را خوس احساه خواید کوس ،کا

خوس فوموس اس :
وَنَحْن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

٨٩

ما را شما اد گ گوسنتاد نزسیک و یستیم.
تس چوا ما این نزسیکد ا نمد رینیم ی س ک نمد کنیم؟ مگو نا این کا قوآد مد فوماید:

یَیُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ

٩١

یو کجا راشید خدایند را شماس .
چوا ما این معی

ا احساه نمد کنیم ی اد س ک آد عاجز یستیم؟ سلیلش این اس

کا ایماد ما قوا نیسه ه  ،ی جنبا ظلمانی

رو جنبا نو انی

ما غلبا سا س؛ س نتیجا اد

این س ک شیوین محویم گشتا ایم.
خدا ا را چشم سو نمد واد سید اما را رصیوت ی چشم سل ی جنبا نو انی
ای ا سید ی یجوس ی حضو ش ا س دندگد خوس احساه کوس.
علم و معرفت؛ کلید شناخت حق

خدایند کویم س ایلین آیا نادل شد رو سول گوامد اش مد فوماید:
اقْوَأْ رِاسْمِ َرِّکَ الَّذِا خَلَقَ

91

رخواد را نام توی سگا ت کا [یما آفوید یا ا] آفوید .
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ایلین س ه ا خدایند را تیامبوش س قالب خواندد ی سان ستن ریاد مد کند؛ چوا کا
ا ان ساد حقائق ا نداند ی خوس ا ن شنا سد ،نمد واند ا صحیح ا انتخاب ی س آن
مسیو حوک

کند.

را عنواد مثال شما س خانا گنجد سا ید .اگو اد یجوس آد مطلع نبا شید نمد وانید اد
آد اسههتفاس کنید .رنارواین س موحلا ایل راید ردانید کا گنجد یجوس سا س ،ی تس اد آد
رخوایید را آد گنج روسید ،ی سپس حوک

کوس ی را الش این گنج ا خا ج کنید ا

رتوانید اد آد رهو مند شوید.
ایلین آیا ا خدایند س حالد کا تیامبو(ص) رو راتا کو حواء را فکو ی درّو را سو
مد روس ،وسههط جبوائیل(ع) رو ای نادل کوس ی حکم حق ا را حضههوت ارالغ نموس ی
فوموس :اقْوَأْ...؛ رخواد.
س جاید سیگو مد فوماید:
قُلْ سِیوُیا فِد الْهَ ْضِ فَانْظُوُیا کَیْشَ رَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّاُ یُنْشِئُ النَّشْهَۀَ الْآخِوَۀَ إِدَّ اللَّاَ عَلَى
کُلِّ شَدْء قَدِیوٌ

٩2

رگو :س دمین رگوسید؛ تس را همل رنگوید کا چگونا مخلوقات ا آفوید ،سپس خدا
جهاد آخوت ا ایجاس مىکند؛ دیوا خدا رو یو کا ى واناس
خدایند متعال س آیات ر سیا ا امو را عقل ی فکو مد کند ،ی ا شا را این سا س کا
اا انساد رداد! ی یموا رو شناخ

ی معوف

الهد خوس ریفزید.

یما موسم یمی شا را م سافوت مد یند ،س این جا یم امو را سفو شد " سیویا فد
ات ض" را مسافوت رویید ی گوسش کنید اما مقصوس اد این سفو این نی س

 62سوره عنکبوت آیه 20

کا انساد

فصل سوم  انسان بين مبداء و معاد 222

را مس هافوت رویس ی را خوشههگذ اند ی غفل

ی گنا  ،ایام ا رگذ اند ،رلکا مد فوماید:

شهههما سهههفو کنید ی را درو س آیات آفاقد ی را وجا را موجوسات ی مخلوقات خدا،
س یارد کا خداید عالم ی قاس ی وانا را نظم ی قد ت تمتناید خوس ،عالم یسههتد ا را
یجوس آی س  ،ی نظامد ردیع س عالم حکمفوماسههه  ،ی یو یک اد این موجوسات اد
دمین ی آسماد ییما مخلوقات س کود ی س عالم یستد نشانا ی اید اس

کا شما

ا را خدا نزسیک مد کند ،اگو را سید عبوت را آدیا رنگوید.
صو ا ،راد حوک

تس س اینجا را سیو ی حوک

علمد ی معوفتد مدنظو ا س

ریاد مد کند ،سفو کن ی را این مسافوت را عجایب خلق

ی

آشنا شو ا را خدا نزسیک

شوا .ی را یما یجوس ،خالق ی مدرو امو ی توی سگا خوس ا احساه کن.
حضوت علد(ع) مد فوماید :یوآدچا سیدم قبل اد آد ی را آد ی رعد اد آد خدا ا سیدم.

اگو انساد را علم ی معوف

ی وجا سفو کند ی را سیو آفاقد رپوسادس ،خدا ا س یما

جا ی یما چیز خواید سید؛ دیوا س یما چیز جلد حق ،ی ظهو قد ت ی عظم
توی سگا عالمیاد نمایاد اس .
به صحرا بنگرم صحرا و بينم

به دريا بنگرم دريا و بينم
به هر جا بنگرم كوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا و بينم

را وجا ی درو س آیات خلق  ،کلما «ت الا ات اهلل» س یجوس ما یشهها مد سیاند .را
این ذکو ،س خ

یجوس خوس ا آریا ا کنیم ی رکوشهههیم رذ ایماد ا س س ین ماد

رکا یم ی آد ا را عباست آریا ا کنیم ا یجوسماد نو اند شهههوس ،ی نیز این ایماد مانند
چواغد رو افکا ی عقاید ی جوا ح یشناید رخشد .ا رو اثو این نو رتواد ا سعاست
ا تیموس .تس یظیفة انساد اس

کا معلومات عقید د خوس ا رات روس.
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معلم انسان کیست؟

دنبو ع سل یا رهتوین گلیا مد ن شیند ی اد شیوۀ رهتوین گل یا ا ستفاس مد کند؛
تس اد آد ماس اا را نام ع سل را ر شو قدیم مد کند کا خدایند مد فوماید این ماس
سا یید شههفارخش اسهه  .البتا دنبو عسههل یحیوانات سیگو سا اا علومد فطوا ی
کویند یستند ی ییچ غییوا یم س علم آد یا تیدا نمد شوس .دنبو عسل اد

یدای

دماند کا خلق شد یمچناد خانا یاا شش ضلعد کا اد نظو مهندسد رسیا سقیق ی
جالب ا س

مد سادس کا ینود ر شو را ا سوا چگونگد آد تد نبوس  ،یلد یماد طو

راقد ماند ی ییچ گونا تیشوفتد س این دمینا نداشتا اما انساد قاس اس

علم خوس ا

گستوش سید ی س اعمال ی افکا خویش کامل یارد.
رنارواین رشهههو آدگونا خلق شه هد کا راید یموا رواا افزایش علم ی معوف

خوس

رکوشد ا را سی رال علم ی عمل کامل یارد .ی ایلین معلم انساد ،خدایند حمن روس:
الوَّحْمَنُ ﴿ ﴾1عَلَّمَ الْقُوْآدَ ﴿ ﴾2خَلَقَ الِِّْنْسَادَ ﴿ ﴾3عَلَّمَاُ الْبَیَادَ

٩3

[خداى] حماد« »1قوآد ا علیم ساس »2«.انساد ا آفوید»3«،را ای ریاد آموخ
ی تس اد آد تیغمبواد الهد معلماد رشوی
قاریل دماند کا رواس ش یاریل ا کُشه ه
سانس

یستند .اما گاید حیواند معلم رشو مد شوس.
را وجا را این کا ایلین قتل س سنیا روس ،نمد

را جنادۀ رواس ش چا کا کند؛ خدایند کالغد ا فوستاس ی معلم قاریل شد .را اینکا

انساد اس

اما یک کالغ معلم ای مد شوس ،را این صو ت کا دمین ا حفو ی کالغد ا س

آد سفن مدکند .قاریل آموخ

کا راید یمین عمل ا را جناد رواس ش انجام سید.

فَبَعَثَ اللّاُ غُوَاراً یَبْحَثُ فِد األَ ْضِ لِیُوِیَاُ کَیْشَ یُوَا ِا سَوْءۀَ أَخِیاِ
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س نهای [س کنا جسهههد رواس ش سهههوگوساد روس کا] خدا کالغى ا روانگیخ

کا

دمین ا مى کایید ا را ای نشهههاد سید چگونا جسهههد رواس ش ا تنهاد کند[ .را سیدد
حوکات کالغ] فویاس دس :یاى رو من! آیا عاجز روسم اد اینکا مانند این کالغ راشهههم ا
جسد رواس م ا تنهاد کنم؟! سوانجام اد تشیماناد شد.
رشو مغوی اس

ی گماد مد کند یما چیز ا مدساند .ما دماند کا سچا س س شکم

مد شههوس مسههافتد طوتند ا طد مد کند ی سیاا س س خویش ا مد یارد ،ی مد ساند
گیاید را نام ادیانا یجوس سا س کا سیاا س س ایس  .اما انساد س حالد کا رسیا ا اد
چیزیا ا مد ساند ردادیا عمل نمیکند! تس چا چیز راعث مد شوس انساد را علمد کا
سا س عمل نکند؟ را اینکا علم سا س چود عمل نمد کند س دمو جایالد اس .
گناه ،انسان را ظلمانی میکند

س حقیق  ،گنا رو فطوت انساد هثیو منفد مد گذا س ی یو گناید مانند نقطة سیاید
اس

کا رو قلب قوا مد گیوس ،یک گنا یک نقطا ،سی گنا سی نقطا ی یمچناد یو چا

گنایاد ریش و راشههد این نقطا یاا سههیا نیز ی را افزایش مد یس ا اینکا فطوت ی
قلب ای ا را کلد یو ی ا یک مد سادس.
را عبا ت سیگو ،را ا کاب یو گنا جنبة نا ی

ی ظلمانی

ان ساد رو جنبة یحاند ی

نو اند ای سیطو مد یارد .کا این انساد را جاید مد سد کا حقائق ا مد فهمد ی مد
ساند اما عمل نمد کند ی حوف حق ا نمد تذیوس؛ را قول معویف اد یک گوش مد
شهههنوس ی اد گوش سیگو خا ج مد کند .چود رو این قلب ی فطوت ،ظلم

گنا مانند

حجارد قوا گوفتا اس  ،کا ادالا آد آساد نیس  ،رلکا را ضوع را س گا خدا ی سعد
ی دحم

فوایاد این ظلم

ی حجابیا روطوف مد شوند.
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خدایند ،رهش

ا رواا انساد آفوید یلد ای را سیو الد اهلل آد ا را سس

مد آی س،

ی س این مسهههیو دحما د ا نیز متحمل مد شهههوس ا را مدینا فاضهههلا ی رهشه ه
نعم یاا الهد س س

ی

یارد .خدایند ایلین ان سادیا ا کا آفوید ،یعند ح ضوت آسم ی
قوا ساس.

حوا ،جایگایشاد ا رهش

یَقُلْنَا یَاآسَمُ ا سْکُنْ أَنْ َ یَدَیْجُکَ الْجَنّةَ یَکُالَ مِنْهَا َغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا یَتَ َقْوَرَا یَههههَذِ ِ
الشّجَوَۀَ فَتَکُونَا مِنَ الْظّالِمِینَ

٩5

ی گفتیم :اى آسم ! و ی یمسههوت س این رهشهه
خوا ستید فوایاد ی گوا ا رخو ید ،ی را این س خ

سههاکن شههوید ی اد یو جاى آد کا
نزسیک ن شوید کا [اگو نزسیک شوید]

اد ستمکا اد خوایید شد.

یعند آدیا س رهش

ساکن شدند ی اد نعم یاا رهشتد رهو مند گ شتند ی را آدیا

فوموس اد مام این نعم یاا رهشتد کا س اختیا اد قوا گوفتا استفاس کنید اما اجاد
نزسیک شدد را این س خ
ن شوید .کا اگو را سم

ا ندا ید«.یَتَ َقْوَرَا یَ هَذِ ِ الشّجَوَۀَ» ؛ را این س خ
این س خ

رویید اد ظالمین خوایید شد .س س

ظایو این آیا خطاب را حضوت آسم اس

نزسیک
اس

کا

اما نوع انساد س این آیا مد نظو اس .

خدایند ،طیبات فوایاند ا رواا انساد آفوید ی اجاد استفاس اد این طیبات ا را یا
ساس اس

اما ای ا اد نزسیک شدد را س خ

یوا ی یوه منع کوس .

قوآد مد فوماید :ما را شما ان سادیا حق صوف س مام طیبا د ا کا س سنیا رواا شما
آفوید شد ی س اختیا شما قوا گوفتا ،ساس ایم ،یلد اد تا اا م سائل نهد شد اید .ی
مد فوماید اد یما طیبات ا ستفاس کن اما اد حویم الهد خا ج ن شو ی نزسیک شجو یوا ی
یوه مشو.
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ایلین انساد حضوت آسم روس ی س رهش
ی راعث محویم شدنش اد ره ش

یم مسکن ساش  ،شیطاد ای ا فویب ساس

ی مام نعم

یاا آد شد؛ چنادکا س قوآد کویم

آمد اس :
فَهَدَلّهُمَا الشّیْطَادُ عَنْهَا فَهَخْوَجَهُمَا مِمّا کَانَا فِیاِ
تس شهههیطاد ،یو سی ا اد [طویق] آد س خ
[چا مقام ی مو با معنوى ،ی چا منزل

لغزانید ی آناد ا اد آدچا س آد روسند

ی جایگا ظایوى] ریوید کوس.

اگو اد افواس جامعا سلیل ا کاب گنا ا رپوسهههد ،جامعا ی محیط رد ا رهانا قوا مد
سیند ا را سین متمسک نگوسند؛ س صو د کا این سلیل قانع کنند اا نمد راشد .چا
رسههیا افواسا س رد وین محیط یا قوا گوفتا ،ی دمینا گنا یم روایشههاد فوایم روس اما
یمچناد را سین خوس متمسک روسند.
ح ضوت آسم س ره ش

روس ،نا ان ساد ردا س آد جا روس کا ای ا را ریوایا ک شاند ی

نا س محیط ی جامعا ردا قوا سا ش

اما شیطاد ای ا ی سو سا کوس ی راعث شد کا

مو کب وک ایلد گوسس یلد تس اد آد چا ا فاقد افتاس؟ قوآد مد فوماید:
یَقُلْنَا ایْبِطُواْ رَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُیّ یَلَکُمْ فِد األ ْضِ مُسْتَقَوّ یَمَتَاعأ إِلَىَ حِینٍ

٩6

ی ما گفتیم[ :اى آسم ی حوا ی اى ارلیس !] س حالى کا سشهههمن یکدیگوید [ی ا ارد ،رین
شما آسمیاد ی ارلیسیاد صلح ی صفایى نخواید روس ،اد این جایگا ] فویس آیید ی رواى شما
س دمین ،قوا گایى [رواى دندگى] ی ا مد ى معین یسیلا رهو ی ى اندکى خواید روس
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قوآد مد گوید :سبب لغزش آسم ی حوا شیطاد روس ی رعد اد آد کا خدایند آد یا ا
اد ره ش

ریوید کوس را آد یا فوموس :رویید ی س دمین م ستقو گوسید س حالد کا یما

را یم سشمن یستید.
س یاقع خدایند آسم ی حوا ا س احسهههن قویم آفوید ی آد یا ا س احسهههن مکاد
جاا ساس اما آد یا را یسوسا شیطاد اد امو الهد سوتیچد کوسند ی جویما آد یا اند
روس .تس اگو ان ساد گنا مد کند ممکن ا س

شدد اد ره ش

تد ی ماس ی جامعا ا

مقصههو رداند س صههو د کا حضههوت آسم ییچ یک اد این مشههکالت ا نداش ه

اما

گوفتا یسوسا شیطاد شد.
مد سانیم کا حضههوت آسم ی حوا ورا کوسند ی خدایند نیز ورا ا تذیوف
آد یا ا اد رهش

تس چوا

ریوید کوس؟

س جل سات گذ شتا ا شا

شد کا ان ساد سا اا یک جنبا نو اند الهد ،ی یک جنبا

ماسا ی ظلماند اسههه  .س جنبا ظلماند را حیوانات ییج فای د ندا س ی را جنبا
نو انی

اس

کا ره شتد مد شوس .یقتد آسم ی حوا این نافوماند ا انجام ساسند جنبا

ظلماند آد یا ظایو شد ی سیگو جایشاد س رهش

نبوس.

تس انسههاد یقتد گنا مد کند جنبا ظلماند ی یواا نفس رو ای غلبا کوس ی مو کب
ظلم ی فسههاس ی خونویزا مد شههوس ی مصههداق سههخن مالئکا س اعتواض را خدا مد
گوسس کا گفتند:
أَ َجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا یَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ یَنَحْنُ نُسَبِّحُ رِحَمْدِکَ یَنُقَدِّهُ لَکَ
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آیا موجوسى ا س دمین قوا مى سیى کا س آد را فسههاس ی بایى روخیزس ی را ناحق
خود یزى کند ی حال آد کا ما و ا یموا را ستای ش

سبیح مىگوییم ی قدیس

مىکنیم؟
حال اگو ان ساد مد خواید ا نجا د ریارد ،راید را تیویا اد فوماد توی سگا خوس ،اد
نا ی

ی ظلمانی

را سهههوا نو انی

ی یدای

ایجاس کند ا را این حول را موحلا انسههانی
موحلا انسانی
را رهش

سید ،ی جنبا نو انی

الهد یجوت کند ی حولد س خوس

روسههد؛ کا اگو انسههاد کامل یاف

ی را

ای را سیگو متجلد شد ،این انساد لیاق

فتن

ا تیدا مد کند.

رُعد ماسا ی ظلمانی

انسههاد راعث آ ش فسههاس ی خونویزا مد شههوس کا س این رُعد

حیواند ییچ حمتد یاف

نمد شهههوس .رنارواین ا این نفس حیواند انسهههاد را نفس

مطمئنا بدیل نگوسس انسهههاد اد این آ ش یاید نخواید یاف  .رنارواین آدچا راعث
ایجاس سشمند رین انساد مد شوس ،یماد جنبا ظلماند ای س  ،ی آدچا س سنیاا اموید
اد جنگ ی فسهههاس ی خونویزا مد رینیم ی مد شهههنویم اد یمین رُعد ظلماند ی نا ی
رشوا سوچشما مد گیوس ،کا رو جنبا نو انی
سبب ساخ

آدیا غلبا تیدا کوس اس  .ی یمین یم

انواع سالح یا وسط افواس مغوض مد شوس ،کا را فتنا ی روتاید جنگ ی

خونویزا ،را یسیلا انساد یاا زکیا نشد اا کا این سالح یا ا س سس

گوفتا اند،

را جاد ان ساد یاا سیگو افتاس  ،ی موجب ف ساس ی سلب آ امش ر شوی

مد شوند؛

یگونا سالح را نهاید کا ا نمدکند.
البتا خدایند ورا تذیو ا س
ره ش

قارلی

ی ت شیماند ی ورا رندگانش ا قبول مد کند اما فتن را

ی ا ستعداس خا صد مد خواید کا ان ساد راید تس اد ورا آد ا ک سب
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ک ند ،یعند را احکام قوآد ی قانود الهد جنبا نو انی
استقوا س رهش

خوس ا قوی

کند ا لیا ق

ا ریارد.

بهشت و جهنم؛ ثمره وجود

س حقیق
انسانی

رهشهه

ی جهنم ،ثمو یجوس خوس انسههاد اسهه  .گنا  ،آسمد ا اد مو با

نزّل مد سید ی یا س موحلا حیوانی

مد کند ی ا دماندکا انساد آ ش جهنمِ

س ید نفس خوس ا خاموش نکند قاس را قوی
روخد اد افواس ،این جنبا نا ی

ی ظلمانی

نو انی

خویش نخواید روس .س

ییچگا خاموش نمد شوس ی ا ارد را آدیا

یموا اس  .آدیا کفا یستند کا ثمو یجوسشاد جهنم مد گوسس.
را عبا ت سیگو سلیل ا نیافتن کافو را ره ش
ظلماند ا س  ،قارلی

فتن را ره ش

این ا س

کا چود این فوس مویض ی

ا ندا س .یلد یو ان ساد مؤمند حتد اگو ذ اا

ایماد س قلبش یجوس ساشتا راشد حتما را رهش

خواید ف ؛ اما را انداد اا کا گنا

کوس راید س ریما سههتاد جهنم رماند ا شههفا یارد ،ی تس اد آد ادشههاءاهلل حم
شامل حالش مد شوس ی را رهش

الهد

ا خواید یاف .

چنادکا مد رینیم حتد حضههوت آسم را اینکا تیامبو ی ایلین انسههاد مخلوق خدایند
روس(خدایند ای ا آفوید روس ا تیامبو خدا ی خلیفا اهلل س ا ض گوسس) یقتد نافوماند
کوس ی سپس ورا نموس ،ی خدایند یم ورا اش ا قبول کوس ،سیگو ای ا را رهش
رلکا را یا فوموس کا طبق شوایط خاصد مد واند را رهش

نبُوس

ا یارد.

سجده مالئکه برای بُعد ملکوتی او بود

خدایند رعد اد خلق
سجد کنید.

آسم را فوشههتگاد فوموس :چود اد یح خوس س ای سمیدم رو ای
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یَإِذْ قَالَ َرُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّد خَالِقٌ رَ شَوًا مِنْ صَلْ صَالٍ مِنْ حَمٍَِّ مَ سْنُودٍ ﴿ ﴾2٨فَِِّذَا سَوَّیْتُاُ
یَنَفَخْ ُ فِیاِ مِنْ ُیحِد فَقَعُوا لَاُ سَاجِدِینَ ﴿ ﴾2٩فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُودَ

٩٨

ی [یاس کن] ینگامى کا توی سگا ت را فو شتگاد گف  :من ر شوى اد گِل خ شک کا
روگوفتا اد لجنى متعفّن ی یو نگ اسه ه

مى آفوینم »2٨«.تس چود ای ا معتدل ی

آ اسههتا گوسانم ی اد یح خوس س ای ردمم ،رواى ای سههجد کناد ریفتید »2٩«.تس یما
فوشتگاد ردید استثناء سجد کوسند.
آد سجد مالئکا رواا خلق
روس .ی نیز س مو س یدای

جسم آسم نبوس رلکا رواا عظم

یح ی نفخا الهد ای

ی علیم یا فوموس« :یَعَلَّمَ آسَمَ األَس هْمَاء کُلَّهَا» یلد را یجوس

اینکا خدایند آسم ا اد یما لحاظ «ظایوا ی فطوت تاک» کامل آفوید ی اد یح خوس
س یا سمید ی ا سماء ا نیز را ای آموخ

ی ای ا س ره ش

جاا ساس؛ جاید کا س آد

نا فساس روس ی نا نیادا ساش  ،اما را یجوس این نعم یا ،فویب شیطاد ا خو س ی نها
را یک وک ایلد ،رهش
اد نعم

ی نعم یاا آد ا اد سس

ساس ی یمین مسالا راعث شد کا

یاا الهد محویم شههوس ی را نج ی دحم

ریفتد ،ی ناچا راشههد اد ا زکیا

نفس ی عبوسی

خوس ا رهشتد کند.

رنارواین انسههاد نباید گنا ا کوچک رشههما س ی گماد کند کا اگو گنا کوس ا فاق خاصههد
نمد افتد .روخد اد گنایاد راعث مد شوند کا ان ساد سقو کند؛ سقوطد کا گا ممکن
اس

سق

نجا د یم اد آد نباشد ی یا را سختد ی سشوا ا رتواند اد آد نجات تیدا کند.

کنید کا آسم(ع) تس اد یبو را دمین ورا کوس ی خدایند نیز ورا اش ا قبول

کوس اما را آسم گفتا شههد رواا این کا را سیگو را رهشهه
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علیما د کا من س اختیا و قوا مد سیم م سیو ا انتخاب کند» .خلق

و کامل روس،

علم یم ساشههتد ،س محیطد یم نبوسا کا را فسههاس ریفتد اما ردید علیمات ی ا خدا
نمد واند را رهش

روسد.

کتب آسماند حکم سفتوچا اا ا سا ند کا ینگام خوید یو کاتید طود استفاس اد آد
ا ریاد مد سا س .خدایند  1١4کتاب ا وسهههط تیامبواد رواا رشهههوی

نادل کوس کا

خالصهها مام این کتب س قوآد اسهه ؛ یعند قوآد کویم چکید مام کتب آسههماند
اس  .ی یدف مام تیامبواد آد اس

کا را انساد شعا «ت الا ات اهلل» ا ریامودند ی ای

ا اد مبدا ی معاس آگا کنند؛ رنارواین کامل وین احکام س سین مبین اسالم اس .
چرا غافل و بی خیالیم؟

آسم را آد خلق

را سسهه

احسههن الخالقین ی را آد فطوت ی جایگا ی علم ،اسههیو

یسههوسهها شههیطاد شههد ی اد جایگا رلند خوس نزیل کوس؛ تس ما چوا غافل ی ردخیال
یسههتیم! یو انسههاند را انداد اسههتعداس ی الش خوس ،قارلی
نعم

مد یارد کا خدایند را ای

سید(العطیات رقد القارلیات) .حال یقتد حتد حضههوت آسم -کا ایلین انسههاد

سا اا علم ی سههاکن س رهش ه

روس -نتوانس ه

اد یسههوسهها شههیطاد یاید یارد ،ما

انسادیاا ضعیش کا س این اجتماع یاا فاسد را سو مد رویم ،راید چا کا کنیم؟
شیطان ،انسان را مجبور به گناه نمی کند

سق

کنید .خدایند نمد فوماید کا شیطاد آسم ا "مجبو " را گنا کوس رلکا فوموس ای

ا ی سو سا کوس .خدایند را آسم اجاد ا ستفاس اد مام نعم
یک س خ

نهد کوس روس .اما شهههیطاد اد طویق نفس ی طبیع

ذائلد اد قبیل طمع ی حوص ی...اس

یا ا ساس ی ای ا نها اد
رشهههوا کا آلوس را

رو ای یا س ی راعث یسوسا ی نافوماند اش شد.
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جالب اینجا س

کا خدایند مد فوماید شیطاد رو رندگاد مؤمن من سلطد ندا س.

چوا کا رندگاد مؤمن خدا ،جنبا نو انیتشهاد قوی

شد ی رو جنبة ظلماند آدیا غلبا

سا س .رنارواین شیطاد اید رواا ی یس ی ی سو سا را ان ساد مؤمن ندا س؛ چناد کا خوس
شهههیطاد یم مد گوید :و این انسهههاد ا آفویدا ی موا را خاطو ای اد رهشه ه
کوسا ...قسم یاس مدکند کا یما ا گموا مدکنم غیو اد آد رندگاد مخلص
قَالَ فَبِعِزَّ ِکَ لَهُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ ﴿ ﴾٨2إِلَّا عِبَاسَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ
گف  :را عز

ریوید
ا.

٩٩

سوگند یما آناد ا گموا مىکنم »٨2«،مگو رندگاد خالص شد ات ا.

یعند شههیطاد واد یسههوسهها آدیا ا ندا س نا اینکا مالحظا آدیا ا رکند! ی س آیا
سیگو مدخوانیم:
یَقَالَ ال شَّیْطَادُ لَمَّا قُ ضِدَ األَمْوُ إِدَّ اللّاَ یَعَدَکُمْ یَعْدَ الْحَقِّ یَیَعَد ُّکُمْ فَهَخْلَفْتُکُمْ یَمَا کَادَ
لِدَ عَلَیْکُم مِّن سُلْطَادٍ

1١١

ی شهههیطاد [س قیام ] ینگامى کا کا [محاسهههبا رندگاد] تایاد یافتا [را تیویانش]
مىگوید :یقیناً خدا [ن سب

را روتایى قیام  ،ح ساب رندگاد ،تاساش ی عذاب] را شما

یعد حق ساس ،ی من را شما یعد ساسم [اگو اد من اطاع

کنید ی سس

اد سین روسا ید

را دندگى سلخوا مى سید یلى مىرینید کا یعد خدا حقّق یاف ] ی [من] س یعد ام
ن سب

را شما یفا نکوسم ،موا رو شما ییچ سلّطى نبوس ،فقط شما ا سعوت کوسم [را

سعو ى راطل ی رى تایا] ی شهههما یم [ردید اندیشههها ی سق  ،سعو م ا] تذیوفتید ،تس
سودنشم نکنید ،رلکا خوس ا سودنش کنید.
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فَالَ َلومُونِی وَلومُواْ أَنفسَکم

1١1

تس سودنشم نکنید ،رلکا خوس ا سودنش کنید
1١2

مَّا أَنَاْ رِمُصْوِخِکُمْ یَمَا أَنتُمْ رِمُصْوِخِدَّ

نا من فویاس ه شمایم ،ی نا شما فویاس ه من.
رى وسید من نسب
یمچود اطاع

را شوکی دى شما کا س سنیا س را من ساشتید [کا اطاع

اد من ا

خدا قوا ساسید] ریزا م ،یقیناً رواى ستمکا اد عذارى س سناک اس .

ی شیطاد س تایاد مد گوید :من رو شما سلطد ندا شتم ی نها را شما یعد ساسم،
خدا یم را شههما یعد ساس .چوا حوف خدا ا گوش نکوسید ی یسههوسهها موا متارع
کوسید؟! اد این ی مدگوید:
من غیو اد یسوسا کا ا نکوسم یلد شما سلتاد خواس

ی را غوائزا کا س یجوس اد

روس ی سو سا شدید .یعند س آخو کا نیز شیطاد اد یمین ان ساند کا س سنیا فویب
خو س  ،ریزا ا مد جوید! یاقعا جاا رسد اسش اس

کا انساد تیوی شیطاد ی یواا

نفس خوس را شد ی خ سا ت سنیا ی آخوت ن صیبش شوس .را یو حال ،نها اد ا زکیا
نفس ی تیویا اد ایامو الهد مد واد را ستگا ا ی رهش

سید.

سیر فلسفی و سیر عرفانی

سان ستد کا ان ساد سا اا مبدا ی معاس ا س  .مبدا ان ساد این ا س
خدایند ای ا خلق کوس ی معاسش این اسهه
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کا اد خدا س

ی

کا را سههوا خدا رادخواید گشهه  .ی
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مسیوا ا کا رین مبدا ی معاس طد مد کند صوا نام سا س .رواا طد کوسد این صوا
چند سیو ی سفو ا راید انجام سید :سیو فلسفد ی سیو عوفاند.
سیو فلسفد :ی آد این اس

کا انساد را سلیل نسب

سههیو عوفاند :ی آد این اس ه

را مبدا ی معاس ،شناخ

تیدا کند.

کا را مجایدت ی زکیا نفس ،را علومد کا را سس ه

آی س عمل کند(.عوفاد عملد)
سیو من الخلق إلد الحق :را تیویا اد سستو ات الهد خوس ا رات رکشد.
سیو من الحق إلد الحق :حقیق ی فحص س اسماء ی صفات الهد.
سهههیو من الحق الد الخلق :راید آدچا ا آموختد رو خوس تیاس کند ی سیگواد ا نیز
سستگیوا نماید.
آیا آماده پروازی؟

کسد کا ا اس سفو مد کند ،راید س مقام عمل نیز سفو ا آغاد کند .ی را قصد سفو ی
سیو الد اهلل غل ی دنجیویا ا اد نفس خوس راد کند ا رتواند ا قا یارد؛ اما گاید ان ساد
علقا د سا س کا ای ا تایین نگا مد سا س ،یعند قاس نخواید روس عویج ساشتا راشد.
روخد ان سادیا ق صد سفو ی تویاد را سوا حق ا سا ند ،اما س قفس نفس دنداند
یسههتند ی را علقات ماسا دندادیاید ا رواا خوس سههاختا اند.آدیا س دندانند ی کلید
دنداد یم را سس ه
اما

خوسشههاد اس ه

اما رواا یاید اد دندادِ جهل ی ماسیات ی نفس

الش نمد کنند.

عد اا سیگو آداس یستند یلد را ستیلد سیگو قاس را تویاد نیستند .انساند کا را گنا
آلوس راشد س حقیق

را این مد ماند کا غل ی دنجیو را تایش رستا شد اس  .گاید

ایقات آد غل ی دنجیویا مانند یخ یستند کا را تاتیش س ید ی عباست ی عمل صالح را
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موی دماد آب شد ی اد رین مد یند اما گاید ایقات راید را ورا ی و سل ی ضوع
این غل ی دنجیویا ا اد تاا خوس راد کند .رلکا نیاد را ورا نصوح ی آ ی نالا را س گا
محبوب ا حم الواحمین اس

ی س ورا یم را یا یما راد اس .
گر كافر و گبر و بت پرستی باز آ

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

صد بار اگر وبه شکستی باز آ

اين در گه ما درگه نوميدی نيست

اگو کسهد مقصهد ی یدف اصهلد ا شهناخ
محب

ا را سنبال خویش مد آی س ی «محب

ی رداد معوف

تیدا کوس ،این معوف ،

راعث ایجاس شههوق» مد گوسس ی «شههوق

راعث ایجاس ا اس » مد شهههوس .تس انسهههاد راید یموا رداند س دندگد چا یظیفا ی
مسؤیلیتد سا س ی طبق ضاا خالق خوس عمل کند ی رداند کا ضاا خدا س چیس .
دیوا یو چا انساد خوس ی خداا خویش ا رهتو ی ریش و رشناسد کم و گنا مدکند.
مهمترین ارکان سیر الی اهلل

اد مهمتوین ا کاد سیو الد اهلل صبو ی یقین ا س  .صبو س مقارل مام نامالیمات ی
سختیهاید کا انساد س ا سیدد را حقیق
ایماد ا س  ،اد آد جه

ی یدف متحمل میشوس ،دیوا صبو اساه

کا سوّ رندگد س وک مع صی

ی انجام طاع

اس

ی این

سی ،جز س سایا صبو ی شکیباید امکاد تذیو نیس .
ی صبو رو طاع

اد صبو رو معصی

کا کا و رندگد ا س

یات و اس  .ی و س طاع

ی یمد ساد کا س این ا ر سد کو شش راید کوس کا توی سگا

عالمیاد فوموس اس :
یَا أَیُّهَا الِِّْنْسَادُ إِنَّکَ کَاسِحأ إِلَى َرِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیاِ
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اى انساد ! یقیناً و را کوشش ی الشى سخ

را سوى توی سگا ت س حوکتى ،تس

ای ا مالقات مىکنى.
یمین صههبو اسهه

کا و ا رو معواج یصههال رات روَس ی گام را گام رو لقاا حق

نزسیک کند.
حرکت به سمت کوه قاف

عطا نیشارو ا س کتاب منطق الطیو منادل سیو ی سلوک ا را این صو ت را مثیل
س آی س :
عداسا اد توند یا صمیم گوفتند کا را سوا کو قاف حوک

کنند ی این صمیم

ا عملد کوسند اما س میاد ا عد اا اد توندگاد آب ی سانا اا سیدند ی س یمادجا
متوقش شهههدند ی سیگو را حوک

اساما نداسند ،عد اا سیگو جلو و فتند اما را سیدد

س ختاد سو سبز ی نهویاا جا ا ی آب ی سانا ،ا سیو این دیبایدیا شد ی اد فتن راد
اد عداس توند یا کم و شد ی س نهای  ،نها سد توند

ماندند .یو چا اد سفو مد گذش

را یدف ی سو منزل اصلد یعند کو قاف سیدند کا این توند یا سیموغ نام گوفتند.

انسادیا نیز رواا سیدد را یدف اصلد سوا رو قطا دندگد یستند اما یوکدام س
مقصدا متوقش ی مشغول امو سنیا مدشوس ی عد اندکد را یدف ی سو منزل مقصوس
مد سند .مانند کساند کا د ق ی روق سنیا آناد ا را فواموشد مقصد ی معاس مبتال مد کند.

ان ساد دماند کا سیو نزیلد خوس ا اد مبدا آغاد مد کند ،راید رو صواطد کا خدایند
رواا ای وسهههیم کوس حوک

کند؛ دیوا را اندک انحوافد اد این صهههوا  ،گموا ی س

چنگال شیاطین انس ی جن گوفتا خواید شد .رنارواین راید ا اشتبا فتا ا رادگوسس
ا سیرا س م سیو صوا ی حقیق

قوا گیوس کا این رادگ ش

روس .تس راید مواظب راشد ا اد صوا منحوف نشوس.

ر سیا س شوا خواید
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الحمدهلل

فصل چهارم

سیر انسان رد عوالم دیگر

مسهلا معاس کا مطارق قانود نظام عالم ی سیو طبیعد ای ی طبق مشی

الهد اس

خلش

تذیو نمد راشد؛ چنادکا قول حق عالد س سو یاقعا را این مطلب اشا سا س:

یَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْهَۀَ الْهُیلَى فَلَوْلَا َذَکَّوُیدَ

1١4

ی را اسههتى تیدایش نخسههتین ا [کا جهاد فعلى اس ه ] شههناختید ،تس چوا متذکّو
[تدید شدد جهاد سیگو] نمىشوید؟!
س این آیا مبا کا نکات رسیا لطیش ی اشا ات را یک را مواحل سیو انساند مند ج
ی نهفتا مدراشد.
کسد کا را شالوس خلق

نظو نموس ی نشآت سنیوا رشو ا ح

ساس ی را فکو عمیق اد ایل کوین ی آغاد خلق

دریو ی راد سد قوا

ا انتها امو خوس ا خوب سق

نموس ،ی

استکمال ی وقیا د کا یا ا میسو گشتا مو س نظو ی درو قوا ساس ،ردید همل اعتواف مد
نماید کا رشو رواا امو رز گد خلق شد ی غای
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ی کمال یا س سیدد را آد امو اس .
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دیوا چنادکا مشاید مدکنیم س این عالم کا یکد اد مواحل ی منادل سیو یا راشما
ی فاید اا رو یجوسش متو ب نمدگوسس ی

مد یس کا ای را ا مام نمد سههد ،ی غای

اگو ی اا این عالم عالمد رواا ان ساد متو ب ن شد را شد ،تدم مد آید یجوس ر شو را
این یما مودا کا سسههه

قد ت س کالبد یجوسش عبیا نموس لغو رماند ی این

مخالش عقل ی نقل رلکا مخالش یجداد ا س  .چواکا را م شاید ی جورا ی عیاد مد
رینیم کا انساد سائم ی را طوف کمال ی فعلی
اد نیل را سعاست رواا این اس

مد یس ،ی رادماندد رسیا ا اد افواس رشو

کا سستخوش یوا ی یوه گشتا اند ی نفس اما ی

شههیاطین جلوا آناد ا سههد نموس ی نمدگذا ند تیش یند ی را غای

کمال انسههاند

رو سند ی اگو سام یاا شیطاد ی دنجیو آمال ی آ دییاا سی ی س اد اد تاا ما روسا شتا
شههوس ،ممکن اس ه

س سههیو کاملد(کا یما موجوسات اد ینگام تیدایش ا آخو رقاء

یمیشهها مد کوشههند ا را کمال تیق خوس روسههند) ما یم را جاید روسههیم کا مام
موجوسات ا مسخو امو خویش گوسانیم.
سیر بشر از عالم علوی به سفلی و از سفلی به علوی

رواا ما را طویق یجداد ی رویاد ثار

شد کا خداا متعال را قد ت کاملا ی مشی

اما خوس یح رشهههو ا اد عالم علوا ی یحاند نزت د ساس ا اینکا تا س این عالم
گذا س ی قوین ماس گوسید ا س  .ی س سیو این قوه نزیل نفس ر شو را اعتبا جنبا
یحاند یا س یو مو با اد موا ب یجوس مقامد سا س .ی یمچناد کا ردد جزء عالم
طبیعیات ی ماسیات را شهههما مد یس ی اد یا غذیا مد نماید ،یح یم راید اد عالم
یحانیات ی مجوسات افاضا را ردد شد راشد .ی شاید اشا را یمین راشد قول حق
عالد رعد اد خلق

ردد آسم کا فوموس:

فصل چهارم  سير انسان در عوالم ديگر 211

فیا من یحد

ی نفخ

یعند سمیدم س آسم اد یحد کا منسوب را من اس
ی آد اد جه

عظم

یح اس

آد کا نزتت ای را تایاد سههید سسه
حکم

کا یا ا را خوس منسوب نموس اس  .ی تس اد
قد ت ای ا ثانیاً س قوه صههعوسا کا مطارق

ی م شی

الهد ی قانود کامل ،کا س سل یو ذ اا جا ا ا س

ی نظام عالم

منو را آد اس

ی را طوف کمال سوق مد سید ا اینکا اطوا خلق

ای ا را تایاد

ساند ی را کمال تیق را خوس روسد.
انسان در قوس صعود

تس اد آدکا این سی را تایاد سههید یعند انسههاد اد مو با علوا نزت د نموس ا را
موکز خاک سید ،قاس متعال ی حکیم علد اتطالق را ید قد ت س قوه صعوس یا
ا اد تسهه
فع

وین مو با یسههتد را د یج س رلند وین تایا یجوس مد سههاند ی رو ایج

ی رز گوا ا یا ا صد نشین مدگوساند؛ دیوا رشو تس اد آدکا مواحل طبیعد

خوس ا را ا مام سانید ،چنادچا ییوت ی ماس جماس مد شوس ی را شکل عنا صو ظهو
مد نماید ،ی عنا صو نبات شد ی را صو ت نبا د غذاا ان ساد مدگوسس .ی رعد طد
مواحلد نطفا ی جنین ی س حم ماس ظهو ی روید نموس ا آد کا اطوا کامل آد
نشهء ا را تایاد ساند ی خوس ا آماس حیات ی دندگد خا ج نماید ،ی را صو ت طفل
ظایو نماید.
ی نیز مواحلد ا اد کوسکد ا کهول

ی تیوا رگذ اند ا آد چا س نهاس یا گذا س

ظهو ی روید نماید ،ی اگو موفق گوسید ی سعاست ن صیب ای شد ،اد مو با ر شوا را
ملکد ی اد ملکد را ملکو د ی اد ملکو د را تیو د ،ی اد با عبوسی

را روری
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خواید سید؛ یعند رند خالص ی مظهو ی نمایند صفات الهد مدگوسس ی کا خداید
مد کند .ی یمین طو رشو طد طویق مدکند ا اینکا تس اد سیو استکمالد سوانجام
را موکز یجوس خوس روسد ی س آدجا ریاساید.
ی آخوین مو با کمال ان ساند ی غای
عقاید ما ا س

سیو یا ا معاس ی قیام

نامند؛ کا یکد اد ا صول

ی س قوآد ی احاسیث ر سیا اد آد سخن را میاد آمده ا س  .رلکا ا سال
کا موسم ا را مبدأ ی معاس خوس آشنا گوسانند.

سل ی انزال کتب سمایا رواا این اس

ی علد اا حال ،انسهههاد س یویک اد عوالم ملک ی ملکوت مو با ی مقامد سا س ی
سس

قد ت ادلد یا ا س اطوا خلق

گاید اد علو را سفلد فویس مدآی س ی گاید

اد سفل رات مدروس ا اینکا آدچا س راطن ی حقیق
قد ت کاملا خوس ا را جهانیاد رنماید.

یا تنهاد ا س

آ شکا گوسس ی

1١5

خدایند متعال ی خالق انساد مد فوماید:
إنا خلقنا أإلنساد فد احسن قویم ثم سسنا اسفل السافلین
کا ما انسههاد ا س نیکو وین نظم ی اعتدال آفویدیم .آدگا ای ا [موحلا] تسهه

وینِ

رادگوساندیم.

ان ساد س اح سن قویم خلق شد آدگا س ا سفل سافلین قوا گوفتا ا س  ،ی راید
الش کند کا اد ا سفل ال سافلین خوس ا رات رک شد؛ دیوا حقیق
سُ ّا اس

ان ساد مانند گویو ی

اد عالم ملکوت کا راید س س یاا ردکواد سنیا توی ش یارد.

را موگ یو انساند س حقیق

معاس ای آغاد مدشوس« :انا هلل ی انا الیا اجعود» س ارتدا،

سیو نزیلد ای ا عالم سنیا روس ،حال س سیو صعوسا را عالم رودخ ی را معاس مد سد« .
یما اد خدا آمد ایم ی را سوا خدا مد ییم».
 106معاد یا آخرین سیر بشر ،خالصه ای از ص  7تا 20
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ان ساد راید رواا شناخ

م سیو ی سیو صعوسا اد لحاظ علمد ،عقلد ،عملد ی...

سعد کند رو معلومات خوس ریفزاید .یعند اد لحاظ نظوا ،معا ف اتید ا س را مبدأ
ی معاس کسب کند ی اد نظو عقلد را سلیل ی رویاد آدیا ا ثب

ی رای نموس  ،س موحلا

عمل نیز رو اساه معلومات کسب شد عمل نماید ،ا اینکا این علوم را قلب ی راطن
ای سوای
معوف

کوس  ،جزئد اد یجوسش شوند ،ی ردین ی سیلا سعا یجوسا ریارد .تس اد
ی شناخ

اس

کا یما حوکات ی افکا ی عقل ی اعمال ی اقوال انساد الهد

مدشوس ،ی خوس ا را ا کامل ی یدف خلق

طبیق مد سید.

خدایند ا ا را انسههاد نشههاد ساس ی مدفوماید« :إنا یدینا السههبیل إما شههاکوا ی إما
کفو ا» اما انسهههاد را نهاید نمد واند این ا ا رپیماید رلکا راید را کا یاد یسهههتد
حوک

کند؛ اد این ی نیاد را اینما سا س ،کا اگو انسهههاد تیامبواد ا را عنواد اینما

انتخاب نموس ی س کا یاد الهد قوا گوف

ی اسههتعداسیاا خداساسا خوس ا شههکوفا

کوس شاکو نعم یاا خدا خواید شد؛ چوا کا اد مام ی سایل ی نعم یا ی سومایا
یاا خداساسا س ا سیدد را شد ی کامل خویش استفاس کوس ی س سیو صعوسا
را کامل مد سد.
یلد اگو فطوت خوس ا رو اثو جهل ی گنا مخفد کوس ی رو یا آد سهههوتوش قوا
ساس ،ی را نداا فطوت وجا نکوس ،شه ه یاطین جن ی انس را عنواد اینماا ای قوا
خوایند گوف ؛ رنارواین حقیق (مبدأ ی معاس) ا فواموش ی یو چیزا ا غیو اد خدا را
عنواد کمال مطلق لقد مدکند .س این حال

انسهههاد کفو خواید روس چوا کا اد

نعم یا ی سومایا یاا خداساسا رواا سیدد را کامل ی ا خدا استفاس نکوس اس .

نها سفینا ی کشتد نجات ،سفینا تیامبواد اس ؛ کا اگو انساد تیوی یبواد الهد گوسس
ی س این سهههفینا قوا گیوس ،س یو مقطع را مقاما د مد سهههد .س یک مقطع را مقام
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مؤمنین ،س مقطع سیگو را مقام متقین ،ی اد مقامد را مقامد ا ادشاءاهلل را لقاءاهلل ی مقام
عندی

نائل شوس.

ان ساد را سنیا آمد ا را کامل رو سد .تیامبواد ،معلماند حقیقد رواا وری

ر شوی

یسههتند ی کتب آسههماند ا موجع علیم خوس قوا ساس اند .رنارواین رواا مام رشههو
یبواند اد آسم ا خا م یجوس ساشتا ی ا رشو یس

راید معلمیند راشند؛ ا انساد ا اد

سیو نزیلد ی سیو صعوسا خوس راخبو کنند.
مام سنیا ظلم

اس

یلد اگو انساد متوجا خدا راشد یما سنیا روایش نو خواید شد.

سنیا ی مخلوقات خدا را نو الهد خلق شد اند ی را نو خدا اسا شد ی ثموا د سا ند.
اما اگو انساد نو الهد ا س موجوسات عالم نبیند ،رواا یو چیزا یجوس مستقلد قائل
خواید روس .تس راید را اییاد نو حوک

کوس ی گو نا س ظلمات خواید ماند.

هیچ موجودی عبث خلق نشده

ی ما مخلو قات س عالم کود ممکن الوجوس یسهههت ند ی خدای ند کا خالق مام
موجوسات اس ه

ییچ موجوسا ا عبث خلق نکوس ی س خلق

یو موجوسا یدفد

نهفتا اس .
را عبا ت سیگو ،ییچ موجوسا خوس را خوس ی رد یدف را یجوس نیامد ی ان ساد نیز
کا یکد اد مخلوقات خداسهه  ،رواا یدف معیند آفوید شههد اسهه  .رواا س ک
عظم

انسههاد کافد اس ه

ردانیم کا خدایند یما موجوسات ا را خاطو انسههاد خلق

کوس چنادکا س حدیث شویش قدسد آمد اس :
خلق

اتشیاء تجلک ی خلقتک تجلد

[اا انساد ] یما چیز ا رواا و آفویدم ی و ا رواا خوسم.
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انسههاد مد واند را سههیدد را کامل ،آینا مام نماید اد صههفات خدا راشههد؛ اد این ی
یجوس انسههاد رواا خوس انسههاد ،ی رواا یما عالم مهم اسهه  .ی چود این عالم عبث ی
ریهوس خلق نشد  ،سو اسو عالم س ه یاید رواا عبوت ی معوف

ی خدا شناسد یستند.

اگر خلقت انسان مصلحت است پس چرا می میرد؟

حال این سؤال تیش مد آید کا :اگو خلق
چوا انساد مد میوس؟ ی اگو موسد مصلح

انساد را مصلح
اس

ی یدفمند روس اس ،

چوا خدایند انساد ا آفوید؟

فوا سیدد موگ
س را فوا سیدد موگ ،خدایند متعال مدفوماید:
یَلَنْ یُؤَخِّوَ اللَّاُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ یَاللَّاُ خَبِیوٌ رِمَا َعْمَلُودَ
یوگز خدا کسى ا چود اجلش فوا سد ،مهل

1١6

نمىسید؛ ی خدا را اعمالى کا انجام

مىسیید آگا اس .
یمینکا موگ کسد فوا سد سیگو ییچ فوصتد را ای ساس نمد شوس .انساد ا دماند کا
س سنیا حضو سا س ،مد تندا س کا خوس ی آدچا س اختیا سا س تایدا اس
ا اد خویش سی مد سا س را اینکا نسب

ی صو موگ

را موگ علم سا س یلد آد ا رای نمد کند.

س آیا سیگو مد فوماید:
إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَال یَسْتَهْخِوُیدَ سَاعَةً یَت یَسْتَقْدِمُودَ

1١٧

ینگامى کا اجلشاد سوآید ،نا لحظااى تس مىمانند ی نا تیش مىافتند.
چشم رودخد آسمد س لحظا احتضا راد مد شوس ی شاید حقایقد خواید روس کا ا
قبل اد این نسهههب

را آدیا س غفل

 105سوره منافقون آیه 11
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را سهههو مد روس ،ی چود سهههکوات موت راعث
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ریدا ا ان ساد اد خواب غفل

مد شوس س آد لحظا ر سیا ح سوت مد خو س؛دیوا مد

ریند مال ،یمسو ،فودند ی یو آدچا روایشاد رسیا الش کوس روس اد سس
اما آیا فوص

مد سید.

سیگوا یم را ای ساس مد شوس؟

ادا ین ی س لحظات احتضههها مد گوید « :اجل موا اندکد را اخیو رینداد ا گنایاد
خوس ا جبواد کنم ی اد مالد کا سا م انفاق کنم» .اما را ای خطاب مد شوس« :کال»(چنین
نیس

کا مد گوید؛ ردید وسید این سخند رد فاید اس ).

قوآد س این را مد گوید:
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَ حَدَیُمُ الْمَوْتُ قَالَ َبِّ ا ْجِعُودِ ﴿ ﴾٩٩لَعَلِّد أَعْ مَلُ صهههَالِ حًا فِی مَا
َوَکْ ُ ۚ کَلَّا ۚإِنَّهَا کَلِمَةٌ یُوَ قَائِلُهَا یَمِنْ یَ َائِهِمْ رَوْدَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُودَ

1١٨

[سشمناد حق اد سشمنى خوس رادنمىایستند] ا دمانى کا یکى اد آناد ا موگ س سد،
مىگوید :اى توی سگا من موا [رواى جبواد گنایاد ی ق صیویایى کا اد من سو دس را
سن یا] رادگوساد »٩٩«،ام ید اسههه

س [روارو] آد چا [اد عمو ،مال ی ثویت س سن یا]

یاگذا شتاام کا شای ستااى انجام سیم[ .را ای مىگویند ]:چنین نی س
ردید وسید این سخنى رىفاید اس
اس

کا ای گویند آد اس  ،ی تیش ییشاد رودخى

ا یدى کا روانگیختا مىشوند.

ی نیز س آیا اا سیگو مد فوماید:
کُلُ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ یَإِنَّمَا ُوَفَّوْدَ أُجُو َکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
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یو ک سى موگ ا مىچ شد ،ی ردید وسید ید قیام

تاساشیایتاد را طو کامل را
س آی ند مسلماً کامیاب

شما ساس مىشوس .تس یو کا ا اد آ ش سی سا ند ی را رهش
شد اس  ،ی دندگى این سنیا جز کاتى فویبند نیس .
را عبا ت سیگو؛ موگ مسههالا اا قطعد ی حقیقتد یقیند اس ه

کا یما ما راید آد ا

قبول کنیم یوچند اد آد خوشههحال نباشههیم؛ دیوا یو انسههاند کا خدایند را ای نعم
دندگد عنای

کوس محکوم را موگ ا س ؛ یعند این قانود شامل یما موجوسات مد

شههوس ی دماند کا موگ یو موجوسا فوا سههد را نداا «حاد اتد یق
یق

فتن اس ) راید خ

جاا ر سد عجب ا س

الوحیل»(حال

اد جهاد رورندس ی را سیا راقد رشتارد.
کا ما یدانا شاید موگ ر سیا ا اد نزسیکاد ی اطوافیانماد
لمن نسد الموت ییو

یستیم اما اد موگ آدیا تند نمد گیویم! امام مد فوماید« :عجب

یوا من یموت»؛ عجب مد کنم اد ک سد کا موگ ا فواموش کوس ی ای مد ریند آناد
ا کا مد میوند .رنارواین مسهلا موگ ،یک امو حتمد ی مستمو اس .
مسههههلا سیگو اینکا ما را خدا ی تیامبو ی معاس اعتقاس سا یم ی یموا س شههههاست را
مسالا حق روسد موگ اشا مد کنیم(اشهد اد الموت حق ی البعث حق) اما گوید رای
ندا یم ی اد آد مد وسیم .را استد سلیل این مسالا چیس
یحش

کا حتد اد یاژ موگ یم

سا یم؟

یو انسهههاند مدساند یمادگونا کا را سنیا مد آید اد سنیا مد یس ،ی یو مولوسا کا را
سنیا مد آید ،را گذ ش

ساعات ی سقایقد ،کا لحظا د اد عمو ای را ح ساب مد آید را

موگ نزسیک مدشههوس .حال چوا مسهههلا موگ ا ردین حد رواا ما س سناک اسهه
صو د کا قوآد س آیات فوایاند را مسهلا موگ اشا مد کند؟

س
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أَیْنَمَا َکُونُوا یُدْ ِکْکُمُ الْمَوْتُ یَلَوْ کُنْتُمْ فِد رُوُیجٍ مُشَیَّدَۀٍ

11١

یو کجا راشید یو چند س قلعایاى مو فع ی استوا  ،شما ا موگ س مىیارد.
ی نیز مد فوماید:
قُل لَّن یَنفَعَکُمُ الْفِوَا ُ إِد فَوَ ْ ُم مِّنَ الْمَوْتِ أَیِ الْقَتْلِ...

111

رگو :اگو اد موگ یا کشتا شدد رگویزید ،گویز شما یوگز سوس اد نمىسید ،ی س این
صهههو ت [اگو یم سهههوس اد سید ،اد این دندگى دیسگذ فانى] جز اندکى روخو سا
نخوایید شد ی نیز:
قُلْ إِدَّ الْمَوْتَ الَّذِا َفِوُّیدَ مِنْاُ فَِِّنَّاُ مُلَاقِیکُمْ ثُمَّ ُوَسُّیدَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ یَالشَّهَاسَۀِ

112

رگو :رى وسید موگى ا کا اد آد مىگویزید را شما سیدا خواید کوس ،سپس شما ا را
سوى ساناى نهاد ی آ شکا رادمىگوسانند ،ی را اعمالى کا یموا انجام مىساسید ،آگا
خواید کوس.
چرا از مرگ می ترسیم؟

مطلب ا را سی سؤال اساما مد سییم :چوا اد موگ مد وسیم؟ چوا مد میویم؟
سلیل وه ما اد مسهلا موگ اد یک لحاظ جنبا علمد ی نظوا سا س؛ دیوا انساد اد یو
امو مجهولد مد وسد ی اد آد جا کا مسهلا موگ ی مایی

آد رواا ما یاضح نیس

اد

موگ مد وسیم.
سلیل سیم :س حقیق

را ساختا فطوت ما رو مد گوسس .اد آد جا کا میل را جایساند

س یجوس یو انسههاند موج مد دند ،چود گماد مد کند کا موگ یعند فنا ی نیسههتد ی
 110سوره نسا آیه 78
 111سوره احزاب آیه 15
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انساد را موگ اد رین مد یس ،موگ ،خاطو ای ا آد س مد کند .اما اگو حقیق

موگ ا

ردانیم یواه ما کم مد شوس.
البتا روخد اد ایلیاا خدا عاشق موگ مد راشند ی را تیشواد شهاست مد یند؛ مانند
ح ضوت قاسم رن الح سن(ع) کا موگ ا شیوین و اد ع سل مد ساند ی رواا فتن را
سوا شهاست لحظا شما ا مد کند .چود ک سد کا موگ ا فنا ی ناروسا مد ریند اد
موگ نفو خواید ساش

اما ایلیاء اهلل مشتاق موگ یستند.

اد سوا سیگو ممکن اس

کسد نسب

را مسهلا موگ علم ساشتا راشد ی موگ ا فنا

ی نیسهههتد نداند ی رداند کا رعد اد این سنیا عالم سیگوا یجوس سا س ،اما چود مو کب
گنایاد دیاسا شد  ،ی مد ساند کا تس اد این سنیا دماد رادخوا س

ی محاکما فوا مد

سد اد موگ وه ی یواه سا س.
س س

مانند فوسا کا س دنداد ی محکوم را اعدام ا س  .یا را خورد مد ساند کا

تس اد دنداد ای ا مسههتقیم را تاا چورا سا مد روند؛ اد این ی ماندد س دنداد ا ،اد
آداسا کا تس اد آد ،موگ راشهههد وجیح مد سید .چنین فوسا مد ساند کا انسهههاد را
انجام کوچک وین عمل خالف ی معصهههیتد مو س محاکما قوا مد گیوس .رنارواین،
خوف اد موگ را خاطو رادخواسهه  ،ی مو س محاکما قوا گوفتن اسهه  .چنادکا س
قوآد مدخوانیم:
یَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَ َّۀٍ شَوًّا یَوَ ُ

113

ی یوکس یمیدد ذ اى ردى کند ،آد ردى ا ربیند.
ی نیز س آیااا سیگو مدخوانیم:

 114سوره زلزال آیه 8

 218ثمره درخت وجود

یَ یُ ضِعَ الْکِتَابُ فَتَوَى الْمُجْوِمِینَ مُ شْفِقِینَ مِمَّا فِیاِ یَیَقُولُودَ یَا یَیْلَتَنَا مَالِ َ ذَا الْکِتَابِ لَا
یُغَاسِ ُ صَغِیوَۀً یَلَا کَبِیوَۀً إِلَّا أَحْ صَایَا ۚ یَیَجَدُیا مَا عَمِلُوا حَا ضِوًا یَلَا یَظْلِمُ َرُّکَ أَحَدًا
114

کتاب [اعمال] یو کسى [س روارو سیدگانش] نهاس مى شوس ،تس مجوماد ا مىرینى کا اد
آدچا س آد ا س یوا سانند ی مىگویند :اى یاى رو ما ،این چا کتارى ا س
کوچک ی رز گى ا فوی نگذاشتا اس

کا ییچ عمل

مگو آدکا آد ا را حساب آی س ؟ ! ی یو عملى ا

انجام ساس اند حاضو مىیارند ،ی توی سگا ت را ییچ کس ستم نخواید کوس.

این افواس مدسانند ید قیام

کا فوا رو سد ناما اعمال شاد ا را س ست شاد مد سیند ی

مام اعمالد ا کا انجام ساس اند س این ناما ثب
اعمال ا را سس

شد ا س  .آ ا! ینگامد کا تویند

انساد مد سیند ی ای اعمال خوس ا مد ریند ،عجب کوس ی مد گوید

این چا کتارد ا س

کا یما چیز س آد ذکو شد یو چیز کوچک ی رز گد ،آ ا! یو

گنا کوچک ی صههغیو اا ا کا مو کب شههد اا س این کتاب ثب

شههد ی و راید

تاسخگوا آد راشد ی مو س محاکما قوا رگیوا .تس روخد اد افواس اد موگ را خاطو
اعمالشاد مد وسند.
چوا مد میویم؟
حات سؤال این اس

کا چوا مد میویم ی اد سنیا مد ییم؟

ی چود سانسهههتیم کا موگ حق اسه ه

ی یما موجوسات ا یدا موگ فوا خواید

گوف  ،انسهههاد یا حیواد ،ی یما موجوسات ی حتد کائنات یما ی یما سا اا نهایتد
یستند .س قوآد مد خوانیم:

 113سوره کهف آیه 36
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إِذَا الشَّمْسُ کُوِّ َتْ

115

ینگامى کا خو شید ا را یم س تیچد.
را ا ستد خدایندا کا ما ا آفوید چوا ما ا مد میواند؟ اگو خلق
تس موگ را صالح نیس

ان ساد را صالح روس ،

ی چوا انساد راید رمیوس؟ ی اگوموگ مصلح

اس  ،چوا را سنیا

آمد ایم کا اینیما دجو ا حمل کوس ی تس اد چند سال اد سنیا روییم ی رمیویم؟!
س جواب راید گف  :حکم
ی کامل اس

خدایند اد خلق

ان ساد ،وری

ای رواا سیدد را کمال

کا این کامل یم راید س سنیا راشد .اما تاسخ این سؤال کا چوا مد میویم؟

اگو اد یک آسم کافو ی ماسا کا معتقد را خدا ی توی سگا عالم نی س

رپو سند چوا را

سنیا آمد اا ی چوا مد میوا؟ تاسههخ مد سید ما س سنیا چند سههالد دندگد مد کنیم؛
سیو ما ا را یجوس آی س ی تس اد آد یم طبیع
را قیام

ما ا اد رین مد روس .ی چود این افواس

ی سواا سیگوا اعتقاس ندا ند ،دندگد سنیا س نزس آدیا توچ مد را شد ی ییچ

ا دشد نخواید ساش  .رنارواین اد سیدگا یک انساد ماسا ی کافو این سوال مطوح مد
شوس کا چوا انساد متولد شوس ی تا را عوصا یجوس گذا س ی چند سالد س سنیا دندگد
کند ی س نهای

رمیوس ی فاند شهوس .س ارتداا دندگد ،کوسکد ریش نیسه

کا چیزا

نمد ساند ی س جهل ی ناساند غوطا ی اسه ه  ،رعد اد آد یم س ایج غوی جواند ،را
غوائزا کا س ای موجوس ا س

گوفتا  ،کا مو کب گنا شد ی را سام شیطاد مد افتد.

یمینکا اندکد رز گ و مد شوس ی مد خواید رفهمد کا دندگد چیس
ی نا واند را م شکال د س س

را گویباد ا س  ،ی رعد یم یق

ردید اینکا رداند چوا آمد اسهه

س حال تیوا

موگ فوا

ی آمدنش رهو چا روس ،ی را کجا میویس! تس اگو اد

سیدگا یک انساد ماسا را موضوع رنگویم ،دندگد توچ ی رد یدف اس .
 116سوره تکویر آیه 1
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اما انسههاد الهد کا خدا ا قبول سا س ی اد قوآد تیویا مد کند ،مدساند کا انسههاد را
این ردد خال صا نمد شوس ی موجوسا سی رُعدا ا س
خاک سپوس مد شوس .ی حقیق
اد عالم امو ا س

کا ج سم ماسا اش را موگ را

ان ساد آد یح ملکو د ایس

کا یماد نفخا الهد ی

ی ردادجا رو مدگوسس ی را موسد ن اد رین نمد یس ی جایسانا ا س .

ی نیز مد ساند کا خلق

روس ی س موگش یم حکمتد

ای س این سنیا اد یا حکم

یجوس سا س ،ی اگو اد ای یماد سؤال تو سید شوس تا سخ مد سید :ان ساد آفوید شد
اس

رواا اینکا خدا ا ر شنا سد ی مظهو ا سماء ی صفات الهد ،ی خلیفا ا سماء خدا

گوسس .ی رواا این را سنیا آمد ا س دندگد سنیا را معوف
ی خدایند کویم یدف اد خلق

الهد نائل شوس ی کامل یارد.

انساد ا چنین ریاد مد کند:

یَمَا خَلَقْ ُ الْجِنَّ یَالِِّْنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُیدِ

116

جن ی انس ا جز رواى اینکا موا رپوستند نیافویدیم.
کا اد لیعبدید را لیعوفود فسیو مد شوس؛ یعند رواا اینکا انساد خدا ا رشناسد ی
را معوف

الهد ی معبوس حقیقد سس

یارد ی عبد شوس.

تس خدایند انساد ا آفوید ا را معوف

اسماء ی صفات الهد نائل شوس ،ی را عباست

توی سگا خویش را کامل روسهههد ی را این کامل را یدف نهاید خلق
رندگد ی سیدد را رهش

ی مدینا فاضلا اس

رواا سیدد را کامل ی معوف

سس

الهد ی رقا ی اردی

یارد .رنارواین؛ خدایند ،انساد ا
آفوید اس

نا رواا فنا ی موسد.

یا ایها الناه انا خلقنا ی ایاکم للبقاء ی ت للفناء لکنکم من سا الد سا نتقلود
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اا موسم! ما شهههما ا رواا رقا ی ماندگا ا خلق کوسیم نا رواا فنا ی ناروسا ،یلد را
موگ اد یک موحلا را موحلا سیگوا انتقال مد یارید ی موگ مانند تلد ا س

کا شما

ا اد عالم سنیا را عالم عقبد -اد عالمد را عالم سیگو -انتقال مدسید .س حقیق  ،موگ
یک نوع ولد اس  .انساد یک ولد اد حم ماس را عالم سنیا سا س ،ی یک ولد سیگو را
عالم رودخ ،کا س ینگام موگ صو ت مد گیوس ،ی رعد اد آد یم دماند کا اد رودخ را
قیام

مد یس راد یک دندگد سیگو سا س.

مراحل حیات انسان

رنارواین دندگد انساد س چها موحلا خالصا مدشوس:
منزل ایل حم ماس ؛ منزل سیم عالم سنیا؛ منزل سهههوم عالم رودخ ی منزل چها م عالم
قیام .
منزل اول ،رحم مادر

موحلا ایل دندگد انسههاد ،موحلا اا اسهه

کا س حم ماس اسهه  .ی این دندگد

جنیند نام سا س .س این دندگد انساد مواحل شد ی نمو خوس ا اد ایلین لحظا شویع
مد کند .این کامل س حم ماس سا اا مدت معیند اس

کا حداکثو نا ما مد را شد،

کا اگو این مدت را تایاد روسد سیگو حم ماس جایگا مناسبد رواا این جنین نی س
ی راید اد آد محیط خا ج شوس ی را عالم جدیدا را نام سنیا قدم گذا س.
ما این دندگد جنیند ا را خاطو ندا یم ،س این سنیا نیز را اختیا خوسماد نیامد ایم.
فوسا س یک خانواس ثوی مند متولد مد شههوس ی سیگوا س یک خانواس هد سسهه .
تس دندگد ایل ،حم ماس اس

کا انساد اختیا ا س این انتخاب ندا س.
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منزل دوم ،عالم دنیا
دندگد سیم کا تس اد ولد ایل شویع مد شوس یماد دندگد سنیاس  ،کا انتهاا آد یم
معلوم نیس ؛ یعند انساد اد آد اطالعد ندا س .ممکن اس

فوسا نها چند سال عمو کند

ی س سی اد کوسکد اد سنیا رویس ی سیگوا س سههنین جواند ،ی فوس سیگوا س سی اد تیوا
ی فوسا یم مانند امام دماد(عج) اد عموا رسیا طوتند ی را روک

روخو سا راشد.

ی گفتا شههد آمدد انسههاد س سنیا ی حیات سنیوا ای ،رواا کامل ی شههد ی عبوسی
معبوس یستدرخش اس

ا انسانی

خوس ا شکوفا کند؛ دیوا آسمد استعداس سا س خلیفا

خدا ی مظهو اسماء ی صفات حق گوسس.
اما دماند کا عمو این دندگد سنیوا را تایاد سد ،یح این ان ساد را موحلا اا مد سد
کا سیگو نمد واند س این سنیاا ماسا را کامل خویش اساما سید؛ یعند دماند کا یح،
سیگو حمل این ردد ماسا ا ندا ش
ظایو مدمیوس اما س حقیق

ی علق یح را ردد ماسا غیو ممکن شد ان ساد س

را ولدا سیگو یا س عالم سیگوا را نام عالم رودخ مدشوس.

منزل سوم ،عالم برزخ

انساد را موسد را فضاا راد و ی رات وا مد یس؛ مانند دماند کا س حم ماس روس اگو
را ای مد گفتند کا قوا اسهه

و ا را سنیا ربوند ،قبول نمد کوس ی ماندد س حم ماس

ا وجیح مد ساس؛ دیوا اد سنیا ی لذت یاا آد رد خبو روس .اگو چا را این جنین مد
گفتند کا س سنیا اد این ا یکد نجات مد یارد ،ی س آدجا چواغ ی سهههتا ی آفتاب ی
ما یجوس سا س ،اصهههال س ک نمد کوس چود نها ظلمات ا سید روس ی این امکانات ی
یشههناید یا رواا ای غیو قارل صههو روس ی رای نمد کوس .یلد یمین کا را سنیا آمد ی
سنیا ا سید ی س آد دندگد کوس را آد عاست کوس ی عالقا تیدا مد کند ،ا جاید کا
حتد فکو مفا ق

سنیا یم ای ا نج مدسید.
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رنارواین س سنیا نیز دماند فوا مد سد کا این یح سیگو نمد واند را این ردد ماسا
این ردد ماسا ریما شد راشد ی سیگو نمد واند رواا

علق ساشتا راشد(ممکن اس

این یح سهههادگا راشهههد ی یا این کا خدایند عمو این فوس ا یمین انداد قوا ساس
یح اد ردد س ظایو انساد مد میوس ،اما س حقیق

اس  ).اد این ی را مفا ق

ولدا

سیگو مد یارد ی یا س عالم سیگوا را نام عالم رودخ مد شههوس .س عالم رودخ یک نوع
دندگد اس

کا اد این دندگد سنیا رسیا رات و ی یسیع و اس .
کا انسههاد خوسش آد ا انتخاب کوس اسهه  ،رو

س آدجا یم نوعد دندگد اسهه

خالف دندگد سنیا کا خوسش س انتخاب آد سهههمد نداشهه ؛ یعند دماند کا را سنیا
آمد ،اد خوس ییچ اختیا ا نداش

اما حات را اعمال خوس انتخاب مد کند کا رعد اد این

دندگد سنیا چگونا حیا د ساشههتا راشههد؛ دیوا رودخ رواا اشههخاص را صههو تیاا
مختلش جلد مد یارد ،یا راغد اس

اد رهش

ی یا حفو اا اد جهنم ،رستگد سا س کا

چا اعمالد ا رواا خوس فوستاس راشد.
تس عالم رودخ یک دندگد مثل دندگد سنیا اس ؛ اما یسیع و ی تیچید و .ی انساد
اد موحلا سنیا کا گذش

یا س موحلا سوم یعند عالم رودخ مدشوس.

چقدر در عالم برزخ می مانیم؟

قوآد مد فوماید:
یَمِن یَ َائِهِم رَوْدَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُودَ
تیش ییشاد رودخى اس
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ماندد س عالم رودخ ر ستگد را ا یخ ی یس سا س؛ ک سد کا دیس و فتا را شد ،وقش
ریش وا سا س؛ اما خویج یما اد رودخ یمزماد اسه ه  .را یو حال فتن ی ماندد س
عالم رودخ رواا یو انساند متفایت اس .
ماندد س این سنیا محدیس اسهه ؛ یوچند دیاس راشههد .یم اکنود کا عمویاا طبیعد
قویباً یفتاس سال ا س

ی اگو را  ٨١سد شبیا را ما شین فو سوس اا خواید روس کا

سائم استهالک سا س ی یو مو با جزئد اد آد نیاد را عمیو سا س ا اینکا کا را جاید مد
سد کا راید آد ما شین ا اد س خا ج کوس .ج سم ان ساد نیز شبیا ما شین ا س  .راتخو
یدا فوا مد سد کا فوسوس مد شوس ی سیگو قارلی

اما دندگد رودخ نسههب

ماندد س این سنیا ا ندا س.

را سنیا طوتند و اسهه ؛ یمچنادکا دندگد سنیا نسههب

دندگد س حم ماس طوتند و روس ،اما راد یق

را

ی دماد محدیسا سا س ی رعد اد آد

موحلا ما سیرا متولد مد شههویم؛ یعند را سیگو راید اد آد موحلا رمیویم ا اینکا سی
را متولد گوسیم .ی اد دندگد رودخد نیز را سیگو خا ج شهههویم ی یمگد را عالم
اخویا کا یماد حیات اردا ا س

یا س مد شویم .یعند آخوین ولد ،ولدا ا س

کا سیگو موگد را سنبال ندا س .ی سونوش

انساد س این چها مین دندگد(قیام ) نیز

نتیجا عمل ی دندگد سنیاا ایس .
البتا س دندگد رودخد راد یم کاملد یجوس سا س .اگو انسههاد مثالً عباس د مانند نماد
یا ید اا اد ای فوت شههد ی یا حجد رو گوسنش راشههد ،ینود فوصهه

اسهه

کا

رادماندگاد رواا ای اعمالد ا را جا ریای ند ی رعضهههد اد اعمال یم کا انسهههاد س سنیا
انجام ساس اسهه

توی ش یافتا ی آثا آد اعمال چا عمل خوب ی چا رد س عالم رودخ را

ای مد سد؛ دیوا سنیا مز عا آخوت اس  ،یو چا این جا رکا ا آدجا س ی خواید کوس.
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عاما موسم کسههاند یسههتند کا گنایکا ند ی دندگد آدیا س عالم رودخ ی را کامل
مد یس؛ چواکا ممکن اسه

س ارطا را روخد اعمال ،نقایص روطوف شههوس ی جزاا

رعضد اد اعمال ا س عالم رودخ ربیند ی خدایند آد انساد ا اد آد گنا تاک کند.
را یو حال علم ی شهههناخ

ما را عالم مای اء طبیع

محدیس اسه ه ؛ دیوا خدایند

مخلوقات رسههیا ا س این سنیا ی عالم ماسا سا س کا ینود رشههو آدیا ا نشههناختا ی
مجهوتت رشو ریش و اد معلومات ای س  .را عنواد مثال س را آسماد ی ستا گاد ی
خلق

کهکشادیا ،ی نیز عظم

مد وانیم س را مای اء طبیع

ینود یم علم رشو رسیا اندک اس  .تس چگونا ما
ی عالم رودخ ی حقایق موجوس س آد علم تیدا کنیم؟!

ی این انداد یم کا اد قوآد ی احاسیث رواا ما ریاد شد را قد فهم ر شوا ا س
صوفا ردین جه

اس

ی

کا ما ردانیم مسافویم ی را کجا مد ییم .ی مانند دماند نباشد

کا ما اد ماس متولد شههدیم یلد محیط سنیا ی حتد تد ی ماس خوس ا نمد شههناختیم ی
نوداس راید آدقد را ماس ش عاست کند ا اینکا چهو ای ا رشناسد.اما سونوش
س عالم رودخ را سس

رشو

خوسش اس  .انساد مد واند اد یمین حیات سنیوا ،خوسش

ا رواا حیات رودخد ی اخویا آماس کند.
آیا آمادگی داری؟

آیا رواا فتن را عالمد کا قوآد مدفوماید یک ید آد را انداد یزا سهههال اسهه ،
آماسگد سا ا؟
یَیَسْتَعْجِلُونَکَ رِالْعَذَابِ یَلَنْ یُخْلِشَ اللَّاُ یَعْدَ ُ ۚ یَإِدَّ یَوْمًا عِنْدَ َرِّکَ کَهَلْشِ سَنَةٍ مِمَّا َعُدُّیدَ
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ی آناد اد و [رو تایا ی شخند] شتاب س عذاب ا س خوا س

مىکنند ،س حالى کا

خدا یوگز اد یعد اش خلش نمى کند ،ی یمانا یک ید نزس توی سگا ت مانند یزا
سال اد سالیایى ا س

کا شما مى شما ید [رواى ای دماد نزسیک ،دماد سی  ،اموید،

سیوید ،گذشتا ی آیند مفهومى ندا س ،رنارواین فاصلا دمانى شما را عذاب الهى شما ا
سچا این تندا نکند کا هدید را عذاب ،هدیدى طوتنى ی س یغ اس ].
آیا عالمد کا یو یدش یزا سال اس  ،ا دش ندا س کا ما نسب

را آد علم ی شناختد

ساشههتا راشههیم کا را کجا مد ییم ی چگونا س این سنیا دندگد کنیم کا س آدجا دندگد
احتد ساشتا راشیم؟ آیا نها را وکل را خدا ردید عمل صالح مسهلا حل مد شوس؟

فومولد ا خدم

شما ا ائا مد سیم :ی آد اینکا یو انداد ان ساد معوف

الهد خوس

ا ریش و کند سین ی اعتقاسش قوا و مد شهوس ،ی یو انداد کا اعتقاس انسهاد قوا و
راشد اد نعم یاا الهد رهو ریش وا نصیبش مد شوس .س سنیا یم این فومول جا ا
ا س  .یو انداد کا ان ساد علم ی مد ک ح صیلد رات وا سا شتا را شد اد ماسیات سنیا
ریش و رهو مند مد شهههوس ،ی را میزاد اینکا علم کم وا ساشهههتا راشهههد راید ریش و
دحم

رکشههد ی رهو کم وا یم عایدش مد شههوس ی اسههتفاس چنداند یم نمد روس.

رنارواین عقل حکم مدکند رواا آد یدا کا قوآد خبو مد سید:
یَوْمَ ت یَنفَعُ مَالٌ یَت رَنُودَ

11٩

یدى کا ییچ مال ی ایتسى سوس نمى سید
راید الش کوس اما دحم

ردید علم ی آگاید چنداد سهههوسمند نیسه ه  .تس راید

معا ف ا اد قوآد ی عتوت کسههب کوس ،ا انسههاد را افزایش علم خوس ،ا سههیدد را
رهش

ی نعم یاا الهد ا تیدا کند.
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منزل چهارم ،عالم قیامت

انساد اد عالم رودخ مد میوس ی را عالم قیام

تاا مد گذا س ی آد منزل چها م اس .

س را این یاقعا عظیم قوآد کویم چنین خبو مد سید:
فَِِّذَا نُفِخَ فِد الص هُّو ِ فَلَا أَنْس هَابَ رَیْنَهُمْ یَوْمَئِذ یَلَا یَتَس هَاءَلُودَ ﴿﴾1١1فَمَنْ ثَقُلَ ْ مَوَادِینُاُ
فَهُیلَئِکَ یُمُ الْمُفْلِحُودَ ﴿ ﴾1١2یَمَنْ خَفَّ ْ مَوَادِینُاُ فَهُیلَئِکَ الَّذِینَ خَسههِوُیا أَنْفُسههَهُمْ فِد
12١

جَهَنَّمَ خَالِدُیدَ

چود س صو سمید شوس ،س آد ید نا میانشاد خویشایندى ی نسبى یجوس خواید
سا ش

ی نا اد ای ضاع ی احوال یکدیگو مىتو سند »1١1«،تس ک سانى کا اعمال یدد

شد آناد سنگین [ی راا دش] ا س  ،یم آنانند کا تیویدند »1١2«.ی ک سانى کا اعمال
یدد شد آناد سبک [ی رىا دش] ا س  ،یمانانند کا سومایا یجوس شاد ا اد س س
ساس ی س سیدخ جایسانااند.
ی نیز قوآد مد فوماید:
یَنُفِخَ فِد الصُّو ِ فَصَعِقَ مَنْ فِد السَّمَایَاتِ یَمَنْ فِد األَ ْضِ إِت مَنْ شَاءَ اللَّاُ
ی س صو سمید مى شوس ،تس یو کا س آسمادیا ی دمین اس

121

مىمیوس ،مگو کسى

ا کا خدا رخواید ،آد گا را سیگو س صهههو سمید مى شهههوس ،ناگا یما آناد رو تاى
ایستاس [مات ی مبهوت را یو سو] نظو مىکنند [کا سوانجام کا شاد چا خواید شد!]
رعد اد اینکا سنیا را تایاد مد سد را اذد خدایند ا سوافیل س صو مد سمد ی مام
آدیاید کا دند ی ستند ،ی نیز مام کائنات مد میوند ی عمو سنیا تایاد مد تذیوس .ی رعد
اسهههوافیل سیرا س صهههو مد سمد ی مام آدیایدکا موس اند دند مد گوسند ،قبویا
 120سوره مؤمنون آیات  101تا 104
 121سوره زمر 58
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شکافتا مد شوس ی یما اد قبویا خا ج مد شوند ی رواا محشو آماس مد گوسند ،قوآد
مد فوماید:
یَنُفِخَ فِد الصُّو ِ فَِِّذَا یُم مِّنَ األَجْدَاثِ إِلَى َرِّهِمْ یَنسِلُودَ َقالُوا یَا یَیْلَنَا مَن رَعَثَنَا مِن مَّوْقَدِنَا

122

ی س صهههو سمید مى شهههوس ،ناگا یما آناد اد قبویا را سهههوى توی سگا شهههاد
مىشتارند »51«.مىگویند :اى یاى رو ما ،چا کسى ما ا اد خوارگایماد روانگیخ ؟
آ ا! آدگا متوجا مد شوند کا یعدۀ خدایند حق اس .
ذَلِکَ رِهَدَّ اللَّاَ یُوَ الْحَقُّ یَأَنَّاُ یُحْیِد الْمَوْ َى یَأَنَّاُ عَلَى کُلِّ شَدْء قَدِیوٌ یَأَدَّ ال سَّاعَةَ آ ِیَةٌ لّا
َیْبَ فِیهَا یَأَدَّ اللَّاَ یَبْعَثُ مَن فِد الْقُبُو ِ»
[یما] این [امو ] رواى این اسهه

123

کا [ردانید] خدا یماد حق اسهه  ،ی مسهههلماً ای

موسگاد ا دند مىکند ،ی ای رو یو کا ى واناس  »6«.ی قطعاً قیام

آمدنى اس  ،ییچ

شکى س آد نیس  ،ی یقیناً خدا کسانى ا کا س گو یایند ،رومىانگیزس.
اا عزیز! رداد کا این یعدۀ حق اسه ه
حساب ی کتارد یس

شهههک نکن ،ی نگو کا نمد سانم قیام

ی

یا نیس  ،اینقد خوس ا فویب ند  .کا خدایند مد فوماید:

یَأَدَّ اللَّاَ یَبْعَثُ مَن فِد الْقُبُو ِ

124

ی یقیناً خدا کسانى ا کا س گو یایند ،رومىانگیزس.
آ ا! خدایند یمة آدیاید ا کا س قبویا یسههتند مبعوث مد کند ا رواا حسههاب
قیام

آماس گوسند.

ی نیز قوآد مد فوماید:
 122سوره یس آیه  61و 62
 124سوره حج آیه  5و 7
 123همان
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یَیُوَ الَّذِا أَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ
ی ایس

125

کا را شما حیات ساس ،سپس شما ا مىمیواند ،آد گا شما ا دند مىکند.

خدایند شما ا مد میواند یرعد اد موسد مجدسا دند خوایید شد ،ی شما ا انذا مد
سیند کا اا موسم توییزکا را شید ی آد ید عظیم ا فواموش نکنید .کا قوآد اد احوال
آد ید کویم چنین خبو مد سید:
یَا أَیُّهَا النَّاهُ ا َّقُوا َرَّکُمْ یَاخْشههَوْا یَوْمًا لّا یَجْزِا یَالِدأ عَن یَلَدِ ِ یَت مَوْلُوسأ یُوَ جَادٍ عَن
یَالِدِ ِ شَیْئًا إِدَّ یَعْدَ اللَّاِ حَقٌّ

126

اى موسم ! اد توی سگا اد تویا کنید ،ی رتوسهههید اد یدى کا ییچ تد ى چیزى [اد
عذاب سیدخ ا] اد فودندش سفع نمى کند ،ی نا ییچ فودندى روطوف کنند چیزى اد
[عذاب] تد خویش اس .
آ ا اا عزیزاد! یعدۀ خدایند حق ا س

ی رتو سید اد آد یدا کا نا ماس ی تد را

س س فودند مد خو س ی نا فودند را س س تد ی ماس  .اا انسههاد! قوآد را و خطاب مد
کند کا رى وسید یعد خدا حق ا س  ،تس دندگى سنیا شما ا نفویبد ،ی مباسا شیطاد
شما ا را [کوم ی حم ] خدا مغوی کند.
فَلَا َغُوَّنَّکُمُ الْحَیَاۀُ الدُّنْیَا یَلَا یَغُوَّنَّکُمْ رِاللَّاِ الْغَوُی ُ

12٧

ی شما ا این سی ید سنیا فویب ندید کا خدایند س را آدیاید کا را غفل
دندگد مد کنند را تیامبو خوس مد فوماید:

 126سوره حج آیه 55
 125سوره لقمان آیه 44
 127سوره لقمان آیه 44

س سنیا
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فَذَ ْیُمْ یَخُوضُوا یَیَلْعَبُوا حَتَّى یُالقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِا یُوعَدُیدَ

12٨

تس آناد ا یاگذا ا [س گفتا راطل] فوی یند ی مشغول رادى راشند ،ا یدشاد ا
کا را آناد یعد ساس اند سیدا کنند.
خدایند خطاب را تیامبو(ص) مد فوماید و آدیا ا یا کن ،قوآد ی احکام الهد ی
تیامبواد ی اینمایاد رواا آدیا فوستاس شد  ،فطوت آدیا نیز ایشاد ا را حق اینماید
مد کند ،اینیا س سنیا س حال رادا ی سوگومد یستند ا یدا کا خدا ا مالقات مد
کنند ا را آد یدا کا را آدیا یعد ساسیم روسند.
حال یو چند کا این انسههادِ مغوی ی جایل ،قیام

ا انکا کند ی رگوید رهشهه

ی

جهنمد یجوس ندا س ی حسارد س کا نیس  ،اما را یو حال یعدۀ خدایند حق اس .
یمانا خدایند سنیا ا اینچنین معوفد مد کند:
لَعِبأ یَلَهْوأ یَدِینَةٌ یَ َفَاخُوٌ رَیْنَکُمْ

12٩

فقط رادى ی سوگومى ی آ ایش ی فخوفویشاد را یکدیگو ،ی افزید خوایى س اموال
ی ایتس اس .
انساد ا کوسک اس

مشغول رادا ا س ؛ کمد کا رز گ و مد شوس مشغول لهو ی

لعب سنیا ،ی مد د اد عمو خوس ا نیز س حال فاخو س رین سیگواد اس ه  .اما کسههاند
یم ا آخو عمو س یماد حال لهو ی لعب راقد مد مانند ،تیو مد شههوند اما س ید آدیا
کوسک راقد مد ماند .سال یا اد عمو شاد گذ شتا اما ینود س سنین رلوغ ی موایقا را
سو مد روند ،کا یک سفعا چ شم راد مد کنند ی مد ریند عمو گذ ش
رواا آخو شاد انجام نداس اند!
 128سوره معارج آیه 32
 126سوره حدید آیه 20
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گاید ایقات انسههاد را کا یاا خوس س یق

جواند مد خندس .رعضههد ایقات یم را

یاس ایام جواند گویا اش مد گیوس کا چوا اینطو س غفل

ی ندانم کا ا گذش !

ا  2١سالگد سی اد رچگد ی غوی جواند ی موایقا ا س  ،اد  2١ا  4١سالگد مود
احساسات اس
اس ه

ی عواطش انساد رو عقل ای غلبا تیدا مد کند ،این مود رسیا خطوناک

اما یقتد را  4١سههالگد سههید عقل ای رو عواطش غلبا مد یارد؛ سیگو مثل ایل

یما چیز ا را احساسات جواند نمد سنجد رلکا عاقالنا و صمیم مد گیوس.
خدایند ،طیبات ا رواا انسهههاد قوا ساس  ،ی یما نیادیاا جواناد اد ا حالل جایز
اس

ی مد فوماید:

یَا رَنِد آسَمَ خُذُیا دِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسه هْجِد یَکُلُوا یَاشه هْوَرُوا یَت ُسه هْوِفُوا إِنَّاُ ت یُحِبُّ
الْمُسْوِفِینَ

13١

اى فودنداد آسم ! [ینگام یو نماد ی] س یو مسجدى ،آ ایش ی دین ِ [ماسى ی معنوى
خوس ا متناسهههب را آد عمل ی مکاد] یموا خوس روگیوید ،ی رخو ید ی ریاشهههامید ی
اسواف نکنید؛ دیوا خدا اسواف کنندگاد ا سیس

ندا س

ی نیز خدایند طیبات ا رواا یما موسم قوا ساس ا مو کب حوام نگوسند.
قُلْ مَنْ حَوَّمَ دِینَةَ اللَّاِ الَّتِد أَخْوَجَ لِعِبَاسِ ِ یَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الوِّدْقِ

131

رگو :دین یاى خدا ی یدىیاى تاکیز اى ا کا رواى رندگانش تدید آی س ،چا کسى
حوام کوس ؟ ! ی س اساما را تیامبوش مدفوماید:
قُلْ یِدَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِد الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ
 140سوره اعراف آیه 41
 141سوره اعراف آیه 42
 142سوره اعراف آیه 42
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رگو :این [دین یا ی یدى یاى تاکیز ] س دندگى سنیا رواى کسههانى اسهه

کا ایماد

آی س اند [البتا اگو چا غیو مؤمناد یم را آناد س رهو ی ى شهههویکند ،یلى] س قیام
فقط یی مؤمناد اس .
را یمین سبب ا س

کا خدایند خطاب را ان ساد مد فوماید :اد این نعم یاید کا

رواا و قوا ساس ام استفاس کن ،ی اد آدچا و ا نهد کوس ام سی ا کن
ی رعد مد فوماید:
یَا أَیُّهَا النَّاهُ ا َّقُوا َرَّکُمْ إِدَّ دَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَدْءأ عَظِیمأ

133

اى موسم! اد توی سگا اد تویا کنید ،رى وسید دلزلا قیام  ،یاقعااى رز گ اس .
ی س اساما مد فوماید:
یَوْمَ َوَیْنَهَا َذْیَلُ کُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّا أَ ْضَعَ ْ یَ َضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا یَ َوَى النَّاهَ
سُکَا َى یَمَا یُم رِسُکَا َى یَلَکِنَّ عَذَابَ اللَّاِ شَدِیدأ

134

یدى کا آد ا ربینید[مشههاید خوایید کوس کا] یو ماس شههیوسیند اى اد کوسکى کا
شیوش مىسید ،رىخبو مىشوس ،ی یو ماس را سا ى را خوس ا سقط مىکند ،ی موسم ا
مس

نیستند ،رلکا عذاب خدا رسیا سخ

مىرینى س حالى کا مس

اس .

شاهدان در قیامت کیانند؟

ید قیام

را گونا اا ا س

رلکا اد عذاب خدا را این حال

کا انگا مام موسم م س

افتاس اند ،آد ید شنیدد آیات س را

ان ساد ا متحیو مد کند یلد عجیب کا ر شو س غفل
 144سوره حج آیه 1
 143سوره حج آیه 2

ی ستند .البتا م س
اس

نی ستند

ید ستاخیو،

ی نافوماند مد کند .قوآد
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مد گوید :اا موسم! یو عملد کا انجام مد سیید شهههوسا سا س ،ید قیام

حتد این

دمین یم روعمل انساد گواید مد سید.
یَوْمَئِذ ُحَدِّثُ أَخْبَا َیَا
آد ید اس

135

کا دمین اخبا خوس ا مىگوید.

آ ا! دمین رو انساد گواید مد سید کا س چا دماد ی مکاند گناید ا مو کب شد
ی نیز اعضاا ی جوا ح انساد اد جملا سس

ی تا ی دراد رو اعمال ای گواید مد سیند.

یَوْمَ َشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ یَأَیْدِیهِمْ یَأَ ْجُلُهُم رِمَا کَانُوا یَعْمَلُودَ

136

یدى کا دراد یا ی سسهه یا ی تایایشههاد رو ضههد آناد را گنایانى کا یموا انجام
مىساسند ،شهاست سیند.
ی نیز سی مالئکا یموا را انسانند کا یکد اد آد یا اعمال خیو انساد ا مد نویسد ی
سیگوا گنایاد ا .س قوآد چنین آمد :
کِوَامًا کَا ِبِینَ( )11یَعْلَمُودَ مَا َفْعَلُودَ

13٧

رز گوا انى نویسند « »11کا آدچا ا [اد خیو ی شو] انجام مىسیید ،مىسانند [ی ضبط
مىکنند].
آ ا! آد یا یوعملد ا کا شما انجام مدسیید مد سانند ی مد نویسند .ی حات یم امام
دماد(ع) حا ضو ا س
ناظو رو اعمال ام

ی اد گنایاد ما را خبو ا س  ،ی ح ضوت سول اکوم(ص) نیز

خوس اسه  .رنارواین ما رواا فتن را منزل چها م(قیام ) اد یمین

سنیا ی منزل سیم راید وشا اا فوایم کنیم.
 146سوره زلزال آیه .3
 145145سوره نور آیه 23
 147سوره انفطار آیه 12
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حات آیا مد سانید منزل چها م چگونا مکاند خواید روس؟ حضوت محمد(ص) مدفوماید:

«دمین محشو مثل مس گداختا سوداد اس ؛ دمین ی آسماد ساغ ی یوا گوم اس
جمعی
اس

ی

رسههیا دیاس؛ چوا کا س ید محشههو یما جمع یسههتند» .حات ما چقد قوا
س آد جا رمانیم؟ ریاد مد کنند  5١١١١سال .خمسین الش سنا .چود قیام

5١

موقش سا س یو موقفد  1١١١سال اس  .کا قوآد مدفوماید:
یَوْمَئِذ یَصْدُ ُ النَّاهُ أَشْتَا اً لِّیُوَیْا أَعْمَالَهُمْ

13٨

آد ید موسم [تس اد تایاد حساب] را صو ت گوی یاى تواکند [را سوى منزلیاى
اردى خوس ره ش

یا سیدخ] راد مىگوسند ،ا اعمال شاد ا [را صو ت ج سم یافتا] را

آناد نشاد سیند.
س آد ید یمة موسم جمع مد شوند رواا اینکا را ح ساب آدیا سیدگد شوس .نا
اینکا اد انساد رپوسند چا عملد ا انجام ساس اا رلکا موسم عملد ا کا انجام ساس اند
خوس مد رینند.
یَوْمَ َجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَ ْ مِنْ خَیْوٍ مُّحْضَوًا یَمَا عَمِلَ ْ مِنْ سُوء

13٩

یدى کا یو کس آدچا ا اد کا نیک انجام ساس ی آدچا ا اد کا دشه ه

مو کب

شد حاضو شد مىیارد.
فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَ َّۀٍ خَیْوًا یَوَ ُ * یَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَ َّۀٍ شَوًّا یَوَ ُ

14١

تس یوکس یمیدد ذ اى نیکى کند ،آد نیکى ا ربیند »٧« .ی یوکس یمیدد ذ اى
ردى کند ،آد ردى ا ربیند.
 148سوره زلزال آیه 5
 146سوره آل عمران آیه 40
 130سوره زلزال آیه  7و 8
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آ ا! یو کسهههد را اندادۀ ذ اا کا خیو انجام ساس ی ا طاع

خدا ا کوس س آد

موقش عمل خویش ا مد ریند ،ی آد کسد یم کا عمل خالفد انجام ساس حتد اگو را
اندادۀ ذ اا راشد راد یم آد عمل ا مد ریند یعند خوس ا س حال انجام عمل مد ریند
کا ییچ جاا انکا ندا س .س آد ید یقتد انساد عمل رد خوس ا مدریند آ دی مد کند
اا کاش رین من ی عملم فاصههلة طوتند روس ی این عمل را من نبوس .را خوس مدگوید:
اا کاش کا این عمل اد من سو نمد دس.
َیَسُّ لَوْ أَدَّ رَیْنَهَا یَرَیْنَاُ أَمَدًا رَعِیدًا

141

ی آ دی مىکند کا اى کاش میاد ای ی کا یاى دشتش دماد سی ی س ادى فاصلا روس.
ی نیز قوآد مد گوید:
الْیَوْمَ ُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ رِمَا کَسَبَ ْ

142

اموید یو کس ا س روارو آدچا انجام ساس اس  ،تاساش مىسیند.
اموید یو انسهههاند رو اسهههاه آد عملد کا انجام ساس مو س جزا قوا مد گیوس ی یو
ک سد س گوی آد و شا ااا س

کا خوسش رواا خوس فو ستاس  ،خدایند را رندگانش

ظلم نمد کند اما سویع الحساب اس

یما رندگاد خیلد دیس محاکما مد شوند .اموید

آسمد فقط یک چیز ا راید خوب رداند:
یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ یَلَا رَنُودَ

143

یدى کا ییچ مال ی ایتسى سوس نمىسید.

 131سوره ال عمران
 132132سوره غافر آیه 17
 134سوره شعرا آیه 88
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ما نمد وانیم س ک کنیم قیام

چگونا جاید اس

کا انبیاء ی ائما اد سختد آد ید نالا

مد کنند .ح ضوت یحید تیامبو خدا روس اما آدقد اد خوف خدا ی یول قیام
یخ

کا گونا یایش دخم مدشهههد ،یلد ما س کمال آ امش ی غفل

ا شک مد

س حال گذ اندد

عمو گوانمایا خوس یستیم ،ی غافل اد یدا کا یما اد یمدیگو فوا مد کنند!

یَوْمَ یَفِوُّ الْمَوْءُ مِنْ أَخِیاِ یَأُمِّاِ یَأَرِیاِ یَصَاحِبَتِاِ یَرَنِیاِ
ی آد یدى اس

144

کا آسمى فوا مىکند ،اد رواس ش ی اد ماس ی تد ش ی اد یمسو ی

فودندانش.
چود آناد س سنیا سههبب گنایانشههاد روسند ی یا حقد رو گوسد یمدیگو سا ند ،س آد
موقع صو تیاید یستند کا خوشحالند ی رشا ت را آدیا ساس مد شوس .آدیا کساند
یستند کا نو اند اند ی رواا رهش

ی مدینا فاضلا آماس اند .اما صو تیاید یم س یم

ی عبوه ی نا احتند .اینیا ک ساند ی ستند کا نعم یاا خدا ا س سنیا کفواد ی خوس
را ا اس ی اختیا خوسشههاد این سههونوش ه

ا رواا خوس فوایم کوس اند .امام علد(ع)

مانند تد مهوراند مد فوماید:
اا موسم! ا رسیا طوتند اس

ی شما ریایید ی رواا آد ید استعداس تیدا کنید.

« آ من قلا الزاس ی طول الطویق ی رعد السفو »
یاا رواا این سفو موگ کا چقد طوتند ی س اد ا س  ،ا ا یک ا س ؛ را چواغد اد
اعمال صالح آد ا ی شن ردا ی حیش ا س

کا ان ساد س جهنم مد د رماند .حات ان شاء

اهلل یما را ایماد اد سنیا رویند؛ چود مؤمنین گنایکا مخلّد ی ا ارد س آدجا نمد مانند.

امام مد فوماید :رواا آد ید و شا اا فوایم کنید ی را خوس اد ربوید .چقد خدایند
س قوآد کویم انذا ساسند ،ی نیز تیامبو(ص) ی ائما(ع) گفتند؛ چقد امام علد(ع) نالا
 133سوره بس آیه  43تا 45
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کوسند ی نیز امام حسین(ع) خوس ی  ٧2ن اد یا انشاد ا را خاطو فهم صحیح سین فدا
کوسند کا ادشاء اهلل یما موسم رهشتد شوند.
چا قد رما ذکو ساسند « اد الدنیا سا الفناء ی اآلخو سا البقاء » سنیا جایگایداسه ه
کا مد گذ س اما دندگد جایسانا س آخوت ا س  .مته سفانا ما م شغول آراسا سا فنا ی
دندگد دیسگذ سنیا ی ستیم ی سا رقاء ا کا یک ید آد مدت تنجا یزا سال ا س
یا کوس ی را سس

فواموشد سپوس ایم.

اماماد معصوم را ما گفتا اند « :الدنیا سا الممو ت سا المقو فخذیا من مموکم لمقوکم»
شما س این سنیا مانند یگذ ا یستید؛ اد اینجا رواا جاید کا س آدجا اقام

سائمد

سا ید وشهها اا رگیوید ی را یموا خوس اد ربوید .س حدیثد حضههوت سههول(ص)
مد فومایند:
قبو یدا تنج مو با ندا مد سید:
1ه من خانا فقوم را خوس گنجد ریای ید[ ،کا آد گنج ،قول «ت الا ات اهلل» اس ].
2ه من خانا وه یستم را خوس انیس ریای ید[ ،کا آد انیس« ،قوآد » اس ].
3ه من خانا ما یا ی عقزب یا یستم را خوس اد تاسدیو ریای ید [ ،ی آد تاسدیو ،صدقا
ی خیوات اس ].
4ه من خانا ا یکد یا یستم را خوس یشناید ریای ید [ ،ی آد چواغ ،نماد شب اس ].

5ه ه من خانا یگیا ی خاکد یا یستم را خوس فوشد ریای ید [ ،ی فوش ،عمل صالح
اس ].
رای کنید این یا افسانا نیستند ،شخصد نزس یکد اد اماماد معصوم ف

ی گف  :من

آسم گنایکا ا یسههتم ی نمد وانم گنا نکنم .حضههوت فوموس :تنج عمل ا انجام رد
رعد یو چا مد خواید گنا کن.
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1ه یو یق

خواستد گنا کند اد مملک

خدا ریوید روی ی یو چا مد خواید گنا کن.

2ه یدا خدا ا نخو ی یو چا مد خواید گنا کن.
3ه یقتد خواستد گنا کند روی جاید کا خدا و ا نبیند ،ی یو چا مدخواید گنا کن.

4ه یقتد ملک الموت رواا قبض یح و مد آید ،جاد خوس ا سلیم نکن.
5ه یقتد خواستند و ا را جهنم ربوند نوی.
حال کمد را خوس خلوت کن ی را چند سهههؤال جواب رد  :آیا مد واند اد حکوم
خدا خا ج شههوا؟ آیا مد واند اد دق ی یدا توی سگا ت رگذ ا؟ کجا رویا کا
خدا نباشهههد ی خدا و ا نبیند؟ آیا قاس ا جاد را ملک الموت ندید؟ ی یا اد فتن را
جهنم ی آ ش غضب الهد یاید یارد؟
تس یقتد مدساند خدااس ه

ی قیامتد یس ه  ،تس نافوماند نکن ،را قد ا گنا کن

کا رتواند عذاب الهد ی جهنم ا حمل کند .آیا فکو مد کند مد واند آ ش جهنم ا
حمل کند؟ حال این انساند کا اگو سستش را رخا آ ش رسودس ،س مقارل آ ش مالیم
سنیا نمد واند شکیبا راشد چگونا قاس اس
آ شد ا کا ما س سنیا مد رینیم یشن اس

آ ش جهنم ا حمل کند؟
اما آ ش جهنم ا یک اس  .س یایات

ریاد مد کنند ییزم آ ش جهنم انسادیاا گنایکا یستند .آ ش جهنم ناشد اد غضب
خداس .
ی رداد کا صوا  ،یماد اید اس
را گونا رو صوا حوک

کا خدایند رواا رندگانش قوا ساس ی یو انساند

مدکند .اد روخد یایات نیز ی شن مد شوس کا مدفومایند:

روخد اد یا تل صوا مانند روق حوک
صههوا

مد کنند ی روخد افتاد ی خیزاد ی...ان ساد

ا س یمین سنیا طد مد کند .چنادکا ریاد مدشههوس  5١موقش رو یا صههوا

آخوت یجوس سا س :یک موقش مورو را نماد سیگوا مورو را ید ی ...ا انسههاد اد
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موقش ایل نگذ س نمد واند رو موقش سیم تاا رگذا س .قصهههد ما ریاد جهنم نبوس اما
خواستم رواا ذکو مام مواحل ی منادل  ،یو چند را طو خالصا ریاد شوس.
منزل پنجم؛ بهشت یا جهنم

قوآد تایاد کا گویید اد موسم ا چنین ریاد مد کند:
یَیُفِّیَ ْ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَ ْ یَیُوَ أَعْلَمُ رِمَا یَفْعَلُودَ ﴿ ﴾٧١یَسِیقَ الَّذِینَ کَفَوُیا إِلَى جَهَنَّمَ
ل ِم ْن ُک ْم َی ْتلُو َد
خ َز َن ُتهَا َأ َل ْم َی ْه ِ ُک ْم ُسه ُه ٌ
ح ْ َأ ْروَا ُرهَا َیقَا َل َل ُه ْم َ
دُمَوًا حَتَّى ِإذَا جَاءُییَا ُف ِت َ
عَلَیْکُمْ آیَاتِ َرِّکُمْ یَیُنْذِ ُینَکُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ َ ذَا ۚ قَالُوا رَلَى یَلَ کِنْ حَقَّ ْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْکَافِوِینَ ﴿ ﴾٧1قِیلَ اسْخُلُوا أَرْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّوِینَ
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ی دمین را نو توی سگا ش یشن مى شوس ،ی کتاب [اعمال] ا مىنهند ،ی تیامبواد ی
گوایاد ا ریای ند ی میانشاد را حقّ سای ى شوس ،یآناد مو س ستم قوا نمىگیوند»6٩«،
ی را یو کسههى آدچا ا انجام ساس اس ه  ،را طو کامل ساس شههوس ی ای را کا یایى کا
انجام مىسیند ،سانا و اس  »٧١«.ی کافواد گوی گوی را سیدخ اند مىشوند ،چود را
سیدخ سند س یایش گ شوس شوس ی نگهبانانش را آناد گویند :آیا تیامبوانى اد جنس
خوس اد را سویتاد نیامدند کا آیات توی سگا اد ا رو شما رخوانند ی شما ا را سیدا
این ید اد ریم سیند؟ گویند :آ ى[ ،آمدند] یلى فوماد عذاب رو کافواد ثار

شهههد

اس [ »٧1«.را آناد] گویند :اد س یاى سیدخ س آیید س حالى کا س آد جایسانااید ،تس
جایگا متکبواد رد جایگایى اس .
اما س را احوال گویید سیگو ریاد مدکند:
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یَسه هِیقَ الَّذِینَ ا َّقَوْا َرَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ دُمَوًا حَتَّى إِذَا جَاءُییَا یَفُتِحَ ْ أَرْوَارُهَا یَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا سَلَامأ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَاسْخُلُویَا خَالِدِینَ ﴿ ﴾٧3یَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّاِ الَّذِا صَدَقَنَا یَعْدَ ُ
یَأَیْ َثَنَا الْهَ ْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْوُ الْعَامِلِینَ
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یلى کسههانى کا اد توی سگا شههاد تویا کوسند آناد ا گوی گوی را رهشه

مى روند،

چود را آد سند س حالى کا س یایش اد تیش گ شوس شد اس  ،نگهبانانش را آناد
گویند :سهههالم رو شهههما ،تاکیز ی نیکو شهههدید ،تس یا س آد شهههوید کا [س آد]
جایسانااید »٧3«.مىگویند :یما ستایشیا یی خدا س

کا س را ما را یعد اش یفا

کوس ،ی دمین [رهش ] ا را ما میواث ساس کا یو جاى اد رهش
قوا مىسییم .آ ى نیکوس

ا رخواییم ،جاى خوس

تاساش عمل کنندگاد.

ثمره درخت وجود انسان

سخ

یجوس انسههاد سی نوع ثمو ی میو مد سید :رهش ه

یجوسا ا س

ی یا جهنم .سیدخ نتیجا

کا ثمو ی میو اا نداش  .را عنواد مثال س ختد کا راید میو ردید اما

میو نمد سید؛ این س خ

ا مد رُوند ی اد چوب آد رواا آ ش اسههتفاس مد کنند .س

قدیم یم ریش و موسم رواا فوایم کوسد آ ش اد چوب س خ تاند کا میو ی ثمو
نداشتند استفاس مد کوسند.
تس راید را معوف

ی شناخ  ،ا ستعداسیاا خداساسا ا شکوفا ی س خ

را ی کوس ا ثمو آد میو اا را نام رهش

گوسس ،کا انساد خوس رهش

تس اا انسههاد! رداد کا رهاا یجوس و رهشه

یجوس ا

مد شوس.

اسه ؛ اگو را کم و اد آد رفویشهد

خسا ت کوس اا .اما اگو خداا نکوس کسد مثل آد س ختد راشد کا میو ندید ،ی یا
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را احکام ا سالم س خ

یجوسش آریا ا ن شد را شد ی میو اش نا ه شوس ،راید س
شوس.

ریما ستاد جهنم رماند ا قوی

س قیام  24 ،خزانا(یو ید را عداس سههاع یاا شههبانا ید) رواا انسههاد راد مد
کنند .یک خزانا ا انساد راد مد کند؛ مد ریند کا نو اند ا س
م شام مد سد .آد ساعا د ا س

ی روا خوشد اد آد را

کا ان ساد نماد خواند ی م شغول اطاع

توی سگا

خوس ی انجام عمل خیوا روس اسه ه  .یک خزانا ا یم راد مد کنند کا ظلمات س
ظلمات اس  .آد ساع

یاید اس

کا انساد مشغول انجام گنا ی معصی

خدا روس

اسهه  .خزانا سیگوا ا نیز راد مد کنند کا نا نو سا س ی نا ظلم  ،آد سههاع
اس

کا انساد ردخوسا یق

یاید

خویش ا سپوا کوس ؛ یعند نا کا خیوا انجام ساس ی

نا کا شوّا .رز گ وین نج ان ساد ح سوت ا س

کا یکد اد ا سماء قیام

یم یوم

الحسوۀ اس  .یدا کا یما افسوه مدخو ند چوا اعمال ریش وا انجام نداس اند ی
چوا عمو گوانمایا ا را غفل

سهههپوا کوس  ،ی رواا چنین یدا سهههومایا اا فوایم

نکوس اند .رنارواین خیلد حیش اس

کا خزانا یاا ساع

خيز ا عمر گرانمايه به غفلت نبری

یاا عمو ما خالد راشد.

گوهر عمر عزيز است و بهايی دارد

اد شههاء اهلل کا یما خزانا یاا سههاعات ی لحظات عمو ما نو اند ی معطو راشههد ا
میوۀ یجوسماد توی ش یارد ی اد آد دندگد لذ بخش س رهشه ه  ،ی نعم یاا الهد
رهو مند گوسیم.
آ ا! یو کسهههد جنبة نو انی

ا قوی

ی جنبة ظلماند ی آ ش نا ی

خوس ا

خاموش کوس راشد ،س آد ید خوشحال ی سعاس مند اس  .خدایند مد فوماید:
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یَأُدْلِفَ ِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ ﴿ ﴾٩١یَرُوِّدَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَایِینَ
آد ید رهشههه

14٧

ا رواى توییزکا اد نزسیک آی ند »٩١«،ی آ ش روافویختا ا رواى

گموایاد آشکا کنند.
وجا کنید س آد ید رهش

رواا متقین آماس شد ی جهنم رواا آدیاید کا گموا شدند.

تس یو ک سد کا آ دیا فتن را ره ش
شوق ی اشتیاق سعد کند ی دحم

ی سیدد را نعم یاا الهد ا سا س راید را

رکشد؛ دیوا س آد ید سیگو کسد رواا کسد نمد

واند کا ا کند.
خالصه و نتیجه بحث

یما موجوسات ممکن الوجوس یسهههتند ی خدایند خالق یما آدیاسهه  .خدایند اد
خلق

یو موجوسا یدفد ساشتا ی ییچ موجوسا ا عبث خلق نکوس « :افح سبتم انما

خلقناکم عبثا» ی اد سههوا سیگو خدایند یما چیز ا رواا انسههاد خلق کوس اسهه :
«خلق

اتشهههیاء تجلک» .عالی رو این ،خدایند ا چگونا دندگد ی س حقیق

را

کامل سیدد ا را یما موجوسات نشاد ساس اس .
تس یما موجوسات س حال سیو یستند ی اما انساد چود سا اا اختیا اس  ،ی نیز
اسههتعداس صههعوس را موا ب عالد آفوینش ،ی عویج ی کامل ا سا س .ی را اختیا خوس
مد واند ا حق ی حقیق

ا طد کند یا نکند .اد این ی اس ه

کند ی اد کامل ی سیدد را یدف خلق
« کامل ان ساد این ا س

کا گاید عصههیاد مد

ی سعاست رادمدماند.

کا آیینا مام نماا صفات الهد گوسس ی را مقامد رات و اد

مالئکا نائل شوس».؛ دیوا فو شتگاد موجوسا د ی ستند کا غوائز س آدیا یجوس ندا س ی
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مام اسههتعداسیایشههاد را فعلی

سههید ی ییچگا اد فوماد خدا سههوتیچد نمد کنند

«تیع صود اهلل ما امویم ی یفعلود ما یؤموید» ی اد مخالف

توی دگا شاد مد و سند.

«یخافود رهم من فوقهم» ی ییچگا را نسیاد مبتال نمد شوند چود عامل فواموشد س
آدیا یجوس ندا س .اما این عامل فواموشد س انساد یجوس سا س.
انسههاد سا اا سی جنبا «فطوت ی طبیع » اسهه
الهد ا س
اس

کا س جنبا فطوا خویش کا جنبا

خدا ا فواموش نمد کند اما چود جنبا طبیع

را حیات تس

ای کا جنبا ماسا ی ر شوا

ماسا گوایش سا س ،گاید خدا ا فواموش مد کند.

یوگا ان ساد رُعد معنوا خوس ا قوی

کند ی مانند فو شتگاد شوس ،ای یم یوگز اد

فوماد خدا سوتیچد نمد کند یلد انساد افزید رو فطوت وحیدا(فطوت اهلل التد فطو
الناه علیها) ،طبیع

حیواند نیز سا س(دین للناه حب ال شهوات من الن ساء .)...اگو اد

ا فطوت را حق گوایشد سا س اد ا طبیع
ی چناد چا رو اثو گوایش را طبیع

نیز را حیات تس

ی ماسا کششد سا س

اد ایج گوایش را حق منحوف گوسس ی اد آد مقام

یبو کند ،ی خداا خوس ا فواموش نماید ،خداا سهههبحاد یم وجا را مقام عالد
انسانی

ا اد یاسش مد روس.

یمادگونا کا خدا ا فواموش کوس موجب فواموشههد نفس خوس مد شههوس ی دمینا
دیال لطش خدا ا فوایم مد کند .خدایند س را نسهههیاد را چنین افواسا س قیام
فوموس« :انا ن سیناکم»(ما شما ا فواموش کوسیم) .این ن سیاد اد نو سیدد فیض الهد را
آدیا منتزع مد شوس ی نیز س را نسیاد س سنیا فوموس «:نسوا اهلل فنسییهم » آناد خدا ا
فواموش کوسند تس فواموش شدند.
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پیامدهای خودفراموشی

مبدا ی معاس ی مسیو رین آد سی ا نشناسد ی

اگو کسد خوس ا رشناسد ممکن نیس

را آ د ایماد نیای س .اما را فواموشهههد نفس اد یما این معا ف راد ماند دیوا س حدیث
آمد کا:
"من عوف نفسا فقد عوف را"
مقصههوس اد معوف

ب یماد معوف

مبدا ی معاس اسهه ؛ تس من عوف نفسهها فقد

عوف مبدا ی معاس .
را شناخ

آغاد ی انجام ی ایماد را توی سگا خوس م سیو رین آد سی کا یماد صوا

مستقیم(سین اسالم) اس  ،معلوم ،ی متعلق ایماد مد شوس.
کا یما چیز اد ای س

و ضیح آدکا خدا یم ایل ا س

ی یم آخو ا س

کا یما را

آد موجع نهاید رو مد گوسند« :ی الد اهلل صیو اتمو » ی چود مام ای صاف الهد عین
ذات خدایند اس ه

یو کا ب حقیقد خوس ا فواموش کند یماد خداا «یو اتیل ی

اتخو ی الظایو ی الباطن» ا اد یاس روس  ،ی س نتیجا مبدا ی معاس خوس ا یم فواموش
کوس اس  .این معناا جامع تس اد درو ی حلیل اد احاسیث معتبو را سس
چود س معاس ،انسهاد رادگشه

کنند اسه

مد آید ی

ی خدا موجع ای ی چود جوع انسهاد را

محکما الهد اموا حتمد اس  ،نسیاد معاس ،انساد ا اد الش رواا سیدد را حقیق
ی سعاست راد مد سا س.تس اا ان ساد! اختیا ی انتخاب را خوست ا س

کا ح

یتی

نو قوا رگیوا یا ظلم .

خوست ا تیدا کن؛ چود س خوست گم شههد اا .اد رندگد غیو خدا ریوید ریا؛ دیوا
خدا و ا آداس آفوید ی حیش ا س
خدا خوست ا رپوستد.

کا رند عبد ذلیلد چود خوس را شد ی یا را جاا
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قفس ا رشکن؛ حتما خوست ا خواید یاف .
مز ی یس را خوست ،خوست یستد.
و خوس حجاب خوسا حافظ اد میاد روخیز
اد رندگد خاکد ن ،ریوید شو کا نظا گو نو ملکو د خدا خواید شد.
سفر به مدینه فاضله

حال اا عزیزاد! ریایید را یم را سوا مدینا فاضلا ی آ مادشهوا سفو کنیم کا منتظو
شماس .
جاید کا رشوی

آ دی ساش

یدا را چنین آ ماد شهوا سس

یارد یلد یوگز س

نق شا جهاد آد ا تیدا نکوس .حال آیا میل سا ید را این شهو سفو کنید؟ شهوا کا یو
آدچا آ دی کند رواا ساکنین آد مهیا ا س ! این مدینا فا ضلا شهوا ا س

را مام

صفات ی یی گدیاا خاص خوس.
فوض کنید شههما ینگام مسههافوت رواا کسههب اطالعات را سفا و و یاا سههیاحتد
مواجعا مد کنید ی آدیا نیز را ساسد رویشو یاید ،شما ا را مکادیاا مختلش آشنا مد
کنند .ما یم اطالعا د س را شهوا کا مد خوایید را آدجا سفو کنید را شما ا ائا مد
سییم ،ا آماسگد یاا تدم ا رواا خوس ایجاس کنید.
شهوا ا س

ر سیا خوش آب ی یوا را س ختاد سو را یوا ک شید ی انواع میویا ،ی

نهویاا جا ا .جاید رسیا راصفا ،را دیباید غیو قارل یصش ،ساکنین این شهو یمگد
ان سادیاا مؤمن ی فا ضل ی عالم ی ستند ،موسم این شهو یمگد آداس ی مختا ند ی یو
چا ا کا سیس

ساشتا راشند روای شاد مهیا مد شوس .کسد کا س این شهو اقام

یوگز نمد میوس ،ی را ای عمو رد نهای

عنای

مد شوس.

کند
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خَالِدِینَ فِیهَا أَرَدًا
جایسانا یستند س آد یمیشا.
سههاکنین این شهههو یمگد س سههالم

کامل را سههو مد روند ی ییچ فوسا اد ییچ

ریما ا نج نمد روس.
م سهلا ر سیا مهمد کا س این شهو یجوس سا س ی یما ان سادیا را شنیدد آد ر سیا
خو سند مد شوند این ا س

کا :س این شهو ان سادیا ،تیو ی سالخو س نمد شوند ی

یمگد جواد ی دیبا یستند؛ یعند آب ی یواا این شهو را گونا اا اس
رداد جا تا گذا س ی اقام

کا یو انساند

کند دیبا مد شوس.

س این شهههو یما چیز متنوع اسهه .انسههاد یا س دندگد معموت گوادقیم
سکو اسیود منزل ا رواا خوس انتخاب مد کنند اما تس اد گذش

وین

مد د حوصلا شاد

اد آد سو فتا ی اقدام را عویض سکو ا سیود منزل مد کنند اما س این شهو یما چیز
اد نوع خا صد روخو سا ا س  .ان سادیا ملول ی سلزس نمد شوند ی یو ید حال آد
یا رهتو اد تیش مد شوس .س این شهو یما ان سادیا عالم ی قاس ی ستند ی یو چا ا
سیس

ساشتا راشند مد وانند انجام سیند.

ضمنا رواا سفو کوسد را این شهو نیادا را د ی کوسد یتل ندا ید ی س یو جاید
ساشههتا راشههید مد وانید اقام

کنید؛ رنارواین س آد جا میهماد ی غویب

کا سیسهه

نخوایید روس .س این شهو را یو جا کا سیس

ساشتا راشید مد وانید رویید ی لذت ربوید.

س این شهو یما را یم مهوراد یستند ی رخل ی حسد ی کینا ندا ند ،ی مهم و اد یما
اینکا یمگد یمدیگو ا سیسه

سا ند ،س این شهههو یمگد اد علم ی قد ت فوایاند

روخو سا ند را طو ا کا قاس را انجام یو کا ا مد راشهههند ی یو چا ا ا اس کنند
روایشاد مهیا مدشوس .ممکن اس

توسید شوس چگونا چنین چیزا ممکن اس ؟!
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جواب در یک تست

س خلو د رنشین ی وجا خوس ا فقط را یک جا مستقو کن .مثال خوست ا س راغد
را انواع میو یا ی نهویاا جا ا صهههو کن ،ی یا مثال یصهههش رهشه ه

ا س خیال

خوست مجسههم نما .حال یما این امو را ا اس خداید س آدجا را حقیق

مد تیوندس.

س این شهههو انسههاد یو چا رخواید ی ا اس کند حقق مد تذیوس چنادکا خدایند س
شاد خوس مد فوماید:
إنَّما أموُ ُ إذا أ اسَ شیئًا أد یقولَ لَاُ کُنْ فَیَکود
شهد ای این ا س

14٨

کا چود تدید آمدد چیزى ا ا اس کند ،فقط را آد مىگوید :راش،

تس رىس نگ موجوس مىشوس.
س این شهو اگو ان ساد توند اا ا سید ی یوه کوس کا آد ا نایل کند رالفا صلا توند
رویاد شد س اختیا ای قوا مد گیوس .آیا سیس

این شهو  ،شهو حوم

ی کوام

اس

سا ید رادیم س را این شهو رشنوید؟

 ،یموسم این شهو یمگد اد حوم

ی کوام

خاصد روخو سا ند ی یمگد عزیز مد راشند س صو د کا س یما جا ما کوا اً مد
رینیم روخد اد انسانها نسب

را رقیا احتوام کمتوا سا ند.

نکتا ر سیا جالب ی سلن شین سیگو ،محب
عالی رواینکا یما یمدیگو ا سیس ه
دیاس ا س
رسیا سیس

ساکین این آ مان شهو ا س  .س این شهو

سا ند ،محب

یعند خدایند ساکنین این شهو ا سی س

خدا یم نسههب

را آدیا رسههیا

سا س ی آدیا نیز خداا خوس ا

سا ند« :یحبهم ی یحبونا».

را یجوس اینکا خدایند را ما نعم یاا فوایاند عطا کوس اس

اما گاید ایقات اکثو

ما گلامند یستیم .یلد س این شهو یما اضد ی خوشحالند ی نیز عشق ی عالقا موسم
 138سوره یس آیه 82

 268ثمره درخت وجود

را یکدیگو س این شهو چناد دیاس ا س

کا رهتوین سوگومد آدیا مالقات را یکدیگو،

ی مالقات را ایلیاا خدا س  .آ ا! س این شهو یمگد م شمول لطش ی کوم ی احتوام
خدایند یستند ی یما اد خدا اضد ی خدا نیز اد آدیا ا ضد اس ؛ دیوا آناد رندگاد
خاص خدا یستند.
سههاکنین این شهههو یمگد صههاحب مکا م اخالقند .یعند یما افواس سا اا اخالق
خداتسندانا یستند .س این شهو ییچ انساد ردا سید نمد شوس .انسادیاا رد ی غیو
مؤمن رداد جا ا تیدا نمدکنند ،دناد مؤمنا اا کا س آد جا دندگد مد کنند یمگد
رسیا دیبا ی مانند حو العین یستند.
س آد جا سال ی ما نمد گذ س ی انسادیا یموا مشغول رهو مندا اد نعم

یاید

یسههتند کا خدایند رواا آدیا قوا ساس اسهه  ،مام این امو ا کا ما را یاسههطا قو
خیل صو مد کنیم س آدجا را حقیق

خواید تیوس ؛ حقیقتد کا خدایند آد ا را

انسادیا یعد ساس اس :
إِدَّ اللَّاَ ت یُخْلِشُ الْمِیعَاسَ

14٩

مسلماً خدا خلش یعد نمىکند.
مام این خ صو صیات نها چند صفحا اد میلیودیا صفحا د ا س

کا س را این

شهههو نوشههتا شههد اس ه .خدایند این شهههو ا چناد دیبا آفوید کا ییچکس قاس را
و صیش آد نی س
س ک ما اس

ی یو و صیفد ا کا ما رواا این شهو ریاد کنیم س حدیس فهم ی

ی نها س یصش این شهو مد واد گف :

فِیهَا مَا َشْتَهِیاِ الْأَنْفسُ وَ َلَذَّ الْأَعْيُن
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ی س آدجا آدچا سلیا مىخواید ی چشمیا اد آد لذّت مىروس ،آماس اس .
آیا شما نیز آدرس این آرمانشهر را می خواهید؟

یو کس مد خواید را این مدینا فاضلا سفو کند حتماً راید جزء گوی متقین راشد ی
این یم آس ه این شهو.
فد مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیک مُّقْتَدِ ٍ.

151

یقینا توییزکا اد س رهشههه یا ی [کنا ] نهویا یسهههتند »54«،س جایگایى حق ی
تسندید نزس تاسشایى وانا).
ا سیدد را این آس ه نیز س کتاب قانود الهد ی کالم مع صومین(ع) ریاد شد کا
اگو ک سد را قانود الهد ی عبوسی  ،س خ

یجوس خوس ا آریا ا کند آماسگد مد یارد،

ی را ای اجاد ساس مد شوس کا اد ساکنین این آ مانشهو راشد.
آیا این شهر را شناختید؟

آ ا ! این شهو رهش

اس  .جاید کا یما آ دی مد کنند رویند ی اد نعم یاا الهد

رهو مند شوند .این شهو رد نهای

گستوس اس

ی ییچگونا محدیسیتد س ییچ دمینا

اا س آد یجوس ندا س.تس اا عزیزاد!
یَسَا ِعُواْ إِلَى مَغْفِوَۀٍ مِّن َّرِّکُمْ یَجَنَّةٍ عَوْضُهَا السَّمَایَاتُ یَاألَ ْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ

152

ی را سوى آمود شى اد توی سگا اد ی ره شتى کا تهنایش [را ی سع ِ] آ سمادیا ی
دمین اس

رشتارید؛ رهشتى کا رواى توییزکا اد آماس شد اس .
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آیا سی س

سا ید را این شهو رویید؟ مد واند حات نام خوست ا رواا فتن را این

شهو س صحیفا الهد ثب
رواا سیدد را رهش

کند رشتاب ی س این کا یاد ثب
چند شو اس

نام کن .اما رداد کا

یعند کسد کا مدخواید ردادجا ا یارد:

ایت :راید عقید اش ا صحیح کند ،ی اگو سؤال ی شکد س دمینا عقید د ساشهتا
راشد روطوف نماید.
سیم :س اجواا ایامو الهد ،یعند عمل را یاجبات ی وک محومات رکوشد.
سوم :ک سب مکا م اخالق ،یمخلّق را ا سماء ح سند شوس ،ا آیینا ی مظهو صفات
الهد گوسس.
اینیا امو ا یستند کا مسافوین این آ مانشهو راید این ایصاف ی کماتت ا ساشتا
راشههند .ی نیز رداد کا احکام یاجب ی مسههتحب یو کدام انسههاد ا را سههوا یکد اد
نعم یاا رهشتد اینماید مد کند ی محومات ی مکوییات ریانگو آد مسائلد یستند
کا انساد ا اد ا مدینا فاضلا سی مد کنند ی مانعد رواا سیدد را مدینا آ دییاس .
تس ان ساد راید س سیو کاملد ا ا رداند ،ی را اینمایاد الهد حوک

کند چنادکا

رواا مسافوت صو ا نیادمند اطالعات ،ی چگونا فتن مد راشد ،ی نیز یدف اد سفو
ا مشخص کند ،عالی رو این رواا هیا رلی
س این سفو یم جواد فتن ،یتی

ایل ری

اقدام مد کند.
ا س  ،ی متاع ی و شا ای اخالص ی عمل

صالح مد راشد ،ی یدف لقاءاهلل اس  .خدایند س یصش این شهو چنین فوموس :
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یُجُو أ یَوْمَئِذ نَاعِمَةٌ ﴿ ﴾٨لِسههَعْیِهَا َاضههِیَةٌ ﴿ ﴾٩فِد جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ﴿ ﴾1١لَا َسههْمَعُ فِیهَا
لهَا غِیهَةً ﴿ ﴾11فِیههَا عَ یْنٌ جهَا ِیهَةٌ ﴿ ﴾12فِیههَا سهههُوُ أ مَوْ فُوعهَةٌ ﴿ ﴾13یَأَ کْوَابأ
مَوْضُوعَةٌ ﴿ ﴾14یَنَمَا ِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ ﴾15یَدَ َارِدُّ مَبْثُوثَةٌ

153

س آد ید چهو یایى شهههاساب ی راطوایت ا ند« »٨اد الش ی کوشهههش خوس
خشنوسند« »٩س رهشتى رویناند« »1١س آد جا سخن لغو یریهوس نشنوند« »11س آد
چشههما اى یاد اس ه « [»12ی] س آدجا خ یایى رلند ی را ا دش قوا سا س «»13ی
[س کنا چشهههما یایش] قدح یا نهاس شهههد اسه ه « »14ی [سیگو اد نعم یایش]
رالشیایى تهلوى یم چید [رواى کیا دسد رهشتىیا] س « »15ی فوشیایى د راف
ی گستوس [کا یى آد مىنشینند].
ی نیز س سو یاقعا کا را دیباید حاتت اصحاب یمین ی اصحاب شمال ی مقورین
ا ریاد مد کند .س یصش رهشتدیا چنین مد خوانیم:
یَطُوفُ عَلَیْهِمْ یِ لْدَادٌ مُخَ لَّدُیدَ ﴿ ﴾1٧رِهَکْوَابٍ یَأَ رَا ِیقَ یَ کَهْهٍ مِنْ مَعِینٍ ﴿ ﴾1٨لَا
یُصهههَدَّعُودَ عَنْ هَا یَ لَا یُنْزِفُودَ ﴿ ﴾1٩یَ فَاکِ هَةٍ مِ مَّا یَتَخَیَّوُیدَ ﴿ ﴾2١یَلَحْمِ طَیْوٍ مِ مَّا
یَشه هْتَهُودَ ﴿ ﴾21یَحُو أ عِینٌ ﴿ ﴾22کَهَمْ ثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُودِ ﴿ ﴾23جَزَاءً رِ مَا کَانُوا
یَعْمَلُودَ ﴿ ﴾24لَا یَسْمَعُودَ فِیهَا لَغْوًا یَلَا َهْثِیمًا ﴿ ﴾25إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا

154

نوجوانانى یمی شا نوجواد یموا [رواى خدم ] تیوامون شاد مىگوسند »1٧«،را قدح
یا ی کود یا ی جامیایى اد راس ناب ی تاک »1٨«،کا اد نو شیدنش نا سوس س گیوند ،ی
نا م س

ی رىخوس شوند »1٩«،ی میو یا اد یو نوعى کا اختیا کنند »2١«،ی گو ش

توند اد یو گونااى کا رخوایند »21«،ی حو یانى چشم س ش  »22«،یمچود مویا ید
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تنهاد شهههد س صهههدف »23«،تاساشهههى اسههه

س روارو اعمالى کا یموا انجام

مى ساسند »24«.س آدجا نا سههخن ریهوس اى مى شههنوند ،نا کالم گنا آلوسى »25«،مگو
سههخنى کا سههالم اس ه

ی سههالم»26«،ی سههعاس منداد چا رلندمو با اند سههعاس منداد

!« »2٧س سههایا س خ

سههد رى خا ند »2٨«،ی س ختاد مودى کا میو یایش خوشهها

خوشهها یى یم چید شههد اسهه  »2٩«،ی سههایا اى گسههتوس ی تایدا  »3١«،ی آرى
یزاد »31«،ی میو اى فوایاد »32«،کا تایاد نپذیوس ی ممنوع نشوس »33«،ی یمسوانى رلند
مو با »34«،کا ما آناد ا را آفوینشى یی آفویدیم.
یلداد مخلدید تسواد دیبا یید یستند کا س خدم

رهشتیاد روس ی اد آدیا را انواع

شوابیا تذیواید مد کنند .البتا شواب آدجا مانند شواب سنیا نیس

کا انساد ا مس

کوس یعقل خداساسا ا دایل کند ،رلکا این شواب ،شوارد ا س

کا عقل ا دیاس مد

کند .شههواب سنیوا راعث دایل شههدد رز گ وین نعم

الهد یعند عقل مد شههوس؛ س

صو دکا آد شواب راعث یوشیا ا ریش و مد شوس ی انساد اد نعم یاا خداساسا
ریش و لذت مد روس.
رواا یجوت ی سفو را این شهو را ی سایل ی ارزا دیاسا نیاد ا س ؛ اد جملا آد یا
"آب حیات" اس  .یو انساند راید را انداد خوس ی را قد نیادش آب حیات را یموا
ساشتا راشد .ی آد "ایماد کامل را اعتقاس صحیح ی نیز قلب سلیم ی نفس مطمئنا" اس ؛
کا مو س این خطاب یاقع شوس:
یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ا ْجِعِد إِلَى َرِّکِ َاض هِیَةً مَوْض هِیَّةً فَاسْخُلِد فِد عِبَاسِا یَاسْخُلِد
جَنَّتِد
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اى جاد آ ام گوفتا ی اطمیناد یافتا!« »2٧را سهههوى توی سگا ت س حالى کا اد ای
خشنوسى ی ای یم اد و خشنوس اس

راد گوس »2٨«.تس س میاد رندگانم س آى« »2٩ی

س رهشتم یا س شو.
مام ا شیاء موجوس س ره ش

کا ریاد کوسیم یمگد ا شیاء ماسا روسند ،کا رواا ما ا

انداد اا قارل فهم روس .اما خدایند مد فوماید عالی رو این اشهههیاء ماسا ،امو معنوا
رسیا مهمد یجوس سا س کا یم اکنود رواا انساد قارل س ک نیس  .خدایند مد فوماید
نعم یاید یس

کا نا چشمد سید ی نا گوشد شنید اس .

یکد اد این مسائل"مخلّد" ی جایسانا روسد اس ؛ یعند س آدجا موگ ییچ گا کسد ا
رز گ ،را سی نعم

فوا نمدگیوس ،ی انساد را یاسطا این نعم

سیگو یم سس

مد یارد:

ایل اینکا مام این نعم یا اد انسههاد تس گوفتا نمد شههوس ،ی سیم اینکا س جوا
ایلیاا خدا ی ائما اطها (ع) قوا خواید گوف  .گو چا رهشههتد یا یما س یک س جا
یس ی س جوا ائما اطها (ع) قوا گیوس ،این لذت را

نی ستند ،اما اگو ان ساد را ره ش
ییچ چیزا قارل عویض نیس .
اد شاء اهلل یمگد س رهش

ی س جوا ائما(ع) قوا گوفتا ی س مقارل آدیا دانو دس

ی عوض اسب کنیم ی این میسو نخواید شد مگو را تیویا اد مکتب قوآد ی عتوت ایل
ری  .کا خدایند نیز را لطش ی حم

خوس ما ا را ائما اطها (ع) س ره ش

مح شو

گوساند.
آ ا! یما این نعم یا را لطش ی حم

خدایند اسه ه  ،ی گونا ما کا قارلی

این

مقامات ا ندا یم ،البتا انسههاد را خواسههتن ی ا اس ی سههعد ی کوشههش ی الش ،مو س
عنای

الهد قوا گوفتا ،ی خدایند ای ا را ایلیاا خوس محشو خواید کوس.
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خدایند س سو یاا رسیا ا س مو س رهش

ی نعم یاا رهشتد را ما سخن گفتا

اس  .چنادکا س سو سخاد مد فوماید:
إِدَّ الْمُتَّقِینَ فِد مَقَامٍ أَمِینٍ ﴿ ﴾51فِد جَنَّات یَعُیُودٍ ﴿ ﴾52یَلْبَسههُودَ مِنْ سههُنْدُهٍ یَإِسههْتَبْوَقٍ
مُتَقَارِلِینَ ﴿ ﴾53کَذَ لِکَ یَدَیَّجْنَایُمْ رِحُو ٍ عِینٍ ﴿ ﴾54یَدْعُودَ فِیهَا رِکُلِّ فَاکِهَةٍ آمِنِینَ ﴿ ﴾55لَا
یَذُیقُودَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْ َةَ الْهُیلَى یَیَقَایُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ ﴿ ﴾56فَ ضْلًا مِنْ َرِّکَ ۚ ذَ لِکَ
یُوَ الْفَوْدُ الْعَظِیمُ ﴿ ﴾5٧فَِِّنَّمَا یَسَّوْنَا ُ رِلِسَانِکَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّوُیدَ ﴿ ﴾5٨فَا ْ َقِبْ إِنَّهُمْ مُوْ َقِبُودَ

156

مسهههل م ًا توییز کا اد س جای گا امنى خوای ند روس »51«.س م یاد روسه ه تاد یا ی
چشما سا یا »52«،لباهیایى اد حویو نادک ی سیباى ستبو مىتوشند س حالى کا روارو
یم مى نشههینند[ »53«.آ ى سههوانجام کا توییزکا اد] چنین اسهه  ،ی حو العین ا را
یمسهههوى آناد س آی یم »54«،س آد جا یو گونا میو اى ا کا رخوایند مى طلبند ی
مى خو ند ،س حالى کا [اد یو جه ] ایمن ی آسههوس خاطوند »55«،س آدجا موگ ا
نمى چشههند ،موگ آناد یماد موگى روس کا س سنیا چشههیدند ،ی خدا آناد ا اد عذاب
سیدخ مصود مىسا س[ »56«.این ]فضل ی احسانى اس
یماد کامیارى رز گ اس ه  »5٧«.جز این نیس ه

اد سوى توی سگا و[،ی] این

کا ما[ فهم] قوآد ا را دراد و [کا درانى

فصیح ی گویاس ] آساد ساختیم ا آناد متذکّو ی یوشیا شوند[ »5٨« .یلى اگو متذکّو ی
یوشههیا نشههدند] را انتظا راش کا مسههلماً آناد یم منتظوند [کا سههوانجام کا چا خواید
شد؟ سوانجام نصوت ی تیویدى خدا رواى و ی عذاب سنیا ی آخوت رواى آناد اس ].
کلید بهشت

اما یک سؤال مهم :چگونا مد وانیم را رهش
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خدایند کویم ی مهوراد س یمین سو مبا کا ا سیدد را ره ش
را این نعم

یاا رهشه هتد ا را رندگاد معوفد کوس ی آد «معوف

مد سانید کا چگونا این کلید ا مد واد را سسهه

ی کلید ی صول
اهلل» اسه ه  .آیا

آی س؟ کلید رهشهه

معا ف الهد ی قوا مد واد س اختیا سا ش  .تس ا سیدد را این نعم
اهلل ی عبوسی
معوف

ا را کسههب
یا ،معوف

ی عباست خالصههانا اسهه  .قوآد مد فوماید :ا سههیدد را این نعم یا

خدا ی وحید ا س

ی عباسات ردید سا شتن عقید ا ستوا  ،ان ساد ا را جاید نمد

ساند .اد این ی س آیات فوایاند امو را درو ی همل س آیات آفاقد شد ی فوموس :

أَفَلَا یَنْظُوُیدَ إِلَى الِِّْرِلِ کَیْشَ خُلِقَ ْ ﴿ ﴾1٧یَإِلَى ال سَّمَاءِ کَیْشَ ُفِعَ ْ ﴿ ﴾1٨یَإِلَى الْجِبَالِ
کَیْشَ نُصِبَ ْ ﴿ ﴾1٩یَإِلَى الْهَ ْضِ کَیْشَ سُطِحَ ْ

15٧

آیا را همل را شتو نظو نمىکنند کا چگونا آفوید شد ؟« »1٧ی را آ سماد کا چگونا
رو افواشتا شد ؟« »1٨ی را کو یا کا چگونا س جاى خوس نصب شد ؟« »1٩ی را دمین
کا چگونا گستوس شد ؟
این نظا کوسد ،نظا کوسد عاسا نیس

رلکا نظا کوسد را فکو ی اندیشا اس .

یمة ان سادیا رخ صوص عوبیاا آد دماد کا س دماد نزیل قواد کویم جزء ر سیا
مهمد اد دندگد آدیا ا شههتواد شههکیل مد ساسند نیادا نداش ه
رگوید کا آیا شتو ا سید اید؟ لکن یدف این اس

کا خدایند را آدیا

کا را انساد رگوید :و این مو با را

اشههیاید کا من مد گویم نظا کن ،اما را فکو ی اندیشهها ی سق

ریش و ،ا عظم

خالق ا س یارد ی ایماد خوس ا محکم و کند.
خدایند تس اد ریاد نعم یاا رهشتد مد فوماید :آیا شما را شتو نگا کوس اید کا چگونا
خلق شد اس

ی یا دماند کا را آسماد نگا مد کنید س خلق
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ی مد فوماید :سقفد رو راتا سو شما قوا گوفتا کا تایا ندا س؛ البتا تایا اا کا شما
خدای ند را این صهههو ت س را قو جاذ را سهههخن مد

آد ا ربین ید .س حقی ق

گوید.رنارواین انساد راید فکو کند ا س یارد چا قد د رو جهاد حاکم اس
ی قد ت ی حکم

کا را علم

خوس این گونا جهاد ا اسا مد کند ی چگونا آسههماد تایین نمد

آید ا را دمین روخو س کند.
انسهههاد راید علم وحید ی معوف

خوس ا س را خالق کود ی مخلوقات ی جهاد

ی ستد ید را ید افزایش سید .ی را ی سیلا آیات آفاقد ی آیات انف سد را حقیق

تد

ربوس.خدایند مدفوماید:
سَنُوِیهِمْ آیَا ِنَا فِد الْآفَاقِ یَفِد أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّاُ الْحَقُّ

15٨

را دیسى ن شانایاى خوس ا س کوانا یاى جهاد ی س نفوه خوس شاد را آناد ن شاد
خواییم ساس ا رواى آناد یشن شوس کا رى وسید ای حق اس .
آناد کا را این معوف

را جهاد مد نگوند ،ایلد الباب ی صهههاحباد عقول ی اندیشههها

یسهههتند ،کا س خلق آسهههمادیا ی دمین فکو مد کنند ،ی س مد یارند کا رواا یدفد
خلق شد اند .ی چنین مد فوماید:
ب ﴿﴾1٩١
ل یَال َّنهَا ِ لَآیَات ِلهُیلِد ا ْل َه ْلبَا ِ
ف ال َّل ْی ِ
خ ِتلَا ِ
ض یَا ْ
ت یَا ْل َه ْ ِ
ق السه َّهمَایَا ِ
خ ْل ِ
ِإ َّد فِد َ
الَّذِینَ یَذْکُوُیدَ اللَّاَ قِیَامًا یَقُعُوسًا یَعَلَى جُنُورِهِمْ یَیَتَفَکَّوُیدَ فِد خَلْقِ ال سَّمَایَاتِ یَالْهَ ْضِ
َرَّنَا مَا خَلَقْ َ َ ذَا رَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّا ِ.15٩
یقیناً س آفوینش آسمادیا ی دمین ،ی آمد ی ف
روریّ

شب ی ید ،نشانایایى [رو وحید،

ی قد ت خدا] رواى خوسمنداد ا س  »1٩١«.آناد کا یموا خدا ا ای ستاس ی
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نشههسههتا ی س حال خواریدد یاس مى کنند ،ی تیوسههتا س آفوینش آسههماد یا ی دمین
مى اندیشهههند[ ،ی اد عمق قلب یموا را دراد مى گویند ]:اى توی سگا ما! این [جهاد را
عظم ] ا ریهوس نیافویدى ،و اد یو عیب ی نقصههى منزّ ی تاکى ،تس ما ا اد عذاب
آ ش نگایدا .
آ ا! صاحباد خوس ی فکو دماند کا را آسماد مد نگوند مد گویند:
َرَّنَا مَا خَلَقْ َ یَذَا رَاطِلًا
اى توی سگا ما! این [جهاد را عظم ] ا ریهوس نیافویدى).
تس ردید علم ی شهههناخ

ی معوف

را عالم یسهههتد ی مخلوقات ،خالق ا نمد واد

شناخ .

ی نیز س اساما ریاد آیات خوس مد فوماید :رنگوید کا کو یا چگونا س جاا خوس
محکم شهههد ا ند کا را یجوس متحوک روسد دمین ،این کو یا اد جاا خوس کاد
نمدخو ند ی آب س یایا نمد یزند .شما انسادیا را اینکا س یا دمین ا مد یید
این حوک

سویع دمین ا س ک نمد کنید.

یَإِلَى الْهَ ْضِ کَیْشَ سُطِحَ ْ

16١

دمین کویا شکل اس ؛ اما آیا ما کویا روسد دمین ا احساه مد کنیم؟!
خدایند دمین ا م سطح رواا ان سادیا قوا ساس ا س  .ی تس اد اینکا خدایند کلید
رهشههه

ا «معوف

خدا ی علم وحید کا ثمو آد قوا اسههه » معوفد مد ک ند،

رالفاصلا خطاب را حضوت سول(ص) مدفوماید:
فَذَکِّوْ إِنَّمَا أَنْ َ مُذَکِّوٌ ﴿ ﴾21لَسْ َ عَلَیْهِمْ رِمُصَیْطِوٍ
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تس ذکو س کا و فقط ذکو سیند اى »21«،و رو آناد مسههلط نیسههتى [کا را قبول
ایماد مجبو شاد کنى].
مدفوماید :اا تیامبو! و را مام این ریانات انسهههادیا ا ذکو رد ؛ و مسهههؤیل اینیا
نیسههتد کا ایماد ا س قلب آدیا جاا سید ی یما آدیا ا مؤمن گوساند .چوا؟ چود
ایماد اجبا ا نیس

چنادکا خدایند س این دمینا مد فوماید:

لَا إِکْوَا َ فِد الدِّینِ قَدْ َبَیَّنَ الوُّشْدُ مِنَ الْغَدِّ
س سین ،ییچ اکوا ی اجبا ى نیس

162

[کسى حق ندا س کسى ا اد یى اجبا یاسا را

تذیوفتن سین کند ،رلکا یو کسههى راید آداسانا را را کا گیوى عقل ی را کیا رو مطالعا ی
حقیق ،سین ا رپذیوس] .مسههلماً ا یدای

اد گموایى [را یسههیلا قوآد ،تیامبو ی اماماد

معصوم] یشن ی آشکا شد اس .
ایماند کا ان ساد س تذیوش آد مجبو را شد ییچ نفعد ندا س؛ رواا اینکا ان ساد را
رهش

روسد راید ایماند ساشتا راشد کا را سکوات موگ اد رین نویس.

حال چگونا این ایماد ا را سس

ریای یم؟ انساد راید رواا سیدد را آد الش کند

ی اگو ک سد سعد کوس حتما خواید سید .البتا قبل اد یو چیز راید ن سب
معوف

ساشتا راشد ا رداند چگونا رواا سیدد را آد الش کند.

تس اا عزیز! اگو س جسههتجوا حقیق
شناخ

را یدف

راشههد ی معوف

الهد ا کسههب کند ،ی

ساشتا راشد را عقل ی فکو س آیات الهد ،حتما را حقیق

سیگو رواا و شبها اا نخواید روس ی را آ امش خواید سید.
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بهشت 0 ،در دارد

سا اا  ٨س ی جهنم سا اا  ٧س ا س  .حم

ره ش

تیشد گوفتا اس  .رو یا س یاا رهش

خدایند یمی شا رو غ ضبش

نوشتا شد :

" ا شهد اد ت الا ات اهلل * ا شهد اد محمدا سول اهلل * ا شهد اد علیا یلد اهلل" یکد
اد ضوی یات ی یس را ره ش
سال

این ا س

ی یتی .

ی اما س مو س س یاا رهش ه
اس

کا را این سا ا صل ایماد سا شتا را شد :خدا،

چنین ریاد شههد کا یکد اد س یا ،س ب"سددخاوت"

ی کساند کا سخای مند راشند اد این س یا س رهش

مد شوند؛ البتا رعد اد ایماد

را خدا ی تیامبو ی یتی .
س رعدا" ،حٌ سن خلق" مد را شد ،ک ساند کا خوش اخالق را شند اد این س یا س
ره ش

مد شوند .س سیگو مورو را ک ساند مد شوس کا" صدقه" مد سیند .ی س رعدا

مورو را افواسا اس

کا ییچگا سیگواد ا اذی

نکوس اند (.آدا شاد را کسد نوسید ).

شیخ شوشتوا مد فوماید:
اگو و ا اد ییچ کدام اد این س یا را رهشه ه

ا نداسند ،س سیگوا را نام" حما اهلل

الواسعا" یجوس سا س کا س ب امام حسین(ع) اس .اد این س ییچکس ناامید رو نمدگوسس.

البتا راید را سا اصلد کا ریاد شد ایماد ساشتا راشد ا قارلی
کند :معوف

خدا ی سال

ی یس را رهش

ی یتی  .راب الح سین رواا ک ساند ا س

ا تیدا

کا عا ف را

حق امام حسین ی یدف ای راشند.
آ ا! س صو د انساد ا اد این س ا مد سیند ،کا را شناخ
یدف امام حسین(ع) ا رداند ی س مصیب
را معوف

ی عقل س امو سین اشک رویزس.

ی معوف

را یتی ،

امام حسین(ع) را سل شکستا ی خالصانا ی
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ان ساد راید ارتدا عقید اش ا ن سب

را خدا ی تیامبو(ص) ی یتی

محکم کند .یعند

راید را ایل ری (ع) عقید ساشههتا راشههد ی شهههد آناد ا رداند(.عا ف را مقام ی منزل
آدیا راشد)
مسهلا یتی

مطوح اس  .ی نیز طبق قاعد اا کا ،انساد را یو چیزا عالقا ساشتا

راشههد -چا ماسا ی چا معنوا -س آخوت را ای محشههو مد گوسس؛ اگو فوسا س سنیا
یکد اد ایلیا ی یا یکد اد اشههقیا ا سیس ه

ساشههتا راشههد ،س آخوت را آدیا محشههو

خواید شد.
تس اا عزیز! ا ملد کن ی ربین عالقا ی علق و س سنیا را چیسههه

کا را یماد

محشو خواید شد.
ی نیز یقتد را حق آدیا را عنواد یلد خدا ی یا سطا فیض ،احتوام گزا سا ی خوس ا
تیوی آدیا سان ستد سیگو را سم

گنا نخواید ف ؛ دیوا گنا  ،قلب ان ساد ا یو ی

ا یک مد کند ی انسههاد را ا کاب را گنا قس هدالقلب مد گوسس ی حم
ک سد کا ق سایت قلب سا شتا را شد نمد سد؛ چواکا حم
سادگا نیس

ی قلب انساد راید تاک راشد ا قارلی

خدایند را

را ق سایت ی قلب ناتاک

یارد کا حم

خدا ا س یاف

کند.

را یو حال اگو اد س یاا قبلد و ا ا نداسند ،ی اد «در وبه» نیز نتوانسهههتد یا س
شوا این س ا اد سس

مد .

سؤال :چوا موسم را شنیدد این یما نعم یاا فوایاد س رهش

راد یم نمد خوایند

رهشتد شوند ی رواا سیدد را این یما نعم یا اقدام نمد کنند؟! منتظو جواب شما
یستیم.
ی الحمدهلل .التماه سعا
تایاد

کتاب نامه

قوآد کویم
فسیو آیات اد حسین انصا یاد
نهج البالغا
صحیفا سجاسیا
انساد اد خاک ا خاک ،نعم

اهلل صالحد حاجد آراسا ،ناشو :مؤلش.13٧٩ ،

مدینا فاضههلا(شههوح سعاا مکا م اخالق) ،محمد علد صههالح غفا ا ،انتشهها ات
رویاد.13٧2،
سههالا نوین ،جلد  ، 4حایا فتایا امام خمیند( ) ،نگا ش ی وجما ی وضههیح اد
عبدالکویم رد آدا شیوادا ،هواد ،سفتو نشو فوینگ اسالمد ،چاپ سیادسیم.13٨4،
غم عشق ،حج

اتسالم عبدالقائم شوشتوا،قم ،انتشا ات طوراا محب 13٨4 ،

آساب ی سلوک قوآند،استاس کویم محموس حقیقد ،انتشا ات فالح13٨3 ،
معاس یا آخوین سیو رشو ،را قلم رانوا ایواند
ی ...

