
أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 ґ╢ ґح ￍالر ґن Ẃ╔ ￍالر ґاهللا ґم Ẃسґب

 ￍن→→ ґل→ك џو ق→→џ Ẃ▲ا џ−→ґẃب џر Ẃن→ ґم џ−→→Ẃي→→џإل џل ґز→ẂنẀا ^ ґذￍال џو ґت→اب→ ґك→Ẃال Ẁآي→ات џ−→→→Ẃل→→ ґ۱ ا├→→ر ت 

  џونẀن ґم ẂؤẀال ي ґاسￍالن џ џ▓Ẃأك
 џو ґش Ẃر→ џع→Ẃال џﾲ→→џع ^ →تџ→و Ẃاس ￍ Ẁ╝ ا→→ џ╨ Ẃو џر→→→џد＃ ت→→→џم→→→џع ґ Ẃ░→→ џغ→→ ґب ґوات≈ ￍال→→س џع→→џف џر ^ ґذ→→ￍال Ẁ۲ اهللا 

 ґيات Ẃاآل Ẁل ґẃصџفẀي џرẂم Ẃاأل Ẁرґẃب џدẀي ∂ￎم џسẀل＃ م џج ґأل ^ ґرẂ џ⌐ ￒلẀك џرџمџقẂال џو џس→→Ẃم→ ￍال→→ش џر→ ￍخ→ џس
  ۱ џونẀنґوقẀت ẂمẀكґẃب џر ґقاءґلґب ẂمẀكￍلџعџل

^ پروردگار تو بر تو نازل شده،حق  � ال→م→ر.اي→نها آيات كتاب است و آنچه از سو
است ول∂ اكثر مردم ايمان نم∂آورند! 

� زاهللا ه→→م→→ان ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→ه آس→→م→→انه→→ا را ب→→دون س→→ت→→ون→∂ ك→ه ش→م→ا آن را ب→ب→ي→ن→ي→د 
ر ساخت كه هر  ẃآف→ري→د و س→پ→س ب→ر عرش اس→ت→يال ي→اف→ت و خ→ورش→ي→د و م→اه را مس→خ
ن∂ حركت م∂كنند؛او كارها را تدبير م∂كند،آيات را تفصيل و  ẃت معي ẃمد ^ كدام برا

^ پروردگارتان يقين پيدا كنيد.  تبيين م∂نمايد؛باشد كه به لقا
عه و اعجاز آن  ẃحروف مقط

^ اس→ت ك→→ه در اث→ر ب→رخورد قطعات ابر با يكديگر در آسمان  ^ ش→دي→د ^ ص→دا «رع→د» ب→ه م→عن→→ا
^ بقره:  پيدا م∂شود.اين كلمه دو بار در قرآن به كار رفته است؛ در سوره
...�؛۲  ẁق Ẃرџب џو ẁدẂع џر џو ẁماتẀلẀظ ґيهґف ґماء ￍالس џن ґب＃ مґẃ ي џصџك Ẃأو�

^ رعد:  و در سوره
                                                        

^ رعد،آيات۱و۲.  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲



 ۲
 

...�؛۱  ґه ґدẂم џحґب ẀدẂع ￍالر Ẁحґẃ ب џسẀي џو�
ع→→ه  ẃاس→→ت ك→→ه ب→ا ح→روف م→ق→ط ^ ^ ۲۹ س→ورها ز ج→→مل→→ه ا →يẃ→ه� و  ẃم→ك ^ ^ رع→→د از س→→ورهه→→ا س→→وره
آغ→→از م→→∂ش→→ود.ب→→رخ→→∂ از اي→→ن س→→ورهه→ا ب→→ا ي→− ح→رف و ب→رخ→∂ ب→→ا چ→→ن→د ح→رف از اي→ن ح→روف آغ→از 

شده است. 
 ^ ^ س→→وره ^ م→→→ري→→→م پ→→→ن→→→ج ح→→→رف�ك→→→ه→→→ي→→→ع→→→ص�و در اب→→→ت→→→دا ^ م→→→→ب→→→ارك→→→→ه ^ س→→→وره م→→→ث→→→الҐ در اب→→→→ت→→→دا

^Ẅ نيز پنج حرف�حم�،�عسق�آمده است.  ^ شور مباركه
^ رعد هم با چهار حرف�المر�شروع شده است.  سوره

 ^ ليه ẃاو ẃعه، وجوه∂ گفته شده است، از جمله اشاره به اينكه مواد ẃدر ت→ف→س→ي→ر ح→روف م→ق→ط
→→ا ت→رك→ي→ب→ش م→ع→ج→زه اس→ت؛ي→ع→ن→∂  ẃق→→رآن، ه→→م→→ي→→ن ح→→روف ال→→ف→→ب→اس→ت ك→ه در دس→ت→رس ه→→م→گ→ان اس→ت.ام
^ ك→وت→اه از ق→رآن  اق→ل ي→→− س→وره ẃك→→س→→∂ ن→→م→→→∂ت→→وان→→د از ه→→مي→→ن ح→روف، ت→رك→ي→ب→∂ م→ان→→ن→د ت→رك→ي→ب ح→د

بياورد و تا به حال هم نياوردهاند! 
ت، دش→→م→→→ن→→ان ف→→راوان→→∂ از ادي→→ان  ẃاك→→→ن→→→ون چ→→→ه→→ارده ق→→رن از ن→→→زول ق→→رآن م→→→∂گ→→ذرد و در اي→→ن م→→د
م→خ→ت→ل→ف ب→→ه ج→→ن→گ ق→رآن رفت→→هان→د ول→∂ ن→ت→وان→س→تهاند مانند آن بياورند و اگر آورده بودند،از قرنها 
پ→ي→ش ت→ا ب→→ه ح→ال ب→→س→اط ق→رآن ب→رچ→ي→ده ش→ده و ص→داي→→ش خ→ام→وش ش→ده ب→ود و ح→ال آن ك→→ه م→∂ب→ي→ن→يم 
^ اسالم∂ در دنيا طنينانداز است  ^ عموم∂ كشورها ^ ق→رآن از ط→ري→→ق رس→ان→→هها ه→م اك→ن→ون ن→→دا

كه: 
 џونẀأتџال ي ґآنẂرẀقẂا ال џهذ ґلẂث ґمґوا بẀأتџي Ẃأن Ẅ∂لџع ن ґجẂال џو ẀسẂن ґاال ґتџع→ џم џت→ Ẃاج ґن ґئ→џل Ẃل→Ẁق�

�؛۲   Ґيرا ґهџض＃ ظẂعџبґل ẂمẀه ẀضẂعџب џكان Ẃوџل џو ґهґلẂث ґمґب
«ب→گ→و: اگ→ر اґن→س و ج→نẃ جم→→ع ش→ون→د و پ→شت به پشت هم بدهند و بخواهند مانند اين 

قرآن بياورند، نخواهند توانست»! 
مقصود از كتاب چيست؟ 

                                                        
^ رعد،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱

ه نازل شدهاند.  ẃه: سورههاي∂ كه قبل از هجرت پيامبر و در مكẃمكي ^ � سورهها
^ اسراء،آيه＾۸۸ .  ـ سوره ۲



 ۳
 

�؛  ґتاب ґكẂال Ẁآيات џ−Ẃلґالمر ت�
«اينها آيات كتاب است». 

م→→ن→→ظ→→ور از «ك→→ت→→→اب» چ→→ي→→س→→ت؟اح→→ت→→م→→→ال اي→→ن ه→→س→→→ت ك→→ه م→→ن→→ظ→ور از كت→→اب، ق→رآن ب→اش→د و اي→ن 
^ واق→→ع→→∂ اس→→ت ه→→م→ي→ن ق→رآن اس→ت ك→ه ح→→ق→اي→→ق  ت→→ع→→ب→→ي→→ر اش→→اره ب→→ه اي→→ن دارد ك→→ه آن→→چ→→ه ك→→ت→→→اب ب→→→ه م→→ع→→ن→→→ا
 ^ ^ ع→→ال→م ان→سان را تأمين م∂كند و نوشتهها ث→اب→ت ه→→س→ت→∂ را نش→→ان م→→∂ده→د و س→→ع→ادت ه→ر دو س→را
^ قرآن قرار گرفته و در  دي→گ→ر در ج→ن→ب ق→رآن اصالҐ كتاب نيستند مگر آن نوشتهها كه در سايه
^ م→ع→ص→وم→ي→ن� ب→اش→ن→د و اح→تم→→ال  →→ه ẃم→→ق→→ام ت→ب→ي→ي→ن و ت→وض→ي→ح ح→ق→اي→→ق آن ب→ا است→→م→داد از ب→→ي→ان→→ات ائ→م
^ ع→وال→م ام→→ك→ان از زم→ي→ن و آسم→→ان و م→ح→ت→وي→ات  اي→→ن ن→→ي→→ز ه→→س→→→ت ك→→ه م→→→ن→→ظ→ور از «كت→→اب» م→ج→م→وعه

آنها باشد كه هر ي− از كائنات در حدẃ خود آيت∂ از آيات اين كتاب كبير است. 
^ ش→→→ري→→→ف→→→→ه،ي→→→ا ك→→→ت→→→اب ت→→→ن→→زي→→ل ي→→ع→→ن→→∂ ق→→رآن اس→→ت و ي→→→ا ك→→ت→→اب  ح→→→اص→→→ل آن→→→ك→→→→ه ك→→→→ت→→→اب در آي→→→→ه
 ^ ^ �تل−�كه به اصطالح ادب∂ اسم اشاره ^ ع→ال→م ام→كان است و كلمه ت→ك→وي→ن ك→ه م→ج→م→وع→ه
به دور است، در اين مورد كه به جا＾«هذه»آمده از باب تعظيم و بزرگداشت آيات تنزيل∂ يا 
^ ب→→ق→→ره ن→→ي→→ز ب→→ه ج→→ا＾(ه→→→ذا ال→→ك→→→ت→→اب)ف→→رم→→وده  ^ س→→وره ت→→→ك→→→وي→→→ن→→→∂ اس→→→ت؛چ→→→ن→→→→ان ك→→→ه در ن→→خ→→س→→→ت→→ي→→ن آي→→→ه

است: 
...�؛۱  Ẁتاب ґكẂال џ−ґالم� ذل�

^ ت→→→ع→→ظ→→ي→→م ك→→ت→→→اب ب→→ه ج→→ا＾«ه→→ذا»آم→ده اس→ت.در  ك→→ل→→م→→→ه＾�ذل−�اش→→→اره ب→→ه دور اس→→ت و ب→→را
مورد خداوند متعال هم به جا＾�هذا�تعبير به�هو� م∂شود: 

�قل هو اهللا احد�؛ 
«بگو: او اهللا يگانه و يكتاست». 

ẃ∂ از رگ قلب و گردن انسان به  ن→ه «اي→ن» و ح→ال آنكه خدا از همه چيز و همه كس و حت
انسان نزدي−تر است: 

 Ẃن ґم ґهẂيџإل ẀبџرẂأق Ẁن Ẃحџن џو Ẁه ẀسẂفџن ґهґب Ẁسґو→ Ẃسџو→Ẁم→ا ت Ẁم→џل Ẃع→џن џو џس→ان→Ẃن Ẃا اإل→џن→Ẃق→џل→ џخ Ẃد џق→џل џو�
                                                        

^ بقره،آيات۱و۲.  ـ سوره ۱



 ℮
 

�؛۱   ґيد ґر џوẂال ґلẂب џح
«ما انسان را آفريدهايم و خواطر نفس او را م∂دانيم و از رگ قلبش به او نزدي−تريم». 

يẃت قرآن  ẃحق
ح→→→ال اي→→→ن آي→→ات→→∂ ك→→→ه از ق→→رآن م→→→∂خ→→وان→→ي→→→م ي→→ا اي→→ن آي→→ات→→∂ ك→→ه در زم→→ي→→ن و آس→→م→→→ان م→→→∂ب→→→ي→→ن→→ي→→م، 
→يẃ→→ت ق→رآن اس→→ت و خط→→اب ب→ه  ẃزي→→→ل→→∂ ي→→ا ت→→ك→→وي→→ن→→→∂ اس→→ت. اي→→→ن آي→→ه در م→→ق→→ام ب→→→ي→ان ح→ق→→ آي→→→ات ك→→→ت→→اب ت→→ن

پيامبراكرم�م∂فرمايد: 
�؛  ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀا ^ ґذￍال џو�

يẃت قرآن، همين كه از جانب پروردگار تو نازل شده است».  ẃدليل روشن بر حق»
→→→ا پ→→ي→→ام→→ب→→راك→→رم�ك→→ه  ẃم→→→ا از ط→→→ري→→→→ق پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→راك→→→رم�پ→→→∂ ب→→ه ح→→ق ب→→ودن ق→→رآن م→→→∂ب→→ري→→م ام

مستقيماҐ مهبط وح∂ خداست، بدون واسطه، آگاه از حق بودن قرآن م∂باشد. 
كلمه＾�ربẃ−�اشعار به اين دارد كه تو در حدẃ ذات خود نه وجود داشت∂ و نه حيات و 

علم و نه آگاه∂ از كتاب و ايمان! 
...�؛  Ẁيمان Ẃاإل џال џو Ẁتاب ґكẂا الџم ^ ґر Ẃدџت џتẂنẀما ك...�

«...تو[پيش از وح∂ ما]نم∂دانست∂ كتاب چيست و ايمان چيست...». 
نا...�؛   ґباد ґع Ẃن ґم Ẁشاءџن Ẃنџم ґهґب ^ ґدẂهџن ҐوراẀن ẀناهẂل џع џج Ẃن ґلك џو...�

^ آن،هر كس از بندگان  ^ ق→رار دادي→م ك→ه به وسيله «...ل→ي→ك→ن م→→ا آن[ق→رآن]را ن→ور
خود را بخواهيم هدايت م∂كنيم...». 

�؛۲   تџقґيم＃ ẂسẀراط＃ م ґص Ẅ∂إل ^ ґدẂهџتџل џ−ￍإن џو...�
...اي→→→ن→→→→− ت→→→→و[پ→→→→س از وح→→→→∂ م→→→→ا]ب→→→→ه ط→→→→ور م→→→س→→→→لẃ→→→→م[م→→→→ردم را]ب→→→→ه راه م→→→→س→→→ت→→→ق→→ي→→→م [خ→→→دا]  »

هدايت م∂كن∂». 
اي→ن راه→→∂ اس→ت ك→ه ه→ر انس→→ان عاقل∂ آن را در پرتو نور چراغ عقل خود م∂پيمايد.اكنون 
م→→→ا خ→→→ود را م→→→→∂ب→→→ي→→→ن→→→ي→→→→م ك→→→→ه ه→→→س→→→ت→→→ي→→→→م و ه→→→س→→→ت→→→∂ م→→→ا ح→→→→ق اس→→→ت و ث→→اب→→→ت اس→→ت و م→→س→→لẃ→→→م و در آن ت→→ردي→→د 

                                                        
^ ق،آيه＾⅛۱.  ـ سوره ۱

 .Ｑ۲＾آيه، џџ^ ^ شور ـ سوره ۲



 Ｑ
 

ن→داري→م و ه→م→چ→ن→ي→ن م→→∂دان→ي→م ك→ه ص→→د س→→ال پ→ي→ش به طور مسلẃم ما نبوديم و هيچ چيز از كماالت 
^ را ك→→ه اآلن داري→→م ن→→داش→→→ت→→ي→→م و ال→→ح→→→ال ه→س→ت→ي→م و هم→→ه چ→ي→ز داري→م.پ→س م→→ع→ل→وم م→∂ش→ود آن  وج→→ود
ك→→→→س→→→→∂ ك→→→→→ه ب→→→→ه م→→→→ا ه→→→→س→→→→ت→→→→∂ و دي→→→→گ→→→→ر ك→→→→م→→→→االت را داده اس→→→→→ت؛پ→→→→ي→→→→ش از م→→→→ا خ→→→→ودش ه→→→س→→→ت→→→→∂ و دي→→→گ→→→ر 

كماالت را داشته كه به ما داده است. 
آر＾؛ما از حقẃ بودن خود پ∂ به حقẃ بودن او م∂بريم: 

...�؛۱  ق џحẂال ẀمẀكب џر Ẁاهللا ẀمẀكґذلџف�
«او اهللا است كه پروردگار حقẃ شماست...». 

در اي→→→ن آي→→→ه ه→→→م خ→→→ط→→→اب ب→→→ه رس→→ول اك→→رم�ش→→ده ك→→ه اي→→ن ق→→رآن از ج→→ان→→→ب ربẃ ت→→و ب→→ر ت→→و 
ن→→ازل ش→→ده اس→→ت؛ي→→→ع→→ن→→∂ ت→→و ك→→→ه ن→→ه وج→→ود از خ→→ود داشت→→∂ و ن→ه ح→→ي→ات و ن→ه ديگ→→ر صف→→ت از ص→ف→ات 
^ مكتب نرفته و استاد و معلẃم به خود نديده بود＾! و الحال عالوه بر  مґ∂ẃ درس نخوانده Ẁكمال؛ا
^ ج→→→→→وش→→→→→→ان ح→→→→→ق→→→→→→اي→→→→→→ق آس→→→→→م→→→→→→ان→→→→→∂  ^ ع→→→→→ل→→→→→وم و م→→→→→→ع→→→→→ارف ب→→→→→∂ پ→→→→→اي→→→→→→ان و چ→→→→→ش→→→→→م→→→→→→ه ه→→→→→س→→→→→ت→→→→→∂ و ح→→→→→→ي→→→→→ات،دارا
^ آدم→→ي→→→ان را  ^ ك→→اخ س→→→ع→→ادت اب→→د گ→→→ش→→→ت→→→→ها＾؛ك→→→ت→→اب ه→→→داي→→ت، ب→→→ه ع→→ال→→م ان→→→س→→ان ع→→رض→→ه ك→→رده و دار

^ م∂كن∂.از همين جا پ∂ ببر كه:  پ∂ريز
�؛  ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀا ^ ґذￍال џو�

اي→→→ن ك→→→→ت→→→اب→→→∂ ك→→→ه از ج→→→ان→→→ب ربẃ [و ص→→→اح→→ب اخ→→ت→→ي→→ار] ت→→→و ن→→ازل ش→→ده ح→→ق اس→→ت.ي→→ع→→ن→→∂ ت→→و خ→→ود، 
^ از ج→ان→→ب ربẃ ت→و ن→ي→ز ح→ق اس→ت.ح→→ال اگ→ر م→ردم→∂  →∂ و ربẃ ت→و ح→قẃ و اي→ن ك→→ت→اب ن→ازل ش→ده ẃح→→ق
حرف تو را نم∂پذيرند و ايمان به تو و كتابت نم∂آورند،احساس ناراحت∂ منما و از آنها توقẃع 

ايمان نيز نداشته باش؛زيرا: 
�؛  џونẀن ґم ẂؤẀال ي ґاسￍالن џرџثẂأك ￍن ґلك џو�
«وليكن اكثر مردم ايمان نم∂آورند»! 

چرا؟زيرا: 
�؛۲   џونẀلґق Ẃع џال ي ẂمẀه ẀرџثẂأك...�

                                                        
^ يونس،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱

^ عنكبوت،آيه＾۳⅛.  ـ سوره ۲



 ⅛
 

«...اكثر مردم از مسير انديشه و عقل و فهم منحرفند». 
اي→→→م→→→→ان،ن→→→ي→→→از ب→→→ه ف→→→ك→→→ر و ع→→→ق→→→ل و ان→→→ص→→→→اف دارد.آدم→→→∂ ك→→→ه آزادان→→→→ه م→→∂ان→→دي→→→ش→→د و ح→→ق→→→ي→→ق→→ت را 
^ م→→∂كن→→د،  ^ آن داور در∑ ك→→رده و در ظ→→رف ع→→ق→→ل خ→→ود م→→→∂ن→→ش→→ان→→د و س→→پ→→س م→→ن→→ص→→→ف→→ان→→ه درب→اره

طبيع∂ است كه آن را م∂پذيرد و ايمان م∂آورد.  
ال∂:  ẃشان اشباع شهوات و نيل به تمايالت نفسان∂ است به قول غز ẃا مردم∂ كه تمام هم ẃام

بẀونџ لґيџأكẀلẀوا)؛  ґسẂكџي џوا وẀب ґسẂكџيґل џونẀلẀأكџي)
«م∂خورند تا كار كنند و كار م∂كنند تا بخورند»! 

^ م→→→→→ب→→→→→→دأ و م→→→→ع→→→→→اد ع→→→→→ال→→→→م ن→→→→خ→→→→واه→→→→→ن→→→→د  →→→→→ر درب→→→→→اره ẃت→→→→→ف→→→→→ك ^ ب→→→→→دي→→→→→ه→→→→→→∂ اس→→→→→ت ك→→→→→ه اي→→→→→→ن→→→→→ان م→→→→→ج→→→→→ال→→→→→∂ ب→→→→→را
→→→→ا گ→→→رف→→→ت→→→ار  ẃل ه→→→س→→→ت→→→ن→→→→د و ح→→→ق→→→→اي→→→ق را در∑ م→→→∂ك→→→ن→→→→ن→→→د ام→→→→ ẃر و ت→→→→ع→→→→ق→→→→ ẃه→→→→م ك→→→→ه اه→→→→→ل ت→→→→ف→→→→ك ^ ها ẃداش→→→→ت؛ع→→→→د
 ^ →ب→ات ق→وم→∂ ي→ا م→س→لك→→∂ هس→→ت→ند و تن به قبول «در∑Ẃ كردهها＾» خود نم∂دهند،به فرموده ẃت→ع→ص

قرآن: 
ا...�؛۱  ￎوẀل Ẁع џو ҐماẂلẀظ ẂمẀه ẀسẀفẂها أنẂتџنџقẂيџت Ẃاس џها وґوا ب Ẁد џح џج џو�

→→→ان→→→يẃ→→→ت م→→وس→→∂�]ي→→ق→→ي→→ن و اط→→م→→→ي→→ن→→ان  ẃ[آل ف→→→رع→→→ون]در ح→→→→ال→→→∂ ك→→→ه در دل ب→→→ه آن[ح→→→ق»
^ ظلم و برتر＾جوي∂ انكار كردند...».  داشتند،آن را از رو

�؛۲   ẁيد ґه џش џوẀه џو џعẂم ￍالس ∂џقẂأل Ẃأو ẁبẂلџق Ẁهџل џكان Ẃنџمґل Ẅ^ џرẂكґذџل џ−ґذل ∂ґف ￍإن�
 ^ ^ هست برا ر و يادآور ẃب→ه ي→قي→→ن در اي→ن[بي→→ان ق→رآن و س→رگ→ذش→ت پيشينيان]تذك»
آن ك→→→→→س ك→→→→→ه ع→→→→ق→→→→→ل دارد[و م→→→→→∂ان→→→→دي→→→→ش→→→→د]ي→→→→→ا گ→→→→وش ف→→→→را م→→→→→∂ده→→→→د و ح→→→ض→→→ور در دل 

دارد».  
^ دارن→د و ب→→ا ق→درت ع→→ق→ل→∂ خ→ود پ→→∂ ب→ه م→→س→ائ→ل  ب→→ع→→ض→∂ ان→→دي→شم→→ن→دن→→د و ت→وان→اي→→∂ ت→ح→ل→ي→ل ف→ك→ر
→→→→ل ن→→→→→ي→→→→س→→→→ت→→→→ن→→→→→د ول→→→→∂ ح→→→→→ال پ→→→→→ذي→→→→رش از  ẃر و ت→→→→ع→→→→→ق→→→→→ ẃاز ت→→→→ف→→→→ك ẃم→→→→→∂ب→→→→→رن→→→→→د؛ و ب→→→→→رخ→→→→→∂ ه→→→→→→م اگ→→→→ر چ→→→→ه در آن ح→→→→د
ان→→→دي→→ش→→م→→ن→→→دان را دارن→→د و گ→→وش ب→→ه گ→→ف→→→ت→→ار آن→→ان م→→→∂ده→→ن→→د و م→→وق→→ع گ→→وش دادن ن→→ي→→ز�ش→→ه→→ي→→د�ي→→ع→→ن→→∂ 
ح→→اض→→رال→→ق→→ل→→ب→→ن→→→د و دل ب→→ه س→→خ→→ن→→→ان م→→→∂ده→→ن→→د و م→→ط→→الب را ب→→ا دقẃ→→→ت ت→→ع→→ق→→ي→→→ب م→→∂ك→→ن→→→ن→→د و ح→→ق→اي→ق را ف→را 

                                                        
^ نمل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱

^ ق،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۲



 ۷
 

م∂گيرند. 
 Ґران م→→∂ده→→ن→د! و ق→ه→را→ ẃر دارن→→د و ن→→ه گ→→وش ب→→ه ح→→رف م→→ت→→ف→→ك→→→ ẃن→→ه م→→ج→→ال ت→→ف→→ك ^ →→ا ج→→م→→ع دي→→گ→→ر ẃام
^ سوزان جهنẃم فرياد م∂كشند:  ته∂دست از معارف م∂ميرند و روز قيامت از ميان آتشها

�؛   ґير ґع ￍالس ґحاب Ẃأص ∂ґا فￍنẀما ك ẀلґقẂعџن Ẃأو Ẁعџم Ẃسџا نￍنẀك Ẃوџوا لẀقال џو...�
^ ب→→→→ر ب→→→دب→→→خ→→→ت→→→∂ م→→ا!]اگ→→→ر م→→→ا[در دن→→ي→→ا]گ→→وش ف→→را م→→→∂دادي→→→م ي→→→ا  ^ وا ...م→→→→∂گ→→→وي→→→ن→→→د[ا »

م∂انديشيديم[امروز]از ياران آتش نبوديم». 
�؛۱   ґير ґع ￍالس ґحاب Ẃص ґأل Ґقا Ẃح Ẁسџف Ẃم ґهґبẂن џذґوا بẀف џرџت Ẃاعџف�

^ نم∂بخشد!]دور باشند  ا آن اعتراف اثر ẃآنج→→ا اع→ت→راف ب→ه گن→→اه→شان م∂كنند[ام»
دوزخيان از رحمت خدا». 

آفرينش آسمان ب∂ ستون! 
م م→→→→→ورد ب→→→→→ح→→→→→ث اش→→→→→اره ب→→→→→→ه ن→→→→→→ش→→→→→ان→→→→→→هه→→→→→اي→→→→∂ از ق→→→→درت و ح→→→→ك→→→→م→→→→ت خ→→→→→ال→→→→ق ح→→→→→ك→→→→ي→→→→م  ẃدو ^ در آي→→→→→→ه
م∂فرمايد؛اهللا آن ذات اقدس∂ كه شما پيوسته از او سخن م∂گوييد كه«الالهاالاهللا»،«الحول و 
^ م→→→→ا ق→→→→اب→→→→→ل در∑ و اك→→→→ت→→→→ن→→→→اه�  ↕ االẃ ب→→→→→اهللا»،او ك→→→→→ي→→→→→س→→→→→→ت؟او ك→→→→→س→→→→→∂ اس→→→→→→ت ك→→→→→ه ذات اق→→→→→دس→→→→→ش ب→→→→را ẃال ق→→→→→و
ن→م→∂ب→اشد؛زيرا او نه جسم و جسمان∂ است كه با چشم و لمس و حواس ديگر ادرا∑ گردد و 
 ^ ^ عقل و ذهن ما قرار گيرد.تنها راه شناخت او مشاهده →ت→∂ اس→ت كه در احاطه ẃم→اه→ي ^ ن→ه دارا

^ آسمان و زمين است.چنان كه م∂فرمايد:  ^ او در پهنه آثار  گسترده
نџها�؛  Ẃو џرџد＃ تџمџع ґرẂيџغґب ґماوات ￍالس џعџف џر ^ ґذￍال Ẁاهللا�

«اهللا آن كس∂ است كه آسمانها را بدون ستون∂ كه آن را ببينيد برافراشته است». 
^ س→→ر خ→→ود ب→→ا  م→→→ا ن→→م→→→∂دان→→ي→→م آس→→م→→→ان و آس→→م→→→انه→→ا چ→→ي→→→س→→ت و چ→→گ→→ون→→ه اس→→→ت؟آن→→چ→→ه ك→→ه ب→→اال
چ→ش→م م→س→لẃ→ح ي→→ا غ→ير مسلẃح م∂بينيم؛به تعبير قرآن كواكب و ستارگان∂ هستند كه زينت آسمان 

دنيا يعن∂ نزديكترين آسمان م∂باشند. 
                                                        

^ مل−،آيات۱Ω و۱۱.  ـ سوره ۱
� اكتناه: پ∂ بردن به حقيقت و ماهيẃت چيز＾. 
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�؛۱   ґب ґواكџكẂال ＃↨џين ґزґيا بẂن الد џماء ￍا السￍنￍي џا زￍإن�
«ما آسمان پايين را با ستارگان آرايش دادهايم». 

ا از خود  ẃآن→چ→ه ما از كرات و منظومهها و كهكشانها م∂ بينيم،زينت آسمان نزديكند؛ام
الع∂ نداريم.حال،اين همه اجسام سنگين غولپيكر كه در فضا  ẃدور اط ^ آس→م→ان و آس→مانها
در ح→→ال چ→→رخ→→ي→→دن و گ→→ردي→→→دن→→ن→→→د،چ→→→گ→→ون→→ه اس→→ت ك→→ه س→→ق→→وط ن→→م→→∂كن→→ن→د و چ→گ→ون→ه اس→ت ك→ه ب→ا ه→م 
^ اينها در فضا و ربط دهندهشان  ^ اينها كيست و نگه دارنده ت→ص→ادم ن→م∂نمايند؟آيا سازنده
→→→→→→∂ ق→→→→→رار  ẃخ→→→→→اص ^ →→→→→→د و ف→→→→→اص→→→→→ل→→→→→→ه Ẃع→→→→→→Ẁ ^ ك→→→→→→ه ه→→→→→→→ر ك→→→→→→دام در م→→→→→→→دار خ→→→→→→→اصẃ و در ب ب→→→→→→ه ي→→→→→→→ك→→→→→→دي→→→→→→گ→→→→→→→ر ب→→→→→→→ه ط→→→→→→ور

گرفتهاند؛كيست؟ 
�؛۲   џون Ẁحџب Ẃسџي ＃−џلџف ∂ґف ￒلẀك џو...�
∂ شناورند».  ẃهر ي− در مدار خاص»

جواب قرآن اين است: 
نџها�؛  Ẃو џرџد＃ تџمџع ґرẂيџبغ ґماوات ￍالس џعџف џر ^ ґذￍال Ẁاهللا�

«او ذات اق→دس اهللا اس→ت ك→→ه اي→→ن اجرام ثقيله را بدون ستون∂ محسوس باال برده و 
نگه داشته است». 

جمله＾�ترونها�دو گونه معنا شده است: 
اوẃل آن ك→→→ه ض→م→ي→ر�ت→رون→ه→ا�ب→ه�الس→→م→اوات�ب→رگ→ردد.ي→ع→ن→∂؛آس→م→انه→ا را م→→∂ب→→ي→ن→ي→د ك→ه س→ت→ون 

ندارند. 
→د�ب→رگ→ردد ك→ه ج→م→ع عمود است.در اين صورت، معنا  џم→ џم آن ك→ه ض→→م→ي→ر�ت→رون→ه→ا�ب→ه�ع ẃدو

ا شما آن ستونها را نم∂بينيد!  ẃچنين م∂شود: آسمانها ستون دارند ام
چگونگ∂ ستون آسمان 

 ^ ^ ج→→اذب→→ه و داف→→ع→→ه ي→→ع→→ن→→∂ ج→→→اذب→→→ه ه ẃدان→→→ش→→→→م→→→ن→→→دان س→→→→ت→→→ارهش→→→ن→→→→اس ن→→→ي→→→ز گ→→→ف→→→ت→→→→هان→→→→د:ت→→→→ع→→→ادل دو ق→→و
^ گ→→→→→→ري→→→→→→ز از م→→→→→→رك→→→→→→ز س→→→→→→ب→→→→→→ب ش→→→→→→ده اس→→→→→ت ك→→→→→ه ك→→→→→رات آس→→→→→م→→→→→→ان ه→→→→→ر ي→→→→→→− در م→→→→→دار  ^ و ن→→→→→→ي→→→→→→رو م→→→→→→رك→→→→→→ز

                                                        
^ صافẃات،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
 .℮Ω＾يس،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ را  م→خ→ص→وص ب→ه خ→ود بم→→ان→ن→د و در واق→ع اين دو نيرو به صورت ي− ستون نامرئ∂ اجرام سماو
برافراشته نگه داشته است. 

حديثي از امام ابوالحسنالرضا�نيز ذيل همين آيه وارد شده كه راوي به نام 
�؛۱ي→عن∂ چه؟امام فرمود:يعن∂ قسم  ґ−→→Ẁب→→ Ẁح→Ẃال ґذات ґم→→اء ￍال→س џحسينبنخالد" از امام سؤال كرد:�و"

^ ارتباط∂ [با زمين] دارد.  به آسمان∂ كه راهها
آن م→→→رد گ→→ف→→ت:ق→→رآن ك→→ه ف→→رم→→وده اس→→ت آس→→م→→انه→→→ا س→→ت→→ون ن→→→دارن→→د پ→→س چ→→گ→→ون→→ه ب→→ا زم→→ي→→ن در 

ارتباطند؟امام�فرمود: 
ونџها)؛  џرџد＃ تџمџع ґرẂيџغґب ẀولẀقџي Ẁاهللا џسẂيџل џا ґاهللا џحانẂب Ẁس)

«مگر خدا نفرموده است ستون∂ كه شما ببينيد؛ندارند»؟ 
گفت:بله،چنين است. 

امام�فرمود: 
ونџها)؛۲  џرџال ت Ẃن ґلك џو ẁدџمџع ￍمџث)

«آسمان ستون دارد ول∂ شما آن را نم∂بينيد». 
م مناسبتر است.  ẃبر اساس اين حديث،تفسير دو

حديث ديگر نيز از امام اميرالمؤمنين�منقول است كه فرموده است: 
 ґض Ẃرџاال ∂→→ґف ∂→→ ґت→→→ￍال ґن→→ ґدائ→→ џم→→Ẃال Ẁل→→→Ẃث→→→ ґم Ẁن→→→ ґدائ→→→џم ґم→→→اء→→→ ￍال→→→س ∂→→→ ґف ∂→→→ ґت→→→ￍال Ẁوم→→→ Ẁج→→→→ال→→→ن ґه ґه→→→ذ)

)؛۳  نẂ نẀور＃ ґود＃ مẀمџع Ẅ∂џلґا ＃↨џنґديџم لẀك ẁ↨џوطẀربџم
«اي→ن س→ت→ارهه→ا ك→ه در آس→م→ان→ن→د،شهرهاي∂ هستند مانند شهرهاي∂ كه در زمينند.هر 

شهر＾[يعن∂ هر ستارها＾]به ستون∂ از نور بستگ∂ دارد». 
^ ف→ه→م→ان→دن س→تون نامرئ∂ به مردم آن روز، همين تعبير  روش→ن اس→ت ك→ه ب→ه→ت→ري→ن ت→ع→ب→ي→ر ب→را

^ از نور است.  عمود
                                                        

^ ذاريات،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
ـ تفسير برهان،جلد۳،صفحه＾۲۷۸.  ۲
 .Ｑ۷℮＾ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه ۳
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ي→خ و زح→ل رف→→ت→ه و آن→→ه→ا را خ→ال→∂ از س→→اك→ن دي→ده باشند و  ẃم→اه و م→ر ^ ح→ال ف→رض→اҐ ك→ه ب→ه ك→ره
در اي→ن گ→فتار هم صادق باشند؛ دليل بر اين نم∂شود كه تمام كرات باال ويرانه و خال∂ از اهل 
^ در ب→→ي→اب→→ان∂  ^ ارزن اف→→ت→اده ^ زم→ي→ن ك→→ه در ج→ن→ب اي→ن ع→→ال→→م ك→ب→ي→ر ه→م→چ→ون دان→→ه اس→ت و تن→→ه→ا ك→ره
^ خ→→داس→→ت! خ→→ي→ر، ع→ال→م بس→→ي→ار ب→زرگ و ق→درت خ→→دا  ردان→→→ه Ẁاس→→ت؛آب→→→اد اس→→→ت و م→→س→→ك→→ن م→→ا ع→→زي→→زد

فوقالعاده عظيم و رحمت خدا هم ب∂منتها وسيع است. 
تحري− عقلґ منكر ґخدا 

^ ع→→ب→اس→∂ آم→د و گف→→ت: م→→∂خ→واه→→م  د ي→→→ك→→→∂ از خ→→ل→→ف→→→ا ^ م→→س→→→ل→→−� ن→→ز ^ ده→→→ر ن→→ق→→ل ش→→ده م→→رد
^ م→→→ن وج→→→ود خ→→→→دا را اث→→ب→→ات ك→→ن→→→ي→→د.خ→→ل→→ي→→ف→→ه ك→→ه خ→→ود اه→→→ل ب→→ح→→ث ن→→→ب→→ود از ي→→ك→→∂ از ع→→→ال→→م→→→ان زم→→ان  ب→→→را

^ بحث كند.  خواست در مجلس حاضر شود و با آن مرد دهر
ر وارد  ẃـ دو س→اع→ت دي→رت→ر از وق→ت م→ق→ر آن م→→رد ع→→→ال→→م ك→→ه از ج→→ري→→→ان آگ→اه ش→د، عم→→داҐ يك→→∂ 
م→ج→ل→س ش→د.خ→ل→ي→ف→ه از ع→لẃ→→ت ت→أخ→ي→ر س→ؤال ك→رد.ع→→ال→م گ→ف→ت: م→ن از م→ن→زل خ→→ي→ل→∂ زود ب→ي→رون آمدم 
ول→∂ كنار شطẃ كه رسيدم قايق∂ نبود كه در آن بنشينم و از آب عبور كنم! ناچار منتظر نشستم 
ت→→ا درخ→→ت→→→∂ از درخ→→ت→→→ان ك→→→ن→ار ش→طẃ از ري→ش→ه كن→→ده ش→د،ش→اخ و ب→رگ→ش ري→خ→ت و س→اق→→هاش ت→راش→ي→ده 

شد و به صورت كشت∂ درآمد!!در آن نشستم و آمدم.از اين جهت دير شد. 
آن م→→→→→→رد م→→→→→→ن→→→→→→ك→→→→→→ر خ→→→→→→دا از ش→→→→→→ن→→→→→→→ي→→→→→→دن اي→→→→→→ن ح→→→→→→رف خ→→→→→→ن→→→→→دهاش گ→→→→→رف→→→→→ت و گ→→→→→ف→→→→→ت:ت→→→→→و ع→→→→→ال→→→→→م ك→→→→→ه 
ن→→ي→→س→→ت→→∂،ه→→ي→→چ،اص→→→الҐ ع→→اق→→ل ه→→م ن→→ي→→س→→ت→→∂!آخ→→ر م→→رد ح→→س→→→اب→→∂! م→→گ→→ر م→→∂ش→→ود درخ→→ت→∂ خ→ود ب→ه خ→ود از 
^ ع→→اق→→ل! ت→→و ك→→→ه  ري→→→ش→→→ه ك→→ن→→ده و ك→→ش→→ت→→∂ ب→→ش→→ود.م→→رد ع→→ال→→→م ك→→→ه م→→ن→→ت→→ظ→→ر ه→→م→→ي→→ن ح→→رف ب→→ود گ→→→ف→→ت:آق→→ا
ب→→اورت ن→→م→→→∂ش→→ود ي→→→− ق→→اي→→ق ك→→وچ→→− ب→→→دون ك→→ش→→ت→→→∂س→از پ→ي→دا ش→ود؛چ→گ→ون→ه ب→→اورت ش→ده ك→ه اي→ن 
ـ ب→→→هوج→→ود آم→→ده   ẃوج→→ل ẃـ ع→→ز ع→→ال→→م س→→راس→→ر ن→→ظ→→م و ح→→→س→→اب ب→→دون ص→→→ان→→ع→→∂ ع→→ل→→ي→→م و ح→→ك→→ي→→م ب→→ه ن→→ام اهللا 

باشد؟!او از همين جواب به خود آمد و راه حق يافت. 
ه هفت گنبد افال∑ پر صداست  ẃزين قص

كوتـه نظر بـبين كـه سخـن مختصر گرفت 
                                                        

^ مسل−: منكر خدا.  � دهر
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 ＾ ẃتفاوت دانشمندان اله∂ با دانشمندان ماد
�؛  ґش ẂرџعẂال ∂џلџع ^ تџو Ẃاس ￍمẀث�

«خداوند [بعد از اينكه آسمانها را برافراشت] بر عرش استيال يافت». 
از ج→→→→→→م→→→→→ل→→→→→ه م→→→→→→ع→→→→→ان→→→→→∂ «ع→→→→→رش»، ت→→→→→خ→→→→→ت اس→→→→→ت و «ت→→→→→خ→→→→→ت» ك→→→→→ن→→→→→اي→→→→ه از س→→→→ل→→→→ط→→→→ن→→→→→ت و ف→→→→رم→→→→ان→→→→رواي→→→→∂ 
اس→→ت.اس→→ت→→ي→→→ال ب→→ر ع→→رش ي→→ع→→ن→→→∂ اس→→ت→→ق→→رار در م→→ق→→→ام ف→→رم→→ان→→رواي→→∂ و ب→→ه دس→→→ت گ→→رف→→ت→→ن زم→→ام ت→→→دب→→ي→→ر ام→ور 

عالم. 
�؛  џرџمџقẂال џو џسẂم ￍالش џر ￍخ џس џو�

→→→ر خ→→ود گ→→ردان→→ي→→د و ه→→ر ي→→→− از آن→→→ه→→ا را ت→→ك→→وي→→→ن→→اҐ در م→→س→→ي→→ر  ẃخ→→→ورش→→→ي→→د و م→→اه را م→→س→→خ
^ به عالم انسان قرار داد.  خدمتگزار

مￎ∂�؛   џسẀل＃ م џج ґأل ^ ґر Ẃجџي ￒلẀك�
^ مقصد [مقصود  ت معيẃن∂ در حال حركت به سو ẃتمام كائنات [از خورشيد و ماه و...]تا مد
ه و طبيعت به پايان دوران خود م∂رسد و انسان  ẃاز خلقت] خود م∂باشند و سرانجام اين عالم ماد

Ẁعد جسمان∂اش م∂ميرد و حيات پس از مرگش شروع م∂شود.  نيز از ب
�؛  џونẀنґوقẀت ẂمẀكґẃب џر ґقاءґلґب ẂمẀكￍل џعџل ґيات Ẃاآل Ẁل ґẃصџفẀي џرẂم Ẃاأل Ẁرґẃب џدẀي�

م و  џك ґح ^ خ→→داون→→د ت→→م→→ام ام→→ور [ج→→ه→→ان از آم→→د و رف→→ت ك→→ائ→→ن→→ات و ان→→ح→→اء ت→→حوẃالت آنها] را [رو
^ حكمت و قدرت خود را با تمام دقائق  ∂] تدبير و تنظيم م∂كند و آيات و نشانهها ẃمصالح خاص
^ آن خالق  آن→→ه→→ا تفصيل و تبيين م∂نمايد؛ به اين منظور كه شما با پ∂ بردن به هدفدار و رقائق� 
حكيم،از بهوجود آوردن اين نظام عجيب و حيرتانگيز آفرينش، ايمان و ايقان به لقاء و ديدار 
ه  ẃمورد توج Ґروز لقائش بنماييد.آنچه كه بايد دقيقا ^ پروردگارتان پيدا كنيد و خود را آماده برا

قرار گيرد، دو مطلب است: 
اوẃالҐ خ→داون→د ح→ك→ي→م، از ت→→م→ام ك→ائ→→ن→ات،از زم→ي→ن و آسمان و محتويات آنها تعبير به«آيت» 
م→→→∂ك→→→ن→→→د.آي→→→ت ي→→→→ع→→→ن→→→∂ ن→→→ش→→→ان→→→ه و آي→→ات ي→→ع→→→ن→→∂ ن→→ش→→ان→→→هه→→ا و ب→→→ا اي→→ن ت→→ع→→ب→→ي→→ر اع→→→الم م→→∂ك→→→ن→→د ك→→ه ه→→→دف از 
^ با  ^ زنده آف→ري→ن→ش اي→→نه→→ا، ش→→ن→اخ→ت→ن خ→ودش→ان ن→يست؛يعن∂ هدف اين نيست كه شما انسانها

                                                        
� رقائق: ريزهكار＾ها. 
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^ ب∂عقل و شعور از  ع→ق→ل و ش→ع→ور،ت→→م→ام ع→م→ر گ→ران→ق→در خ→ود را در راه شناختن موجودات مرده
ج→→م→→اد و ن→→ب→→→ات و ح→→ي→→وان ت→→ل→→→ف ك→→ن→→ي→→د و ع→→اق→→ب→→ت ب→→م→→ي→→→ري→→د در ح→→→ال→→∂ ك→→ه ن→→→ه خ→→ود را ش→→→ن→→اخ→→ت→→→هاي→→د و ن→→ه 
^ ع→→→→ال→→→م ب→→→ه دس→→→→ت آوردهاي→→→د.آي→→→ا اي→→→ن، ج→→→ز ي→→→− زن→→→دگ→→→∂ س→→→ف→→→→ي→→ه→→ان→→ه چ→→ي→→ز  ^ از م→→→ب→→→→دأ و م→→→ن→→→ت→→→ه→→→→ا خ→→→ب→→→ر
^ خ→واه→د ب→ود و ل→→ذا حض→→رت خ→ال→ق ح→ك→ي→م م→→∂ف→رم→اي→د، م→ن ت→→م→ام→∂ م→وجودات را آفريدهام  ديگ→→ر
^ از صف→→ات ك→م→ال خ→ودم ب→اش→→ن→د و شم→→ا ان→س→انه→→ا از طريق شناخت آنها پ∂ به  ك→ه آي→ت و نش→→ان→→ها
ص→ف→ات م→ن ب→ب→ري→د و م→را ب→ش→ن→اس→→ي→د و خ→ودت→ان را ب→ا عم→→ل ب→ه دستورات من، به من نزدي− سازيد و 

^ برسيد:  ^ و سعادت سرمد سرانجام به لقاء و ديدار من نائل شويد و به حيات ابد
�؛   џونẀنґوقẀت ẂمẀكґẃب џر ґقاءґلґب ẂمẀكￍل џعџل ґيات Ẃاآل Ẁل ґẃصџفẀي�

^ موجودات از جماد و نبات  ^ و ي− دانشمند اله∂ هر دو رو ẃآر＾،ي→→− دان→شم→→ن→د م→اد
→→ا ب→→ا اي→→→ن ت→→ف→→→اوت ك→→ه دان→→ش→→م→→→ن→→د  ẃو ح→→→ي→→→وان و زم→→→ي→→→ن و آس→→→م→→→→ان و... ت→→→ج→→→زي→→→ه و ت→→→ح→→→ل→→ي→→ل ع→→ل→→م→→∂ دارن→→د ام
＾،ت→→ن→→ه→→ا ب→→ه خ→→ود آن م→→وج→→ود م→→∂ن→→گ→→رد و آن را ت→→ج→→زي→→ه و تش→→ري→ح م→∂كن→→د و ب→ه خ→واصẃ آن پ→∂  ẃم→→اد
 ^ →→→→رد، ت→→→→م→→→→ام ان→→→→→ب→→→→اش→→→→ت→→→→→هه→→→→ا Ẁب→→→→ا خ→→→→→ال→→→→ق و آف→→→→ري→→→→دگ→→→→→ار آن ن→→→→دارد و ل→→→→ذا وق→→→→ت→→→→∂ م ^ م→→→→→∂ب→→→→رد و دي→→→→گ→→→→ر ك→→→→→ار
^ از آن→→ه→ا در حي→→ات ب→رزخ→∂ و م→ح→شر＾اش  ع→ل→م→∂اش ه→م→راه ب→→دن→ش م→→∂پ→وس→د و ك→→مت→ري→ن ب→ه→رها
^ از صفات آفريدگارش مورد  ا دانشمند اله∂، آن موجود را به عنوان آيت و نشانها ẃن→م→∂ب→رد!ام
^ آن دقائق حكمت، دم به دم م∂گويد:  تجزيه و تحليل و تشريح قرار م∂دهد و از تماشا

ر)؛  ґẃو џصẀمẂال џحانẂب Ẁس ґر ґẃدџق ẀمẂال џحانẂب Ẁق سґخالẂال џحانẂب Ẁس)
ه اس→→→ت ت→→→ق→→→دي→→→ر ك→→→ن→→→ن→→→ده و ان→→→دازه  ẃه اس→→→ت آف→→→ري→→→دگ→→→ار اي→→→ن!پ→→→ا∑ و م→→→ن→→→ز ẃپ→→→ا∑ و م→→→ن→→→ز»

^ اين»!  ر و صورت دهنده ẃه است مصو ẃاين!پا∑ و منز ^ گيرنده
ẃتش نسبت به خالق حكيم م∂افزايد و پس از رحلت از  و لحظه به لحظه بر معرفت و محب
^ پايانناپذير از علوم به دست  ر به نور معرفت و محبẃت به خدا و سرمايها ẃاين دنيا، با جان∂ منو

^ حيات م∂دهد.  آوردهاش، ادامه
^ نشان دادن جمال حقẃ قرار م∂دهد  لق را آيينه و مرآت∂ برا џآر＾،دانشمند اله∂، عالم خ

و به زبان جانش م∂گويد: 
^ � ب→→ر ه→→ـ→→ر چ→→→ـ→→ه م→→→∂ن→→گ→→ـ→رم ت→و نم→→ـ→ودار ب→ودها＾�  ^ ن→→ان→→ـ→→م→وده رخ،ت→ـ→و چ→ـ→ه ب→→ـس→→ي→ار ب→ودها  ا
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 ���

^ ن→→ـگ→→اري→ن �  خ→→ط ه→→م→→∂ ب→→ي→→→ن→→د و ع→→→ارف ق→→ل→→م ص→→ن→→→ع خ→→دا را� چ→→ش→→م ك→→وت→→ه ن→→ظ→ران ب→ر ورق رو
^ آن س→→خ→→ن از آي→→ات اس→→ت و زم→→ي→→ن و آس→→م→→→ان را  اي→→→ن→→− ق→→رآن را ب→→ن→→گ→→→ري→→د ك→→ه در ج→→→ا＾ج→→→ا

نشان از او دانسته و عاقبت كار را هم لقاء و ديدار او نشان م∂دهد كه: 
�؛   џونẀنґوقẀت ẂمẀكґẃب џر ґقاءґلґب ẂمẀكￍل џعџل ґيات Ẃاآل Ẁل ґẃصџفẀي�

اين آيات را هم با حضور دل بخوانيم و در آن بينديشيم و در جان بنشانيم: 
 ∂→→ґولẀ ґي→→ات＃ ال џآل ґه→→ار→→ￍال→→ن џو ґل→→Ẃي→→ￍال→→ل ґالف→→ґت→→ Ẃاخ џو ґض ẂرџالẂ →→→م→→→اواتґ وџ ا ￍال→→→س ґق→→→Ẃل→→→ џخ ґﾭ ￍإن�

�؛۱   ґبابẂل Ẃاأل
«ب→→→→ه ي→→→→ق→→→→ي→→→→ن،در آف→→→→ري→→→→ن→→→→→ش آس→→→→م→→→→انه→→→→→ا و زم→→→→ي→→→→→ن و رف→→→→ت وآم→→→→د ش→→→→ب و روز، آي→→→→ات و 

^ صاحبان مغز و دل»!  نشانههاي∂ است برا
» اس→→→ت و لẀبẃ ي→→ع→→ن→→∂ م→→غ→→ز.ان→→س→→→ان پ→→وس→→ت→→∂ دارد و م→→غ→→→ز＾.م→→غ→ز آدم→∂ ه→→م→ان  ẃبẀب→→اب ج→→م→→ع «ل→→→Ẃل џا
وام ب→→ه چ→→ه م→∂ان→→دي→شي→→م؛به  ẃق→ل→ب اس→ت و ج→→ان.نم→→∂دان→ي→م آن را ب→→ه چ→→ه وابس→→ت→ه س→→اخت→→هاي→م و عل→→∂ال→د

؟  Ẅ^ خدا يا به هو
ويژگ∂ها＾�اولوااللباب� 

ح→→ال،�اول→→واالل→→ب→→اب� و م→غ→زداران ع→→ال→م چ→ه ك→→س→ان→→∂ ه→ست→→ن→د ك→ه خل→→ق→ت آس→→م→ان و زم→ي→ن در 
نظر آنها آيات و نشانههاست؟ 

...�؛  Ẃم ґهґوبẀن Ẁج Ẅ∂لџع џو ҐوداẀعẀق џو Ґياماґق џاهللا џون ẀرẀك Ẃذџي џين ґذￍال�
«آن→انن→→د ك→→ه [پ→ي→وس→ت→ه و در هم→→ه ح→ال] خ→دا را ب→→ه ي→اد م∂آورند در حال∂ كه ايستاده 

يا نشسته و يا به پهلو خوابيدهاند...». 
...�؛   ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґقẂل џخ ∂ґف џون Ẁرￍكџفџت џي џو...�

...ودر آف→→→→→→→ري→→→→→→ن→→→→→→ش آس→→→→→→→م→→→→→→انه→→→→→→→ا و زم→→→→→→ي→→→→→→→ن م→→→→→→→∂ان→→→→→→دي→→→→→→ش→→→→→→ن→→→→→→د... و از ع→→→→→→م→→→→→→ق ج→→→→→→ان و دل 
م∂گويند: 

                                                        
 .۱۹Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱
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�؛   ґارￍالن џذابџنا عґقџف џ−џحانẂب Ẁس Ґال ґهذا باط џتẂقџل џنا ما خￍب џر...�
^ پ→→روردگ→→ار م→→ا! ت→→و اي→→ن ن→ظ→ام ح→ي→رتان→گ→ي→ز ع→ال→→م خ→ل→ق را ب→→ه ب→اط→ل و ب→∂ ه→→دف  «...ا
^ خدا! ما را از عذاب آتشت  .حال،ا Ẃثџ ب џه∂ تو از هر كار لغو و عẃن→يافريدها＾،منز

دور نگه دار». 
�؛۱   نẂ أنẂصار＃ ґم џين ґمґالￍلظґما ل џو ẀهџتẂي џز Ẃأخ Ẃدџقџف џارￍالن ґل ґخ ẂدẀت Ẃنџم џ−ￍنا إنￍب џر�

^ و س→→ت→→م→→گ→→ران ي→→ار و  ^ م→→ا! ت→→و ه→→ر ك→→ه را ب→→→ه آت→→→ش ب→→ب→→ر＾،خ→→وارش ك→→ردها ^ خ→→→دا «ا
^ نخواهند داشت».  ياور

^ خ→→→→→→→واب  در ح→→→→→→→→دي→→→→→→→→→ث آم→→→→→→→→ده ك→→→→→→→→→ه رس→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→دا�در س→→→→→→→اع→→→→→→→ات آخ→→→→→→→ر ش→→→→→→→ب از ج→→→→→→→ام→→→→→→→→ه
ب→رم∂خ→اس→ت و زي→ر آس→→م→ان م→→∂آم→د؛ب→ه اط→راف آس→م→ان و س→ت→ارگ→→ان م→→∂نگ→→ري→ست و همين آيات 

را م∂خواند و م∂گريست.۲ 
∂� از پ→→→→→→→ي→→→→امبر محبوبشان در ساعات  ẃآر＾،چ→→ه خ→وشح→ال→→∂ دارن→د آن بيداردالن كه به تأس
آخ→→ر ش→→→ب ب→→رخ→→ي→زن→د و زي→ر آس→→م→ان ب→→ي→اي→→ن→د و ب→ه س→→ت→ارگ→ان ب→ن→گ→رن→→د ك→→ه چ→گ→ون→ه ب→ه آدم→→ي→ان چ→شم→→− 

^ خفتهدالن برخيزيد كه زمان وصال به محبوب نزدي− شد.  م∂زنند و م∂گويند: ا
وس�  ẃوح و ق→→→→→→→→→→→→د→→→→→→→→→→→→∫ →→→→→→→→→→→→ب Ẁم→→ن→→ح→→وس� خ→→→→→→→→→→→→→روس ص→→→→→→→→→→→→→ب→→→→→→→→→→→→ح زد س ґـ→→→→ن خ→→→ـ→→→واب ب→→→ـ→→→رآور دي→→→→ـ→→→ده از اي→→→
ن→→ص→→ي→→ب اي→→ن→→→ت ش→→د از م→→→ع→→ق→→ول و م→→ح→→س→→وس� ب→→→→→→→ه غ→→→→→→→ي→→→→→→→ر از خ→→→→→→وردن و خ→→→→→→ف→→→→→→ـ→→→→→→ت→→→→→→ن ن→→→→→→دان→→→→→→ـ→→→→→→∂� 
^ پ→→→→→→→→س→→→→→→→→ت→→→→→→→→∂ چ→→→→→→→→ون ك→→→→→→→ن→→→→→→→∂ رو＾�  ـ→→ق→→ص→→→د ك→→∂ رس→→∂ زيẂ→ن س→ي→ر م→ع→ك→وس� ز ب→→→→→→→→اال س→→→→→→→→→و ب→→ه م→→

ه است:  ẃدر اين آيات هم مالحظه م∂فرماييد دو مطلب مورد توج
الҐ: آيت خدا دانستن آسمانها و زمين.  ẃاو

: نگه داشتن خويش از عذاب روز جزا.  Ґثانيا
�؛   ґارￍالن џذابџنا عґقџف џ−џحانẂب Ẁس...�

اع→→→ت→→→ق→→→→اد ب→→→ه روز ق→→ي→→ام→→ت و خ→→وف از ع→→→ذاب خ→→داس→→→ت ك→→ه آدم→→∂ را ب→→→ه اص→→→الح در اخ→→→الق و 
                                                        

ـ همان،آيات۱۹۱و۱۹۲.  ۱
ـ تفسير نورالثقلين،جلد۱،صفحه＾℮۲۲.  ۲

∂: پيرو＾.  ẃتأس �
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عمل وا م∂دارد چنان كه خدا م∂فرمايد: 
 џمẂو→→→ џوا ي→→→ Ẁس→→→џم→→→ا ن→→→ ґب ẁي→→→→د ґد→→→→ џش ẁذاب→→→→ џع Ẃم→→→→ Ẁه→→→→џل ґاهللا ґي→→→→ل→→→→ ґب→→→→ џس Ẃن→→→→ џع џون→→→→ل→→→→ ґض→→→→ џي џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال ￍإن...�

�؛۱  ґساب ґحẂال
«...آن→→ان ك→→→ه از راه خ→→دا گ→→م→→راه م→→→∂ش→→ون→→د،اس→→ت→→ح→→ق→→اق ع→ذاب ش→دي→د دارن→د!ب→ه س→ب→ب 

اين كه روز حساب را فراموش كردهاند». 
^ آدميان نم∂باشد!اعتقاد به روز جزا و ثواب  ت→ن→ه→ا اع→→تق→→اد ب→→ه خ→دا ك→اف→∂ در اصالح توده
ẃ→ه اق→ل→يẃ→ت ب→سي→→ار  ^ از گ→ن→اه وا م→∂دارد.ال→ب→ت و ع→→ق→→→اب اس→→ت ك→→→ه ان→→→س→→انه→→ا را ب→ه اط→اع→ت ام→ر و خ→وددار

^ هستند كه خدا را «حبẃاҐ» عبادت م∂كنند.  نادر
�؛۲   ẀورẀك ￍالش џ^ ґباد ґع Ẃن ґم ẁيلґلџق џو...�

 Ẅ^ و џاز ه ^ ب∂Ẅ به سبب پيرو Ẃق Ẁفراموش∂ ع
^ رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا�و  ^ م→→→→→→ردم، ب→→→→→→ه ف→→→→→→رم→→→→→→وده و س→→→→→→→ب→→→→→→→ب ف→→→→→→رام→→→→→→وش ش→→→→→→دن ق→→→→→→ي→→→→→→ام→→→→→→ت از دله→→→→→→→ا

^ از خواهش دل است.  ^Ẅ و پيرو و џاع الهẃ اميرمؤمنان�موضوع اتب
^ ب→→→→→→→→س→→→→→→→→ي→→→→→→→→ار پ→→→→→→→→رم→→→→→→→→ح→→→→→→→→ت→→→→→→→→وا ه→→→→→→→→م از ح→→→→→→→→ض→→→→→→→→رت رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم�و ه→→→→→→→→م از ام→→→→→→→→ام  اي→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→م→→→→→→→→→ل→→→→→→→→→→ه

اميرالمؤمنين�نقل شده است: 
 ґلџم Ẃاأل ẀولẀط џو Ẅ^ џوџهẂال Ẁاعџبґẃات ґانџن Ẃاث Ẁم→Ẁك→Ẃي→џل→ џع Ẁاف→ џا أخ→џم џفџو→ Ẃأخ ￍن ґإ Ẁاس→ￍا ال→ن→ џه→أي)

↕)؛  џر ґخ Ẃاآل ∂ ґسẂنẀيџف ґلџم Ẃاأل ẀولẀا طￍأم џو ґẃق џحẂال ґنџع د Ẁصџيџف Ẅ^ џوџهẂال Ẁاعџبґẃا اتￍأمџف
^ ك→→→ه م→→ن از م→→بت→→ال ش→→دن شم→→ا ب→→ه آن  ^ م→→→ردم! ح→→ق→→→ي→→ق→→→ت اي→→→ن ك→→→ه ت→→→رس→→ن→→→ا∑ت→→→ري→→→ن چ→→ي→→→ز ا »
ا  ẃطوالن∂.ام ^ ^ نفس و ديگر داشتن آرزو ^ از هوا م∂ترسم، دو چيز است:يك∂ پيرو
^ دراز،آخرت را از ياد  ^ نفس، آدم∂ را از راه حقẃ باز م∂دارد و آرزو ^ از هوا پيرو

م∂برد». 
 ґاء џن ґ Ẃاإل ґ↨→џاب→џب→→ Ẁص→→џك ẁ↨→→џاب→→џب→→ Ẁص ￍال ґا إ→→ џه→→Ẃن→→ ґم џق→→Ẃب→→ џي Ẃم→→џل→→џف џاء ￍذ→→ џح Ẃتￍل џو Ẃد→→џا ق→→џي→→Ẃن ال→→د ￍن ґإ џأال و)
 Ẃن ґوا مẀونẀكџف џونẀنџا ب џم Ẁه→Ẃن→ ґم ＃ẃل→Ẁك→ґل џو Ẃتџل→џب→Ẃأق Ẃدџق џ↕ џر ґخ Ẃاآل ￍن ґإ џا أال و→ џه→اب→ џا ص→ џه→ￍب→џط→ Ẃاص

                                                        
^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱
^ سبأ،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲



 ۱⅛
 

 џمẂو→ џي ґه→ ґẃمẀأ→ ґب Ẁق џح→Ẃل→Ẁي џد＃ سџل џو ￍلẀك ￍن ґإ→џا ف→џي→Ẃن ال→→د ґاء→→џن→→Ẃأب Ẃن→→ ґوا م→→Ẁون→→Ẁك→→џال ت џو ґ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل ґاء→→џن→→Ẃأب
)؛۱   џلџمџال ع џو ẁاب џس ґح Ґداџغ џو џاب џس ґال ح џو ẁلџمџع џمẂوџيẂال ￍن ґإ џو ґ↨џامџيґقẂال

 ^ «آگاه باشيد! دنيا پشت كرده و شتابان م∂رود!باق∂ نمانده از آن مگر تهماندها
^ آب ظرف∂ كه كس∂ آن را سراشيب گرفته و ريخته باشد و در  مانند باق∂مانده
آن ظ→→رف ج→→ز ان→→دك→→∂ از آب ب→→اق→→∂ ن→→م→→ان→→ده ب→→اش→→د و آگ→→اه ب→→اش→→ي→→د! آخ→→رت رو كرده و 
^ ه→→ر ي→→− از دن→→ي→→ا و آخ→→رت ف→→رزن→→دان→→∂ اس→→ت،اي→→ن→→− ش→→م→→ا  ن→→→زدي→→→− ش→→ده اس→→ت و ب→→را
بكوشيد تا از فرزندان آخرت بوده و از فرزندان دنيا نباشيد! زيرا روز قيامت هر 
^ ب→→ه م→→ادرش م→→ل→→ح→→ق خ→→واه→→د ش→→د[ف→→رزن→→د آخ→→رت در ب→→ه→→ش→→ت و ف→→رزن→→د دنيا در  ف→→رزن→→د
ج→→ه→→نẃ→→م خ→→واه→→د بود] و بدانيد امروز، روز كار است و حساب∂ در بين نيست و فردا 
^ در بين نيست![پس اين ايẃام زودگذر را مغتنم بشماريد و  روز حساب است و كار
^ او ب→→نماييد تا در روز جزا و موقع حساب،  ب→→ا ع→→م→→ل ب→→ه دس→→ت→→ورات خ→→دا ج→→ل→→ب رض→→ا

آسودهخاطر گرديد]». 
^ خود  ^ پدران معنو ه به نصايح دلسوزانه ẃتوج

رسول خدا�فرمود: 
مￍ↨)؛۲  Ẁاال ґه ґوا هذџبџا ￒ∂ґلџع џا وџنџا)

«من و عل∂ دو پدر اين امẃت هستيم». 
^ اين دو پدر مهربان  ^ دلسوزانه ^ عل∂! گوش به فريادها د و شيعه ẃت محم→ ẃام ^ ح→ال،ا
^ از خ→→→واه→→→ش دل، ت→→→رس→→→ن→→→ا∑ت→→→ري→→ن و  ^Ẅ ي→→→ع→→→ن→→→∂ پ→→→ي→→→رو ẃ→→→→ب→→→اع ال→→→ه→→→→و خ→→→ود ف→→→را ده→→→ي→→→د ك→→→ه م→→→→∂گ→→→→وي→→→ن→→→→د: ات
^ اس→ت ك→ه م→ا از م→بت→→ال ش→دن ش→م→ا ب→ه آن ب→يم→→ن→اك→ي→م و ي→→ال→→الس→→ف ك→→ه م→ا ه→→م  خ→→ط→→رن→→ا∑ت→ري→ن ب→يم→→ار
م داشتهايم!!به  ẃرا بر خدا مقد Ẅ^ ^ شدهايم و در تمام شئون زندگ∂، هو اك→ن→ون م→بت→→ال ب→→ه آن ب→يمار
 ^ ^ دل س→خ→ن م→∂گ→وي→ي→م،ب→→ه ه→وا ^ دل ت→ص→م→ي→م م→→∂گ→ي→ري→م،ب→ه ه→وا ^ دل م→→→∂ان→→دي→→→ش→→ي→م،ب→ه ه→وا ه→→وا
 Ґدل ك→→س→ب و كار و معاشرت داريم و...آن چنان كه گوي∂ اصال ^ دل ازدواج م→→∂ك→ني→→م،ب→→ه ه→وا

                                                        
^ فيض،خطبه＾℮۲.  ـ نهجالبالغه ۱

 .۱Ｑ۲＾ـ بحاراالنوار،جلد۳۸،صفحه ۲



 ۱۷
 

 ^ ^ ب→ه خ→دا و روز ج→زا ن→→داري→م و در ن→ت→يج→→ه، م→بت→→ال ب→→ه ي→− چ→ن→ين زندگ∂ سياه و نكبتبار اع→تق→→اد
شدهايم.همان گونه كه خدا فرموده است: 

نẂكاҐ...�؛۱  џض Ґ↨ џيش ґعџم Ẁهџل ￍإنџف ^ ґرẂك ґذ Ẃنџع џضџرẂأع Ẃنџم џو�
^ خ→→→→→→واه→→→→→→د  ^ گ→→→→→→ردان ش→→→→→→ود،زن→→→→→→دگ→→→→→→∂ ت→→→→→→ن→→→→→→گ و دش→→→→→→وار «ك→→→→→→→س→→→→→→∂ ك→→→→→→→ه از ي→→→→→→اد م→→→→→→→ن رو

داشت...». 
^ ب→ه  ان→→دك→→∂ ف→→ك→→ر ك→→ن→ي→م اي→ن هم→→ه م→ف→اس→→د اخ→→الق→∂ و اجت→→م→اع→∂ و خ→ان→وادگ→∂ ك→ه در ج→امع→→ه
^ ب→→→∂ خ→→→ان→→→→م→→→ان م→→→→∂گ→→→ردن→→→→د، خ→→→→ان→→→وادهه→→→اي→→→∂  →→→ن→→→ي→→→م اف→→→راد ق→→→→ول خ→→→→ود اس→→→→الم→→→→∂ م→→→→ا پ→→→→ي→→→→ش آم→→→ده و م→→→→∂ب→→→ي
^ دار م→→∂رون→د؛م→ردان  ^ چ→وب→→ه ^ ب→اال ^ẃ االرادها ^ م→→ست→→ع→دẃ و ق→→و ب→→∂س→→رپ→رس→ت م∂ش→ون→د،ج→وانه→ا
 ^ ه ẃزندان به سر م∂برند؛زنان و دختران∂ پا∑ از جاد ^ ^ در س→→ي→اهچ→الها پ→خ→ت→ه و ت→ج→رب→ه دي→دها
ع→→ف→→اف ب→→ي→→رون رف→→ت→→ه در م→→ن→ج→الب ب→دب→خ→ت→∂ س→ق→وط م→∂ك→ن→ن→د و آب→رو و ح→ي→ثي→→ت خ→ان→وادهه→ا را ب→ر ب→اد 
^ ن→ف→س  ^ از ه→وا ^ اص→→ل→→→∂ ت→→م→→ام اي→→ن م→→→ف→→اس→→د و ان→→ح→راف→ات،ه→م→ي→ن اس→ت ك→ه پي→→رو م→→∂ده→→ن→→د؛ري→→ش→→→ه
ك→رده و ن→ت→وان→ست→→هان→→د خ→ود را نگ→→ه دارن→د و ب→ه دنب→→ال ي→− لح→→ظ→ه متابعت از خواهش دل، ي− عمر 

^ را به جان خود خريدهاند.  بدبخت∂ و بلكه عذاب ابد
^ مراقبت و مواظبت و تمرين  پ→س چ→ه س→ع→→ادت→م→ن→د و خ→وشبختند آن كسان∂ كه در نتيجه
^ خود يعن∂ اين دل پر  اره ẃت و ق→→درت روح→→∂ رسيدهاند كه نفس امẃاز ق→و ^ و ت→رب→ي→ت،ب→ه درج→→ها
^ آن→→→ه→→→→ا  ن→→→→→→→د؛ آنگ→→→→ون→→→→ه ك→→→→ه دل ب→→→→ه ه→→→وا →→→→→ق→→→→ال� ك→→→ردها ґخ→→→→واه→→→→ش خ→→→→ود را م→→→→→ه→→→→ار و اي→→→→ن ش→→→→ت→→→→ر م→→→→س→→→→→ت را ع

^ دل!  م∂جنبد، نه آنها به هوا
^ رس→→→ول اك→→→رم�ج→→→ه→→→اد اك→→→ب→→→ر اس→→→ت و از  ẃ→→→→→ه اي→→→→→ن ب→→→→س→→→→→ي→→→→ار دش→→→→وار اس→→→→ت و ب→→→→→ه ف→→→رم→→→وده ال→→→→ب→→→→ت
→→→ا در ع→→→ي→→→ن اي→→→ن دش→→→وار＾، ن→→→→اش→→→دن→→∂ ن→→ي→→→س→→ت و راه رس→→→ي→→دن ب→→ه ف→→وز و  ẃار دش→→→وارت→→→ر! ام→→→→ ẃب→→→→ا ك→→→ف ^ م→→→ق→→→ات→→→ل→→→→ه

^ انسان پس از يازده قسم فرموده است:  سعادت نيز همين است كه خدا
�قџدẂ أفẂلџحџ مџنẂ زџكￍاها�؛  

^ ن→→→→→ف→→→→→→س خ→→→→→ود  →→→→→→ل→→→→→ح و رس→→→→→ت→→→→→گ→→→→→ار ش→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→→ه پ→→→→→ا∑س→→→→→→از Ẃف→→→→→ Ẁب→→→→→→ه ط→→→→→→ور ح→→→→→→ت→→→→→م آن ك→→→→→س م»
                                                        

^ طه،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱
قال: زانوبند شتر.  ґع �



 ۱۸
 

پرداخت». 
اها�؛۱   ￍس џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џو�

«و به طور حتم آن كس كه روح خود را با گناه آلوده ساخت،از سعادت محروم شد». 
→ل→ن→ا م→ن  џع→ Ẃال→ف→رج و اج −ẃل ل→ول→ي ґẃد و عج→ẃد و آل م→ح→م→ẃع→ل→∂ م→ح→م ẃل→→ џص ẃه→→م→→ẃل→→لџا

يẂراҐ؛  џمرنا خџم↨ اґعل خات Ẃظهوره و اجґنتظرين لẀمẂال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                                        

 .۱Ωشمس،آيات۹و ^ ـ سوره ۱



 ۱۹
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 ґراتџ ￍ◊ا ґ ẃلẀك Ẃن ґم џو Ґارا Ẃ╨أ џو џ∂ ґواس џا رｿґف џلџع→ џج џو џض Ẃر џالẂا ￍد→џم ^ ґذￍال џو→Ẁه џ۳ و 

ي→→ات＃ لґ→→قџ→→→وẂم＃  џآل џ−ґذل ґﾭ ￍإن џار→→ ￍ╬→→ال џل→→→Ẃي→→ￍال→→ل ∂→→→ ґش→→ Ẃغ→→Ẁي ґ Ẃ]→→→→џن→→→Ẃاث ґ Ẃ]→→→→ џجẂو џا ز→→→ｿ→→→→ґف џل→→→ џع→→→ џج
  џون Ẁرￍكџفџت џي

 ẁي→→→ل→→ґ џｐ џو ẁع Ẃر џز џن→→اب＃ و→→ Ẃأع Ẃن→→ ґم ẁات→→ￍن→→→ џج џو ẁرات ґج→→→او→→→→џت→→→ Ẁم ẁع→→→џط→→→→ґق ґض Ẃر џالẂا ґﾭ џ۴ و 

 ґﾭ ＃ض→→ Ẃع→→џب ﾲ→→ џه→→ا ع→→ џض→→ Ẃع→→џب Ẁل→→ ґẃض→→џف→→Ẁن џد＃ و→→ ґء＃ واح≈ґب ﾴ→→→ Ẃس→→→Ẁوان＃ ي→→→Ẃن→→→ ґص Ẁ Ẃ░→→→ џغ џو ẁوان→→→Ẃن→→→ ґص
  ۲۷ џونẀلґق Ẃعџم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ґﾭ ￍإن ґلẀكẀ Ẃاال

 ^ � و او ك→س→∂ اس→ت ك→ه زم→ي→ن را م→س→ط→ح ك→رد و در آن ك→وهه→ا و ن→هرهاي∂ قرار داد و از همه
ان→→→→→واع م→→→→→ي→→→→وهه→→→→ا در آن دو ج→→→→ف→→→→ت آف→→→→ري→→→→د و ش→→→→ب را[ه→→→→م→→→→چ→→→→ون پ→→→→ردها＾]ب→→→→ر روز پ→→→→وش→→→→ان→→→→ي→→→→د.در اي→→→→ن 

^ آنان كه م∂انديشند.  [جريانات]نشانههاي∂ است برا
^ زمين قطعات∂ در كنار هم قرار گرفته[كه از جهات∂ با هم متفاوتند]و باغهاي∂ از  � و در رو
^ خرما كه بعض∂ بر ي− پايه م∂رويند و برخ∂ از هم جدا م∂باشند در  ان→→گ→→ور و زراعت و درختها
 ^ ح→→ال→→∂ ك→→ه ه→→م→→ه از ي→→− آب س→→ي→→راب م→→∂ش→→ون→→د و ب→→ع→→ض∂ از آنها را از جهت ميوه بر بعض ديگر برتر

^ آنها كه عقل خود را به كار م∂اندازند.  م∂دهيم؛در اينها نشانههاي∂ است برا
پيام اصل∂ قرآن كريم 

پ→ي→ش از ت→رج→م→ه و ت→وض→ي→ح اي→ن آي→ات ش→ري→ف→ه، خ→→ال→∂ از ت→ن→اس→→ب ني→→س→ت ك→ه س→ه م→→ط→لب بيان 
شود:  

: ه→→→→→م→→→→→ان گ→→→→→ون→→→→→ه ك→→→→→ه م→→→→→→∂دان→→→→→ي→→→→→م، ق→→→→→رآن ن→→→→→ه ك→→→→→→ت→→→→→اب ت→→→→→اري→→→→→خ اس→→→→→ت و ن→→→→→ه ف→→→→→ل→→→→→س→→→→→ف→→→→→→ه و ع→→→→→رف→→→→→ان  Ґالẃاو
اصط→→الح→→∂ و ن→ه كتاب فقه و اصول و طبẃ و گياهشناس∂ و حيوانشناس∂ و ستارهشناس∂ و...از 

                                                        
^ رعد،آيات۳و℮.  ـ سوره ۱



 ۲Ω
 

^ خداست  س→ن→خ ه→ي→چ ك→→دام از اي→ن ن→وع ك→تابها نيست بلكه قرآن، كتاب هدايت انسان به سو
ك→→ه م→→ب→→→دأ و م→→رج→→ع ع→→→ال→→م ه→→س→→ت→→∂ اس→→ت.ق→→رآن م→→→∂خ→واه→د ب→→ه انس→→ان ب→ف→هم→→ان→→د ت→و ك→ه ه→ست→→∂؟از ك→ج→ا 
^ بايد در اين راه سير  ^ و با چه برنامها ن→ش→أت گ→رف→تها＾؟به كجا م∂رو＾؟از چه راه∂ بايد برو
ك→ن→∂؟ ه→م→چ→ن→ي→ن او را آگ→اه م→→∂س→ازد از اي→ن ك→ه ع→وام→→ل م→ددك→ار ت→و در اي→ن راه ك→→دام→ن→د و عوامل∂ 
^ تو از نيل به هدف م∂باشند كدامند.اين پيام اصل∂ قرآن به عالم انسان است.  كه بازدارنده

^ تمام علوم در قرآن  ريشه
^ علوم نام برده ندارد ول∂  : در ع→ي→ن ح→ال ك→ه ق→رآن ب→ح→ث م→ست→→قلẃ و مستقيم∂ درباره Ґث→ان→ي→ا
مات∂ به ميان م∂آورد  ẃضمن∂ و مقد ^ ب→ه ت→ن→اس→→ب آي→→ات توحيد＾اش،سخن از آن علوم به گونه
^ علوم را به دست اهلش م∂دهد زيرا قرآن كالم خداست  ^ همه آن چ→ن→ان كه در واقع،ريشه
^ علوم  و خ→دا، ذات م→س→ت→ج→مع جميع صفات كمال است.ذات اقدس او عين علم و خالق همه
اس→→→ت و ل→→→→ذا ق→→→ه→→→راҐ ك→→→→الم او ن→→→ي→→→ز م→→→خ→→→زن و م→→→ظ→→→ه→→→ر ت→→→م→→→ام ع→→ل→→وم م→→∂ب→→اش→→د.اي→→→ن ج→→م→→ل→→→ه از ح→→ض→→→رت ام→→ام 

صادق�منقول است: 
)؛۱  џرون ґصẂبẀال ي Ẃن ґلك џو ґه ґالمџك ∂ґف ґهґقẂلџ ґﾬ Ẁاهللا ∂ￍل џجџت Ẃدџقџل ґاهللا џو)

^ بندگانش تجلẃ∂ كرده است؛ جمال خود را  «ب→ه خ→دا قسم خداوند در كالمش برا
^ قرآن نشان داده ول∂ آنها نم∂بينند».  در آيينه

ẃ→→ه آن→ه→ا ك→ه چ→ش→م و گ→وش م→ن→اس→ب ب→→ا آن ج→→م→ال و ص→→دا دارن→د م→→∂ب→→ي→ن→ن→د و م→→∂ش→نوند. در  ال→ب→ت
ح→→دي→→ث آم→→ده ك→→→ه ه→→→م→→ان ام→→ام ب→زرگ→وار�در اثن→→اء ق→رائ→ت ن→→م→از، دگ→رگ→ون→∂ در ح→→الش پ→→ي→دا ش→د و 
^ زمين افتاد!پس از افاقه كه اصحاب از علẃت انقالب حال سؤال كردند؛ فرمود:  بيهوش رو
 ґمґلￍكґت→ Ẁم→Ẃال џن→ ґه→ا م→Ẁت→ Ẃع→ ґم→ џس Ẅ∂→ￍت→ џح ∂→ ґع→→Ẃم→ џس Ẅ∂→џل→ џع џو ∂→ґب→→Ẃل→џق Ẅ∂→џل→ џع џ↨→ џاآلي Ẁد ґẃد џرẀا ẀتẂل ґم→ا ز)

)؛۲  ґهґت џر ẂدẀق ↨џن џعايẀمґل ∂ ґم Ẃس ґج ẂتẀبẂث џي Ẃمџلџها فґب
ر گ→→→ذران→→→دم ت→→ا آن را از خ→→ود گ→→وي→→ن→→دهاش  ẃآن ق→→→در آي→→→ه را ب→→→ر ق→→→ل→→→ب→→→→م و گ→→→وش→→→م م→→→ك→→→ر»

^ قدرت نياورد و به آن حال افتادم».  ل جلوه ẃشنيدم؛بدنم تاب تحم
                                                        

↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲℮۷.  ẃـ المحج ۱
↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲℮۸.  ẃـ المحج ۲



 ۲۱
 

^ «بيهوش» باشد  ^ «مدهوش» مناسبتر از كلمه  ش→اي→د در اينگونه موارد تعبير به كلمه
→→ا انس→→ان مدهوش يعن∂  ẃه→∂ ن→دارد ام→ ẃزي→را ش→خ→ص ب→ي→ه→وش ب→ه آن→چ→ه ك→ه در اط→راف→ش م→∂گ→ذرد ت→وج
^ جم→→ال گش→→ت→ه و ف→ان→∂ در م→ح→ب→وب ب→ه  وال→→ه و ش→→ي→→→دا،س→رگ→ش→ت→ه و ح→ي→ران ك→ه روح→ش م→ق→ه→ور ج→ذب→→ه
س→م→ت ب→اال كش→→ي→ده ش→ده اس→ت؛ب→دنش كه از عالم طبع است و تواناي∂ همراه∂ با روح مجذوب 
→ا ن→ه اي→ن ك→ه م→ان→→ن→د آدم  ẃزم→ي→ن م→→∂اف→→ت→د ام ^ ن→→دارد، ط→→→ب→→ع→→اҐ از ك→→ار خ→→ود ب→→از م→→→∂م→→→ان→د و ب→→∂ح→رك→→ت رو

بيهوش، مشاعر خود را از دست داده و نسبت به آنچه در اطرافش م∂گذرد آگاه نباشد. 
خ→ي→ر،روح ه→ر چه انجذابش� ب→→→→→→→ه عالم باال بيشتر باشد،احاطه و آگاه∂اش نسبت به عالم 
پ→→اي→→ي→→→ن، ب→→ي→→ش→ت→ر م→→∂ش→ود. اگ→ر در رواي→→ت آم→ده ك→ه پ→ي→ام→ب→راك→رم�ب→ه ه→ن→گ→ام ن→زول وح→∂ ح→→الش 
دگ→→→→→رگ→→→→→ون م→→→→→∂ش→→→→→د و ح→→→→→→ال→→→→→ت→→→→→∂ ش→→→→→ب→→→→→ي→→→→→ه ح→→→→→→الت ب→→→→→ي→→→→→ه→→→→→وش→→→→→∂ ي→→→→→→ا خ→→→→→واب رف→→→→→ت→→→→→گ→→→→→∂ ع→→→→→ارض آن ح→→→→ض→→→→رت 
م→∂گ→ردي→د، اش→→اره ب→ه هم→→ان ح→الت م→ده→وش→∂ اس→→ت ك→ه ج→س→م ش→→ريفش به دنبال مجذوبيẃت روح 
^ خ→→ود ب→→از م→→→∂م→→→ان→→د و از ن→→ظ→→ر دي→→گ→→ران م→ان→ن→د خ→واب ي→→ا ب→→ي→ه→وش→∂ ب→ه ح→س→اب  ك→→ري→→م→→ش از ك→→ار ع→→اد
م→→→→∂آم→→→→د و ب→→→→ه ه→→→→→م→→→→ي→→→ن گ→→→ون→→→ه اس→→→ت ح→→→الت غ→→→ش→→→→∂ ك→→→→ه در رواي→→→ات آم→→→ده ك→→→ه ب→→→ر وج→→→ود اق→→→دس ام→→→ام 
ام→→→ي→→→رال→→→م→→→ؤم→→→ن→→→ين�ب→→→ه ه→→→ن→→→گ→→→ام ن→→م→→از ع→→ارض م→→→∂ش→→→د و ل→→→ذا ح→→ض→→→رت ام→→→ام ص→→→ادق�ن→→ي→→ز ف→→رم→→ود:در 
راҐ ب→ر ق→لب→→م گ→ذران→دم ك→ه آن را از خود گويندهاش شنيدم! از اين  ẃق→رائ→ت ن→م→از آن ق→→در آي→→ه را م→ك→ر

^ قدرت نياوردم و "مغشيẃاҐ عليه" افتادم.  ل جلوه ẃرو تاب تحم
اجدين�منقول است:  ẃدالسẃاز امام سي

∂ لџ−џ اџنẂ تџ→نẂ→ظẀ→رџ م→ا  ґغ→џب→Ẃن→ џي Ґ↨→џزان џخ џت→ Ẃح→џت џم→ا ف→ￍل→Ẁكџف ґم→→Ẃل→→ ґع→→Ẃال Ẁن→→ ґزائ→→ џخ ґرآن→→Ẁق→→Ẃال Ẁآي→→ات)
فґيها)؛۱ 

^ را گشود＾،  ^ علم است! وقت∂ در خزينها «آي→→ات ق→→رآن، خ→زين→→هه→ا و گ→نجينهها
^ در آن چ→ه ن→ه→اده ش→ده اس→ت[ت→ن→ه→ا به در و ديوار و نقش و  ش→اي→س→ت→ه اس→ت ك→→ه ب→ن→گ→ر

^ آن محروم بمان∂]».  ^ كه از محتوا نگار آن خزينه ننگر
لين و آخرين در قرآن كريم  ẃعلم او

                                                        
� انجذاب: مجذوب شدن. 

 .۲۱Ｑ＾البيضاء،جلد۲،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱



 ۲۲
 

در روايت ديگر م∂خوانيم: 
)؛۱  џرآنẀقẂال ґر ґẃوџثẀيẂلџف џين ґر ґاآلخ џو џينґل ￍوџاال џمẂل ґع џرادџا Ẃنџم)

 ^ لي→→ن و آخ→ري→→ن را ب→ه دس→ت آورد، ب→اي→→د ب→ه ك→ن→جكاو ẃه→→ر ك→→س م→→∂خ→واه→د ع→ل→وم او»
در قرآن بپردازد». 

^ ه→ي→ج→ان و ب→ران→گي→→خ→تگ→→∂ ب→→هوج→ود آوردن و در  ت→→ع→→ب→→ي→→ر ع→→ج→→ي→→ب→→∂ است! ت→→ث→→وي→ر يع→→ن→∂ در چ→ي→ز
اع→→م→→اق آن ف→→رو رف→→ت→→ن.زم→→→ي→→ن→→∂ را ش→→خ→→→م زدن و آن را زي→→رورو ن→→م→→ودن.در ل→→غ→→ت ع→→→رب ب→→ه گ→→او ن→ر ك→ه 
ر» م∂گويند.به انقالب كه وضع موجود ملẃت∂  Ẃوџ ^ زراع→ت→∂ است «ث ^ ش→خ→م زدن زمي→→نه→→ا وس→يل→→ه
→ق→ان→→ه در  ẃم→ح→ق ^ رџ↕» گ→ف→ت→ه م→→∂ش→ود.در اي→ن ح→→دي→→ث از ب→ح→ث و ك→ن→جك→→او Ẃو→џ را دگ→رگ→ون م→∂س→ازد، «ث
ق قرآن∂، زمين حاصل خيز  ẃر محق ẃآي→→ات ق→رآن تعبير به «تثوير» شده است؛گوي∂ كه انسان مفس
^ ام→→ام→→ان م→→ع→→ص→→وم�در ب→→ط→→ون و اع→→→م→→اق  ق→→→رآن را ش→→→خ→→→م م→→→∂زن→→→د و ب→→→ا اس→→→ت→→→→م→→→داد از راه→→→ن→→→→م→→اي→→→∂ه→→ا
آي→→ات آسم→→ان→∂ آن ف→رو م→→∂رود ت→→ا ب→ه محصوالت حياتبخش و سعادتآفرين آن مخزن علوم 

اله∂ دست يابد. 
^ اوẃل،آن→ج→ا ك→ه س→خ→ن از ح→كم→→ت ب→→ع→ث ان→بي→→ا و رس→ل ب→ه  ^ ش→→ري→→ف در خ→→ط→→ب→→ه ن→→ه→→جال→→ب→→→الغ→→→ه

ميان آمده فرموده است: 
 џو ґه→→ ґت џر→→Ẃط→→ ґف џاق→→џي→→ث→→ ґم Ẃم→→ Ẁوه Ẁأد→→џت→→ Ẃس→→џي→→ґل Ẁه џاء→→џي→→ ґب→→Ẃأن Ẃم→→ ґه→→Ẃي→→џل ґإ џر→→џات џو џو Ẁه→→џل→→ Ẁس Ẁر Ẃم→→ ґي→→ه→→ ґف џث→→ џع→→→џب→→→џف)
 џن ґائ→џف џد Ẃم→ Ẁه→џوا ل Ẁير→ґث→Ẁي џو ґي→غ ґل Ẃب→→ￍال→ت ґب Ẃم→ґ Ẃｿ→џل џوا ع→→ ج→→џت→→ Ẃح→→ џي џو ґه→→ ґت→→ џم→→ Ẃع→→ ґن ￍ∂→→ ґس→→Ẃن→→џم Ẃم→→ Ẁوه Ẁر→→

ґẃك џذ→→Ẁي
)؛۲  ґولẀقẀعẂال

^ آنها را كه در  «خ→داون→د رسوالن خ→ود را در م→ي→ان آدميان برانگيخت تا...عقلها
ه ك→→ن→→ن→د،ب→ي→رون  џث→→→ارґزي→→ر الي→→→هه→→→اي→→→∂ از ك→→ف→→→ر و ج→→ه→→ل و ض→→→اللت پ→→وش→→ي→→ده م→→ان→→ده ب→→ود؛ ا

بياورند و به كار اندازند». 
^ صفت به موصوف باشد و  )؛اضافه ґولẀق→ Ẁع→→Ẃال џن→ґائ→→џف џاي→ن مع→→ن→ا ب→ن→اب→ر اي→ن اس→ت ك→ه ج→→مل→→ه＾(د

                                                        
ـ همان،صفحه＾۲۳۹.  ۱

^ فيض،خطبه＾۱،قسمت۸ .  ـ نهجالبالغه ۲



 ۲۳
 

^ دارن→→→→د و  ^ م→→→→→س→→→→ت→→→→→ور ه→→→→→→→→ا اح→→→→→ت→→→→→م→→→→→→ال اي→→→→→ن ن→→→→→ي→→→→→ز ه→→→→→س→→→→→→ت ك→→→→→→ه ب→→→→→گ→→→→→→وي→→→→→ي→→→→→م: ع→→→→→ق→→→→→→له→→→→→ا، دف→→→→→ي→→→→→ن→→→→→هه→→→→ا� و گ→→→→ن→→→→→ج
 ^ ان→ب→ي→ا�س→رزم→ين عقلها را شيار م∂كنند و آن دفينهها را از زير غبار اوهام و خرافات و اهوا

نفسان∂ بيرون م∂آورند و به صاحبان عقول ارائه م∂نمايند. 
در حديث∂ از امام اميرالمؤمنين�م∂خوانيم كه فرموده است: 

)؛۱  ґتاب ґكẂال ґ↨ џحґفات ґير ґسẂفџت Ẃن ґم Ґيرا ґعџب џعينẂب џس ẀتẂرџقẂوџ џال ẀتẂئ ґش Ẃوџل)
^ ف→→ات→ح→↨ ال→ك→ت→اب، ه→فت→→اد شت→→ر را  م→→ن اگ→→→ر ب→→خ→→واه→→م م→→→∂ت→→وان→→م ت→→ن→→ه→→ا از ت→ف→سي→→ر س→وره »

سنگين بار كنم»! 
ẃ→→→→→→ه م→→→→→ن→→→→→ظ→→→→→ور از «ه→→→→→ف→→→→→→ت→→→→→اد»، ب→→→→→ي→→→→ان «ك→→→→ث→→→→رت» اس→→→→ت ن→→→→→ه ع→→→→→دد خ→→→→اص م→→→→ع→→→→يẃ→→→→→ن ك→→→→ه ب→→→→ي→→→→ش از آن  ال→→→→→ب→→→→→ت

نشود.همچنين از حضرت امام باقرالعلوم�منقول است: 
 џو џي→د→→ ґوح→→ￍال→→ت ẀتẂر→→ џش→→џن→→џل Ґ↨џلџم џح ￍل→→ џج џو ￍز→→ џع Ẁاهللا џ∂→→ ґآت→→ان ^ ґذ→→ￍال ∂→→ ґم→→Ẃل→→ ґع→→ґل Ẁت Ẃد→→ џج џو Ẃو→→џل)

)؛۲  ґدџم ￍالص џن ґم џعґراي ￍالش џو џين ґẃالد џو џمانґي ґاال џو џالم Ẃس ґاال
^ را ب→ي→اب→م كه تواناي∂ حمل علم∂ را كه خدا به من عنايت فرموده  «م→ن اگ→→ر اف→راد
اس→ت داش→ت→ه باشند،تمام علوم مربوط به توحيد و اسالم و ايمان و دين و شرايع را 

مد»بيرون آورده و در عالم منتشر م∂سازم».  ẃاز كلمه＾«الص
^ در∑  →→→→→→→م→→→→→→د�ك→→→→→→ه در ن→→→→→→وش→→→→→→ت→→→→→→ن ب→→→→→→ي→→→→→→→ش از پ→→→→→→ن→→→→→→ج ح→→→→→→رف ن→→→→→→→ي→→→→→→س→→→→→→ت، چ→→→→→→ي→→→→→→ز ẃم→→→→→→→ا ازك→→→→→→ل→→→→→→م→→→→→→→ه＾�ال→→→→→→ص

نم∂كنيم.خودشان هم فرمودند: 
)؛۳  џرون ґصẂبẀال ي Ẃن ґلك џو ґه ґالمџك ∂ґف ґهґقẂل џخґل Ẁاهللا ∂ￍل џجџت Ẃدџقџل ґاهللا џو)

^ خلقش تجلẃ∂ كرده ول∂ آنها نم∂بينند»!  «به خدا قسم،خدا در كالمش برا
آر＾!نابينا بايد دست به دست بينا بدهد تا به چاه نيفتد: 

ـ→→→→→ي→→→→→→ـ→→→→→اس از خ→→→→→ود م→→→→گ→→→→ي→→→→ر�  گ→→→→→ـ→→→→→ر چ→→→→→→ـ→→→→→ه ب→→→→→ـ→→→→اش→→→→د در ن→→→→ـ→→→→وش→→→→ت→→→→ن ش→→→→ي→→→→ر،ش→→→→ي→→→→ر� ك→→→→→ـ→→→→→ار پ→→→→→اك→→→→→→ـ→→→→→ان را ق→→→→→
^ اس→→→→ت ك→→→→→آدم م→→→→→∂خ→→→→ـ→→→→ورد�  ^ اس→→→ت ك→→آدم م→→∂خ→→ورد � آن ي→→→→ك→→→→∂ ش→→→→ي→→→→ر و آن ي→→→ك→→→→∂ ش→→→ي→→→ر

                                                        
� دفينه: گنج پنهان. 

 .۲Ｑ۱＾البيضاء،جلد۲،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱
^ اخالص.  ـ تفسير صاف∂،ذيل سوره ۲

↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲℮۷.  ẃـ المحج ۳



 ۲℮
 

^ مردم  مخاطب قرآن، همه
→→∂ دارد و آن سب→→− بي→→ان  ẃع→→م→→ي→ق ع→ل→م→∂ خ→ود،س→→ب→− ب→→ي→ان خ→اص ^ : ق→→رآن در ب→→ح→→→ثه→→ا Ґث→→ال→→ث→→ا
^ دي→→گ→→ر ك→→ه در ع→→ل→→وم م→→خ→→ت→→ل→→ف ن→→وش→→ت→→ه ش→→دهان→→د،ه→→ر ك→→ت→→→اب→∂ در ي→→−  ه→→م→→ه ف→→ه→→م→→∂ اس→→→ت.ك→→→ت→→ابه→→ا
 ^ ∂ دارد كه از مبان∂ آن رشته ẃگ→روه م→خ→اطب خاص Ґاز ع→ل→وم ن→وش→ت→ه ش→ده و ط→→ب→ع→ا ẃخ→→اص ^ رشت→→ه
 ^ ^ دي→گ→ر از آن كت→→اب ب→هرها ع→ل→م→∂ و اصط→→الح→→ات م→خ→ص→وص ب→→ه آن آگ→اه→∂ دارن→د و گ→روهه→→ا
ن→→م→→∂ب→→رن→→د.از ب→→→اب م→→→ث→→ال ك→→ت→→ابه→→→اي→→∂ ك→→ه در فل→→س→ف→ه و ع→رف→ان ن→وش→ت→ه ش→ده اس→→ت، طب→→ي→ع→∂ اس→ت ك→ه 
ف→→ه→م→ي→دن م→→ط→الب آن→→ه→ا در انح→→ص→ار في→→ل→س→وف→ان و ع→ارف→→ان اس→ت ك→ه از م→ب→ان→→∂ و اصط→→الح→→ات آن دو 

علم آگاه∂ دارند. 
ẃ→∂ را  ^ ط→ب ه→→م→→چ→→ن→→ي→ن كت→→ب ف→ق→ه→∂ را فق→→ه→ا و كت→→ب اص→ول→∂ را اص→ول→يẃ→→ون م→→∂ف→ه→م→ن→د.ك→→ت→ابه→→ا
ẃ→→ا و ك→→→ت→→ب س→→ت→→ارهش→→→ن→→اس→→∂ را دان→→ش→→م→→ن→→دان آگ→اه از ع→ل→م ن→ج→وم م→∂ت→وان→ن→د در∑ ك→نن→→د.دي→گ→ران از  اط→→ب
 ^ ^ ن→→م→→∂ب→رن→→د؛ چ→ون آن ك→→ت→ب مط→→ال→بش→→ان از آنґ هم→→ه اص→→ن→→اف م→→خ→→ت→→ل→→ف م→→ردم از آن ك→→ت→→ب ب→→ه→→رها
 ^ ا قرآن كتاب∂ است كه به گفته ẃمردم مخاطبان آن كتب نم∂باشند؛ ام ^ مردم نيست.لذا همه

خودش: 
...�؛۱  ґاسￍلنґل ẁيانџهذا ب�

«اين بيان∂ از آنґ عموم مردم است...». 
...�؛۲  ґاسￍلنґل ẁالغџهذا ب�

^ م→ردم از ع→→ال→م و ع→ام→∂،ب→اس→واد و ب→→∂س→واد،ب→→ي→اب→→ان→∂ و  →→ه ẃاي→→ن اب→→الغ و پ→ي→ام→∂ اس→ت ك→→ه ب→→ه ع→ام
^ و... بايد برسد و همگان از مقاصد آن آگاه شوند.  شهر

...�؛   ґهґوا ب Ẁر џذẂنẀيґل џو...�
 ^ ẃباع شهوات و پيرو نذار و هشدار داده شوند تا از مسير ات ґآن ا ^ و ه→م→گ∂ بايد به وسيله

از شيطان بازگردند. 
...�؛   ẁد ґواح ẁإله џوẀما هￍوا أنẀمџل Ẃعџيґل џو ...� 

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۳۸.  ـ سوره ۱

 .Ｑ۲＾ابراهيم،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۲Ｑ
 

]ي→→→→گ→→→→ان→→→→ه م→→→→ع→→→→ب→→→→ود  ẃوج→→→→ل ẃو ه→→→→→م→→→→→ه ب→→→→→اي→→→→→د ب→→→→→دان→→→→→ن→→→→→د ك→→→→→ه ت→→→→→ن→→→→ه→→→→ا او[ذات اق→→→→دس اهللا ع→→→→ز... »
ب∂همتاست...». 

�؛۱   ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا џرￍك ￍذџيґل џو ...�
و در نتيجه، خردمندان و صاحبان لبẃ و مغز [اين حقيقت ايمان به خدا و ترس از روز جزا 
 ^ →→→ر آن گ→→ردن→→د.پ→→س ق→→رآن ب→→→ر خ→→→الف دي→→گ→→ر ك→→→ت→→ابه→→ا ẃرا در ج→→ان خ→→ود ب→→ن→→ش→→ان→→ن→→→د و] پ→→ي→→وس→→ت→→ه م→→ت→→ذك
^ م→→ردم ب→→اي→→د از  ^ م→→ردم→→ن→→د و ه→→م→→→ه ^ آن ه→→م→→→ه ع→→→ل→→→م→→∂، ك→→ت→→→اب ه→→م→→گ→→→ان→→∂ اس→→→ت ي→→ع→→ن→→∂ م→→خ→→اط→→→به→→→ا
م→→ق→→اص→→د آن آگ→→اه ش→→ون→→→د و دس→→ت→→ورات آن را ب→→ه ك→→ار ب→→ن→→→دن→→د.آن→→→ه→→ا ك→→ه ب→→ا ق→→واع→→→د ادب→→يẃ→→→ات ع→→→رب آشن→→ا 
ـ از ط→ري→ق ت→رج→م→ه و  ـ ب→ه ه→ر زب→→ان→∂ ك→→ه ه→→س→ت→ن→د  ه→س→تن→→د، از م→ت→ن آن ب→رخ→وردار م→→∂ش→ون→د و دي→گ→ران 
ẃ→→ه اخت→→الف م→رات→ب ف→ه→م م→خ→اطبان نيز  رج→وع ب→→ه ع→→الم→→ان دي→ن از م→ح→ت→وي→→ات آن آگ→اه م→→∂ش→ون→د.ال→ب→ت
^ م→ردم ب→ودن ق→رآن،الزم→→هاش اي→ن ن→→ي→س→ت ك→ه ه→م→ه در  ^ خ→→ود م→→ح→→ف→→وظ اس→→ت! از آن ه→→م→→→ه در ج→→ا

فهميدن آن يكسان باشند. 
^ قرون و اعصار  اعجاز قرآن در همه

→→→→→→→→ت ظ→→→→→→→→رف خ→→→→→→→→وي→→→→→→→→ش از آن آب  ẃا ه→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→س→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→→در ظ→→→→→→→→رف→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ ẃدري→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→ال ه→→→→→→→→→م→→→→→→→→→ه اس→→→→→→→→→ت ام
ب→رم∂دارد.اس→ت→ك→ان و ل→ي→وان و ح→وض و اس→ت→خ→ر در ظ→رف→يẃ→ت ت→ف→اوت دارن→د.آن م→رد و زن ك→وهنشين 
ر دانشمند از قبيل بوعل∂ سينا و خواجه نصيرطوس∂  ẃمتفك ^ ب→∂س→واد ه→م م→خ→اط→→ب ق→رآنند.مغزها
و... ن→ي→ز م→خ→اط→ب ق→رآن→ن→د ت→ا ب→رس→ي→م به سلمان و ابوذر و از آن باالتر امام اميرالمؤمنين�و رسول 
→→ا ت→→ف→→→اوت در اي→→ن م→→رات→→ب از زم→→ي→→ن ت→→ا  ẃاهللا االع→→→ظ→→→م�ه→→→م→→→گ→→→→∂ م→→→خ→→→اط→→→ب ب→→→ه خ→→→ط→→اب→→ات ق→→رآن→→ن→→د؛ام
آس→→→م→→→ان اس→→→ت.اي→→→ن ق→→رآن اس→→ت ك→→ه ه→→زاروچ→→ه→→ارص→→د س→→ال پ→→ي→→ش ب→→→ه اع→→راب ش→→ت→→رس→→وار ب→→ي→→اب→→→انن→→ش→→ي→→→ن 

م∂فرمود: 
 џو � Ẃتџعґف Ẁر џفẂيџك ґماء ￍالس ∂џإل џو � Ẃتџقґل→ Ẁخ џف→Ẃي→џك ґل→ґب Ẃاإل ∂џإل џون Ẁر→Ẁظ→Ẃن џال يџأ ف�

�؛۲   Ẃت џح ґط Ẁس џفẂيџك ґض ẂرџالẂ � وџ إلџ∂ ا Ẃتџب ґصẀن џفẂيџك ґبال ґجẂال ∂џإل
«آي→→ا ب→→ه شت→→ر ن→گ→اه نم→→∂ك→→ن→ن→د ك→ه چ→گ→ون→ه آف→→ري→ده ش→ده اس→ت و ب→ه آس→م→ان نم∂نگرند 

                                                        
 .Ｑ۲＾ابراهيم،آيه ^ ـ سوره ۱

 .۲Ωغاشيه،آيات۱۷تا ^ ـ سوره ۲



 ۲⅛
 

^ خويش  ك→ه چ→گونه برافراشته شده است و كوهها را نم∂بينند كه چگونه در جا
ح گشته است»؟!  ẃاستوار گرديده است و زمين چگونه مسط

^ ع→→ل→→م و دان→→ش ع→→ص→→ر ت→→س→→خ→ي→ر ف→ض→ا و  ه→→م ام→→روز ن→→ي→→ز ع→→ي→→ن ه→→م→→ي→→→ن آي→→→ات را خ→→ط→→→اب ب→→ه دن→→ي→→→ا
ج→→تس→واران م→وش−س→از ال→ق→ا م→→∂ك→ند و ميليونها سال بعد هم خطاب به بشر متكامل در علم و 

^ در صنعت خواهد فرمود:  پيشرفته
...�؛  Ẃتџقґل Ẁخ џفẂيџك ґلґب Ẃاإل ∂џإل џون ẀرẀظẂنџال يџأ ف�

 ^ ي→→ن�ت→ا روز ق→→ي→ام→ت و م→ع→ج→زه ẃح→ض→رت خ→ات→مال→ن→ب→ي ^ چ→→ون ق→→رآن، س→→ن→→د ن→ب→وẃت خت→→م→يẃ→→ه
م اس→ت و ب→اي→→د در ت→م→ام ازم→نه و اعصار، رمز اعجاز خود را به دانشمندان  ẃم→ك→ر ẃ∂→آن ن→ب ^ ج→اودان→→ه
^ ن→بوẃت آورندهاش را به اثبات رساند  ـ ارائ→ه ك→رده و ص→دق ادع→ا ـ از ه→ر ق→ب→ي→ل ك→ه ه→ست→→ن→د   ^ ب→ش→ر
^ از كمال در علم و صنعت برسد،  و ل→ذا ب→ا ه→م→ي→ن آيات كريمه نشان م∂دهد،بشر به هر درجه
ب→از در ح→ي→وانش→→ن→اس→∂ و زم→ي→ن و آسم→→ان ش→→ن→اس→∂ م→ج→ه→والت ف→راوان خ→واه→→د داش→ت و در ه→ر زم→ان 
^ خ→→ل→ق→ت در س→→اخ→تم→→ان ب→دن ب→ش→ر و دي→گ→ر ح→ي→وان→→ات و زم→ي→ن و ك→وه و  ك→→ه ب→→→ه ب→→رخ→→∂ از ش→→اه→→ك→اره→ا

آسمان پ∂ خواهد برد، در همه حال خود را در زمين و قرآن را در آسمان خواهد ديد. 
^ در ج→→→→ه→→→ان ع→→→ل→→→م، اف→→→ك→→→→ار  آر＾!ق→→→→رآن، ه→→→→م در ع→→→→→ال→→→→م ت→→→→ك→→→→وي→→→→ن ب→→→→ا ب→→→→ي→→→→→ان ح→→→→ق→→→→اي→→→→ق ن→→→اش→→→ن→→→اخ→→→ت→→→→ه
→→م و اس→رار اح→→ك→ام  џك→→→ ґدان→→ش→→→م→→ن→→دان ه→→ر ع→→ص→→ر را اش→→ب→→اع م→→∂ن→→م→→اي→→د و ه→→م در ع→→ال→→م ت→→ش→→ري→→ع ب→→ا ت→→ب→→ي→→ي→→ن ح

اجتماع∂ و حقوق∂ و جزاي∂ دين، دلها را در برابر خود خاضع م∂گرداند. 
^ زندگ∂  ^ او آماده بودن زمين برا از نشانهها

م→→→→→ات، ب→→→→→→ه ت→→→→→رج→→→→→م→→→→→ه و ت→→→→→وض→→→→→ي→→→→→ح آي→→→→→ات م→→→→→ورد ب→→→→→ح→→→→→ث ام→→→→→روز  ẃاي→→→→→→→ن→→→→→→− پ→→→→→س از ب→→→→→ي→→→→→ان اي→→→→→ن م→→→→→ق→→→→→د
م∂پردازيم م∂فرمايد: 

�؛  џض ẂرџالẂ ^ مџدￍ ا ґذￍال џوẀه џو�
^ هست∂اش  �هو�يعن∂ او.آن ذات اقدس∂ كه هست و غايب از حسẃ است، از نشانهها
^ زندگ∂ شما  ^ نظم و حساب دقيق∂ برا ^ شما پهن است و رو ه→→م→→ي→→ن زم→→ي→→ن→→∂ اس→→ت ك→→ه زي→→ر پا
آم→→→اده ش→→→ده و ه→→→م→→→ه گ→→→ون→→→ه وس→→→اي→→→ل رف→→→اه از آب و ه→→→وا و ن→→→ور و خ→→→ا∑ م→→→ن→→→اس→→→ب در آن ف→→→راه→→→م گ→→→ش→→ت→→ه 



 ۲۷
 

ẃفاق و تصادف و بدون حساب بود، چرا سراسر، كوهها و تخته  ^ ات است؛در صورت∂ كه اگر رو
^ سفت و سخت نشد؟چرا سراسر، لجنزار و باتالق كه پا در آن فرو رود نشد؟چرا داغ  سنگها
^ كشت و  ح و آماده برا ẃو سوزان و يا سرد و يخبندان نشد؟بلكه چنان كه م∂بينيم؛پهن و مسط
فات فراوان شده است و در عين حال به  ẃزرع و ب→→ن→→ا و س→→اخ→→ت→→م→→ان و ح→→فر چاه و قنات و انحاء تصر
ران→→∂ ب→→ه دور خ→→ود و  џو џد د ẃم→→ت→→ع→→د ^ ^ وس→→ي→→ع ب→→ا ح→→رك→→ته→→ا ^ ب→→→زرگ→→→∂ در وس→→→ط اي→→ن ف→→ض→→ا ص→→→ورت گ→→→و
^ حركت  ^ آن زندگ∂ م∂ كنيم نه سقوط م∂كنيم و نه صدا خ→→ورش→→ي→→د م→→∂چ→→رخ→→د و ما كه رو

ر كرده است؟  ẃآن مقر ^ آن را م∂شنويم؟! اين نظم و حساب دقيق را چه كس∂ برا
^ مدẃ االرض�؛  �هو الẃذ

ح كرده».  ẃاوست آن كس∂ كه زمين را مسط»
�؛  џ∂ ґواس џيها رґف џلџع џج џو�

رار داده است».  ق «و در آن راسيهها� 
^ ديگر آمده:  در آيه

...�؛۱  ẂمẀكґب џيد ґمџت Ẃأن џ∂ ґواس џر ґض ẂرџالẂ  �وџ ألẂقẄ∂џ فґ∂ ا
«در زمين كوههاي∂ افكند تا شما را نلرزاند...». 

^ نبأ از كوهها تعبير به �اوتاد� يعن∂ ميخها شده است:  در سوره
بالџ أوẂتادا�Ґ؛   ґجẂال џو �Ґهادا ґم џض ẂرџالẂ عџلґ ا Ẃجџن Ẃمџأ ل�

^ آن قرار نداديم؟!كه همچون  آي→→ا زم→→ي→→ن را گ→→اه→→واره و م→→ح→→لẃ آرام→→ش ش→→م→→ا و كوهها را ميخها
^ زم→→ين را در هم فشرده و آن را از متالش∂ شدن نگه داشتهاند.اگر كوهها  زره→→∂ م→ح→→ك→→م، پ→→وس→→ت→→ه
^ خاك∂ ط∂ẃ ميليونها سال كه در فضا م∂چرخد،تا به حال متالش∂ شده و زير  نبودند؛ اين كره

^ ويرانگر از بين رفته بود.  ^ توفانها ضربات كوبنده
�وџ انهارا�Ґ؛ 

^ آب را ق→رار داده  ^ ح→→س→→→اب دق→→ي→ق→∂ در س→ط→ح زم→ي→ن و خ→→الل ك→وهه→ا، ن→ه→ره→ا و م→→ج→ار و رو
                                                        

� راسيه: كوه ثابت و محكم. 
 .۱Ｑ＾نحل،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۲۸
 

^ آدميان، نقش حيات∂ بزرگ∂ را ايفا م∂كنند.  كه در رفع نيازمند＾ها
�؛  ґنẂيџنẂاث ґنẂي џجẂو џيها زґف џلџع џج ґراتџمￍالث ґẃلẀك Ẃن ґم џو�

«و از تمام ميوهها دو جفت در زمين قرار داده است». 
قانون زوجيẃت در گياهان از نگاه قرآن 

م→→وض→→وع ج→ري→ان زوج→يẃ→→ت در مي→→ان گ→→ي→اه→ان از م→ك→تش→→ف→ات ع→ص→ر ع→ل→م اس→ت ك→ه ث→اب→→ت ش→ده 
^ م→→→اده و ن→→ر ب→→→ارور م→→→∂ش→→ون→→د و م→→ي→→وه  گ→→→ي→→→→اه→→→→ان ن→→→ي→→→ز م→→→ان→→→ن→→→→د ح→→→ي→→→وان→→→ات، از ط→→ري→→→ق آم→→ي→→زش ش→→ك→→وف→→هه→→ا
^ ه→→→ي→→→چ  ^ ف→→→ك→→→ر →→→→ه ẃم→→→→∂ده→→→→ن→→→→د.در ه→→→→زار وچ→→→→→ه→→→→ارص→→→→→د س→→→ال پ→→→ي→→→ش ك→→→ه ب→→→→وي→→→∂ از اي→→→→ن ح→→→ق→→→→ي→→→ق→→→ت ب→→→ه ش→→→ام
^ ن→→→رس→→→ي→→→ده ب→→→ود، آن روز اي→→→ن راز را ق→→رآن ف→→اش ك→→رده و ف→→رم→→وده  ^ از دان→→→ش→→→م→→→→ن→→→دان ب→→→ش→→→→ر دان→→→ش→→→→م→→→ن→→→د

است: 
...�؛۱  џحґواقџل џياح ґẃا الرџنẂل џس Ẃأر џو�

«ما بادها را بارور كننده فرستاديم...». 
^ نر م∂گيرند و به  ^ نطفه از شكوفهها ك→ه ب→ا وزش خ→ود گ→رداف→→ش→ان∂ م∂كنند و گردهها
م→→→→→اده م→→→→→∂رس→→→→→ان→→→→→ن→→→→→→د و از اي→→→→→ن ط→→→→→ري→→→→→→ق ع→→→→→م→→→→→ل «ت→→→→→ل→→→→→ق→→→→→ي→→→→→ح» ان→→→→→ج→→→→→ام داده و آن→→→→→→ه→→→→→ا را ب→→→→ارور   ^ ش→→→→→ك→→→→→وف→→→→→هه→→→→→ا
م→∂س→ازن→د؛اگ→ر چ→ه اح→تم→→ال اين هست كه اين آيه ناظر به تلقيح ابرها باشد كه بادها قطعات ابر 
^ ري→→→زش ب→→→اران م→→→→∂س→→→ازن→→→د... و ب→→→ه ه→→→ر ح→→→ال اي→→→ن از  را ب→→→→ه ه→→→→→م پ→→→→ي→→→→ون→→→→د م→→→→∂ده→→→ن→→→→د و آن→→→→ه→→→ا را آم→→→→اده ب→→→را
 ^ م→→ع→ج→زات ع→ل→م→∂ ق→رآن اس→→ت ك→ه ج→ري→ان ق→ان→ون زوج→يẃ→→ت را در ع→ال→م گ→→ي→اه→ان و ي→ا در مي→→ان اب→ره→ا
^ در ميان تمام اشياء ارائه كرده و  آس→م→ان اثب→→ات م→→∂ك→→ند و بلكه اين را ي− قانون عموم∂ جار

فرموده است: 
...�؛۲  ґنẂي џجẂو џنا زẂقџل џء＃ خ Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẃن ґم џو�

«ما از هر چيز دو زوج[دو جفت]آفريديم...». 
^ م→→ث→→ب→→→ت و م→→ن→→ف→→∂ م→→وج→→ود در ت→→→م→→ام اش→→ي→→→اء ج→→ه→→→ان ب→→اش→→→د ك→→ه از  →→االҐ ش→→ام→→ل ت→→م→→→ام ن→→ي→→→روه→→ا اح→→→ت→→→م

ذرẃات مثبت و منف∂ ساخته شدهاند. 
                                                        

^ حجر،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
^ ذاريات،آيه＾℮۹.  ـ سوره ۲
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�؛   џهارￍالن џلẂيￍالل ∂ ґشẂغẀي�
^ حكمت خالق جهان، اين نظم و حساب دقيق∂ است  «[از ج→→م→ل→ه آي→→ات و ن→ش→انهها

كه در] رفتوآمد شب و روز قرار داده است». 
^ ش→→→→→→→ب را ب→→→→→→ر ان→→→→→→→دام روز  ^ آن م→→→→→→→∂ن→→→→→→→ش→→→→→→ان→→→→→→د و س→→→→→→پ→→→→→→→س ج→→→→→→ام→→→→→→→ه →→→→→→رد و روز را ج→→→→→→ا ش→→→→→→→ب را م→→→→→→→∂ب
م→∂پ→وش→ان→د ت→ا ن→ه م→وج→ودات بر اثر دائم∂ بودن شب و محروميẃت از نور خورشيد از بين بروند و 

نه بر اثر دائم∂ بودن روز و تابش سوزان آفتاب بسوزند و نابود شوند. 
 ẀرẂي џغ ẁإله Ẃنџم ↨џيامґقẂال ґمẂوџي Ẅ∂إل Ґداџم Ẃر џس џلẂيￍالل ẀمẀكẂيџل џع Ẁاهللا џل→ џع→ џج Ẃإن Ẃم→Ẁت→Ẃأي џأ ر Ẃل→Ẁق�
 џهارￍالن ẀمẀكẂيџل џع Ẁاهللا џلџع џج Ẃإن ẂمẀتẂأي џأ ر ẂلẀق � џونẀعџم Ẃسџال تџي→اء＃ أ ف→ ґض→ґب Ẃم→Ẁي→ك→ ґأت→ џي ґاهللا
→ي→هґ أ فџال  ґف џونẀن→Ẁك→ Ẃس→џل＃ ت→Ẃي џل→ ґب Ẃم→Ẁي→ك→ ґأت→ џي ґاهللا ẀرẂي→ џغ ẁإل→ه Ẃنџم ґ↨→џي→ام ґق→Ẃال ґمẂو→ џي Ẅ∂→إل Ґدا→џم Ẃر→→ џس

�؛۱   џون Ẁر ґصẂبẀت
«ب→گ→و ب→→ه م→ن ب→گ→وي→ي→د، اگ→ر خ→دا ش→ب را ت→ا روز ق→→ي→ام→ت ب→→ر شم→→ا ج→اودان→ه م→→∂س→اخ→ت؛ 
^ ش→→م→ا ب→ي→اورد؟آي→→ا نم∂شنويد؟بگو  آي→→ا ج→ز خ→دا ك→س→∂ م→→∂ت→وان→س→ت روش→ن→اي→→∂ ب→را
ب→ه م→→ن ب→گ→وي→ي→د اگ→ر خ→دا روز را ت→→ا روز ق→ي→ام→→ت ب→ر شم→→ا ج→اودان→ه م→→∂س→اخ→ت؛آيا جز 
^ ش→→→م→→→ا ب→→→ي→→→اورد ت→→→→ا در آن آرام→→→→ش ي→→→اب→→→ي→→→د؟آي→→→→ا  →→→را خ→→→→دا ك→→→س→→→∂ م→→→∂ت→→→وان→→→س→→→ت ش→→→ب را ب

نم∂بينيد»؟ 
 џو ґهґل Ẃضџف Ẃن ґوا مẀغџتẂبџتґل џو ґيهґوا فẀنẀك Ẃسџتґل џهارￍالن џو џلẂيￍالل ẀمẀكџل џلџع џج ґهґت→ џم→ Ẃح џر Ẃن ґم џو�

�؛۲   џون ẀرẀك Ẃشџت ẂمẀكￍل џعџل
^ شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و  «از رحمت اوست كه برا

^ به دست آوردن فضل او تالش كنيد و باشد كه شكرگزار انعام او باشيد».  هم برا
�؛  џون Ẁرￍكџفџت џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن�

^ آن→→→→→ان ك→→→→→→ه  «در اي→→→→→→→ن ح→→→→→→ق→→→→→→اي→→→→→→ق→→→→→→∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ي→→→→→→ان ش→→→→→→د؛آي→→→→→→ات و ن→→→→→→ش→→→→→→ان→→→→→→→هه→→→→→→اي→→→→→→∂ اس→→→→→→ت ب→→→→→→را
م∂انديشند». 

                                                        
^ قصص،آيات۷۱و۷۲.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۷۳.  ۲



 ۳Ω
 

^ جهان  هدف شناختن خالق يكتا
م→الح→ظ→ه م→→∂ف→رم→ايي→→د ق→رآن در ع→ي→ن اي→ن→ك→ه س→خ→ن از كلẃ كائنات از زمين و آسمان،كوه و 
دري→→ا و ب→→ي→→→اب→→→ان،گ→ي→اه→→ان و ج→ان→وران،رف→توآم→د ش→ب و روز و...ب→ه م→→ي→ان م→∂آورد، در ع→ي→ن ح→ال از 
^ از ي→→→− ح→→ق→→→ي→→ق→→ت دي→→گ→→→ر م→→∂ن→→م→→اي→→د و ب→→ا اي→→ن ت→→ع→→ب→→ي→→ر  ^ آن→→→→ه→→→ا ت→→→→ع→→→ب→→→ي→→→ر ب→→→→ه« آي→→→ت» ي→→→ع→→→ن→→∂ ن→→ش→→ان→→→ها ه→→→م→→→→ه
^ اينها از آن  Ґ منظور اصل∂ قرآن نم∂باشند بلكه همه ẃم→∂ف→ه→م→ان→د ك→ه خ→ود اي→ن ك→ائنات، مستقال
→→→ه ق→→رآن ق→→رار  ẃخ→→→→ال→→→ق ح→→→ك→→→ي→→→م خ→→→ود ه→→→س→→→ت→→→→ن→→→د،م→→→ورد ت→→→وج ^ ^ ن→→→→ش→→→ان ده→→→ن→→→→ده ن→→→ظ→→→ر ك→→→ه م→→→رآت و آي→→→ي→→→ن→→→→ه
گ→رف→ت→هان→د! وگ→رن→ه ه→→م اي→→نه→ا خ→ودش→ان ف→ن→اپ→ذي→رن→→د و ه→→م دان→شم→→ن→دان→→∂ كه عمر گرانقدر خود را در 
ـ  ^ علميشان  ـ هم خودشان و هم انباشتهها ^ كردهاند  راه ش→ن→اخت→→ن اي→→ن م→وج→ودات ف→ناپذير سپر
ب→→ا م→→رگ→→ش→→ان ن→→اب→→ود م→→→∂ش→ون→د و ب→→ا ج→ان→∂ ف→ق→ي→ر و ته→→∂دس→ت وارد ع→ال→م ب→رزخ م→→∂گ→ردن→→د و ك→→مت→ري→ن 
 ^ ^ و ع→→ل→→م→→∂ خ→→ود ن→→م→→→∂ب→→رن→→→د و ب→→ل→→ك→→→ه ب→→ه ك→→ي→→ف→→ر ت→→ب→→اه س→→اخ→→ت→→→ن س→→رم→→اي→→ه ^ ف→→ك→→ر ^ از ت→→→الشه→→→ا ب→→→ه→→رها

عمرشان محكوم به عذاب خالد م∂گردند! 
 ẃت→ن→ه→ا گ→ياهشناس∂ و حيوانشناس∂ و ستارهشناس∂ و... كه كمال انسان نيست!انسان، اجل
و اش→رف از اي→→ن اس→ت ك→ه ع→م→ر خ→ود را در راه شناختن مورچه و موريانه و زنبور و عنكبوت تباه 

^ جهان آفريدهاند و چه زيبا سخن گفته قرآن:  ^ شناختن خالق يكتا سازد.انسان را برا
�؛۱   џونẀنґوقẀت ẂمẀكґẃب џر ґقاءґلґب ẂمẀكￍل џعџل ґيات Ẃاآل Ẁل ґẃصџفẀي...�

...خ→→→→دا اي→→→→ن ه→→→→م→→→→ه ن→→→→ش→→→→ان→→→→→هه→→→→→ا ب→→→→→ه ش→→→م→→→ا ارائ→→→ه م→→→→∂ك→→→ن→→→د ب→→→→ه اي→→→ن م→→→ن→→→ظ→→→ور ك→→→ه [ش→→→م→→→→ا را ب→→→→ا  »
آفريدگارتان آشنا سازد و] شما را به لقاء و ديدار او مؤمن و موقن گرداند». 

نشانههاي∂ از علم و حكمت و قدرت خداوند 
^ ح→→→ك→→→م→→→→ت و ق→→→→درت خ→→وي→→ش را ارائ→→ه  ^ از اي→→→ن ن→→→ش→→→ان→→→→هه→→→ا ^ دي→→→→گ→→→ر ^ ب→→→ع→→→→د،ص→→→ح→→→ن→→→→ه در آي→→→→ه

كرده و فرموده است: 
�؛  ẁرات ґجاوџتẀم ẁعџطґق ґض ẂرџالẂ �وџ فґ∂ ا

ẃصال  در زم→ي→ن قط→→ع→ات مختلف∂ در كنار هم و در همسايگ∂ هم قرار گرفتهاند كه در عين ات
                                                        

^ رعد،آيه＾۲.  ـ سوره ۱



 ۳۱
 

^ پ→→→رورش ان→→→واع م→→→خ→→→ت→→→ل→→→→ف گ→→→ي→→→اه→→→ان از ه→→→م  ^ گ→→→ون→→→→اگ→→→ون ب→→→را ب→→→→ه ي→→→→→ك→→→→دي→→→→گ→→→→ر، از ح→→→→ي→→→ث اس→→→ت→→→ع→→→→داده→→→ا
م→ت→م→اي→زن→د و ب→ه ه→م→ي→ن ج→ه→ت ت→→ع→ب→ي→ر ب→→ه�م→ت→ج→اورات� و ه→م→س→ايگ→→ان ش→ده اس→→ت زي→را اگ→ر ي→كن→→واخت 
ب→ودن→د؛ اف→راد ي→− خ→ان→واده م→∂ش→دن→د ن→→ه هم→→س→ايگ→→ان.پس معلوم م∂شود اين قطعات در كنار هم 

^ گوناگون.  ^ استعدادها ^ هستند و دارا د ẃمتعد ^ ^ زمين، خانوادهها قرار گرفته
�؛  ẁيل ґخџن џو ẁع Ẃر џز џناب＃ وẂأع Ẃن ґم ẁاتￍن џج џو�

«ب→→→→اغه→→→→ا و ب→→→→وس→→→→ت→→→→انه→→→→اي→→→→→∂ از ان→→→→واع درخ→→→→ت→→→→ان ان→→→→گ→→→→ور و زراع→→→→ت و ن→→→→خ→→→→→له→→→ا[درخ→→→ت→→→ان 
خرما]در اين زمين وجود دارد». 

ن→ق→ل ش→ده: شايد صدها نوع انگور و خرما در ميان ميوهها شناخته شده باشد و احتماالҐ به 
^ جمع آمده است.  همين جهت كلمه＾�اعناب�و�نخيل�با صيغه

�؛  نẂوان＃ ґص ẀرẂي џغ џو ẁوانẂن ґص�
د، از ي→− پ→اي→→ه و ي→→− س→اق→ه م→→∂روي→ند[كه صنوانند]  ẃم→ت→ع→د ^ ^ از درخ→→ته→ا «پ→ارها

^ مختلف[كه غير صنوانند]».  ^ از ساقه و پايهها و پارها
و جالب اين كه: 

�؛  د＃ ґماء＃ واحґب Ẅ∂ق ẂسẀي�
^ اين درختها] از ي− آب سيراب م∂شوند»!  «همه[

�؛  ґلẀكẀ Ẃاال ∂ґض＃ فẂعџب Ẅ∂لџها ع џضẂعџب Ẁل ґẃضџفẀن џو�
^ م→→→أك→→→ول ب→→→ر ب→→→رخ→→∂  «و[در ع→→→ي→→→ن ح→→→ال]ب→→→رخ→→→∂ از اي→→→ن درخ→→→ته→→→ا را از ح→→→ي→→→ث م→→→ي→→→وه

^ م∂دهيم».  ديگر برتر
اي→ن ت→فاضل بين درختها و ميوهها با اين كه همه در ي− زمين م∂رويند و همه از ي− 
آب س→ي→راب م→→∂ش→ون→د و از ي→→− ه→وا و از ي→− نور برخوردار م∂باشند، آيا اينها دليل بر نظم و 

ẃر عليم و حكيم و قدير نم∂باشد؟  ^ از ي− مدب حساب صادر شده
چــرا در يـ− زميـــن چـنديـن نــبـات مـختلـف بينم؟ 

ون زيتون  ز نخل و نار و سيب و بيد و چون آب∂� و چ
                                                        

� آب∂: گالب∂. 



 ۳۲
 

هميدون م∂خورند از ي− آب و در ي− بوستان رويند 
برنـگ و نيـل و صبـــر و سنـبل و مـــازو و مازريون� 

�؛  џونẀلґق Ẃع џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن�
 ^ →→→ا]ب→→را ẃب→→→ه ي→→→ق→→→ي→→→ن در اي→→ن ج→→ري→→ان ن→→ش→→ان→→→هه→→اي→→→∂ اس→→ت[از ع→→ل→→→م و ق→→درت و ح→→ك→→م→→ت ام »

كسان∂ كه عقل خود را به كار م∂افكنند»! 
ر دنياي∂  ẃر دين∂ و تفك ẃتفاوت تفك

^ جمال آن نظام بخش عليم حكيم  ^ تماشا اين نظام حيرتانگيز آفرينش را آيينه برا
^ ب→→ا دان→→ش→→م→→ن→→د ال→→ه→→∂ در ه→→م→→ي→→ن اس→→ت ك→→ه  ẃم→→→∂ش→→→ن→→→اس→→→ن→→→د.در گ→→→ذش→→→ت→→→ه ع→→→رض ش→→→د: ف→→رق دان→→ش→→م→→ن→→د م→→اد
^ با  ^ ب→→دن حيوان است.او كار ت و اج→→زا ^� ن→→ب→→ا →→ش ش→→ن→→اخ→→ت→→ن ي→→اخ→→ت→→هه→→ا ẃت→→م→→ام ه→→م ^ ẃدان→→ش→→م→→ن→→د م→→اد
→→→ا دان→→→ش→→→م→→→ن→→→د ال→→→ه→→→∂ آن ن→→→ب→→→ات و ح→→→ي→→→وان را ب→→→ا ت→→→م→→→ام  ẃآن ن→→→ب→→→ات و ح→→→ي→→→وان ن→→→دارد؛ام ^ خ→→→→ال→→→→ق و آف→→→ري→→→ن→→→ن→→→ده
^ از علم و  ريزهكار＾هاي∂ كه در ساختمان وجودشان به كار رفته است، به عنوان آيت و نشانها

قدرت و حكمت آفريدگارشان مورد مطالعه قرار م∂دهد. 
^ مط→→ال→→ع→اتش عقيم است و نازا ول∂ دانشمند اله∂ مطالعاتش توليدگراست  ẃدانش→→م→ن→د م→اد
ا  ẃـ ام ـ در ج→ماد و نبات و حيوان توقẃف م∂كند  ^ ب→ه ب→→نبس→→ت م→→∂رس→د  ẃو م→ع→رف→تزا.دان→شم→→ن→د م→→اد
^ خود م∂گشايد و تا  ^ عالم باال را به رو دان→شمند اله∂ تمام كائنات را م∂شكافد و راه به سو
�؛ را تعقيب م∂كند. دانشمند  џونẀنґوقẀت ẂمẀكґẃب џر ґق→اء→ ґل→ ґب Ẃم→Ẁك→ￍل→→џع→џس→اح→ت ق→رب خ→دا پ→ي→ش م→∂رود.�...ل
→→ا دانشمند  ẃع→لم→→∂اش ب→ا م→رگ ب→دن→ش م→→∂پ→وس→د و ه→ي→چ و پ→وچ م→→∂ش→ود ام ^ ^ تم→→ام ان→ب→اشت→→هه→ا ẃم→اد
^ ع→→→ل→→→م→→→→∂اش ب→→→ه ع→→→ال→→→م ح→→→→ي→→→ات پ→→→س از م→→→رگ ان→→→ت→→→→ق→→→ال م→→→∂ي→→اب→→د و آن→→ه→→→ا را  ال→→→ه→→→∂ ب→→→ا ت→→→→م→→→ام ف→→→رآوردهه→→→ا
^ هميشه با آنها زندگ∂ سعادتمندانه م∂نمايد.  ^ حيات ابد＾اش قرار م∂دهد و برا سرمايه

سست∂ در امر دين از ضعف يقين 
آر＾!ق→→رآن آدم→→∂ را از زن→دگ→∂ ه→→م→دوش ب→ا جم→→اد و ن→ب→ات و ح→ي→وان ن→ج→ات داده و در اوج 

                                                        
� برنگ،صبر،مازو،مازريون: انواع مختلف گياهان. 

� ياخته: كوچ−ترين قسمت ساختمان∂ بدن موجود زنده. 



 ۳۳
 

آس→م→ان ق→رب خ→دا ب→ه گ→ردش در م→→∂آورد و ب→→ا ف→رش→ت→گان مقرẃب، دمساز و هم رازش م∂گرداند! 
^ دل، پ→→ا در گ→→→ل ش→→دهاي→م و از  ^ از خ→→→واه→→→شه→→ا ^Ẅ و پ→→ي→→رو ẃ→→→ب→→اع ه→→و ول→→∂ ي→→ال→→→الس→→→ف ك→→→ه م→→ا ب→→ر اث→→ر ات

^ خدا واماندهايم!!  پرواز به سو
رسول اكرم�فرموده است: 

 ґوت→→Ẁك→→џل→→џم Ẅ∂→→џلґوا ا Ẁر→→џظ→→џن→→џم ل џآد ∂→→ґن→→џب ґوب→→Ẁل→→Ẁق Ẅ∂→→ل→→ џع џون→→→Ẁوم→→→ Ẁح→→→ џي џي→→→ن→→→ ґي→→→اط→→→ ￍال→→→ش ￍنџال ا Ẃو→→→џل)
ماء)؛۱  ￍالس

^ آدم→→→→→→ي→→→→→→ان  «اگ→→→→→→→ر ن→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن ب→→→→→→→ود ك→→→→→→→→ه ش→→→→→→→ي→→→→→→اط→→→→→→ي→→→→→→ن اغ→→→→→→واگ→→→→→→ر در ح→→→→→→ول و ح→→→→→→وش دله→→→→→→ا
م∂چرخند، آنها م∂توانستند[از خالل آيات قرآن]ملكوت آسمانها را ببينند». 

و م∂فرمود: 
)؛  Ẁديد џحẂال Ẁء џد Ẃصџما يџك Ẁء џد Ẃصџت џوبẀلẀقẂال ￍنґا)

«آنگونه كه آهن زنگ م∂زند، دلها نيز زنگ م∂زنند[تيره و تار م∂گردند]». 
پرسيدند: 

ولџ اهللا)؛  Ẁس џها يا رẀالئ џما ج џو)
^ رسول خدا! راه زدودن زنگ از دل كدام است»؟  «ا

فرمود: 
)؛۲  ґتẂوџمẂال ẀرẂك ґذ џو ґرآنẀقẂال ↕ џالوґت)

«تالوت قرآن و ياد مرگ است [كه تيرگ∂ را از دل م∂زدايد]». 
و همچنين م∂فرمود: 

)؛۳  Ẁهџل Ґعداداґت Ẃسґا ẂمẀه د џشџا џو ґوتџمẂلґل ҐراẂك ґذ ẂمẀه ẀرџثẂكџا ґاسẃالن ẀسџيẂكџا)
«ه→→→وش→→→م→→→ن→→→دت→→→ري→→→ن م→→→ردم آن ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→ه ب→→ي→→→ش از دي→→گ→→ران ب→→→ه ي→→اد م→→→رگ ب→→اش→→د و 

^ مرگ گردد»!  ＾تر از ديگران آماده ẃجد
                                                        

 .۱۲Ｑ＾البيضاء،جلد۲،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱
ـ المحج↨ البيضاء،صفحه＾۲۱۱.  ۲

ـ همان،جلد۸ ،صفحه＾۲℮۱.  ۳



 ۳℮
 

ـ م∂فرمود: در زمان طاغوت به  ـ خ→→دا رح→مت→→ش كند  →→اظ م→ح→ت→رم ت→ه→ران  ẃي→ك→∂ از آق→→اي→→ان وع
^ وس→→ي→→ع و  ^ ش→→ه→→ر.خ→→→ان→→→ه ^ ب→→→اال ^ م→→→ن→→→ب→→→ر دع→→→وت ش→→→دم.در ي→→→ك→→→∂ از خ→→ان→→→هه→→→ا م→→→ج→→→ل→→→س ت→→→رح→→→ي→→→م→→→∂ ب→→→را
→→ل→→∂ ب→→ود و م→→ردان و زن→→ان→→→∂ ب→→→ا وض→→ع آن چ→→ن→ان→∂ آن زم→ان!وارد خ→→ان→ه ش→دم،ص→اح→→بخ→ان→ه آم→→د و  ẃم→→ج→→ل
آه→→→→س→→→→→ت→→→→ه ب→→→→→ه م→→→→ن گ→→→→ف→→→→→ت:آق→→→→ا!از ش→→→→→م→→→→ا خ→→→→واه→→→→→ش م→→→→∂ك→→→→ن→→→→م در م→→→→ن→→→→ب→→→→رت→→→→ان از م→→→→رگ ح→→→رف→→→∂ ن→→→زن→→→ي→→→د.اي→→→→ن 
→ب ك→ردم و ب→ا خ→ود  ẃم→ا از شن→→ي→دن ح→رف م→ردن، ن→اراح→ت م→→∂ش→ون→د!از اي→ن ح→رف ت→ع→ج ^ م→→ه→→م→→انه→→ا
ر مرگ است  ẃگ→ف→ت→م: ي→ع→ن→∂ چ→→ه؟!م→ن→اس→→بت→رين مطلب∂ كه در مجالس ترحيم بايد گفته شود تذك
آن ه→→م در م→→ي→→ان ي→→→− چ→→ن→→ي→→ن م→→ردم ب→→→∂خ→→ب→→ر از م→→رگ→→∂.م→→ن ه→→م چ→→ش→→م→→→ت→→ان روز ب→→→د ن→→ب→→ي→→→ن→→د! ت→→ا ن→→ش→س→ت→م 

^ صندل∂: بسم اهللا الرحمن الرحيم:  رو
...�؛۱  ẂمẀيكґالقẀم Ẁهￍإنџف ẀهẂن ґم џون رґفџت ^ ґذￍال џتẂوџمẂال ￍإن ẂلẀق�

^ ش→→روع ك→→ردم و ح→→→الت اح→→ت→→→ض→→ار و اش→→راف ب→→ه م→→رگ و ج→→→ن→→اب ع→→زرائ→→→ي→→ل و ق→→ب→ر و  از ب→→ي→→→م→→ار
برزخ و جهنẃم و...آنچه به خاطرم بود گفتم.آنها هم بدشان آمد و پول هم به من ندادند!! 

از ابوذر(رض)پرسيدند: 
هẀ الẂمџوẂت)؛  џرẂكџنا نẀما بال)

چرا ما از مرگ خوشمان نم∂آيد؟دوست نداريم بميريم؟فرمود: 
 Ẅ∂џلґران＃ اẂمẀع Ẃن ґوا مẀلґقџتẂنџت Ẃنџا џونẀه џرẂك→џت→џف џ↕ џر ґاالخ Ẁم→Ẁت→Ẃب ￍر→ џخ џي→ا و→Ẃن ال→د Ẁم→Ẁت Ẃر→ ￍم→ џع Ẃم→Ẁك→ￍن џ ґال)

)؛۲  راب＃ џخ
^ اين است كه شما دنيايتان را آباد و آخرتتان را ويران كردهايد!پس[طبيع∂  «برا

است] دوست نداريد از [خانه＾] آباد به [خانه＾] ويران منتقل گرديد». 
رسول اكرم�فرموده است: 

 Ґليالџق ẂمẀتẂك ґح џضџل Ẁمџل Ẃعџما ا џونẀمџل Ẃعџت Ẃوџل ґه ґدџي→ ґب ∂ ґس→Ẃف→џن ^ ґذ→ￍال џم→ا وџا џتẂو→ џم→Ẃوا ال Ẁر→Ẁك ẂذẀا)
وџ لџبџكџيẂتẀمẂ كџثيґراҐ)؛۳ 

                                                        
^ جمعه،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱

 .۲Ｑ۸＾البيضاء،جلد۸ ،صفحه ↨ ẃـ المحج ۲
ـ همان ،صفحه＾۲℮۱.  ۳



 ۳Ｑ
 

«ب→→ه ي→→اد م→→رگ ب→→اش→→ي→→د ه→→ان! ق→→س→م ب→ه خ→داي→∂ ك→→ه ج→ان→→م ب→→ه دس→ت اوس→ت، اگ→ر آن→چ→ه را 
^ م→→رگ و پ→→س از آن]م→→∂دان→→م ش→م→ا م→→∂دان→س→ت→ي→د، ب→ه ط→ور م→س→لẃ→→م ك→م  ك→→ه م→→→ن[درب→→→اره

م∂خنديديد و زياد م∂گريستيد»! 
ميناҐ)؛۱  џها سẂن ґم ẂمẀتẂلџكџما ا џونẀمџل Ẃعџما ت ґوتџمẂال џن ґم ẀمґهائџبẂال Ẁمџل Ẃعџت Ẃوџل)

اگ→→ر آن→→چ→→→ه را ك→→→ه ش→→م→→ا از م→→رگ م→→→∂دان→→ي→→د چ→→ارپ→→اي→→ان م→→→∂دان→→س→→ت→→ن→د، هي→→چگ→اه گ→او و  »
^ [نم∂يافتيد و] نم∂خورديد».  گوسفند فربها

^ شهوت از كثرت غفلت  غلبه
اگ→→ر اح→→ت→→م→→ال بدهيم ما را فردا به زندان خواهند برد و شكنجه خواهند داد، امشب نه حال 
خ→→واب خ→→واه→→ي→→م داش→→ت و ن→→ه ميل به خورا∑.آيا ما يقين نداريم كه خواهيم مẀرد و ممكن است 
آن م→→→→→رگ، ام→→→→→ش→→→→→ب و ف→→→→→ردا و ي→→→→→− ه→→→→→ف→→→→→ت→→→→→ه و ي→→→→→− م→→→→→اه دي→→→→→گ→→→→→ر ب→→→→→ه س→→→→→راغ→→→→→م→→→→→ان آي→→→→→د و آنگ→→→→→اه م→→→→→ا را ب→→→→→ه 

شكنجهگاه∂ ببرند كه داغ است و سوزان.آن چنان كه خالق ما فرموده است: 
ن→ا  Ẃدџت→ Ẃا أع→→ￍإن ẂرẀف→Ẃك→џي Ẃل→џف џش→اء Ẃنџم џو Ẃن→ ґم Ẃؤ→Ẁي Ẃل→џف џشاء Ẃن→→ џم→→џف Ẃم→→Ẁك→→ґẃب џر Ẃن→→ ґم ق→→ џح→→Ẃال ґل→→Ẁق џو�

قẀها...�؛۲  ґراد Ẁس Ẃم ґهґب џأحاط Ґنارا џين ґمґالￍلظґل
«ب→گ→و: اي→ن ف→رم→ان ح→ق از ج→ان→ب خ→داي→ت→ان رس→ي→ده اس→ت؛ح→ال ه→→ر ك→→ه م∂خواهد آن 
^ ت→ج→اوزگ→ران از م→رز ب→ن→دگ→∂  را ب→→اور ك→→ن→→→د و ه→→→ر ك→→ه م→→→∂خ→→واه→→د ب→→اور ن→→→ك→→ن→→د؛م→ا ب→را

آتش∂ آماده كردهايم كه سراپردهاش آنها را فرا خواهد گرفت...». 
^ كامل م∂خوريم و با آسودگ∂خاطر  ^ خ→→دا، ب→ا اش→ته→→ا ول→∂ م→ا ب→→∂اعت→→ن→ا ب→ه اي→ن ته→→دي→→ده→→ا
م→→→→→→→→→→∂خ→→→→→→→→→→واب→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→م! آن چ→→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→ان ك→→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→وي→→→→→→→→→→∂ اص→→→→→→→→→→الҐ م→→→→→→→→→رگ→→→→→→→→→∂ ن→→→→→→→→→خ→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→م داش→→→→→→→→→ت.از اي→→→→→→→→→ن رو رس→→→→→→→→→ول 

اكرم�فرموده است: 
 Ẃم→→→ Ẁه џو Ẁح→→→ي→→→ل ￍال→→→ر Ẁم→→→ ґي→→→ه→→→ ґف џ^ ґود→→→Ẁن ￍم→→→Ẁم ث→→→→ ґه ґر→→→→ ґآخ Ẃن→→→→ џع Ẃم→→→→Ẁ Ẁ≠ ￍوџا џس→→→→ ґب→→→→ Ẁوم＃ ح→→→→џق→→→→ґل ẁب→→→→ џج→→→→ џع)

)؛۳  џونẀبџعẂل џي
                                                        

 .۲℮Ω＾ـ همان،صفحه ۱
^ كهف،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲

↨ البيضاء،جلد۸ ،صفحه＾۲℮۲.  ẃـ المحج ۳



 ۳⅛
 

ش→→→گ→→→ف→→→ت→→→ا! م→→→ردم→→→→∂ ك→→→ه پ→→ي→→ش رف→→ت→→→گ→→ان→→ش→→ان را در ب→→ازداش→→ت→→→گ→→اه ن→→گ→→→ه داش→→ت→→→هان→→د و م→→ي→→ان  »
^ مشغولند»!  ^ آمادهباش سر دادهاند،ول∂ اينان همچنان به باز بازماندگان نيز ندا

^ سر عقل آوردن اين بازيگران ندا داده است.  ^ دلسوز اله∂ برا و لذا آن مناد
 ẁريع џس ẂمẀكґب ẀرẂي ￍالس џر＃ وџف џس ґرẂهџظ Ẅ∂џلџع ẂمẀت→Ẃنџا џو ＃↨→џن Ẃد→Ẁه ґدار ∂→ґف Ẃم→→Ẁك→ￍنґا Ẁاس→→ẃا ال→ن→ џه→يџا)
 ґبان ґẃرџقẀي џديد＃ و џج ґẃل→Ẁك ґي→ان→ ґبل Ẁي џر џم џق→Ẃال џو џسẂم→ ￍال→ش џو џه→ار→ￍال→ن џو џلẂي→ￍال→ل Ẁم→Ẁت Ẃيџأ џر Ẃد→џق џو

)؛۱   ґجازџمẂال ґدẂعẀبґل џهاز џجẂوا ال د ґعџاџود＃ فẀعẂوџم ґẃلẀكґب ґيانґأتџي џيد＃ و ґعџب ґẃلẀك
^ ه→→س→→→ت→→ي→→د ك→→ه ط→→→ب→→ي→→ع→→ت آن دل دادن و دل ك→→ن→→دن  ^ م→→→ردم! ش→→م→→→ا اك→→ن→→ون در خ→→ان→→→ها «ا
وام در ح→→→ال زوال و رو ب→→→ه ف→→→ن→→→→ا رف→→→ت→→→→ن اس→→→ت.ش→→→م→→→ا س→→→وار ب→→→ر م→→→رك→→→→ب  ẃاس→→→→ت و ع→→→ل→→→∂ال→→→د
^ گ→ش→ت→ن ش→→ب و روز و  →→ي→→ر[زم→→ان]ه→→س→→ت→ي→د ك→→ه شم→→ا را ش→ت→اب→ان م→→∂ب→رد.س→پ→ر ẃس→→ري→→عال→→س
ط→ل→وع و غ→روب خ→ورش→ي→د و م→اه را م→→∂بينيد كه چگونه هر نو را كهنه و هر دور را 
^ پيمودن اين راه دور و دراز  ن→زدي→− م→→∂كنند. اين− به خودآييد و خود را برا

و عبور از اين گذرگاه دشوار آماده سازيد». 
عظمت روح∂ حضرت زينب� 

^ بن∂هاشم حضرت زينب كبر＾�دارد كه بنا  اي→ن ايẃ→ام ان→→تس→→اب ب→ه امẃ ال→م→صائب عقيله
＾االول→→→→→→→→→∂Ẅ س→→→→→→→→→→ال→→→→→→→→→روز والدت آن ح→→→→→→→→→ض→→→→→→→→→رت اس→→→→→→→→→ت.اس→→→→→→→→→ارت  џم→→→→→→→→→اد→→→→→→→→→→ Ẁب→→→→→→→→→→ر ن→→→→→→→→→→ق→→→→→→→→→→ل،روز پ→→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→→ج→→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→→اه ج
زي→ن→ب�ب→→هراس→ت→∂ م→ب→يẃ→ن راز ش→هادت حضرت امام حسين�شد و هدف اصل∂ از شهادت را 
ل شد؛ بيش  ẃب→ه ج→→ه→ان→→ي→ان ن→→شان داد.اگر بگوييم مصائب∂ را كه زينب�در نهضت كربال متحم
→ل ش→د اغ→راق ن→→گ→فت→→هاي→م زي→را در تم→→ام م→ص→ائ→→ب روز ع→اش→→ورا  ẃاز م→→ص→→ائ→→ب→∂ ب→ود ك→ه ح→س→ي→ن�م→ت→ح→م
^ را پس از عاشورا خواهر  ا مصائب بسيار دشوار ẃاي→ن خ→واه→→ر و ب→رادر ش→ري→→− يك→→دي→گ→ر ب→ودند ام
→→→→→ل ش→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→رادر ه→→→→→ي→→→→→→چي→→→→→→− از آن→→→→→ه→→→→→ا را ن→→→→→دي→→→→→د!در رأس آن م→→→→→ص→→→→→ائ→→→→→ب اي→→→→ن→→→→ك→→→→ه ه→→→→رگ→→→→ز ام→→→→ام  ẃم→→→→→ت→→→→→ح→→→→→م
 ^ →→→→→ا زي→→→→→ن→→→→→→ب�ب→→→→→رادر ẃه→→→→→م→→→→→چ→→→→→ون خ→→→→→ود را از دس→→→→→ت ن→→→→→→داد؛ام ^ ح→→→→→→س→→→→→ي→→→→→→ن�در روز ع→→→→→اش→→→→→ورا ب→→→→→رادر

^ زمين آغشته به خون ديد.  همچون حسين�را با تن ب∂سر رو
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۷۷،صفحه＾۱۷۷.  ۱



 ۳۷
 

→→→→→→ا  ẃن→→→→→→ي→→→→→→زه از ب→→→→→→رادران و ف→→→→→→رزن→→→→→→→دان→→→→→→ش را ن→→→→→→دي→→→→→→د ام ^ ^ ب→→→→→→اال ^ ب→→→→→→→ري→→→→→→→ده ام→→→→→→→ام ح→→→→→→→س→→→→→→→ي→→→→→→→→ن�س→→→→→→→ره→→→→→→→ا
^ جانگداز  زي→ن→ب�از ك→رب→→ال ت→→ا ك→وف→ه و ش→ام مي→→ان ش→ه→ر و ب→→ي→اب→ان روزه→ا و ه→→فتهها آن صحنهها
→→→→ا  ẃدژخ→→→ي→→→م→→→→ان ن→→→ش→→→ن→→→ي→→→→د ام ^ ^ ي→→→→ت→→→→ي→→→→م→→→→→ان را زي→→→→ر ت→→→→ازي→→→→ان→→→→→هه→→→→ا را م→→→→ش→→→→اه→→→→→ده ك→→→→رد.ام→→→→→ام ح→→→→س→→→→ي→→→→ن�ن→→→→ال→→→→→هه→→→→→ا
^ ج→→→→→→ان→→→→→س→→→→→وز را م→→→→→∂ش→→→→→ن→→→→→ي→→→→→→د و چ→→→→→ه خ→→→→→ون دله→→→→→ا م→→→→→→∂خ→→→→→ورد! و ب→→→→االخ→→→→ره ام→→→→ام  زي→→→→→ن→→→→→ب�آن ن→→→→→→ال→→→→→→هه→→→→→→ا
 ẃ∂→→ا زي→→ن→→ب�س→→ن→→گ→→ي→→ن→→∂ اس→→→ارت را ط ẃل ك→→رد ام→→ ẃح→→→س→→→ي→→→ن� س→→→ن→→گ→→ي→→ن→→∂ ش→→ه→→→ادت را ي→→→− روز ت→→ح→→م
→→→ل ن→→م→→ود! و ح→ي→رتان→→گ→ي→زت→ر اي→ن ك→→ه در ع→ي→ن داش→ت→ن اي→ن ب→→ار  ẃم→→اهه→→ا ت→→ح→→م Ґروزه→→→ا و ه→→ف→→ت→→→هه→→ا و اح→→ي→→→ان→→ا
س→→→ن→→→گ→→→ي→→→ن ب→→→ر دوش، ه→→→ي→→چگ→→اه ت→→ع→→→ادل روح→→∂ خ→→ود را از دس→→→ت ن→→→داد و در ه→→م→→→ه ج→→ا و در ه→→م→→ه ح→→ال 

^ اله∂اش بود، انجام داد.  آنچه وظيفه
→→ف ب→→ه س→ك→وت ب→ود سك→→وت  ẃف ب→→→ه ح→→رف زدن ب→→ود ح→→رف زد،آن→→ج→→ا ك→→ه م→→وظ→→ ẃآن→→ج→→ا ك→→ه م→→وظ
^ ك→→ردن ب→→ا دش→→م→→ن ب→→ج→→→ا،م→→→الي→→م→→ت داش→→ت→ن ب→ا  ^ ح→→→س→→اب ب→→ود.ت→→ن→→د ك→→رد.ت→→م→→ام رف→→ت→→ار و گ→→ف→→→ت→→ارش رو
دش→م→ن ب→ج→ا؛ اح→ي→ان→→اҐ ك→ه الزم م→→∂ش→د گريه كند گريه م∂كرد و هرگز سخن∂ حاك∂ از گاليه از 
خ→دا و ي→ا ت→ذلẃ→→ل در پ→ي→ش دشم→→ن از زب→ان م→→ب→ارك→ش ص→ادر ن→→ش→د! ب→لكه با شهامت روح∂ عجيب به 

پسر زياد در كوفه فرمود: 
)؛  Ґميال џج ẃالґا ẀتẂأي џما ر)

^ نديدم».  «من [از خدا] جز زيباي∂ چيز
^ خ→ود را در پ→يشگاه خدا خواه∂ ديد و در شام هم به  ^ ذلẃت و خ→وار و ت→و ب→ه ه→م→ي→ن زود

يزيد فرمود: 
)؛۱  џ−џيخґب Ẃوџت ẀرґثẂكџت Ẃسџا џو џ−џيع ґرẂقџت Ẃم ґظẂعџت Ẃسџا џو џ∑ џر Ẃدџق Ẁر ґغ Ẃصџت Ẃسџال ∂ẃنґا)

م→→ن آن ق→→در ت→→و را ك→→وچ→− م→∂ش→م→ارم ك→→ه ب→→ه خ→ودم اج→ازه نم→→∂ده→→م ب→→ا ت→و ه→→مس→خ→ن 
^ پ→→→→ي→→→→→ش→→→→ام→→→د ح→→→وادث  →→→→∂ ت→→→→وب→→→→ي→→→→خ→→→→→ت ك→→→→→ن→→→→م ول→→→→→∂ چ→→→→ه ك→→→→ن→→→→م ك→→→→ه م→→→→ق→→→→ت→→→→→ض→→→→ا ẃگ→→→→ردم و ح→→→→ت

اينچنين شد كه اينجا سخن بگويم. 
يẂها  џو џخџا џها وґẃمẀا џيها وґبџا џها و ґẃد џج Ẅ∂لџع џو Ẅ^ ينџبґ الكẀبر џز Ẅ∂џلџع ґẃل џص ẃهمẃللџا

→ل ل→ول→يẃ− الف→رج و اج→ع→ل→ن→ا م→ن ا├→ن→ت→ظ→ري→ن ل→ظ→هوره و اجعل خاتم↨  ẃج→ џن→ا ع→ẃرب
                                                        

ـ نفس المهموم،صفحه＾۲۸۲.  ۱



 ۳۸
 

امرنا خيراҐ و صلẃ عل∂ محمẃد و آل محمẃد؛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱  
 џ−ґولئẀيد＃ ا ґد џق＃ جẂل џخ ґﾳ→џا ل→ￍأ إن Ґراب→ا→Ẁا ت→ￍن→Ẁأ إذا ك Ẃم→Ẁ Ẁ≠ Ẃو→→џق ẁب→ џج→→џع→→џف Ẃب→ џج→→Ẃع→→џت Ẃإن џو  ۵ 

 Ẁح→اب→ Ẃأص џ−→ґول→→ئẀا џو Ẃم→→ ґه→→ ґن→→اق→→ Ẃأع ґﾭ Ẁالل→→ Ẃغ Ẃاأل џ−→→ґول→→ئẀا џو Ẃم→→ґ ґẃ╪ џر→→ ґوا ب Ẁر→→џف→→џك џي→→ن ґذ→→ￍال
 ۵۷ џون Ẁدґا خالｿґف ẂمẀه ґارￍالن

بآور،گ→ف→ت→ار آن→هاس→ت ك→ه م∂گ→وي→ن→د: آي→ا م→ا وق→ت→∂  ẃب م∂ك→ن→∂،ت→ع→ج→ ẃت→ع→ج ^ � و اگ→→ر از چ→→ي→→ز
^ باز م∂گرديم؟آنها كسان∂ هستند كه  خا∑ شديم[بار ديگر زنده م∂شويم و]به آفرينش جديد
ب→ه پروردگارشان كفر ورزيدهاند و آنها هستند كه غل و زنجيرها در گردنشان هست و آنها هستند 

^ هميشه در آن خواهند ماند.  كه ياران آتشند و برا

                                                        
 .Ｑ＾رعد،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۳۹
 

^ پروردگار  مقصود از آفرينش انسان،نيل به لقا
 ^ ^ رع→د ه→→م از آن ج→→م→ل→ه اس→ت ق→سم→→ت ع→م→ده →يẃ→ه ك→ه س→وره ẃم→ك ^ ق→→ب→→الҐ ب→→→ي→→ان ش→→د: س→ورهه→ا
م→→→ب→→→اح→→→ث→→→ش→→ان ب→→ر م→→ح→→ور اص→→ول ع→→→ق→→اي→→د دور م→→→∂زن→→→د؛ت→→وح→→ي→→د،م→→ع→→اد،وح→→→∂ و ن→→ب→→وẃت.در آي→→ات پ→→→ي→→ش→→ي→→ن 
^ ع→ل→م و ق→درت و ح→كم→→ت خ→دا در ع→الم ارائه شد كه اگر انسان سليمالعقل  ق→س→م→ت→∂ از نش→→ان→→هه→→ا
خ→→→→→ال→→→→→→∂ از ل→→→→→ج→→→→→اج و ع→→→→→→ن→→→→→اد در اي→→→→→ن ن→→→→→ظ→→→→ام ح→→→→ي→→→→رتان→→→→گ→→→→ي→→→→ز ك→→→→→ائ→→→→ن→→→→ات ب→→→→ي→→→→ن→→→→→دي→→→→→ش→→→→د،پ→→→→→∂ م→→→→∂ب→→→→رد ك→→→→ه اي→→→→ن 
^ ان→→→س→→ان (ك→→ه م→→ق→→ص→→ود  ^ ع→→ل→→ي→→م و ق→→دي→→ر و ح→→→ك→→ي→→م دارد و چ→→ون ح→→ك→→ي→→م اس→→→ت ب→→→اي→→→د ب→→را ẃ→→ر ع→→→ال→→→م،م→→دب
^ زندگ∂ به دستش بدهد تا او راه  اص→ل→∂ از آف→رينش اين نظام است) قانون وضع كرده و برنامه
^ «پ→→روردگ→→→ار» اس→→ت ن→→ائ→→ل گ→→ردد و وض→→ع ق→→ان→→ون ن→→ي→→ز  را گ→→→م ن→→→→ك→→→ن→→د و ب→→→ه ه→→دف از خ→→ل→→ق→→ت→→ش ك→→ه ل→→ق→→→ا
م→→س→→ت→→ل→→زم ك→→ي→→ف→→ر و پ→→اداش اس→→ت.ي→→ع→→ن→→∂ م→→ط→→ي→→ع ق→→ان→→ون ب→→اي→د پ→اداش ب→ب→ين→→د و م→ت→خ→لẃ→→ف از آن اس→ت→ح→ق→اق 
^ ب→ودن م→ط→ي→ع و م→ت→خ→لẃ→→ف در ب→راب→ر ق→ان→ون، الزم→→هاش ل→غ→ويẃ→ت ج→ع→ل ق→→ان→ون  ك→→ي→→ف→→ر دارد وگ→→رن→→ه م→→س→او

ه از اقدام به كار لغو است!چنان كه فرموده است:  ẃاست و قانونگذار حكيم،منز
 Ẃأم ґض ẂرџالẂ ي→نџ فґ→∂ ا ґد ґسẂف→ Ẁم→Ẃال→џك ґح→ات→ґال→→ ￍوا ال→ص→Ẁل ґم→ џع џوا و→Ẁن→џآم џي→ن ґذ→ￍال Ẁل→ џع→→ Ẃج→→џن Ẃأم�

�؛۱   ґار ￍجẀفẂالџك џينґقￍت ẀمẂال Ẁلџع Ẃجџن
^ پرهيزكار  «آي→→ا م→ا م→ردم م→ؤم→ن ص→ال→→حال→عم→→ل را ب→ا م→ف→س→دي→→ن ف→→∂ االرض، و ان→س→انه→ا

^ تبهكار يكسان قرار م∂دهيم»؟  را با آدمها
خير!اين، عمل∂ ظالمانه است. 

وا...�؛۲  Ẁرџفџك џين ґذￍال نџظ џ−ґذل...�
ه از اين هستيم! منتها كيفر و پاداش ما در  ẃاين، گمان كافران است... و ما منز...

دنيا نخواهد بود؛بلكه در عالم پس از مرگ عمل∂ خواهد شد: 
�؛  џونẀق ￍرџفџت џذ＃ يґئџمẂوџي Ẁ↨џاع ￍالس ẀومẀقџت џمẂوџي џو�

«روز قيامت كه بپا شد؛آن روز است كه [مطيع و متخلẃف] از هم جدا م∂شوند». 
�؛   џون Ẁرџب ẂحẀي ＃↨ џضẂو џر ∂ґف ẂمẀهџف ґحاتґال ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍا الￍأمџف�

                                                        
^ ص،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۲۷.  ۲



 ℮Ω
 

^ ب→ه→ش→ت→∂]ش→اد و م→س→رور  «آن→→ه→→→ا ك→→→ه م→→ؤم→→ن ص→→→ال→→ح ال→ع→م→ل ب→ودهان→د،در ب→اغ→∂[از ب→اغه→ا
خواهند بود». 

 ґذاب→џع→Ẃال ґﾭ џ−→ґول→ئẀا→џف ґ↕ џر→ ґخ Ẃاآل ґق→اء→→→ґل џن→→ا و→→ ґآي→→ات→→ ґوا ب→→Ẁب ￍذ→→џك џوا و Ẁر→→џف→→џك џي→→ن ґذ→→ￍا ال→→→ￍأم џو�
�؛۱   џون Ẁر џض ẂحẀم

 ^ «و امẃ→→ا آن→ان ك→→ه ك→→اف→ر ب→وده و آي→ات م→→ا و دي→دار آخ→رت را ت→ك→ذي→ب ك→ردهان→د؛ب→را
عذاب احضار خواهند شد». 

اعتقاد به معاد از مسائل مسلẃم عقل∂ 
^ پ→→→اداش و ك→→ي→→ف→→→ر م→→طي→→ع→ان و م→ت→خ→لẃ→→ف→ان  اي→→ن ص→→ري→→ح ق→→رآن ك→→→ري→→م اس→→→ت ك→→→ه م→→∂ف→→رم→→اي→→د: ج→→ا
ن→س→بت به دين خدا،عالم پس از مرگ است نه عالم دنيا و جريان امر در دنيا نيز روشنگر همين 
ح→ق→ي→ق→ت اس→ت ك→ه نه اطاعت كاران فرمان خدا در دنيا به پاداش خود م∂رسند و نه گردنكشان 

از فرمان خدا كيفر داده م∂شوند. 
^ مطيع فرمانبر به  آر＾،نه فرعون متمرẃد گردنكش،در دنيا به عذاب مبتال شد و نه موسا
پاداش خود نائل گرديد.نه معاوي↨ بن اب∂سفيان ضدẃ خدا در دنيا كيفر ديد و نه عل∂ẃ بنابيطالب 
^ ف→→ان→→∂ در ح→→بẃ خ→→دا ب→→ه پ→→اداش ب→→ن→→دگ→→∂ خ→→ود ن→→ائ→→ل گ→→ردي→→د.م→→ع→→اوي→→ه ب→→ي→→س→→ت س→→ال ب→→ه ح→→كومت  ب→→ن→→ده
^ از دن→→→→ي→→→→ا رف→→→→ت و ام→→→→ام ع→→→→ل→→→→∂ẃ ب→→→→ن  ^ خ→→→→→وي→→→→→ش، آزادان→→→→→ه ادام→→→→→ه داد و ب→→→→→دون ه→→→→→رگ→→→→→ون→→→→→ه ك→→→→→ي→→→→→ف→→→→ر ج→→→→→ائ→→→→→ران→→→→→ه
^ سراسر رنج و تعب، بدون هرگونه پاداش∂، چشم از اين جهان فرو  ابيطالب�نيز پس از عمر
^ ح→→ك→→م ع→→ق→→ل اي→→ن اس→→ت ك→→ه ب→→اي→→د خ→→ال→→ق حكيم در  ب→→س→→ت!!از اي→→ن روس→→ت ك→→ه م→→∂گ→→وي→→ي→→م: م→→ق→→ت→→ض→→ا
^ خود را  فان از قانون حكيمانه ẃداش→→ت→→ه ب→→اش→→د ك→→ه م→→ط→→ي→→ع→→ان و متخل ^ ^ اي→→ن دن→→ي→→ا ع→→ال→→م دي→→گ→→ر م→→اورا
џل او لغو خواهد بود و حكمت خودش زير  آنجا به كيفر و پاداش برساند، وگرنه جعل قانون از قґب

سؤال خواهد رفت! 
^ م→→ع→اد و اعت→→ق→اد ب→ه ع→ال→م ج→زا و ث→واب و ع→→ق→اب، پ→س از  اي→→ن→→ج→→اس→→→ت ك→→ه م→→→∂گ→→→وي→→ي→م: م→س→ئل→→ه

^ عليم و حكيم از مسائل مسلẃم عقل∂ است.  ẃر اعتقاد بهوجود مدب
                                                        

^ روم،آيات℮۱تا⅛۱.  ـ سوره ۱



 ℮۱
 

^ حكم عقل  اعتقاد به نبوẃت و امامت،مقتضا
^ كه آن خالق عليم حكيم وضع كرده كه  اي→→ن→→− م→→∂روي→→م به سراغ آن قانون حكيمانها
 ^ آن چگونه به دست عالم انسان بايد برسد؟آنجا هم م∂گوييم: عالم انسان از آن نظر كه دارا
^ م∂باشد، نم∂تواند تماسẃ و ارتباط مستقيم با ذات اقدس ارفع حضرت  نقص و ضعف وجود
ـ برقرار كند،طبعاҐ الزم م∂شود آن  ^ از علوẃ و كبريا قرار گرفته است  ـ ك→→ه در اع→→ال م→→رتبه خ→→ال→→ق 
^ او را مشتمل بر  خالق عل∂ẃ كبير از ميان افراد بشر كس∂ را برگزيند كه خودش ساختمان وجود
^ اله∂اش با حضرت خالق در ارتباط باشد و  ^ ساخته باشد تا او از جنبه ^ اله∂ و بشر دو جنبه
^ خالق را كه همان دين است،  ^ بشر＾اش با عالم انسان تماسẃ بگيرد و قانون حكيمانه از جنبه
^ ن→→بوẃت است و چنان كه  از ط→→ري→→ق وح→→∂ دري→→اب→→د و آن را ب→→ه ع→→ال→→م ان→→س→→ان اب→→الغ ن→→م→→اي→→د و اي→→ن م→→ع→→ن→→ا
^ حكم عقل است! و نب∂ẃ و پيامبر نيز از آن جهت كه بشر است و بايد  م∂بينيم، اين هم مقتضا
^ دو  ^ دارا ^ از ب→→→ش→→→ر ك→→→ه ه→→م→→ان→→ن→→د و از دن→→→ي→→→ا ب→→→رود،ب→→→از ب→→→ه ح→→→ك→→→م ع→→→ق→→→ل الزم م→→→∂ش→→→ود پ→→→س از او ف→→→رد
^ باشد؛ جانشين او گردد تا دين پيامبر را كه تا آخرين روز عمر دنيا بايد در  ^ اله∂ و بشر جنبه
^ ب→→اش→→د، تبيين و اجرا نمايد و اين همان اعتقاد به امامت و  ^ ح→→اك→→م و ج→→ار ^ ب→→ش→→ر م→→ي→→ان ج→→ام→→ع→→ه

^ حكم عقل است.  واليت است كه همانند اعتقاد به قيامت و نبوẃت، مقتضا

تأثير اعتقاد به قيامت در اصالح اخالق آدميان 
^ وح→∂ تش→→ري→ع→∂ اس→ت ول→∂ ارتباط اله∂  ẃ→→ه ارتب→→اط ال→ه→∂ پ→ي→ام→ب→ر ب→ا ع→ال→→م رب→وب→→∂ ب→ه گ→ون→ه ال→ب→ت
 ^ ^ اله→→ام و ي→→ا وح→→∂ ت→ب→ي→ي→ن→∂ است.تا اينجا ديديم اصول اعتقاد وج→لẃ ب→→ه گ→ون→→ه ẃام→ام ب→ا ع→ال→م اهللا ع→ز
ẃ→صل→→ن→د؛آن گ→ون→ه ك→ه اع→ت→ق→اد ب→→ه ت→وح→ي→د،آدم→∂ را از ط→ري→ق  ^ زن→→ج→→ي→→ر ب→→ه ه→→م م→ت م→→ا ه→→م→→چ→→ون ح→→ل→→ق→→→هه→→→ا
اس→ت→ل→زام ع→ق→ل→∂ ت→ا اع→→ت→ق→اد ب→ه ام→ام→ت پ→ي→ش م→→∂ب→رد و از آن س→→و ان→→ك→ار ام→ام→ت نيز سر از انكار توحيد 
ـ ه→→→م→→ان  →→ه ب→→ه اي→→ن ن→→ك→→→ت→→ه ه→→م الزم اس→→ت ك→→ه اص→→ل اع→→ت→→ق→→→اد ب→→ه ق→→ي→→ام→→ت و روز ج→→زا،  ẃدر م→→→→∂آورد. ت→→وج
ا از  ẃاز اص→→ل ت→وح→ي→د و اعت→→ق→اد ب→→هوجود خالق∂ حكيم است ام ^ ـ نش→→أت گ→رف→ت→ه گ→ون→ه ك→ه بي→→ان ش→د 
ن→ظ→ر س→ازن→→دگ→∂ انس→→ان و اص→→الح اخ→→الق و اعم→→ال و＾، اث→رگ→ذار＾، از آنґ اع→تق→→اد ب→→ه ق→يامت و روز 
حس→→اب و كت→→اب است! يعن∂ تنها اعتقاد بهوجود خداوند عليم قدير حكيم، اكثريẃت آدميان را 



 ℮۲
 

^ از گ→→→→ن→→→اه→→→ان  ك→→→→ه م→→→→ق→→→→ه→→→→ور ش→→→→ه→→→→وات ن→→→→ف→→→→س→→→→ن→→→→→د، ت→→→→اب→→→→→ع ف→→→→رم→→→→ان ن→→→→م→→→→→∂ك→→→→→ن→→→→د و آن→→→→ه→→→→ا را وادار ب→→→→ه خ→→→وددار
نم∂نمايد. 

ت و ب→هج→→ت ب→→ه→ش→ت  ẃم س→→وزان و ط→→م→ع رس→→ي→دن ب→ه زن→دگ→∂ غ→رق در ل→ذ→→ ẃت→→رس از ع→→ذاب ج→→ه→→ن
 ^ ذات زودگذر دنيو ẃاز تلذ ^ →ل رنج بندگ∂ و خوددار ẃج→اودان اس→ت ك→ه آدم→∂ را وادار ب→→ه ت→ح→م
ẃ→→ت ن→→س→→→ب→→ت ب→→→ه خ→→ال→→ق و  ^ ه→→→س→→ت→→→ن→→د ك→→ه در اوج م→→ع→→رف→→ت و م→→ح→→ب ẃ→→→ه اق→→→ل→→→يẃ→→→→ت ب→→→س→→→→ي→→→ار ن→→→ادر م→→→∂ن→→→م→→→اي→→→→د.ال→→→ب→→→ت
^ آن→→→ه→→ا در ع→→ب→→→ادت خ→→دا، ن→→ه ت→→رس از ج→→→ه→→نẃ→→م اس→ت و ن→ه ط→م→ع  م→→ع→→ب→→ودش→→ان ق→→رار گ→→رف→→ت→→هان→→د و ان→→گ→→ي→→زه
^ خ→دا، اق→→دام ب→ه ان→ج→ام وظ→→اي→ف  ẃ→→ت ب→ه خ→→دا و جل→→ب رض→ا ^ م→ح→ب رس→→ي→→دن ب→→ه ب→→ه→→ش→ت!ب→ل→ك→ه ت→نه→→ا رو

بندگ∂ م∂نمايند و م∂گويند: 
 Ґال Ẃهџا џ−Ẁت Ẃد џج џو Ẃلџب џ−ґت ￍن џج ∂ґف Ґا џع џم џال ط џو џ∑ґنار Ẃن ґم ҐفاẂو џخ џ−Ẁت Ẃدџب џما ع ∂→→ ґل→→هґا)

)؛۱  џ−Ẁت Ẃدџبџعџف ґ↕ џباد ґعẂلґل
«پ→→→روردگ→→→ارا! م→→→ن ت→→→→و را ب→→→→ه ع→→→لẃ→→→ت ت→→رس از آت→→ش→→ت و ي→→ا ب→→ه ط→→م→→→ع رس→→ي→→دن ب→→→ه ب→→ه→→ش→→ت→→ت 

^ عبادت يافتم و عبادتت نمودم».  عبادت نكردهام؛بلكه تو را شايسته
ق دادن مقصودشان در روح و  ẃك→→الم→شان ناتوانيم تا چه رسد به تحق ^ م→ا از ف→ه→مي→→دن مع→→ن→ا
^ م→ردم  ^ ك→→ه اعت→→ق→اد ب→ه ق→ي→ام→→ت در اص→→الح اخ→→الق و اع→→م→ال ت→وده ج→→ان→→→م→→ان!ح→→اص→→ل آن ك→→→ه ت→→أث→→ي→→ر

دارد؛اعتقاد به خدا آن تأثير را ندارد.خدا هم فرموده است: 
 џمẂو→→ џوا ي→→ Ẁس→→џم→→ا ن→→ ґب ẁي→→→د ґد→→→ џش ẁذاب→→→ џع Ẃم→→→ Ẁه→→→џل ґاهللا ґي→→→ل→→→ ґب→→→ џس Ẃن→→→ џع џون→→→ل→→→ ґض→→→ џي џي→→→ن ґذ→→→ￍال ￍإن...�

�؛۲  ґساب ґحẂال
«...آن ك→→س→→ان→∂ ك→ه از راه خ→دا م→ن→ح→رف م→→∂ش→ون→د و س→ران→ج→ام ب→ه ع→ذاب ش→دي→د خ→دا 

مبتال م∂گردندبه سبب اين است كه روز حساب را فراموش كردهاند». 
^ ش→→→ري→→→→ف→→→ه،ع→→→لẃ→→→ت اص→→ل→→∂ ان→→ح→→راف از راه ح→→ق و اب→→ت→→→ال ب→→ه ع→→ذاب را، ن→→س→→ي→→→ان روز ح→→س→→→اب  آي→→→→ه
→→→ا اع→→ت→→→ق→→اد ب→→ه  ẃف→→→∂ م→→→∂ك→→→ن→→→د ن→→→ه ن→→→س→→→ي→→→→ان خ→→→→دا!اع→→→ت→→→ق→→→اد ب→→→ه خ→→→دا م→→→→ن→→→ش→→→أ اع→→→→ت→→→ق→→→اد ب→→→ه ق→→→→ي→→→ام→→→ت م→→→∂ش→→ود ام ẃم→→→ع→→→ر
ق→→→→→ي→→→→ام→→→→ت،ت→→→→ول→→→→ي→→→→د ح→→→→→الت خ→→→→وف و رج→→→→ا در ان→→→→س→→→→→ان ن→→→→م→→→→وده و او را آدم م→→→→→∂س→→→→→ازد! و ب→→→→ه ت→→→→ع→→→→→ب→→→→ي→→→→ر＾،در 

                                                        
ـ واف∂،جلد۳،صفحه＾۷.  ۱
^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۲



 ℮۳
 

→→ا در ح→ك→م→ت  ẃت→وح→ي→د و اع→تق→→اد ب→→هوج→ود خ→→داون→→د ح→كي→→م اس→ت؛ ام ґح→ك→م→ت نظ→→ر＾، اص→→الت از آن
^ مورد  ع→م→ل→∂، اص→الت از آنґ اع→تق→→اد ب→ه روز حس→→اب و ح→تميẃت كيفر و پاداش است!اين− آيه

بحث م∂فرمايد: 
�؛  يد＃ ґد џق＃ جẂل џخ ∂ґفџا لￍأ إن ҐراباẀا تￍنẀأ إذا ك ẂمẀهẀل Ẃوџق ẁب џجџعџف Ẃب џجẂعџت Ẃإن џو�

^ ب→ش→ن→و＾، سخ→→ن اي→ن م→ردم [م→نك→→ر ق→ي→ام→ت] را  «اگ→ر خ→واس→ت→∂ س→خ→ن ش→گف→→تان→گ→ي→ز
ب→ش→ن→و ك→ه م→→∂گ→وي→ند آيا وقت∂ ما [مرديم و] خا∑ شديم، ممكن است [از نو زنده 

شويم و] آفرينش∂ تازه به خود بگيريم»؟! 
مردم منكر قيامت،مشكل بزرگ انبيا� 

^ است→→ب→ع→اد� و  م→→ش→→ك→ل ب→زرگ→∂ ك→ه انب→→ي→ا�در ه→ر زم→→ان ب→ا آن م→واج→ه ب→ودهان→د، ه→م→ي→ن م→س→ئل→→ه
م→→→ردم زم→→ان ن→س→ب→ت ب→ه م→→ع→اد جس→→م→ان→∂ ب→وده اس→ت.ان→ب→يا�م∂خواستند آنها را از طريق  اس→ت→ن→ك→ار� 
م→ع→ت→ق→د ساختن به معاد و حيات پس از مرگ و بهشت و جهنẃم، مẀلزџم به اصالح اخالق و اعمال 
^ گ→ون→اگ→ون از ق→ب→ول آن س→ر ب→از م→→∂زدن→د! از ج→→م→ل→ه م→→∂گ→فت→→ن→د:اي→→ن م→گ→ر  ب→→ن→→م→→اي→→ن→د،آن→→ه→ا ب→ه ب→ه→ان→→هه→→ا
ش→→→دن→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه آدم→→→∂ پ→→→س از م→→→ردن و پ→→→وس→→→ي→→دن و خ→→ا∑ ش→→دن،ب→→ه ش→→→ك→→ل و ص→→ورت اوẃل خ→→ود 
راҐ از زب→→→→ان اق→→→→وام در ه→→→→ر زم→→→→→ان ن→→→→ق→→→→ل  ẃب→→→→→رگ→→→→→ردد و از ن→→→→و آدم ب→→→→ش→→→→ود؟اي→→→→ن س→→→→خ→→→→ن را ق→→→→رآن ك→→→→ري→→→→م م→→→→ك→→→→ر

م∂كند كه: 
ق＃  ￍزџمẀم ￍل→Ẁك Ẃم→Ẁت→Ẃق ґẃز→Ẁإذا م Ẃم→Ẁك→Ẁئ→ ґẃب→џن→Ẁل＃ ي Ẁج џر Ẅ∂ل→ џع Ẃم→Ẁك→ل Ẁد→џن Ẃل→џوا ه Ẁر→џف џك џي→ن ґذ→ￍال џق→ال џو�

�؛۱   يد＃ ґد џق＃ جẂل џخ ∂ґفџل ẂمẀكￍإن
^ ت→م→سخ→→ر و اس→ت→ه→زا ب→ه ي→ك→دي→گ→ر م→→∂گف→→ت→ن→د:آي→→ا م→→∂خواهيد شما را  «ك→اف→ران از رو
^ م→∂زن→د و] م→→∂گ→وي→د: ش→ما وقت∂ مرديد و  ^ بب→→ري→م ك→ه [ح→رف ن→وظ→ه→ور ن→زد م→رد
^ رف→→→ت و ي→→→→ا ج→→زء ب→→دن  ^ از ذرات ب→→→دن→→→ت→→→ان ب→→→→ه گ→→→وش→→→ها ها ẃم→→→ت→→→→الش→→→∂ ش→→→دي→→→د [و ه→→→→ر ذر
ل خ→→→→→→ود ب→→→→→→→ر  ẃح→→→→→→→ي→→→→→→→وان→→→→→→→∂ ش→→→→→→→د، دوب→→→→→→→اره زن→→→→→→→ده م→→→→→→→→∂ش→→→→→→→وي→→→→→→د و] ب→→→→→→ه ش→→→→→→ك→→→→→→→ل و ص→→→→→→ورت او

                                                        
� استبعاد: بعيد دانستن. 

� استنكار: نپذيرفتن. 
^ سبأ،آيه＾۷.  ـ سوره ۱



 ℮℮
 

م∂گرديد»؟ 
 ^ →→→∂ م→→→∂ك→→ردن→→د و ب→→را ẃاي→→→ن م→→→ط→→→ل→→→→ب را ب→→→ه ع→→→ن→→→وان ي→→→− ح→→→رف ن→→→ام→→ع→→ق→→ول غ→→ي→→ر ق→→اب→→→ل ام→→ك→→→ان ت→→ل→→ق

∂ م∂فرمايد:  ẃاين تلق ^ يكديگر بازگو م∂نمودند.قرآن در مقام تخطئه
�؛  Ẃم ґهґẃ ب џرґوا ب Ẁرџفџك џين ґذￍال џ−ґولئẀا�

اي→ن→ان ه→م→ان→ان→ند ك→ه ن→سب→→ت ب→ه پ→روردگ→ارش→ان كف→→ر ورزي→ده و او را ب→→ه ص→→فات كمال از علم و 
ق→درت و حك→→م→ت ن→→ش→ن→اخت→→هان→د و ن→دانستهاند آن كس كه خود آنها را خلق كرده يعن∂ از نيست∂ 
^ خ→→→ا∑ه→→ا و در م→→→ي→→ان ام→→واج ه→→وا و ق→→ط→→رات  ب→→→ه ه→→→→س→→→ت→→→∂ آورده و ذرẃات ب→→→→دن آن→→→ه→→→ا را ك→→ه در الب→→→هال
^ ك→→رده و ب→→ه اي→→ن ص→→ورت ف→→→ع→→ل→→∂ ك→→ه ان→→س→→→ان→→∂ ه→→س→→ت→→ن→→→د در آورده  آبه→→→ا پ→→راك→→ن→→ده ب→→وده، ج→→م→→→عآور
اس→ت،ه→→م→ان ك→س اي→→نه→ا را م→→∂م→ي→ران→د و در دل خ→→ا∑ م→→∂پ→وس→ان→د و ذرẃات ب→→دنشان را در همه جا 
 ^ پ→راك→ن→ده م→→∂س→ازد و ب→ار دي→→گ→ر آن ذرẃات پ→راكن→→ده را ك→ه از ج→اي→گاهشان آگاه است، جمعآور

م∂كند و از نو انسان∂ م∂سازد! 
^ پ→راك→ن→دهه→ا و پ→راك→ن→ده  ق→→ات و ت→→ف→→ري→→ق م→→ج→→ت→→م→→→ع→ات ي→ع→ن→∂: گ→ردآور ẃآر＾،اي→→ن ج→→م→→ع م→→ت→→ف→→ر
س→اخ→ت→ن گ→رد آم→دهه→ا ك→ار هم→→ي→ش→گ∂ اوست چون او هم علمش محيط بر همه جا و هم قدرتش 

نافذ در همه كار است. 
لẂما�Ґ؛۱  ґء＃ ع Ẃ∂ џش ґẃلẀكґب џأحاط Ẃدџق џاهللا ￍأن џو ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẅ∂لџع џاهللا ￍأن...�

بازگرداندن آسانتر از ايجاد كردن 
...�؛۲  ґهẂيџل џع ẀنџوẂأه џوẀه џو Ẁه Ẁيد ґعẀي ￍمẀث џقẂل џخẂا ال Ẁؤ џدẂب џي ^ ґذￍال џوẀه џو�

«او ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→ه آف→→ري→→ن→→ش را آغ→→از م→→∂ك→→ن→→د و س→→پ→→س آن را ب→→از م→→∂گرداند و اين 
^ او آسانتر است...».   [بازگرداندن] برا

ẃ→→→ه اي→→→ن س→→→خ→→→ت→→→∂ و  ^ آس→→→انت→→→ر از اب→→→داء آن اس→→→ت.ال→→→ب→→→ت ^ ه→→→ر ك→→→ار زي→→→را ط→→→ب→→→ي→→→ع→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه اع→→→اده
^ ت→→ق→→ري→→ب ب→→ه ذه→→ن م→→اس→→ت وگ→→رن→→ه در ج→→ن→→ب ق→→درت  آس→→→ان→→→∂ ك→→→ار از ل→→→ح→→→اظ ق→→→درت م→→→ح→→→دود م→→ا و ب→→را
^ يس اين حقيقت با بيان∂  ^ مباركه ^ ندارد!در سوره ر ẃنامحدود خدا كه سخت∂ و آسان∂ تصو

                                                        
^ طالق،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۱

^ روم،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲



 ℮Ｑ
 

سادهتر و قاطعتر آمده كه: 
�؛۱   ẁينґبẀم ẁيم ґص џخ џوẀإذا هџف ＃↨џفẂطẀن Ẃن ґم ẀناهẂقџل џا خￍأن ẀسانẂن Ẃاإل џرџي Ẃمџل џأ و�

«آي→→→ا ان→→س→→ان ن→→دي→ده و ن→ي→ن→دي→ش→ي→ده ك→→ه م→→ا او را از ن→طف→→ها＾[ف→اق→د ارزش]آف→ري→دهاي→→م و 
^ آشكار گشته و] با ما به مخاصمه برخاسته است»؟!  الحال او [پرخاشگر

→→ف ي→→→ا ع→→اصب→→→نوائ→→→ل در ح→→→ال  Ẃل→→ џب→→→نخ ẃ∂→→џ ب Ẁه ب→→ه ن→→ام ا→→ ẃاز م→→ش→→رك→→→ان م→→ك ^ در ت→→→ف→→→اس→→ي→→ر آم→→ده: م→→رد
^ را پ→→→→→ي→→→→دا ك→→→→رد و آن را ن→→→→زد  ^ اس→→→→→ت→→→→→خ→→→→→وان→→→→→∂ پ→→→→→وس→→→→→ي→→→→→ده از ج→→→→→→س→→→→→د م→→→→ردها ع→→→→→ب→→→→→ور از ق→→→→→ب→→→→→رس→→→→→ت→→→→→ان،ق→→→→→ط→→→→→ع→→→→→→ه
پ→ي→ام→ب→راك→رم�آورد و در ح→ض→ور آن ح→ض→رت آن را در ك→→ف دس→ت خود ماليد و به صورت 
ذرẃات ري→→→→→ز درآورد و ب→→→→→→ا ده→→→→→→ان خ→→→→→ود در آن دم→→→→→ي→→→→→د و آن را در ه→→→→وا پ→→→→راك→→→→→ن→→→→ده س→→→→→اخ→→→→ت و آن→→→→→گ→→→→اه ب→→→→ا 

^ تمام رو به پيامبراكرم�كرد و گفت:  غرور
ميم)؛  џر џ∂ ґه џو џظام ґعẂال ∂ ґحẀي Ẃنџم)

^ پراكنده در هوا را زنده كند»؟  ^ پوسيده «چه كس∂ م∂تواند اين استخوانها
^ �يس� نقل م∂كند و م∂فرمايد:  اين جريان را خداوند حكيم در سوره

« اين انسانґ از نطفه آفريده شده را ببين چگونه با ما به مخاصمه برخاسته»؟ 
�؛   ẁيم ґم џر џ∂ ґه џو џظام ґعẂال ґ∂ ẂحẀي Ẃنџم џقال ẀهџقẂل џخ џ∂ ґسџن џو Ґالџثџنا مџل џبџر џض џو�

^ م→→ا م→→ث→→ل→→→∂ زده و در ح→→ال→→→∂ ك→→→ه آف→→→ري→→→ن→→ش آغ→→ازي→→ن خ→ود را ب→ه دس→ت ف→رام→وش→∂  ب→→را »
^ پ→وس→ي→ده را زن→ده  س→→پ→→رده اس→→ت؛م→→∂گ→→وي→→د: چ→→ه ك→→س→→∂ م→→→∂ت→→وان→→د اي→→ن اس→→ت→خ→وانه→ا

كند»؟ 
^ كوتاه دندانشكن م∂فرمايد:  در جواب با ي− جمله

↕...�؛۲  ￍرџم џل ￍأها أو џشẂأن ^ ґذￍا الџيهґي ẂحẀي ẂلẀق�
لين بار آنها را  ẃپ→وس→ي→ده] را آن ك→→س زن→ده م→→∂ك→ن→د كه او ^ «ب→گ→و: اي→ن [اس→ت→خ→وانه→→ا

ايجاد كرده است...». 
آن ك→س ك→ه ن→خس→→ت→ي→ن ب→ار، حي→→ات در اس→ت→خ→وان اي→ج→اد ك→رده و انسان آفريده است؛ همان 

                                                        
^ يس،آيه＾۷۷.  ـ سوره ۱

^ يس،آيات۷۸و۷۹.  ـ سوره ۲
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^ انسان از نو ايجاد حيات م∂نمايد!  كس در استخوان مرده و پوسيده
يẂئا�Ґ؛۱   џش Ẁ−џت Ẃمџل џو ẀلẂبџق Ẃن ґم џ−ẀتẂقџل џخ Ẃدџق џو...�

^ خلقت كردهام».  ^ نبود ^ انسان!]من تو را در حال∂ كه اصالҐ چيز «...[ا
داҐ زن→→→→→دهات  ẃش→→→→→دها＾؛ آي→→→→→ا ن→→→→→م→→→→→→∂ت→→→→→وان→→→→→م م→→→→→ج→→→→→د ^ اق→→→→→→لẃ اس→→→→→→ت→→→→→→خ→→→→→→وان پ→→→→→وس→→→→→ي→→→→→دها ẃاك→→→→→→ن→→→→→→ون ك→→→→→→→ه ح→→→→→→د

سازم؟!پيش از آفرينش عالم و آدم: 
)؛۲  ẁء Ẃ∂ џش Ẁهџعџم ẂنẀكџي Ẃمџل џو Ẁاهللا џكان)

^ با او نبود».  «خدا بود و چيز
آنگاه آب و خاك∂ آفريد و آن دو را با هم مخلوط كرد و از آن گل،آدم را آفريد: 

→→نẂ م→→اء＃  ґم ＃↨→→џالل→→ Ẁس Ẃن→→ ґم Ẁه→→џل→→ Ẃس→→џن џل→→ џع→→ џج ￍم→→Ẁث � →→ي→→ن＃ ґط Ẃن→→ ґم ґس→→ان→→Ẃن Ẃاإل џق→→Ẃل→→→ џأ خ џد→→→џب џو...�
�؛۳   ين＃ ґهџم

^ از آب  →→ص→→ارها Ẁآف→→→ري→→→→ن→→→ش ان→→→س→→→ان را از گ→→→ل آغ→→→از ك→→→رد و س→→→پ→→→→س ن→→س→→ل او را از ع...»
ب∂ارزش قرار داد»! 

پاسخ به ي− سؤال در خصوص آفرينش انسان 
^ پ→ي→ش ش→خ→ص م→ح→ت→رم∂ چند آيه از قرآن را يادداشت كرده و آورده بود كه   در ج→لس→→ه

^ م∂فرمايد:  به نظرش با هم سازگار نبودند.آيها
...�؛℮  نẂ تẀراب＃ ґم ẂمẀكџقџل џخ Ẃأن ґهґآيات Ẃن ґم џو�

^ [قدرت] خدا اين كه شما را از خا∑ آفريده است...».  «از نشانهها
^ ديگر:  آيه

 Ｑ؛� ين＃ ґط Ẃن ґم ґسانẂن Ẃاإل џقẂل џأ خ џدџب џو...�
ل آغاز كرد».  ґخدا آفرينش انسان را از گ...»

                                                        
^ مريم،آيه＾۹.  ـ سوره ۱

ـ توحيد صدوق(رض)،صفحه＾۷⅛.  ۲
^ سجده،آيات۷و۸ .  ـ سوره ۳

 .۲Ω＾روم،آيه ^ ـ سوره ℮
^ سجده،آيه＾۷.  ـ سوره Ｑ



 ℮۷
 

م:  ẃسو ^ آيه
�؛۱   ґار ￍخџفẂالџصال＃ كẂل џص Ẃن ґم џسانẂن Ẃاإل џقџل џخ�

«خدا، انسان را از گل خشكيده مانند سفال آفريد»! 
^ چهارم:  آيه

نẂ نẀطẂفџ↨...�؛۲  ґم џسانẂن Ẃاإل џقџل џخ�
«خدا، انسان را از نطفه آفريد...». 

^ پنجم:  آيه
�؛۳   لџق＃ џع Ẃن ґم џسانẂن Ẃاإل џقџل џخ�

«خدا انسان را از خون بسته آفريد». 
اي→→ن آي→→ات ك→→ه آغ→→→از آف→→ري→→ن→→→ش ان→→س→→→ان را از م→وادẃ مخ→→ت→ل→ف (از خ→ا∑ و گ→ل و آب و خ→ون) 

نشان م∂دهند، چگونه با هم سازگارند؟ 
در ج→→→واب ع→→→رض م→→→→∂ش→→→ود: از اي→→→ن آي→→→→ات ش→→→ري→→→→ف→→→ه اس→→→→ت→→→ف→→→اده م→→→→∂ش→→ود ك→→ه خ→→داون→→→د ح→→ك→→ي→→م، 
ن→→→→→→اگ→→→ون ق→→رار داده ت→→ا ب→→ا ط→∂ẃ م→راح→→ل م→خ→ت→ل→ف ب→ه ك→م→ال  رات� گ→→و ẃآف→→ري→→ن→→ش ان→→س→→→ان را ب→→ر اس→→اس ت→→ط→→و
خ→ل→ق→ت→ش ن→ائل گردد. از خا∑ آغاز شده با آب مخلوط گشته،گل خشكيده و پس از مراحل∂ 
به صورت نطفه و علقه (كه همان خون بسته است) درآمده و اين− انسان∂ شده است.بنابراين 
^ از م→راح→ل خلقت انسان شده  رات و م→رحل→→ها ẃاز ت→ط→و ^ در ه→ر آي→→ه از آي→ات ق→رآن اش→اره ب→ه ط→ور

است. 
اسير حقيق∂،اسير شهوات 

^ معاد  ^ م→ورد ب→ح→ث ب→ر م→∂گ→رديم كه فرمود: اين مردم∂ كه مسئله ح→ال ب→ه ت→وض→ي→ح آي→→ه
^ پس از مرگ را انكار م∂كنند:  و بازگشت انسان به حيات ابد

                                                        
^ رحمن،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱

^ نحل،آيه＾℮.  ـ سوره ۲
^ علق،آيه＾۲.  ـ سوره ۳

^ گوناگون پ∂درپ∂.  رات: شكلها ẃتطو �



 ℮۸
 

�؛  Ẃم ґهґẃ ب џرґوا ب Ẁرџفџك џين ґذￍال џ−ґولئẀا�
^ خ→→ود را ب→→ه ص→→ف→→→ات ك→→م→ال (از عل→→م و ق→→درت و ح→ك→م→ت)  اي→→ن→→→ان ك→→→س→→ان→→∂ ه→→س→→ت→→→ن→→د ك→→ه خ→→→دا

^ خدا، خود را به دامن دنيا و دنياداران فناپذير انداختهاند:  نشناختهاند از اين رو به جا
�؛  Ẃم ґهґناقẂأع ∂ґف ẀاللẂغ Ẃاأل џ−ґولئẀا џو�

^ در ع→م→ل را از آنه→→ا  و ه→→م→→ي→→→ن→→ان→→ن→→د ك→ه غ→→ل و زن→ج→ي→ره→→ا در گ→ردن→ش→ان اف→→ت→اده [و آزاد »
سلب كرده] است».  

 ^ ^ خ→→ودش ت→→ص→→م→→ي→→م ب→→گ→→ي→→رد و ب→→را ب→→دي→→ه→→∂ اس→→ت ان→→س→→ان آزاد ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→ه ب→→ت→→وان→→د درب→→اره
^ خود تصميم∂ بگيرد و  ^ اسير در زندان، نه م∂تواند درباره خودش كار كند.آدم دست بسته
ه به اينكه حقيقت انسان روح و  ẃانجام بدهد.حال با توج ^ نه راجع به تأمين زندگ∂ خودش كار
ج→→→ان اوس→→→ت ن→→→ه ب→→→دن ج→→→س→→→م→→→ان→→→∂ او، و پ→→→س از م→→رگ، آن روح و ج→→ان اس→→ت ك→→ه ب→→اق→→∂ م→→∂م→→ان→→د و ب→→ه 
^ خودش كار م∂كند كه  ^ خ→→وي→→ش ادام→→ه م→→∂ده→→د، ب→→ن→→اب→→راي→→ن انسان در دنيا وقت∂ برا ح→→ي→→ات اب→→د
 ^ ẃموجبات سعادت اخرو＾اش را تأمين نمايد و اگر تنها به تأمين وسائل كامياب∂ از زندگ∂ ماد
^ ن→→→→→→م→→→→→→∂ك→→→→→→ن→→→→→→د ب→→→→→→ل→→→→→→ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا چ→→→→→→اق و ف→→→→→رب→→→→→ه ك→→→→→ردن  ^ خ→→→→→→ودش ه→→→→→→ي→→→→→→چ ك→→→→→→ار ب→→→→→→پ→→→→→→ردازد در اي→→→→→→ن ص→→→→→→ورت ب→→→→→→را
 ^ ^ قبرش فراهم م∂سازد و يا اگر برا ^ خانه ^ كرمها و مارها و مورها ^ خوب∂ برا بدن،طعمه
^ ف→→رزن→→د و زن و دي→→گ→→ران از زورمندان و زراندوزان  ẃس→→ي→→ر ن→→گ→→ه داش→→ت→→ن و رون→→ق دادن ب→→ه زن→→دگ→→∂ م→→اد
^ ن→→→ف→→→س→→ان→→∂ خ→→ود و  ت→→→الش م→→→∂ك→→→ن→→→د، در واق→→→ع اس→→→ي→→→ر در غ→→→ل و زن→→→ج→→→ي→→→ر ج→→→ه→→→ل و غ→→→ف→→→ل→→→ت و اش→→→ب→→→اع اه→→→وا
 ^ ^ خ→→ود (ي→→ع→→ن→→∂ ب→→را ^ ب→→را ^ از اس→→→ارت در خ→→→ود ن→→→م→→→∂ب→→→ي→→→ن→→د ت→→ا ف→→ك→→ر دي→→→گ→→→ران م→→→∂ب→→→اش→→→د و اص→→→الҐ آزاد
حيات پس از مرگ خود) بنمايد.بنابراين، تنها انسان آزاد آن انسان∂ است كه خود را از زندان 
^ ت→→→→أم→→→→ي→→→→ن س→→→→ع→→→→ادت  ش→→→→→ه→→→→→وات ب→→→→→ي→→→→→رون ك→→→→→ش→→→→→ي→→→→→ده و در دام→→→→→ن ل→→→→→ط→→→→ف خ→→→→دا اف→→→→ت→→→→اده و ط→→→→ب→→→→ق ف→→→→رم→→→→ان او ب→→→→را
^ از دام→→→ن ل→→→ط→→→ف خ→→→دا  ^ ك→→→اف→→→ران دور اف→→→ت→→→اده خ→→→→رو＾اش ك→→→→ار م→→→→∂ك→→→→ن→→→→د و ل→→→→ذا درب→→→→اره Ẁا ^ →→→→ه ج→→→→اودان

م∂فرمايد: 
�؛  Ẃم ґهґناقẂأع ∂ґف ẀاللẂغ Ẃاأل џ−ґولئẀا џو�

ـ ه→فت→→اد س→→ال→ه در اسارت و زير  ^ خ→ود دارن→د و ي→− ع→م→ر شص→→ت  اي→نه→ا غ→→له→→ا در گ→ردنه→ا
^ ش→→ه→→وات ن→→ف→→→س→→ان→→∂ خ→→ود و دي→→گ→ران زن→دگ→∂ م→∂ك→ن→ن→د و س→→رانج→→ام در ه→م→ي→ن ح→→ال  غ→→ل و زن→→ج→→ي→→ره→→→ا



 ℮۹
 

^ ج→→→ه→→→نẃ→→→→م ب→→→س→→→ت→→→→ه  اس→→→→ارت و زي→→→→ر ه→→→→م→→→→ي→→→→ن غ→→→→→له→→→→ا م→→→→∂م→→→→ي→→→→رن→→→د و پ→→→→س از م→→→رگ ن→→→ي→→→ز ب→→→ه غ→→→ل و زن→→→ج→→→ي→→→ره→→→ا
م∂شوند: 

�؛  џون Ẁدґيها خالґف ẂمẀه ґارￍالن Ẁحاب Ẃأص џ−ґولئẀا џو�
→→الن  ẃم→ن→د و خ→ط→اب ب→ه م→وك→→ẃو اي→→ن→→ان ي→→→اران آت→→→ش و م→→ح→→ك→→وم ب→→→ه ع→→ذاب خ→→ال→→د در ج→→ه→→ن

دوزخ م∂رسد: 
 Ґراعا ґذ џونẀعẂب џها س→ Ẁع Ẃر џذ ＃↨џل ґسẂل→ ґس ∂→ґف ￍمẀث � Ẁوه→→ل џص џي→م ґح→ џجẂال ￍمẀث � ẀوهلẀغ→џف Ẁوه Ẁذ Ẁخ�

�؛۱   ẀوهẀكẀل Ẃاسџف
^ سوزان جهنẃمش بيندازيد».  «او را بگيريد و به زنجيرش بكشيد و در ميان آتشها

^ انسان  ^ بودن مرگگريز فطر
→ه اس→→ت ك→→ه انسان، فطرتاҐ خلود طلب و ابديẃت خواه است و از مرگ  ẃاي→ن نك→→ت→ه ش→→اي→→ان ت→وج
 ^ ^ گ→→ري→زان اس→→ت.ط→الب اين است كه هميشه زنده و سالم باشد؛ مرگ و بيمار ^ ن→→اب→ود ب→ه مع→→ن→ا
و پ→ي→ر＾، ف→ق→ر و ع→ج→ز و ن→ات→وان→∂ ه→رگ→ز ب→→ه س→راغ→ش ن→ي→اي→د! و اي→ن هم→→ان اس→ت ك→→ه م→∂گ→وي→ي→م: انسان 
ف→ط→رت→اҐ خ→داج→و و خ→داخ→واه است؛چون خدا، ذات اقدس∂ است كه كمال مطلق است و از هيچ 
^ ب→→→ه س→→اح→→→ت اق→→دس→ش راه نم→→∂ي→اب→د.انس→→ان ن→ي→ز ك→ه م→خ→ل→وق آن كم→→ال  ج→→ه→→ت ن→→ق→→ص و پ→→اي→→→انپ→→ذي→→ر
 ^ لي→→هاش ط→الب ت→قرẃب به حضرت او م∂باشد و م∂خواهد از هر جهت دارا ẃاس→ت؛ از س→رش→ت او
^ خ→ل→ود اش→ت→ب→اه رف→ت→ه و دن→→ي→ا و م→ت→اع ف→→ن→اپ→ذير دنيا را  →→ا در راهي→→اب→∂ ب→ه س→و ẃخ→ل→ود و ج→→اودان→گ→∂ ب→اش→د ام
^ به دست آوردن آن، حريصانه به سع∂ و تالش  ^ خ→لود و جاودانه شدن پنداشته و برا وس→يل→→ه

افتاده است و از اين رو جنگ و دعوا ميان خلودطلبان بهوجود آمده است. 
^ ب→ه دس→ت گ→رف→ت→ه و دن→→ب→ال آب  از ب→→اب م→→ث→→ل ده ن→→ف→→ر ت→شن→→ه، ه→ر ك→دام ي→→− ظ→رف ه→زار ل→ي→ت→ر
→ي→ع→∂ اس→ت ك→ه جن→→گ و غ→وغ→ا مي→→ان تش→→نگ→→ان پ→→ي→دا  م→→∂گ→→ردن→→د!آب ه→م ي→→− ل→ي→ت→ر ب→ي→ش→ت→ر ن→→ي→س→ت. ط→ب

م∂شود. 
^ از مكتب انبيا�  روشґ انسان بيگانه

                                                        
^ حاقẃه،آيات۳Ωتا۳۲.  ـ سوره ۱
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آر＾، ان→→س→→→ان، ط→→→الب ك→→م→→→ال ن→→ام→→ح→→دود و دن→→ي→→→ا م→→ت→اع→∂ مح→→دود اس→→ت و هي→→چگ→→اه او را اش→ب→اع 
نخواهد كرد.در بيان حال اين انسان اشتباهكار است كه قرآن م∂فرمايد: 

�؛۱   Ẁه џدџل Ẃأخ Ẁهџمال ￍأن Ẁب џس Ẃحџي � Ẁه џد ￍدџع џو Ґماال џعџم џج ^ ґذￍال�
^ ه→→→م ان→→ب→→اش→→ت→→ه م→→∂س→ازد و ب→→ر م→ق→دار آن م→→∂اف→زاي→د و  «او ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→ه م→→ال را رو

چنين م∂پندارد كه مالش او را جاودانه م∂گرداند». 
^ خدا  ^ در مكتب پيامبران است كه دنيا را به جا  اي→ن اش→ت→ب→اه ب→زرگґ ان→→س→انґ ت→رب→→ي→ت ن→→ي→افته
گ→ذاش→ت→ه و روح خ→داط→→ل→ب را در م→س→ي→ر دن→→ياطلب∂ به راه انداخته است و هيچگاه هم سير نخواهد 
→→رد.ت→→م→→ام پ→→ادش→→اه→→ان ع→→→ال→→م ن→→اك→→ام م→→ردهان→→د!! و ب→→ه آن→→چ→→ه ك→→ه دن→→ب→→→الش ب→ودهان→→د  Ẁش→→د و ن→→اك→→ام خ→→واه→→→د م

^ انسان را سير و سيراب م∂سازد.  نرسيدهاند.تنها خداست كه جان گرسنه و تشنه
�؛۲   ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�

^ ه→→م→→ي→→→ش→→ه ح→→ي→→ران و  ^ در دام→→ن دن→→→ي→→ا، ب→→را سرگردان،و پيوسته در طمع عيش جاودان است! ان→→→→س→→→انґ م→→→ح→→→رومґ از ل→→→ط→→→ف و ع→→→→ن→→→اي→→→ت خ→→→→دا و اف→→→→ت→→اده
↨＃ ك→انẀ→وا  џم Ẃع џن џو � يم＃ ґر→џق→ام＃ ك→џم џوع＃ و Ẁر Ẁز џو � يẀ→ون＃ Ẁع џات＃ و→ￍن→→ џج Ẃن→→ ґوا م→→Ẁك џر→→џت Ẃم→→џك�

�؛۳   џين ґه ґيها فاكґف
^ جالب  «چ→ه ب→س→ي→ار ب→→اغ و ب→وس→ت→انه→ا و چ→شم→→هس→اره→→ا و كشتزارها، قصرها و كاخها

و زيبا از خود بجا گذاشته و رفتند و...». 
�؛℮   џين ґر џآخ ҐماẂوџناها قẂث џر Ẃأو џو џ−ґذلџك�

^ آن→→ان] را در اخ→→ت→→ي→→→ار دي→→گ→→ران ق→→رار دادي→م ب→اش→د ك→→ه اي→→ن→ان ع→ب→رت  ^ اي→→→ن ان→→ب→→اش→→ت→→→هه→→ا م→→ا ه→→م→→ه[
بگيرند.ول∂ يالالسف كه اينان نيز راه همانان را پيش گرفتند و عبرت∂ نگرفتند. 

تґبار)؛  Ẃع ґاال ￍلџقџا џر وџب ґعẂال џرџثẂكџما ا)
                                                        

^ همزه،آيات۲و۳.  ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲

^ دخان،آيات۲Ｑتا۲۷.  ـ سوره ۳
ـ همان،آيه＾۲۸.  ℮
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حضرت زهرا�تجلẃ∂گاه صفات خدا 
^ زه→→→را�اس→→→ت.در ف→→→ض→→→→ي→→→ل→→→ت آن  ^Ẅ ف→→→→اط→→→→م→→→→ه ^ ك→→→→ب→→→→→ر →→→→ام م→→→→ن→→→→ت→→→→س→→→→→ب ب→→→→ه ح→→→→ض→→→→رت ص→→→→→دي→→→→ق→→→→→ه ẃاي

^ خدا همين بس كه رسول خدا�فرموده است:  وديعه
∂Ẅ لґرґضاها)؛۱  џض Ẃرџي џو џ↨џم ґفاط ґب џضџغґل Ẁب џضẂغџي џاهللا ￍنґا)

^ فاطمه،رضا م∂دهد».  «خدا به خشم فاطمه خشم م∂كند و به رضا
^ وج→ودش  ^ ع→صم→→ت آن گ→وه→ر آسم→→ان→∂ را نش→→ان م→→∂ده→د ك→ه س→راپ→→ا اي→ن، نه→→اي→ت درج→→ه
ت→→ج→→لẃ→∂گ→اه خ→واس→→ت خ→داس→ت و ك→وچ→→−ت→ري→ن ام→ر ن→اپ→→س→ن→د خ→→دا در ف→ك→ر و رف→→ت→ار و گ→→ف→ت→ار ف→اط→م→ه 

راه نم∂يابد.همچنين در وصفش فرمود: 
＾)؛  ґؤادẀف Ẁ↕ џرџمџث џ∂ ґه џو ∂ґنẂي џع ẀورẀن џ∂ ґه џو ∂ґẃ ن ґم ẁ↨џع Ẃضџب џ∂ ґه џو...)

^ قلب من است»!  ^ از من است! او نور چشم من و ميوه «فاطمه قطعها
^ م→→→ق→→→→ام و م→→→ن→→زلت آن ن→→ور خ→→دا ن→→دي→→د و ع→→اق→→ب→→ت  گ→→→وي→→→∂ ك→→→ه اي→→→ن ص→→→→ف→→→ات را ك→→→اف→→→∂ در ارائ→→→→ه

فرمود: 
)؛۲  ￍ∂џبẂن џج џنẂيџب ∂ґتￍال џ∂ ґوح Ẁر џ∂ ґه џو)

^ وجود من است».  «او روح من است كه در سراپا
^ اس→→ت ك→ه م→ا از در∑ آن ن→ات→واني→→م.اج→→م→االҐ م∂دانيم كه حيات انسان بسته به  ẃاي→ن ه→م س→ر
ل  ẃروح انس→→ان اس→ت و جس→→م ب→→∂روح، آثار حيات∂ از خود نخواهد داشت. تو خود حديث مفص

بخوان از اين مجمل.باز هم فرمودهاند: 
 ґه→ Ẃج џو Ẅ∂→ل→ џع ẁف→و Ẁك џ↨→ џم→ ґف→اط→ґل Ẃن→Ẁك→ џم ي→џني→ن ل→ ґؤم→ Ẁم→→Ẃال џي→→ر→→ ґمџا џق→→џل→→→ џخ Ẅ∂→→џع→→→ال→→џت џاهللا ￍنџال ا Ẃو→→џل)

)؛۳  Ẁهџون Ẁد Ẃنџمџف Ẁم џآد ґض Ẃرџاال
^ فاطمه  ^ زمين كفو و همتاي∂ برا «اگ→ر خ→دا ام→ي→رال→م→ؤم→ني→→ن را ن→م∂آفريد،در رو

نبود از آدم گرفته تا ديگر از آدميان». 
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه＾۱۹.  ۱
ـ بيت االحزان،صفحه＾⅛۱.  ۲

ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه＾۱Ω۷،از امام صادق�.  ۳



 Ｑ۲
 

هدف از نقل فضايل اهل بيت�چيست؟ 
ه است اين كه: هدف از نقل فضايل اهلبيت�در  ẃما قابل توج ^ ح→ال، م→ط→لب→→∂ كه برا

مجالس و محافل چيست؟ 
ب→→→س→→ي→→ار روش→→ن اس→→ت ك→→ه ه→→دف، ش→→ن→→اخ→→ت→→ن آن ب→→زرگ→→واران ب→→ه ك→→م→→االت الزم در ره→→ب→→ران ال→→ه→→∂ و 
^ است،م∂باشد!  سپس تبعيẃت از آنها در تمام شئون زندگ∂ كه صراط مستقيم نيل به سعادت ابد
ẃباع عمل∂، اثر تربيت∂  بان درگاه خدا به انحاء فضايل و مناقب بدون ات ẃف ستودن آن مقرẂر ґوگرنه ص
^ ما  و سازندگ∂ نخواهد داشت!تازه؛ در نقل فضايل نيز آنچه را كه برخورد با زندگ∂ روشنفكرانه

داشته باشد، اصالҐ به زبان و قلم نم∂آوريم!! 
اختالط نامحرمان و آثار فسادانگيز آن 

^ بن→→∂ه→اش→م زي→→ن→ب   م→→ث→→→الҐ چ→→ن→→→د روز پ→→ي→→ش ك→→ه مص→→ادف ب→ا س→→ال→روز والدت ح→ض→رت عق→→يل→→ه
فانه  ẃب→ود و س→خ→ن→وران از م→ردان و زن→ان! ب→→ه ذك→ر م→ن→اق→ب آن ح→ض→رت م→→∂پ→رداخت→→ن→د م→تأس� Ẅ^ ك→ب→ر
^ بانوان مسلمان، سخن∂ به  سوه Ẁك→م→ت→ر ش→ن→ي→ده م∂شد كه از فضيلت بسيار ممتاز و شاخص آن ا
م→→→ي→→→ان آورن→→→د! و آن ف→→→ض→→→ي→→→ل→→→ت م→→→م→→ت→→از ، ف→→اص→→ل→→ه گ→→رف→→ت→→ن از م→→ردان و پ→→ره→→ي→→ز از اخ→→ت→→→الط ب→→ا ن→→ام→→ح→→رم→→ان 
اس→→ت، ك→→ه ي→→ك→→→∂ از ع→→وام→→ل ب→→→س→→ي→→ار اث→→رگ→→→ذار در ف→→→س→→اد اج→→ت→→→م→→اع→→∂ م→→→ا ه→→م→ي→ن ن→زدي→− گ→شت→→ن زن→ان ب→ه 
د  ẃكه در لباس روحان∂ هم هستند تعم ^ م→ردان اس→ت! و ب→ا كم→→ال ت→أس→ف م→→ش→اه→ده م→∂ش→ود اف→راد
دارن→→→→→د!!پ→→→→→رده از م→→→→→ي→→→→→ان م→→→→→رد و زن ب→→→→→ردارن→→→→→→د و پ→→→→→س→→→→→ران و دخ→→→→→ت→→→→→ران ج→→→→→وان را در م→→→→راك→→→→ز اج→→→→ت→→→→م→→→→اع→→→→→∂ از 
→ر ن→و آن ه→م اس→→الم→∂ ب→ه  ẃآم→→وزش→→گ→اهه→ا و ك→→ارگ→اهه→→ا در ك→→ن→ار ه→→م بن→→ش→انن→→د و اي→→ن را ن→وع→∂ ط→رز ت→ف→ك
^ مردم گفتهاند  زن→ان و ج→وان→ان ارائ→ه ب→نم→→اي→ن→د!!در ص→ورت→∂ ك→ه خ→ودش→ان، ه→م خواندهاند و هم برا
�را ب→→ا ل→→ب→اس اس→ارت وارد مجلس شوم يزيد كردند و ناچار شد در آن  Ẅ^ ك→ه وق→ت→∂ زي→نب كب→→ر
ẃ→→→ار ق→→رار  ^ دش→→م→→ن ج→→ب ^ ح→→ف→→ظ اس→→→اس دي→→ن ك→→ه آن روز ش→→→دي→→داҐ م→→ورد ه→→ج→→م→→→ه ش→→→راي→→→ط ع→→→ج→→→ي→→→ب ب→→را
گ→→رف→→ت→→ه ب→→ود، س→→خ→→ن→→∂ ب→→گ→→→وي→→د،در ض→→م→→→ن ج→→م→→→الت ك→→وب→→→ن→→دهاش اي→→ن ك→→ار را ب→→→ه ع→→ن→→وان ي→→→− ج→→ن→→اي→→ت 

^ يزيد نسبت به خاندان رسالت نشان داد كه:  ظالمانه از سو
 џو ẀريبџقẂال ￍنẀهџوه ẀجẀو Ẁحￍف џصџتџي џو... ￍنẀهџوه ẀجẀو џتẂي џدẂبџا џو ￍن Ẁه џورẀت→ Ẁس џتẂك→џت џه Ẃد→џق...)



 Ｑ۳
 

الẂبџعيد)؛۱ 
^ آن→→ه→→→ا را آش→→ك→→ار  ^ و چ→→→ه→→رهه→→ا «...ت→→→و دخ→→→ت→→→ران پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→→ر را از پ→→→رده ب→→→→ي→→→رون ك→→→ش→→→ي→→→د

ساخت∂ و در معرض ديد مردان از دور و نزدي− قرار داد＾»!! 
^ كردن   آي→ا ه→مي→→ن جم→→ل→ه ك→اف→∂ ن→→ي→ست كه نشان دهد: در منطق پيشوايان اسالم، پردهدر
^ ج→→وان→→→ان ك→→ه در ب→ح→ران ش→دي→د  ^ ح→→ري→→→ص→→ان→→→ه ^ زن→→ان و دخ→→ت→→ران را در م→→ع→→رض ن→→گ→→اهه→→ا و چ→→ه→→رهه→→→ا
^ ج→→→ن→→→س→→→∂ و در ح→→→→ال ال→→→ت→→→ه→→→→اب ن→→→س→→ب→→ت ب→→ه زن ب→→→ه س→→ر م→→∂ب→→رن→→د ق→→رار دادن، ج→→→ن→→اي→→ت→→∂ ب→→زرگ و  غ→→→ري→→→زه
→→→→→ت اس→→→→→الم→→→→∂ ك→→→→ه پ→→→→ي→→→→→روان خ→→→→ان→→→→دان رس→→→→→ال→→→→ت→→→→ن→→→→→د، ب→→→→ا  ẃام ^ خ→→→→→ي→→→→→ان→→→→→ت→→→→→→∂ ف→→→→→س→→→→→→ادان→→→→→گ→→→→→ي→→→→→ز اس→→→→ت و ب→→→→→اي→→→→د از س→→→→و
^ زينب كبر＾�مورد اعتراض شديد قرار گيرد كه آيا شما تنها سخن  ^ از خطابه الهامگير
ب→ن زي→اد و ي→زي→→د و س→خ→ن گ→ف→ت→ن م→ادر بزرگوارش در مسجد مدينه  ґگ→ف→ت→ن زي→ن→ب� در م→ج→ل→س ا
ز آم→→→→→دن زن→→→→→ان در م→→→→ج→→→→ل→→→→س م→→→→ردان و س→→→→خ→→→→→ن→→→→ران→→→→∂ آن→→→→→ان ب→→→→ا  ẃرا م→→→→→س→→→→→ت→→→→→م→→→→→→س→→→→→− ق→→→→→رار داده و آن را م→→→→→ج→→→→→و
ب→∂پ→رواي→∂ ت→م→ام در ح→ض→ور ن→ام→ح→رم→ان دانس→→تهايد؟! و ديگر فراموش كردهايد كه آن حضرت را 
اس→ي→ر كردند و به مجلس نامحرمان بردند و مادر بزرگوارش نيز در شرايط∂ قرار گرفت كه اگر 
در م→س→ج→د م→دي→→نه به سخن گفتن نم∂پرداخت؛ اساس واليت و ديانت منهدم گشته بود! وگرنه 
^ گ→→ف→ت→ه: م→ن ده س→ال هم→→س→اي→→ه دي→وار ب→ه دي→وار آن  �كس→→∂ اس→→ت ك→→ه م→رد ب→زرگ→وار џџ^ زي→→ن→→ب ك→→ب→ر
ت ن→→→ش→→→→د ي→→→→− ب→→→ار ق→→ام→→→ت او را ب→→→ب→→ي→→ن→→م ي→→ا ص→→→داي→→→ش را  ẃح→→→ي→→→ا و ع→→→→ف→→→اف ب→→→ودم؛در ت→→→→م→→→ام اي→→→ن م→→→د ^ اس→→→وه

بشنوم.۲ 
برترين فضيلت زنان 

مگر از مادر بزرگوارش نشنيدهايد كه وقت∂ پدرش رسول خدا�از او پرسيد: 
)؛  ґ↨џئ ẂرџمẂلґل ẁرẂي џء＃ خ∂ џش ^ џا)

«برترين فضيلت زن چيست»؟ 
در جواب پدر گفت: 

                                                        
ـ نفس المهموم،صفحه＾۲۸۱.  ۱

ـ زينب الكبر＾،تأليف نقد＾،صفحه＾۲⅛.  ۲
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)؛۱  ẁل Ẁج џراها رџال ي џو Ґال Ẁج џر Ẅ^ џرџن ال تџا)
^ او را ببيند».  ^ را ببيند و نه مرد «بهترين فضيلت زن آن است كه نه او مرد

^ ن→ابي→→ن→ا وارد ش→→د.ف→اط→م→ه�ف→وراҐ از ج→ا ب→رخ→است و پشت  ^ ن→زد پ→در ن→ش→ست→→ه ب→ود. م→رد روز
پ→رده رف→ت.پ→يغمبر� فرمود: دخترم! اين مرد نابيناست.عرض كرد: پدر! من كه بينا هستم و 

^ من نيز به شامẃهاش م∂رسد!۲  او را م∂بينم؛بو
^ اي→→→→→ن ب→→→→ود ك→→→→→ه اي→→→ن س→→→خ→→→ن→→→ان از زب→→→→ان خ→→→ود ف→→→اط→→→م→→→ه�و دخ→→→ت→→→رش  اي→→→→ن س→→→→ؤال و ج→→→→واب ب→→→→را
زي→→ن→→ب�ب→→→ه گ→→وش زن→→→ان م→→س→→ل→→م→→→ان ك→→ه خ→→ود را دخ→→ت→→ران زي→→ن→ب و ف→اط→م→ه�م→→∂پ→ن→دارن→د ب→رس→د و 
^ ش→→→→→رم و ح→→→→→ي→→→→→ا و ع→→→→→→ف→→→→→اف ب→→→→→ه م→→→→→ق→→→→→اي→→→→س→→→→→ه آورن→→→→د و اي→→→→ن  س→→→→→وهه→→→→→→ا Ẁوض→→→→→ع ك→→→→→ن→→→→→ون→→→→→∂ خ→→→→→ود را ب→→→→→ا وض→→→→→ع آن ا

^ روشنفكرانه نگذارند.  ^ ضدẃ دين را به حساب ديندار ب∂پرواي∂ها
نگاه قرآن به اختالط با نامحرمان 

قرآن خطاب به همسران پيامبر�م∂فرمايد: 
...�؛۳  ẁضџرџم ґهґبẂلџق ∂ґف ^ ґذￍال џعџمẂطџيџف ґلẂوџقẂالґب џنẂع џض Ẃخџال تџف...�

^ هوسانگيز  «...در گف→→ت→ار خ→ودت→ان [ب→→ا ن→ام→ح→رم→ان] ن→رم→ش ن→ش→ان ن→دهيد و به گونها
سخن نگوييد كه بيماردالن[شهوتآلود]در شما طمع كنند...». 

ا نگاه كردن به  ẃلطيف زن، دل مرد را دگرگون م∂كند، ام ^ آيا از نظر قرآن،شنيدن صدا
^ زن، دل م→→→رد را دگ→→→رگ→→→ون ن→→→م→→→→∂س→→→ازد؟!در ص→→→ورت→→→∂ ك→→ه خ→→اص→→يẃ→→→ت ج→→ذب→→ه در زن و  ص→→→ورت زي→→→ب→→→→ا
^ تداوم نسل  خ→اص→يẃ→→ت ان→→ج→ذاب در م→رد ي→→− ج→ري→ان ط→ب→ي→ع→∂ اس→ت ك→ه خ→داون→→د ح→كيم آن را برا
^ زن→→دگ→→→∂ زن→→→اش→→وي→→∂ ق→رار گ→ي→رد ت→ا  ب→→ش→→ر ق→→رار داده و اي→→ن ج→→ذب→→ه و ان→→ج→→→ذاب ب→→→اي→→→د ت→→ن→→ه→→→ا در م→→ح→→→دوده

فساد هالكتبار اجتماع∂ به بار نياورد!! 
→→ت ب→→∂وف→→ا ب→→ن→→اب→→ر  ẃزه→→را�در م→→ي→→ان اي→→ن ام ^ ت→→→ن→→→ه→→→ا ي→→→ادگ→→→ار رس→→→ول خ→→→دا�ح→→→ض→→رت ف→→اط→→م→→ه
→→ا اي→→ن م→→ردم ن→→م→→−ن→→ش→→ن→→اس آن ق→→در  ẃرواي→→→ات ب→→→ي→→→ش از ه→→→ف→→→ت→→→ادوپ→→→ن→→→ج ي→→→ا ن→→→ودوپ→→→ن→→→ج روز م→→→ه→→→م→→→ان ن→→→ب→→→ود ام

                                                        
Ẃن شهرآشوب،جلد۳،صفحه＾۳℮۱.  ب ґـ مناقب ا ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه＾۹۱.  ۲
^ احزاب،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۳
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ب∂حرمت∂ها دربارهاش روا داشتند كه در سنẃ هجده سالگ∂ با داشتن چهار كود∑ خردسال از 
^ مرگ م∂كرد و با دل∂ سوزان و چشم∂ گريان م∂گفت:  خدا آرزو

نџ لџيالґياҐ)؛  Ẃر ґص ґامẃيџاال ∂џلџع Ẃتￍب Ẁها صￍنџا Ẃوџل Ẁبґصائџم ￍ∂џلџع Ẃتￍب Ẁص)
^ روش→→ن ف→→رو م→→→∂ري→→خ→→ت؛  «م→→→ص→→→ي→→→ب→→→→ته→→→→اي→→→→∂ ب→→ر م→→ن ف→→رو ري→→خ→→ت ك→→ه اگ→→ر ب→→ر روزه→→ا

^ تار م∂شد».  تبديل به شبها
 ґنẂي џعẂال џ↨џي ґباك ґنẂك الر џ↕ ￍدџهẂنẀم ґم Ẃس ґجẂال џ↨џل ґناح ґأسￍرẂال џ↨џب→ ￍص џع→Ẁي→ه→ا م ґبџا џد→ Ẃع→џب Ẃتџم→ا زال)

)؛  ＃↨џساع џدẂعџب Ґ↨џها ساعẂيџل џع Ẅ∂ џشẂغẀي ґبẂلџقẂال џ↨џق ґرџت ẂحẀم
^ ب→→→ه س→→ر ب→→س→→ت→→→ه ب→→ود و روز ب→→→ه روز ب→→دن→→ش  «پ→→→س از رح→→→ل→→→ت پ→→→درش، پ→→→ي→→→وس→→→ت→→ه پ→→ارچ→→→ها
ن→حي→→فت→ر و ش→ك→ست→→هت→→ر م→→∂ش→د؛چ→ش→م→ش گ→ري→ان و دلش س→وزان ب→ود؛س→اع→ت∂ پس از 

ساعت∂ از حال م∂رفت». 
^ خود را كنار بسترش م∂ديد افسرده و پريشان حال  هها ẃگ→اه→→∂ ك→→ه ب→ه ه→وش م→∂آمد بچ

نشستهاند و اش− م∂ريزند. 
؛  џ−ẀمẂل ґه عґحاط بџد ما ا џدџعґنيها بџها و بґعلџبيها و بџم↨ و ا ґفاط Ẅ∂عل ẃصل ẃهمẃللџا

→ل لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل
امرنا خيرا؛ 
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱   
 џو ẀالتẀثџ Ẃ├ا Ẁم ґهґلẂبџق Ẃن ґم Ẃتџل џخ Ẃدџق џو ґ↨џن џسџ Ẃ▲ا џلẂبџق ґ↨→→џئ→→ґẃي→ ￍال→س→ґب џ−→џون→Ẁل→ ґج→→Ẃع→џت→ Ẃس→ џي џو  ۶ 

  ґقاب ґعẂال Ẁيد ґد џشџل џ−ￍب џر ￍإن џو Ẃم ґه ґمẂلẀظ ﾲџع ґاسￍلنґل ＃↕ џرґفẂغџو م Ẁذџل џ−ￍب џر ￍإن
 џو ẁر ґذ→Ẃن→Ẁم џت→Ẃأن ≈ￍإن ґه→ґẃب џر Ẃن→ ґم ẁ↨→ џآي ґه→→Ẃي→→џل→→→џع џل ґز→→ẂنẀال ا Ẃو→→→џوا ل Ẁر→→→џف→→џك џي→→ن ґذ→→ￍال Ẁول→→Ẁق→→ џي џو  ۷ 

ґ قџوẂم＃ هاد＃   ẃلẀكґل
 ل→→→Ẁك џو Ẁداد Ẃز→→џم→→ا ت џو Ẁح→→ام Ẃر Ẃاأل Ẁي→→ض→→ ґغ→→џم→→→ا ت џث→→→∂ و→→ẂنẀا ل→→Ẁك Ẁل→→→ ґم→→→Ẃ џ≤ م→→ا Ẁم→→џل→→→ Ẃع→→→ џي Ẁاهللا  ۸ 

ґقẂدار＃   ґ┴ Ẁه џدẂن ґء＃ ع Ẃ∂ џش
  ґعالџتẀ Ẃ├ا Ẁ░ґبџكẂال ґ↕ џهاد ￍالش џو ґبẂيџغẂال Ẁ ґ╡۹ عا 

 ґلẂيￍاللґف＃ ب Ẃخџت ẂسẀم џوẀه Ẃنџم џو ґهґب→ґ ґ╪ џر→→џه→ џج Ẃن→џم џو џلẂو→џق→→Ẃال ￍر→ џأس Ẃن→џم Ẃم→Ẁك→Ẃن→→ ґم ẁواء→ џس  ۱۰ 

                                                        
 .۱Ωرعد،آيات⅛ تا ^ ـ سوره ۱
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 ۸۹ ґار ￍ╬الґب ẁبґسار џو
→→→ئ→→→ه[و ن→→→زول  ẃو آن→→→→ه→→→→ا پ→→→→ي→→→ش از ح→→→س→→→ن→→→ه[و ن→→→ع→→→م→→→ت]از ت→→→و م→→→∂خ→→→واه→→→ن→→→د ك→→→ه ت→→→ع→→→ج→→→ي→→→ل در س→→→ي �
ع→ذاب]ب→نماي∂ با اين كه پيش از آنها بالها[بر اقوام گذشته]نازل شده است و پروردگار تو نسبت 
^ م→غفرت است و[در عين حال]پروردگار تو شديدالعقاب  ب→ه م→ردم ب→ا اي→ن ك→ه ظ→ال→م م∂باش→ن→د دارا

است. 
^ پ→→روردگ→→ارش ب→→ر او ن→→ازل ن→→ش→→ده  � و ك→→→اف→→→ران م→→→∂گ→→→وي→→→ن→→→د چ→→→را آي→→→ت→→→∂[و م→→→ع→→ج→→زها＾]از س→→و

^ است.  ^ هر گروه∂ هدايت كنندها ^ و برا است؟تو تنها بيمدهندها
� خدا م∂داند كه هر مادها＾[از انسان و حيوان]در شكم خود چه حمل م∂كند و م∂داند 

ن∂ دارد.  ẃنزد او مقدار معي ^ كه رحمها چه كم م∂كنند و چه افزون م∂سازند و هر چيز
� او عالم به[امور]پنهان و عيان است،بزرگ و متعال است. 

^ او يكسان است كسان∂ كه مخفيانه يا آشكارا سخن بگويند و كسان∂ كه پنهان∂  � ب→را
در شب و يا در روشناي∂ روز حركت م∂كنند. 

اثبات معاد در گرو اثبات توحيد 
^ كافران راجع به  ^ از منطق جاهالنه يا مستكبرانه ^ پ→→ي→ش→ي→ن ه→مي→→ن س→وره، ن→م→ونها در آي→→ه

^ معاد و زنده شدن انسان پس از مرگ نقل شد كه م∂گفتند:  مسئله
...�؛۱  يد＃ ґد џق＃ جẂل џخ ∂ґفџا لￍأ إن ҐراباẀا تￍنẀأ إذا ك...�

«...[م→گ→ر اي→ن ش→دن→∂ اس→ت ك→ه] وق→ت→∂ [م→ا م→ردي→→م و] بدن ما خا∑ شد دوباره زنده 
م∂شويم...». 

خدا هم فرمود: 
...�؛۲  ẂمẀهẀل Ẃوџق ẁب џجџعџف Ẃب џجẂعџت Ẃإن џو�

→→→بآور ب→→ش→→ن→→و＾؛ ح→→رف اي→→→نه→→ا را ب→→ش→ن→و [ك→→ه زن→ده ش→دن  ẃاگ→→ر ب→→خ→→واه→→∂ ح→→رف ت→→ع→→ج»
                                                        

 .Ｑ＾رعد،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲



 Ｑ۸
 

انسان مرده را ناشدن∂ م∂دانند]...». 
^ توحيد  ا كس∂ كه از مرحله ẃبآور ن→يس→→ت ام→→ ẃه ان→→ك→ار م→ع→اد، از انس→→ان م→ن→ك→ر خ→دا ت→ع→ج→→ẃ ال→ب→ت
ع→→ب→→ور ك→→رده و اع→→ت→→ق→→→اد ب→→ه خ→→→داون→→→د ع→→ل→→ي→→م ق→→دي→→ر پي→→دا ك→رده از او اي→ن ح→رف ع→ج→ي→ب اس→→ت ك→→ه م→گ→ر 
داҐ انسان شود؟آر＾،همان كس كه بار اوẃل آفريد،  ẃممكن است انسان مرده و خا∑ شده مجد

بار ديگر نيز همان كس او را زنده م∂كند و لذا فرموده: 
...�؛۱  Ẃم ґهґẃ ب џرґوا ب Ẁرџفџك џين ґذￍال џ−ґولئẀا...�

«...اي→→→→→ن ان→→→→→→ك→→→→→ارك→→→→→ن→→→→→ن→→→→→دگ→→→→→ان م→→→→→ع→→→→→اد ه→→→→→م→→→→→ان→→→→→ان→→→→→ن→→→→→د ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه ربẃ و آف→→→→→→ري→→→→دگ→→→→ار خ→→→→ود ك→→→→ف→→→→→ر 
ورزيدهاند...». 

ح→→ي→اء  ґع→→ل→→ي→→م ق→→دي→→ر خ→→ود داش→→ت→→→ن→→د،اي→→→نگ→ون→ه س→خ→ن نم→→∂گ→فت→→ن→د و امك→→ان ا ẃاگ→→ر اع→→ت→→ق→→→اد ب→→→ه رب
ẃصل  ^ زنجير به هم مت پ→س از م→رگ را م→ن→ك→ر نم→→∂ش→→دن→د زي→را م→س→ائ→→ل اعت→→ق→اد＾، ه→م→چ→ون حل→→قهها
^ اوẃل «توحيد» است؛آن كه آمد،ديگر حلقهها از «معاد» و «نبوẃت» و «امامت» را  ه→س→تن→→د.ح→→لق→→ه

^ غير قابل حلẃ نم∂ماند.  به دنبال خود م∂كشد و هيچ مشكل∂ از مسائل اعتقاد
 ^ →ه اس→→ت ك→→ه ب→ه هن→→گ→ام ب→ح→ث اعتقاد ẃم→ح→ت→رم ش→اي→ان ت→وج ^ ^ آق→اي→→ان ج→وانه→→ا اي→ن نك→→ت→ه ب→را
دي→ن→∂ ب→ا ك→س→∂،ب→→اي→د اب→→ت→دا اح→راز ك→ن→ي→د ك→ه ط→رف بح→→ث شم→→ا، اع→→ت→ق→اد ب→→هوج→ود خ→داون→د ع→ل→ي→م قدير 
م→→ط→→ل→→ق دارد ي→→ا ن→→ه؟آن ه→→م ن→→ه اي→→ن ك→→ه ت→→ن→→ه→→→ا ب→→گ→→وي→→→د: م→→ن خ→→→دا را ق→→ب→→ول دارم؛بل→→ك→ه خ→دا را ب→→ا ص→ف→ات 
ك→→م→→الش، از ع→→ل→→م و ق→→→درت ن→→ام→→ح→→دود ق→ب→ول داش→→ت→ه ب→اش→→د ي→ع→ن→∂ ع→→ال→م ب→ه ه→م→ه چ→ي→ز و ق→ادر ب→ر ايج→→اد 
^ از معاد و زنده شدن انسان پس  ه→م→ه چ→ي→ز ب→دان→د.در اي→ن ص→ورت اس→ت ك→ه ت→م→ام م→سائل اعتقاد
از م→رگ و ع→ال→م ب→→رزخ و م→ح→ش→ر،ب→هش→→ت و ج→ه→نẃ→→م،وح→∂ و ن→بوẃت،طول عمر و غيبت امام غائب و 
^ پروردگار اثبات م∂شود؛وگرنه هيچ  ^ اينها با استناد به قدرت مطلقه م→ع→راج پ→ي→ام→ب→ر و...ه→مه
ك→→→دام از اي→→→→نه→→→ا ب→→→ا ق→→→ط→→→ع ن→→ظ→→ر از ت→→وح→→ي→→د، ق→→→اب→→ل اث→→ب→→→ات ن→→خ→→واه→→→د ب→→ود و ب→→ح→→ث در م→→ورد آن→→→ه→→ا ب→→→∂ث→→م→→ر 

خواهد شد. 
لين گام در مسائل اعتقاد＾  ẃتوحيد،او ^ حلẃ مسئله

                                                        
 .Ｑ＾رعد،آيه ^ ـ سوره ۱
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ت→ن→ه→ا ب→ح→ث الزم و ث→م→رب→خ→ش ب→ا ش→خ→ص م→ن→ك→ر خ→دا، ه→مانا بحث در توحيد و اثبات وجود 
خ→داون→→د ع→ل→ي→م ق→دي→ر اس→ت! و ل→ذا خ→داون→د ح→ك→ي→م ن→ي→ز در جواب منكرين معاد،سخن از توحيد به 

ميان آورده و به كس∂ كه م∂گفت: 
�؛۱   ẁيم ґم џر џ∂ ґه џو џظام ґعẂال ґ∂ ẂحẀي Ẃنџم...�

^ پوسيده را زنده كند».  «...چه كس∂ م∂تواند اين استخوانها
فرمود: 

↕...�؛۲  ￍرџم џل ￍأها أو џشẂأن ^ ґذￍا الџيهґي ẂحẀي ẂلẀق�
ل آن را اي→→→→→ج→→→→→→اد ك→→→→→→رده، ه→→→→→م→→→→→→و پ→→→→→→س از م→→→→→رگ اح→→→→ي→→→→→ائ→→→→→ش  ẃب→→→→→گ→→→→→→و: ه→→→→→م→→→→→→ان ك→→→→→→س ك→→→→→→ه ب→→→→→→ار او »

م∂كند...». 
^ مورد بحث نيز چنان كه م∂بينيم در پاسخ آنان كه م∂گفتند:  در آيه

...�؛  يد＃ ґد џق＃ جẂل џخ ∂ґفџا لￍأ إن ҐراباẀا تￍنẀأ إذا ك...�
داҐ زنده م∂شويم...»؟  ẃآيا ما پس از اين كه خا∑ شديم؛ مجد...»

فرمود: 
...�؛  Ẃم ґهґẃ ب џرґوا ب Ẁرџفџك џين ґذￍال џ−ґولئẀا...�

ẃش→→ان ب→اورش→ان ن→→ش→ده و اعت→→ق→اد ب→→هوج→ود  ^ ت→وحي→→د اس→→ت ك→→ه رب اي→→→نه→→ا م→→ش→→ك→→ل→→ش→→→ان در م→→س→→ئ→→ل→→→ه
قادر مطلق پيدا نكردهاند! از اين روست كه حيات پس از مرگ را غير قابل امكان م∂پندارند. 
حياء پس  ґصاحب صفات كمال، نه تنها معاد و ا ^ آر＾،از ن→ظ→ر ان→س→ان غ→ير معتقد به خدا
^ وح→→→→→→∂ و ن→→→→→→ب→→→→→→وẃت و ام→→→→→→ام→→→→→→ت و دي→→→→→→گ→→→→→→ر ام→→→→→→ور  ^ ن→→→→→→ام→→→→→→→ع→→→→→→ق→→→→→→ول اس→→→→→→ت، ب→→→→→→ل→→→→→→ك→→→→→→→ه م→→→→→→س→→→→→→ئ→→→→→→ل→→→→→→→ه از م→→→→→→رگ، ام→→→→→→ر
ـ در رديف اوهام و  ـ از ه→ر ق→بي→→ل ك→ه ه→ست  ه و ط→بي→→ع→ت  ẃم→→اد ^ ^ خ→→ارج از م→ح→دوده خ→ارقالع→→اده
يẃت عقل∂ را از دست داده  ẃفكر و حر ^ ^ ب→ري→ده از خدا، آزاد خ→راف→ات اس→ت. در ن→ت→يج→→ه، آدمه→ا
^ ف→→راوان از اه→→واء ن→→ف→→س→→→ان→→∂ و اش→→→ب→→اع غ→→راي→→ز ح→ي→وان→∂ از  ه زي→→ر غ→→→ل و زن→→ج→→ي→→ره→→ا ẃو در زن→→دان ع→→→ال→→م م→→اد
^ در اج→زاء ج→→م→اد و نب→→ات و حيوان از برون،به سر  درون و س→رگ→رم ش→دن ب→ه ش→→ن→اخ→ت و ك→اوش→گ→ر

                                                        
^ يس،آيه＾۷۸.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۷۹.  ۲
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^ ع→→ق→→ل→→ش→→ان زن→دگ→∂ م→→∂كن→→ن→د و  ^ ب→→ر دس→→ت و پ→→ا ^ پ→→ي→→چ→→→ي→→ده ^ ب→→ا ه→→م→→ي→→ن زن→→ج→→ي→→ره→→ا م→→∂ب→→رن→→د و ع→→م→→ر
^ آت→ش→ي→ن ج→ه→نẃ→→م  س→→ران→→ج→→ام در م→→ي→→→ان ه→→م→→ي→→ن زن→→ج→→ي→→ره→→ا م→→→∂م→→ي→→رن→د و پ→س از م→رگ، گ→رف→ت→ار زن→ج→ي→ره→ا

م∂شوند! 
^ كافران لجوج!  سخن نابخردانه

اين است كه خداوند حكيم م∂فرمايد: 
 џ−ґولئẀا џو Ẃم ґهґناقẂأع ∂→ґف ẀاللẂغ Ẃاأل џ−→ґول→ئẀا џو Ẃم ґه→ґẃ ب џر ґوا ب Ẁر→џف→џك џي→ن ґذ→ￍال џ−ґول→ئẀا...�

�؛۱   џون Ẁدґيها خالґف ẂمẀه ґارￍالن Ẁحاب Ẃأص
ر، آن گروه محروم از  ẃمكر ^ كلمه＾�اولئ−�سه بار در اين ي− آيه تكرار شده و با اشاره
سعادت جاودان و آغاز و انجام زندگ∂ جاهالنه و خائبانهشان� را نش→→→→→→→ان م∂دهد كه اينها همانانند 
^ جهل و كفر و ضاللت  ه، اسير غل و زنجيرها ẃك→→ه پ→→ش→→ت به خدا كرده و در ميان زندان عالم ماد

شده و سرانجام محكوم به عذاب در جهنẃم سوزان گرديدند. 
نود نقل م∂كند  џجوج و ع→→џاز ك→اف→ران ل ^ ^ ك→ه ام→روز م→→∂خ→واني→→م م→ط→ل→ب دي→→گ→ر ح→ال، آي→→ها
^ اين  ^ نبوẃت م∂شنيدند،به جا ع→ا ẃك→ه وق→ت→∂ ب→ا پ→ي→ام→ب→راك→رم�م→واج→ه ش→ده و از او س→خ→ن از اد
ع→ا را ب→شناسند و از خدا توفيق تشخيص  ẃك→ه ع→اق→الن→→ه در مق→→ام ت→ح→ق→ي→ق ب→رآي→ن→د و ص→دق و ك→→ذب اد
ح→→→→قẃ از ب→→→→اط→→→→ل را ب→→→خ→→→واه→→→→ن→→→د، از پ→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر م→→→→∂خ→→→واس→→→→ت→→→ن→→→د اگ→→→ر ت→→→و راس→→→→ت م→→→∂گ→→→وي→→→∂ و از ج→→→ان→→→→ب خ→→→دا 
 ^ آم→دها＾، از آسم→→ان، ب→→ال بر ما نازل كن و ما را نابود كن! و به راست∂ اين چه حرف نابخردانها
^ اي→→ن ح→→رف، اگ→→→ر م→→ن→→ظ→→ورش اي→→ن اس→ت ك→ه م→ن ب→ه ط→ور ق→ط→ع و ص→ددرص→د  اس→→ت؟!زي→→را گ→→وي→→ن→→ده
ي→→ق→→ي→→ن دارم ك→→ه ن→→ه در ع→→→ال→→م خ→→داي→→∂ ه→→→س→→ت و ن→→ه پ→→س از م→→رگ، م→→→ع→→اد＾؛اي→ن ك→ه ب→دي→ه→∂ اس→→ت ك→ه 
^ نم→→∂ت→واند اينچنين يقين صددرصد در نبود مبدأ و معاد عالم داشته باشد! زيرا نه كس∂  اح→→د
^ ع→→ال→→م از زم→→ي→ن و آس→→م→انه→ا س→ر زده و ه→م→ه ج→ا را خ→ال→∂ از خ→دا دي→→ده  ت→→وان→→س→→ت→→ه اس→→ت ب→→→ه ه→→م→→ه ج→→→ا
ب→→اش→→→د و ن→→ه ك→→س→→∂ پ→→→س از م→→ردن، ب→→→ه دن→→→ي→→ا ب→→رگ→→→ش→→ت→→ه و ي→قي→→ن ص→→ددرص→د پي→→دا ك→رده ك→ه پ→س از م→رگ 

^ از برزخ و محشر نم∂باشد.  هيچ خبر
                                                        

 .Ｑ＾رعد،آيه ^ ـ سوره ۱
� خائب: محروم از سعادت. 
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ع→→ا، ب→→دي→→ه→→→∂ اس→→ت ك→→ه ك→→→ذب م→→ح→→ض و دروغ روش→→ن اس→→ت.پ→س آن→چ→ه م→س→لẃ→→م اس→ت  ẃاي→→ن اد
^ ه→ر انس→→ان ع→→اق→ل خ→ال→→∂ از ل→ج→اج و  ^ پ→→ي→→ام→ب→ران�ب→را اق→→ل اح→→ت→→→م→→ال ص→→→دق در ادع→→→ا ẃاي→→ن ك→→ه ح→→د
→→ص در آث→→→ار و ع→→→الئ→→م م→→→∂زن→→د ت→→ا  ẃع→→→ن→→→اد ح→→→اص→→→ل م→→→∂ش→→→ود و ب→→→→ه دن→→→ب→→→ال آن دس→→→ت ب→→→→ه ت→→→ح→→→ق→→→ي→→→ق و ت→→→ف→→ح
ع→→→→→ا را ب→→→→ه دس→→→→ت آورده و از س→→→→→ع→→→→ادت ج→→→→اودان→→→→ه ب→→→→رخ→→→→وردار گ→→→→ردد! ن→→→→→ه اي→→→→ن→→→→ك→→→→ه از ش→→→→خ→→→ص  ẃص→→→→دق اد
ع→→اي→→→ش از آس→→م→→→ان ب→→→ال ن→→ازل ك→→→ن→→د. اي→→ن→→ك→→ه ب→→→هراس→→ت→→∂  ẃاث→→ب→→→ات ص→→دق اد ^ ع→→→∂ ت→→→ق→→→اض→→→→ا ك→→→ن→→→→د ك→→→ه ب→→را ẃم→→→د
^ ن→ب→وẃت را  ع→→ا ẃس→→خ→→ن→→∂ اح→→م→→ق→→ان→ه و ي→ا ل→ج→وج→ان→ه اس→→ت زي→را ان→→س→ان ب→→اي→د زن→ده ب→م→ان→د ت→→ا ن→→ش→ان ص→دق اد
ل ن→→اب→ود ب→ش→ود و ب→→ع→د ايم→→ان بي→→اورد.اي→ن گ→فت→→ار ل→ج→وج→ان→ه در موارد  ẃب→ب→ي→ن→د و ايم→→ان بي→→اورد ن→ه اي→ن→ك→ه او

^ شعراء آمده:  ^ مباركه د از قرآن نقل شده، از جمله در سوره ẃمتعد
 џ−ن→Ẁظ→џن Ẃإن џن→ا و→Ẁل Ẃث→ ґم ẁر џشџب ẃإال џتẂم→ا أن џو � џي→ن ґر→ ￍح→ џس Ẁم→Ẃال џن→ ґم џتẂم→ا أن→ￍوا إن→Ẁق→ال�
 џن→→→→→ ґم џت→→→→→Ẃن→→→→→Ẁك Ẃإن ґم→→→→→اء→→→→→→ ￍال→→→→→س џن→→→→→ ґم Ґف→→→→→ا→→→→→ џس→→→→→ ґن→→→→→ا ك→→→→→→Ẃي→→→→→→џل→→→→→→ џع Ẃط→→→→→→ ґق→→→→→→ Ẃأس→→→→→→џف � џينґب ґكاذẂال џن ґمџل

�؛۱   џينґق ґاد ￍالص
^ هست∂؛ما تو را از دروغگويان  «ك→اف→ران ب→ه پي→→ام→ب→رش→ان گف→→ت→ن→د:تو هم مثل ما بشر
م→∂دان→ي→م.ح→ال اگ→ر راس→ت م→→∂گ→وي→∂[و م→ب→ع→وث از ج→ان→ب خ→دا ه→ست∂]سنگهاي∂ 

از آسمان بر سر ما فرود آور»! 
ي− نمونه از غضب منافقانه! 

^ انفال هم آمده:  در سوره
 џن ґم Ґ↕ џجار ґنا حẂيџل џع Ẃر ґطẂأمџف џ∑ґدẂن ґع Ẃن ґم ￍق џحẂال џوẀهذا ه џكان Ẃإن ￍمẀهẃوا الل→Ẁق→ال Ẃإذ џو�

...�؛۲  ґماء ￍالس
[ب→→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→ادآور] ه→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→→گ→→→→→→→→→ام→→→→→→→→→→∂ را ك→→→→→→→→→ه[م→→→→→→→→→ش→→→→→→→→→رك→→→→→→→→ان دس→→→→→→→→ت ب→→→→→→→→ه دع→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→∂داش→→→→→→→→ت→→→→→→→→ن→→→→→→→→د  »
^ خود]حق است و  عا ẃت در اد ẃع∂ نبو ẃو]م→∂گ→ف→تند:خداوندا!اگر اين[شخص مد

^ توست،باران∂ از سنگ از آسمان بر سر ما فرود آور...».  مبعوث از سو
در رواي→ات آم→ده اس→ت:پ→س از اي→ن ك→→ه پ→→ي→ام→ب→راك→رم�در روز غ→دي→رخ→م ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن 

                                                        
^ شعراء،آيات۱۸Ｑتا۱۸۷.  ـ سوره ۱

^ انفال،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۲



 ⅛۲
 

عل∂�را به خالفت خويش و امامت امẃت نصب كرد و فرمود: 
(مџنẂ كẀنẂتẀ مџوالهẀ فџعџلￒ∂ґ مџوالهẀ)؛ 

^ ب→→ه ن→ام ن→ع→مان بن حارث قهر＾(كه از منافقان  و اي→→ن ج→ري→ان در ه→م→ه ج→ا من→→ت→ش→ر ش→د، م→رد
ب→ود) از ش→ني→→دن اي→ن مط→→ل→ب ب→ه سخت∂ برآشفت و شتر خود را سوار شد و به مدينه خدمت رسول 
اك→→رم�آم→→د و ب→→ا خ→→ش→→م ت→→م→→ام گ→→ف→→→ت:ت→→و ب→→→ه م→→ا گ→→ف→→ت→→∂ اق→→رار ب→→ه ت→→وح→→ي→→د خ→→→دا و رس→→الت خ→→ودت 
ب→ن→م→ايي→→م،پ→ذي→رف→ت→ي→م.دس→ت→ور ن→→م→از و روزه و زك→ات و ح→جẃ و ج→→ه→اد داد＾،پ→ذي→رف→ت→ي→م.اين→→− اك→ت→فا به 
^ و ب→ر  ^ و اي→→ن پ→→س→→ر را(م→→ن→→ظ→→ورش ع→→ل→→∂ ب→→ن اب→يط→→الب�ب→ود) ج→→ان→ش→ي→ن خ→ود ق→رار داد اي→→ن→→→ه→→ا ن→→ك→→رد

^ و گفت∂:  گردن ما سوارش نمود
(مџنẂ كẀنẂتẀ مџوالهẀ فџعџلￒ∂ґ مџوالهẀ)؛ 

^ از ج→→→→→→→→→→→ان→→→→→→→→→→→ب خ→→→→→→→→→→→→داس→→→→→→→→→→→ت ي→→→→→→→→→→→ا از پ→→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→→ش خ→→→→→→→→→→→ودت اي→→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→ار را  ح→→→→→→→→→→→ال، آي→→→→→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→→→→→ن دس→→→→→→→→→→→ت→→→→→→→→→→→ور
^ نيست، طبق دستور خدا  ك→رد＾؟رس→ولاك→رم�فرمود: سوگند به خداي∂ كه جز او معبود
ع→م→ل ك→ردم.آن م→رد در ح→ال→∂ ك→ه ب→ا غ→→ي→ظ و غض→→ب ب→ه س→→م→ت ش→ت→رش ح→رك→ت م∂كرد اين آيه را 

م∂خواند: 
 џن→→→ ґم Ґ↕ џج→→→ار→→→ ґن→→→ا ح→→→Ẃي→→→џل→→→ џع Ẃر→→→ ґط→→→Ẃأم→→→џف џ∑ґد→→→Ẃن→→→ ґع Ẃن→→→ ґم ￍق→→→ џح→→→→Ẃال џو→→→→ Ẁه→→→→ذا ه џك→→→→ان Ẃإن ￍم→→→→ Ẁه→→→→ẃال→→→→ل�

...�؛  ґماء ￍالس
«خ→→داي→→ا! اگ→→ر اي→→ن دس→ت→ور از ج→ان→ب ت→وس→ت و ح→ق اس→ت،از آس→م→ان س→ن→گ→∂ ب→→ر س→ر م→→ا 

فرود آور...». 
او هنوز كنار شترش نرسيده بود كه سنگ∂ بر سرش فرود آمد و كشته شد!!۱ 

منظور از سيẃئه و حسنه 
^ مورد بحث هم م∂فرمايد:  در اين آيه

�؛  ґ↨џن џس џحẂال џلẂبџق ґ↨џئґẃي ￍالسґب џ−џونẀل ґجẂعџت Ẃسџي џو�
^ پ→→→→ي→→→→→ام→→→→ب→→→→ر] پ→→→→→ي→→→→ش از اي→→→→ن ك→→→→ه درخ→→→→واس→→→→ت ن→→→→ع→→→→م→→→→ت ك→→→→ن→→→→ن→→→→د،  «[اي→→→→→ن م→→→→→ش→→→→رك→→→→ان از ت→→→→و ا

                                                        
 .۱Ｑ۱＾ـ تفسير نورالثقلين،جلد۲،صفحه ۱



 ⅛۳
 

درخواست بال م∂كنند»! 
^ �ح→→س→→ن→→ه� و  ^ ع→→ج→→ل→→→ه ك→→ن→→→د.ك→→ل→→م→→→ه از ك→→→س→→→∂ ب→→→خ→→→واه→→ي→→→د ك→→→ه در ان→→→ج→→ام ك→→→ار اس→→→ت→→→ع→→→ج→→→ال ي→→→ع→→→ن→→→∂ 
^ كار خوب  �س→يẃ→ئه� در ق→رآن ب→ه دو م→عن→→ا ب→ه ك→→ار رف→ته است.در بعض∂ از آيات،�حسنه� به معنا

^ كار بد آمده است مثالҐ در آيه＾:  و �سيẃئه� به معنا
 ẃإال Ẅ^ →→ز Ẃج→→Ẁال ي→→џف ґ↨→→џئ→→ ґẃي→→ ￍال→→س→→ ґب џج→→اء Ẃن→→џم џه→→ا و→→ґث→→ال→→→Ẃأم Ẁر→→→ Ẃش→→→ џع Ẁه→→→џل→→→џف ↨→→→џن→→→ џس→→→ џح→→→Ẃال→→→ ґب џج→→→اء Ẃن→→→џم�

ثẂلџها...�؛۱  ґم
«ه→→ر ك→→س ك→→ار خ→وب ان→ج→ام ده→د،ث→واب ده م→ق→اب→→ل آن ك→ار به او داده م∂شود و هر 

كس كار بد انجام دهد، بيش از ي− كيفر نم∂بيند...». 
^ بال آمده است! چنان  ^ ن→ع→م→ت و �س→يẃئه� به معنا و در ب→رخ→∂ از آي→ات، �حس→→ن→ه� ب→ه م→→عن→→ا

^ آل فرعون م∂فرمايد:  كه درباره
 џو Ẅ∂وسẀمґوا ب Ẁرￍيￍطџي ẁ↨џئґẃي џس ẂمẀهẂب ґص→Ẁت Ẃإن џو ґه ґن→ا ه→ذ→џوا ل→Ẁق→ال Ẁ↨→џن→ џس џحẂال Ẁم→ Ẁه→Ẃت џإذا ج→اء→џف�

...�؛۲  Ẁهџعџم Ẃنџم
«وق→→→ت→→→∂ ن→→→ع→→→م→→→ت ب→→→→ه س→→→راغ→→→ش→→→ان م→→→→∂آم→→→د م→→→→∂گ→→→→ف→→→ت→→ن→→د: اي→→ن ب→→ه خ→→اط→→→ر م→→اس→→ت و اگ→→→ر ب→→→ال 

دامنگيرشان م∂شد،م∂گفتند اين به شوم∂ موس∂Ẅ و طرفداران اوست...». 
^ ب→→→→→ال و ن→→→→ع→→→→→م→→→→ت آم→→→→ده اس→→→→ت و  →→→→→ئ→→→→→ه� و �ح→→→→→س→→→→→ن→→→→ه� ب→→→→ه م→→→→ع→→→→→ن→→→→ا ẃم→→→→→ورد ب→→→→→ح→→→→→ث ن→→→→→ي→→→→→ز �س→→→→→ي ^ در آي→→→→→→ه
→→→→ن→→→اد رف→→→ت→→→ه اس→→→ت و م→→→س→→→ت→→→ك→→→ب→→→ران→→→ه ب→→→ه  ґج→→→اج و ع→→→ґل ^ م→→→→∂ف→→→→رم→→→→اي→→→د، اي→→→ن م→→→ردم→→→∂ ك→→→ه ع→→→ق→→→ل→→→ش→→→→ان پ→→→س پ→→→رده
^ ب→→ا ح→→ق ب→→رخ→→است→→هان→→د،آن چن→→ان در اي→ن راه از خ→ود س→رس→خ→ت→∂ ن→ش→ان م→→∂ده→ن→د ك→ه گ→وي→∂  م→→ب→→ارزه
→→ب ج→اه→→النه است كه  ẃهل→→− ت→→ع→ص→ Ẁم ^ →→ا ح→ق را ن→→پ→ذي→رن→د!!اي→ن هم→→ان ب→يم→→ار ẃح→اض→رن→د ن→اب→ود ب→ش→ون→د ام
^ چ→→→ش→→→م ع→→→→ق→→→ل م→→→→∂اف→→ك→→ن→→→د و ع→→→ق→→ل از ت→→ش→→خ→→ي→→ص س→→ود و زي→→→ان خ→→وي→→ش ع→→اج→→ز  ^ ض→→→خ→→→ي→→→م رو پ→→→ردها
^ عق→→ل در مح→→ي→ط زن→دگ→∂ ان→→س→ان فراوان است و احياناҐ در شكل  م→∂ش→ود! و ع→وام→ل ع→اج→ز ك→→ن→ن→ده
^ م→→→→ع→→→ارف دي→→→ن→→→→∂  م→→→→ع→→→→رف→→→→ت دي→→→→ن→→→→∂ ه→→→م م→→→م→→→ك→→→ن اس→→→ت ج→→→ل→→→وه ك→→→ن→→→د و ع→→→ق→→→→ل را ك→→→→ه اص→→→ي→→→→لت→→→ري→→→ن پ→→→اي→→→→ه
ف→∂  ẃم→→ع→→رف→→ت دي→→ن→→→∂ از ك→→→ار ب→→ي→→→ن→→دازد و دي→→→ن را م→→خ→ال→ف ب→→ا ع→ل→وم ع→ق→ل→∂ م→ع→ر ẃاس→→ت،ت→→ح→→ت ع→→ن→→وان ض→→د

                                                        
 .۱⅛Ω＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱

^ اعراف،آيه＾۱۳۱.  ـ سوره ۲
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بنمايد! 
بركات حاكميẃت عقل بر فرد و جامعه 

در صورت∂ كه در روايات معصومين�آمده است: 
 Ẁ↕ر→→ ґاه→→ẃا ال→→ظ→→→ￍمџا→→џف ẁ↨→→џن→→ ґب→→اط ẁ↨→→ ￍج→→ Ẁح џو ẁ↕ џر→→ ґظ→→اه ẁ↨→→ ￍج→→→ Ẁح ґن→→→Ẃي→→џت→→ ￍج→→ Ẁح ґاس→→ẃال→→ن ∂→→џل→→ џع ґه→→→ẃل→→→ґل ￍنґا)

)؛۱  ẀولẀقẀعẂالџف Ẁ↨џن ґا الباطￍمџا џو ↨џمґẃئ џاال џو ẀبياءẂنџاال џو Ẁل Ẁس الرџف
→→→→ت→→→→∂ در  ẃت→→→→→∂ در ظ→→→→→اه→→→→ر و ح→→→→ج→→→→→ ẃت ب→→→→→ر م→→→→→ردم ق→→→→→رار داده اس→→→→→ت؛ ح→→→→→ج→→→→→ ẃخ→→→→→داون→→→→→د،دو ح→→→→→ج»
 ^ →→ت ب→→اط→→ن، ع→→ق→→له→→ا ẃت ظ→→اه→→ر، رس→→والن و پ→→ي→→ام→→ب→→ران و ام→→ام→→ان→→ن→→د و ح→→ج→→ ẃا ح→→→ج→→→ ẃب→→→اط→→→ن؛ام

آدميان». 
^ آش→→ن→ا م→→∂س→ازد و دس→ت م→ا را ب→→ه  →ت ظ→اه→ر ẃت ب→→اط→→ن→→∂ ع→→→ق→→ل اس→→→ت ك→→ه م→→ا را ب→→ا ح→→ج→→ ẃآن ح→→ج
دام→ن پ→→ي→غ→مبر و امام�م∂رساند.در واقع، عقل، پيامبر باطن و پيامبر، عقل ظاهر است؛ عقل، 
ẃ→ص→ل و پ→→ي→ام→ب→ر، عقل منفصل است!اين− بنگريد كه ما بندگان ب∂انصاف خدا چه بالي∂  ن→ب→∂ẃ م→ت
^ نفسان∂ وا داشتهايم و قهراҐ از  ^ اهوا ب→ر سر اين پيامبر باطن∂(عقل)آورده و او را به خدمتگزار

تبعيẃت عقل منفصل (پيامبر خدا) نيز اعراض كرده و از مسير دين خدا خارج گشتهايم!! 
از امام اميرالمؤمنين�منقول است: 

 Ґ↕ џد ґاح џو џ∑џرґẃي џخẀا Ẃأن ẀتẂر ґمẀا ∂ґẃ مẀ إن џا آدџي џال џق џف � џم џآد Ẅ∂џل џع Ẁيل ґئ џر Ẃب џج џطџب џه : џالџق)
 : џال џق џف Ẁالثￍا الث џم џو Ẁيل ґئ џرẂب џا ج џي Ẁم џآد Ẁهџل џال џق џف ґنẂي џت џن Ẃاث ґع џد џا و џه Ẃرџت Ẃاخџالث＃ فџث Ẃن ґم
 ґاءџي џحẂلґل Ẁيلґئ џرẂب џج џالџقџف џلẂقџعẂال ẀتẂرџت Ẃاخ ґدџق ∂ґẃ مẀ إن џآد џالџقџف Ẁين ґ ẃالد џو Ẁاءџي џحẂال џو ẀلẂق џع Ẃال
 ẀثẂي џح ґلẂقџع Ẃال џع џم џونẀكџن Ẃا أن џن Ẃر ґمẀا ا ￍإن Ẁيل ґئ џر Ẃب џا ج џاال يџق џف Ẁاه џع џد џا و џف ґر џصẂان ґين ґẃالد џو

)؛۲   џج џرџع џا وџمẀكџنẂأ џشџف џالџق џانџك
^ آدم! م→→ن از ج→ان→ب خ→دا م→→أمورم  «ج→ب→رئ→ي→ل ب→ر ح→ض→رت آدم ف→رود آم→د و گ→ف→ت: ا
ت→→→→و را در ان→→→→ت→→→→→خ→→→→اب ي→→→→ك→→→→∂ از س→→→→ه چ→→→→ي→→→ز م→→→خ→→→يẃ→→→→ر س→→→ازم.آدم گ→→→ف→→→ت:آن س→→→ه چ→→→ي→→→→ز ك→→→دام 
اس→ت؟ج→ب→رئ→ي→ل گ→ف→ت: آن س→ه چ→→ي→ز عق→→ل است و حيا و دين.آدم گفت:من عقل را 

                                                        
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾⅛۱.  ۱
ـ همان،صفحات۱Ωو۱۱.  ۲
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ب→→→رگ→→→زي→→→دم.ج→→→ب→→→رئ→→ي→→ل ب→→ه ح→→ي→→→ا و دي→→→ن گ→→ف→→ت ش→→م→→→ا ب→→روي→→د و ع→→ق→→ل را واگ→→ذاري→→د.آن دو 
گ→فتند: ما مأموريẃت داريم از عقل جدا نشويم و هر جا كه عقل هست؛ما هم آنجا 

باشيم.جبرئيل آن سه را به حال خودشان گذاشت و رفت». 
^ اين حقيقت است كه عقل سالم،  اي→ن رواي→ت ك→ه ب→ه ص→ورت ت→م→ثيل آمده،نشان دهنده
^ خ→داداد ع→ق→ل اس→ت ك→→ه پ→∂ ب→→هوج→ود  ^ ان→س→ان→→∂ اس→ت!ب→→ا ن→ي→رو ^ ت→م→ام ك→م→االت ع→الي→→ه س→رچ→ش→م→ه
џ→→→ل او، دي→→→ن او را ب→→→ه دس→→→ت  →→→ب ґخ→→→→ال→→→→→ق و آف→→→→ري→→→→دگ→→→→ار خ→→→→ود م→→→→∂ب→→→→ري→→→→م و از ط→→→→ري→→→→→ق اول→→→→ي→→→→→اء م→→→→ن→→→→ص→→→→وب از ق

ẃصف به صفات عاليه م∂سازيم.  م∂آوريم و خود را مت
شيوع ب∂حياي∂ به سبب دنياگراي∂ 

→→ت→→∂ ك→ه ع→ق→ل ح→اك→→م ب→اش→د،آن م→لẃ→ت، ه→م م→ردم→∂ ب→ا ح→ي→ا خ→واه→ن→د ب→ود و  ẃپ→→س در م→→→ي→→ان ه→→ر م→→ل
→→ن→→دار! و از ب→→→∂ح→→ي→→→اي→→∂ و ب→→→∂دي→→ن→→∂ م→→ردم پ→→∂ م→→→∂ب→→ري→→م ك→→ه ع→→ق→→ل در م→→ي→→→ان→→ش→→→ان ح→→→اك→→م  ه→→→م م→→ردم→→∂ دي
^Ẅ و ه→وس! و ي→ال→→الس→ف  ن→→ي→→س→→ت و زم→ام ح→ك→وم→ت در م→→ي→ان آن م→ردم ب→ه دس→ت شه→→وت اس→ت و ه→و
 ^ ك→ه ب→ال→ع→ي→ان م→→∂بي→→ن→يم، ب∂حياي∂ در ميان ملẃت ما سريعاҐ رو به گسترش است!! و قسمت عمده
^ ن→زدي→− ك→ردن زن→ان ب→ه م→ردان و اخت→→الط ف→س→ادان→گ→ي→ز پ→س→ران و دخ→ت→ران  اي→→ن گ→→س→ت→رش، از ن→→احي→→ه
^ ش→→→ي→→→ط→→→→ان→→→∂ و  ج→→→→وان ب→→→→→هوج→→→→ود آم→→→→ده اس→→→→ت! و اس→→→→→فب→→→→→ارت→→→→ر اي→→→→ن ك→→→→ه در م→→→→ي→→→→→ان ط→→→→رẃاح→→→→→ان اي→→→→ن ن→→→ق→→→ش→→→→ه
د  ẃت ن→ي→ز ه→ستند و گوي∂ تعم→→ẃم→→ش→اه→ده م→∂ش→ون→د ك→→ه در لب→→اس روح→→ان→ي ^ ت→أي→ي→دك→ن→ن→دگ→ان آن، اف→راد
دارن→د ك→→ه پ→رده را از مي→→ان م→رد و زن ب→ردارن→د و پ→س→ران و دختران جوان را مخصوصاҐ در دانشگاهها 
ن و ف→→→→ره→→→ن→→→→گ اس→→→→الم→→→∂ ب→→→ه دن→→→→ي→→→ا ارائ→→→→ه  ẃدر ت→→→→م→→→→د ^ ب→→→→ه ه→→→→م ن→→→→زدي→→→→→−ت→→→→ر س→→→→ازن→→→→د و اي→→→→ن را ن→→→→وع→→→→∂ ن→→→→وآور
ن→→→م→→→اي→→→→ن→→→د!!از اي→→ن رو م→→→∂ت→→رس→→ي→→م روز ق→→→ي→→ام→→ت ه→→→م→→ي→→ن پ→→س→→ران و دخ→→ت→→ران ج→→وان، گ→→ري→→→ب→→ان م→→ا روح→→→ان→→∂ 
 ^ ^ خود، ما را از پرده ن→م→اي→ان را ب→گ→ي→رند و بگويند اين شما بوديد كه با گفتار و رفتار اغواگرانه
^ ما گشوديد  ^ دين∂!! پيش پا ^ آزاد افه ẃرا در لف ^ ش→رم و ح→يا بيرون كشيديد و راه ب∂بندوبار
^ خشم  ^ زن→ان و ج→→وانان را به بها ت→ا خ→ود را روح→ان→∂ روش→ن→ف→ك→ر دني→→اپس→→ن→د ارائ→→ه ن→→م→اي→→ي→د و خ→ش→ن→ود

خدا به دست آوريد! 
 ^ ^ جلب رضا و خشنود ^ شام به خطيب∂ كه برا →→اج→→دي→ن�در م→س→ج→د ام→و ẃدال→س→ẃام→ام س→ي
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س امام اميرالمؤمنين�م∂كرد نهيب زد:  ẃادب به مقام مقد ^ يزيد، اسائه
 Ẃءￍوџب→џت→џف ґقґخ→ال→Ẃال ґط џخ џس→ґب ґوقẀل→ Ẃخ џم→Ẃال џ↕رضاџم џتẂي џر→џت→→ Ẃاش Ẁب→→ ґخ→→اط→→Ẃا ال→→ џه→→يџا џ−→→џل→→Ẃي џو)

)؛۱  ґارẃالن џن ґم џ∑ џدџعẂقџم
^ خ→شم خالق خريد＾؛اين−  ^ م→خ→ل→وق را ب→ه ب→→ه→ا ^ س→خ→ن→گ→و! خ→ش→ن→ود ^ ب→ر ت→→و ا «وا

^ جايگاه آتشينت در جهنẃم سوزان آمادهساز».  خود را برا
^ امẃت اسالم∂  پيشگوي∂ رسول خدا�از آينده

^ گ→ذش→ت و ت→وف→ان دن→ي→اطل→→ب→∂ در  آر＾،در م→→ي→→ان م→→ردم→→∂ ك→→ه ح→→بẃ م→→ال و ج→اه، از ح→دẃ ع→اد
^ ج→→→انه→→→ا پ→→ي→→چ→→ي→→→د، ط→→ب→→ي→→→ع→→∂ اس→→→ت ك→→→ه چ→→راغ ع→→ق→→→ل رو ب→→ه خ→→ام→→وش→→∂ م→→∂گ→→→ذارد و زش→→ت→→→∂ه→→ا ب→→→ه  ف→→→ض→→ا
^ م∂شود و قهراҐ دين نيز رنگ خود  ص→ورت زيب→→اي→→∂ه→ا ج→ل→وه م→∂كن→→د و ب→→∂ح→→ي→اي→∂ ي− امر عاد
^ روش→ن→ف→ك→رم→آب→→ان→ه رواج م→∂ي→اب→د و س→ران→ج→ام پ→→ي→شگ→→وي∂  ^ دي→ن→دار را م→∂ب→ازد و ب→→∂دين→→∂ در ق→→ي→اف→→ه

رسول خدا�به وقوع م∂پيوندد كه: 
 џو ґوف ẀرẂعџمẂالґوا ب ẀرẀمẂأџت Ẃمџل џو ẂمẀكẀانẃب Ẁش џق џسџف џو ẂمẀكẀاؤ џس→ґن Ẃت џد џسџا ف џإذ Ẃم→Ẁك ґب џف→Ẃي→џك)

)؛  ґرџكẂن ẀمẂال ґنџوا عџهẂنџت Ẃمџل
«چ→→→ه وض→→→ع→→→∂ خ→→واه→→ي→→د داش→→ت ش→→م→→ا آن زم→→ان ك→→ه زن→→ان→→→ت→→ان ف→→اس→→د و ج→→وان→→ان→→ت→→ان ف→→اس→→ق 

گردند!آنگاه شما نه امر به معروف كنيد و نه نه∂ از منكر»! 
ب كردند، فرمود: از اين بدتر نيز م∂شود:  ẃوقت∂ اصحاب از شنيدن اين حرف تعج

وفاҐ)؛۲  ẀرẂعџم џرџكẂن ẀمẂال џو ҐراџكẂنẀم џوف ẀرẂعџمẂال ẀمẀتẂأي џا ر џإذ ẂمẀكґب џفẂيџكџف)
«چگونه خواهيد شد وقت∂ معروف را منكر ببينيد و منكر را معروف»! 

^ م→→→→→∂ش→→→→وي→→→→د ك→→→→→ه اص→→→→→الҐ زش→→→→→ت را زي→→→→ب→→→→→ا و زي→→→→→ب→→→→ا را زش→→→→ت  →→→→→ت م→→→→س→→→→ل→→→→→م→→→→ان، ط→→→→ور ẃي→→→→ع→→→→ن→→→→∂ ش→→→→→م→→→→ا ام
^ از حاكميẃت شهوت در ميان امẃت و محكوميẃت عقل است! آنگاه  م∂بينيد.اين همان نمودار
پ→→ي→→ام→→د آن ن→→ي→→ز ب→→→∂ح→→→ي→→اي→→∂ م→→رد و زن خ→واه→→د ب→ود و س→ران→ج→ام ب→→∂دي→ن→∂ م→ط→ل→ق!!ح→اال خ→داون→د ح→ك→ي→م 

م∂فرمايد: نشان ب∂ عقل∂ كافران لجوج اين است كه: 
                                                        

ـ نفس المهموم،صفحه＾۲۸℮.  ۱
ـ تحف العقول،صفحه＾℮۱.  ۲
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�؛  ґ↨џن џس џحẂال џلẂبџق ґ↨џئґẃي ￍالسґب џ−џونẀل ґجẂعџت Ẃسџي џو�
^ اي→→→ن ك→→→ه در م→→→→ق→→→ام ت→→→ح→→→ق→→→ي→→→ق ب→→→رآي→→→→ن→→→د و پ→→→س از اح→→→راز ص→→→دق گ→→→→ف→→→ت→→→ار پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر خ→→→→دا از  ب→→→→ه ج→→→ا
^ ل→→ج→اج و عن→→اد از او درخ→واس→ت ن→زول ب→→ال و ن→→اب→ود گ→→ش→تن  ^ ب→رخ→وردار ش→ون→د، از رو س→ع→ادت اب→→د
اق→لẃ م→→∂ت→وان→س→تن→→د ت→اري→خ گ→→ذشت→→گ→ان پ→ي→ش از خ→ود را م→ورد  ẃخ→→ود م→→∂ن→→م→→اي→→→ن→→د!! در ص→ورت→∂ ك→ه ح→→د
→ه ق→رار داده و ب→نگرند كه آنها بر اثر مخالفت با پيامبران زمانشان به چه عقوبتها مبتال شده  ẃت→وج

و نابود گشتهاند: 
�؛  ẀالتẀثџمẂال Ẁم ґهґلẂبџق Ẃن ґم Ẃتџل џخ Ẃدџق џو�

Ẁ→→لџ→ه ي→عن→→∂ ع→ق→وب→ت.پ→ي→ش از اي→ن→ان عق→→وب→→ته→ا و ب→→اله→→ا ب→ر  →→→ث џه» اس→→ت و م→→џل→→→Ẁ →→ث џالت�ج→→م→→ع «م→→→Ẁ →→ث џم→→Ẃال�
^ عبرتشان گردد.  گذشتگان از اقوام و امم فرود آمده كه بايد مايه

نزول عذاب به سبب اصرار بر طغيان 
ديگر اين كه: 

�؛  Ẃم ґه ґمẂلẀظ Ẅ∂لџع ґاسￍلنґل ＃↕ џرґفẂغџو م Ẁذџل џ−ￍب џر ￍإن џو�
^ [شأن] مغفرت است و  ^ ت→و ن→س→ب→ت ب→ه م→ردم [ح→تẃ→∂] در ح→ال ظل→→م و ط→غ→ي→ان→شان نيز دارا خ→دا
ن→ش� اي→ن  џي→د џأب و د џآن→→ه→→ا ب→→→از گ→→ذاش→→ت→→ه اس→ت.د ^ ^ خ→→ودش را ب→→ه رو ب→→اب ت→→وب→→ه و ب→→ازگ→→ش→→→ت ب→→→ه س→→و
ẃ→ه وقت→→∂ آن→ه→ا م→ص→رẃ ب→ر طغ→→ي→ان→→ش→ان  ن→→ي→→س→→ت ك→→ه ب→→ن→→دگ→→ان خ→→ود را ب→→→ه م→→ح→→ض ط→→غ→→→ي→→ان→→→ش→→ان ن→→اب→→ود س→ازد.ال→ب→ت

شدند و مصلحت در نابود ساختنشان گرديد،در آن صورت: 
�؛  ґقاب ґعẂال Ẁيد ґد џشџل џ−ￍب џر ￍإن џو�

^ تو، شديدالعقاب و سخت كيفر است».  «خدا
آن چنان كه: 

�؛۱   ẁد џأح Ẁهџثاق џو ẀقґوثẀال ي џو � ẁد џأح Ẁهџذابџع Ẁب ґẃذџعẀذ＃ ال يґئџمẂوџيџف�
^ همانند او كس∂ را به بند نم∂كشد».  ^ همانند او عذاب نم∂كند و احد «احد

و فرموده است: 
                                                        

ن: عادت و روش.  џيد џد �
^ فجر،آيات۲Ｑو⅛۲.  ـ سوره ۱



 ⅛۸
 

�؛۱   Ẁيمґل Ẃاأل ẀذابџعẂال џوẀه ∂ґذابџع ￍأن џو � Ẁيم ґح ￍالر ẀورẀفџغẂا الџأن ∂ґẃأن ^ ґباد ґع Ẃئґẃ �نџب
^ م→ه→رب→ان→→م و در  ^ م→ن؛ آم→رزن→ده ^ پ→→→ي→ام→ب→ر! ب→→ه ب→ن→دگ→ان م→ن آگ→اه→→∂ ده ك→→ه م→ن، آر «ا

عين حال عذاب من نيز عذاب∂ دردنا∑ است». 
^ ماه رمضان كه ماه رحمت و مغفرت است م∂خوانيم:  ^ افتتاح شبها در دعا

 د→→ џشџا џو ґ↨→→ џم→→ Ẃح ￍال→→ر џو ґو→→Ẃف→→ џع→→Ẃال ґع→→ ґضẂو→→џم ∂→→ґف џن→→→ ґم→→→ي→→→ ґاح ẃال→→→ر Ẁم→→→ џح Ẃرџا џت→→→Ẃنџا џ−→→→ￍنџا Ẁت→→→Ẃن→→→ џق→→→Ẃيџا)
)؛  ґ↨џمẂقￍالن џو ґكالￍالن ґع ґضẂوџم ∂ґف џنґبيґعاقẀمẂال

^ ع→→ف→→و و رح→→م→→ت ب→→اش→→د، م→→ه→→رب→→انت→→ري→→→ن  م→→→ن ب→→→→ه ي→→→ق→→→ي→→→→ن م→→→→∂دان→→→م ك→→→ه ت→→و آن→→→ج→→ا ك→→ه ج→→ا »
^ ك→→→ي→→→ف→→→ر و ع→→→ق→→→وب→→→ت ب→→→اش→→→د س→→→خ→→→تگ→→→ي→→→رت→→→ري→→→ن ع→→→ق→→→وب→→→ت  م→→→→ه→→→→رب→→→→ان→→→→ان→→→→→∂ و آن→→→→ج→→→ا ك→→→ه ج→→→ا

كنندگان∂». 
^ مورد بحث، اين چهار مطلب دنبال هم آمده است:   در آيه

ـ عقل خال∂ از لجاج و عناد را به كار انداختن كه به استقبال بال نرود.  ۱
ـ عبرت گرفتن از تاريخ.  ۲

ـ از در توبه و استغفار وارد شدن .  ۳
ـ عقاب شديد خدا را بهنظر آوردن.  ℮

^ از كافران را نقل م∂كند:  ^ ديگر ^ بعد گفتار لجوجانه آيه
�؛  ґهґẃ ب џر Ẃن ґم ẁ↨џآي ґهẂيџل џع џل ґزẂنẀال ا Ẃوџوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال ẀولẀقџي џو�

«كافران م∂گويند: چرا آيت[و معجزها＾]از خدايش به او نازل نشده است»؟! 
عايش  ẃعقالن∂ مردم است تا صدق اد ẃت، حقẃع∂ نبو ẃمعجزه از شخص مد ^ ẃ→→ه مطالبه ال→ب→ت
→→→ا اي→→ن س→→خ→→ن از م→→ردم→→∂ ك→→→ه ق→→رآن (ك→→ه اع→ظ→م م→ع→ج→زات اس→ت) ب→ه آن→→ه→ا ع→رض→ه ش→ده  ẃاح→→راز ش→→ود، ام
^ ب→→→→ه→→→→→ان→→→→→هج→→→→→وي→→→→∂ و ت→→→→ن ب→→→→ه ق→→→→ب→→→→ول ح→→→→ق ن→→→→→دادن ب→→→→ود ن→→→→→ه ب→→→ر اس→→→اس ح→→→ق→→→ي→→→ق→→→→تط→→→ل→→→ب→→→∂.آن→→→→ه→→→ا  اس→→→→ت ،از رو
ف→∂ ن→مايند و  ẃم→∂خ→واس→ت→ن→د ب→ا اي→ن ح→رف، آي→ت ب→ودن ق→رآن را انك→→ار كن→→ن→د و آن را ف→اق→د ارزش م→ع→ر
 ^ ـ آن ه→→→→م ب→→→ر اس→→→اس ه→→→وسه→→→ا ^ خ→→→→ارقال→→→→ع→→→اده  پ→→→→ي→→→→ام→→→→ب→→→→→ر� را ب→→→→ه ان→→→→ج→→→→ام ي→→→→→− س→→→→→ل→→→→س→→→→ل→→→→ه ك→→→→→اره→→→→ا
^ م→→→→ع→→→→رك→→→→→هگ→→→→→ي→→→→ر و  ^ ب→→→→گ→→→→ي→→→→رن→→→→→د و ه→→→→م→→→→چ→→→→ون دروي→→→→→شه→→→→ا ـ وا دارن→→→→→د و او را ب→→→→→ه ب→→→→→از ^ خ→→→→→ود  ج→→→→→اه→→→→→→الن→→→→→→ه

                                                        
 .ＱΩحجر،آيات۹℮و ^ ـ سوره ۱



 ⅛۹
 

^ دست خود بسازند.  شعبدهبازان، ملعبه
^ امẃت  حضرت عل∂�،هاد

از اين رو خدا به رسول گرام∂اش� فرمود: اعتنا به سخنان واه∂ اينها نكن! 
�؛  ẁر ґذẂنẀم џتẂما أنￍإن�

«ت→→و ف→→→ق→→ط ك→→ارت ان→ذار اس→ت و ه→ش→دار دادن و غ→→فل→→تزدگ→ان را ب→→ه ه→وش آوردن و 
^ شومشان بيمنا∑ گردانيدن».  از آينده

→→ا ح→→ص→→ر اض→→اف→→∂ ن→ه ح→ص→ر ح→→ق→ي→ق→∂.ي→ع→ن→∂ رس→ول  ẃم→→ا�اف→→اده＾«ح→→ص→→ر» م→→→∂ك→→→ن→→د ام→→ẃك→→ل→→م→→→ه＾�ان
 ^ ^ دي→→گ→→ر از ت→→→ع→→ل→→ي→→م و ت→→ب→→ش→→ي→→ر ه→→م دارد؛ ول→→∂ ن→→س→→ب→→→ت ب→ه پ→يش→→ن→ه→اده→ا خ→→دا�غ→→ي→→ر ان→→→ذار، ك→→اره→→ا

^ انذار دارد، نه پذيرش گفتار آنان.  كافران،تنها وظيفه
�؛  ґ قџوẂم＃ هاد＃ ẃلẀكґل џو�

ر دارد  ґنذẀحاد با مẃ ^ و راه→نم→→اي→∂ [از ج→ان→→ب خ→دا] دارد ك→ه گاه∂ ات ه→ر ق→وم→∂ اح→ت→ي→اج ب→ه ه→اد
^ ب→→→رم→→→∂گ→→→ردان→→→→د و ب→→→ه راه  ر، ان→→→→→س→→→→ان راه گ→→→→م ك→→→→رده را از ب→→→→ي→→→راه→→→→ه رو ґذ→→→→→Ẃن→→→→ Ẁر ج→→→→→داس→→→→ت.م ґذ→→→→ Ẃن→→→→ Ẁو گ→→→→اه از م
ẃ→ه رس→ول  ^ م→→∂نم→→اي→د.ال→→ب→ت ^ ه→→→دف راه→→ب→→→ر م→→س→→ت→→ق→→ي→→م م→→∂آورد و ه→→→اد＾، او را در راه م→→→س→→ت→→ق→→ي→→م ب→→ه س→→و
^ ول→→∂ ذي→ل ه→م→ي→ن آي→ه رواي→ات→∂ رس→ي→ده كه رسول  ر اس→→ت و ه→→م ه→اد ґن→ذ→ Ẁاك→رم�خ→ودش ه→م م

خدا�فرمود: 
)؛۱  ^ ґهادẂال ￒ∂ґلџع џو Ẁر ґذẂن ẀمẂا الџنџا)

^ است»!  «من منذر هستم و عل∂ هاد
^ خطاب به حضرت عل∂�فرمود:  در روايت ديگر

＾)؛۲  ґدẂعџب Ẃن ґم џون Ẁدџت ẂهẀمẂال ^ ґدџت Ẃهџي џ−ґب ∂ґلџيا ع ^ ґهادẂال џتẂنџا)
^ هست∂ و به سبب تو بعد از من راهيافتگان راه م∂يابند».  ^ عل∂!تو هاد « ا

امام صادق�نيز ذيل همين آيه فرمود: 
م)؛۱  ґهґمانџز ∂ґوم＃ فџق ґẃلẀكґمام＃ هاد＃ لґا لẀك)

                                                        
 .۳Ｑ۹＾ـ تفسير الميزان،جلد۱۱،صفحه ۱

 .۳⅛Ω＾ـ همان،صفحه ۲
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^ است».  ^ مردم زمان خودش هاد «هر امام∂ برا
^ انسان  ^ و معنو ẃماد ^ علم ذات∂ خداوند به استعدادها

^ بعد:  آيه
�؛   Ẅ∂ثẂنẀا لẀك Ẁل ґم Ẃحџما ت Ẁمџل Ẃع џي Ẁاهللا�

^ بع→→د، اش→اره ب→→ه ب→رخ→∂ از امور متعلẃق علم خدا شده است.از جمله،  در اي→ن آي→ه و دو آي→→ه
^ از ان→→س→ان و غي→→ر ان→س→ان در ش→كم  ج→ن→ي→ن در رح→م م→ادران ك→ه م→→∂ف→رم→اي→د: خ→دا آنچ→→ه را ك→ه ه→→ر م→ادها

خود حمل م∂كند، م∂داند! 
^ ن→ي→ز ب→ر اث→ر پ→يشرفت علم و صنعت، به وسايل∂ دست  ẃ→→ه م→م→ك→ن اس→ت دان→ش→م→ن→دان ب→ش→ر ال→ب→ت
الҐ از  ẃا اي→→ن ع→ل→م او→→ ẃي→→اب→→→ن→→د و از ط→→ري→→ق آن→→→ه→→ا ب→→→ه پ→→س→→ر ي→→ا دخ→→ت→→ر ب→→ودن ج→→→ن→→ي→→ن در رح→→م م→→ادر پ→→∂ ب→→ب→رن→د؛ام
ط→ري→ق وس→اي→ل و اسب→→اب (ك→→ه آن→ها را هم خدا آفريده) به دست آمده است، در صورت∂ كه علم 
→ل ب→ه وس→اي→ل اس→→ت و ث→ان→ياҐ احوال و اسرار مربوط به جنين، منحصر به  ẃخ→دا ع→ل→م ذات→∂ و ب→→دون ت→وس
^ و  ẃگ→→→ون→→→اگ→→→ون→→→∂ ك→→→ه ج→→→ن→→→ي→→→ن دارد از ج→→→ه→→→→ات م→→→→اد ^ پ→→→→س→→→→ر ي→→→→ا دخ→→→→ت→→→→ر ب→→→→ودن آن ن→→→→→ي→→→→س→→→→ت!اس→→→→ت→→→→ع→→→داده→→→→ا
^ از آن آگاه  ^ آن ممكن نيست احد م→ع→ن→و＾،آن→چن→→ان پ→ي→چ→ي→ده اس→→ت ك→ه ج→ز خالق و آفريننده

ندهخو.  ẃفرشتهخو خواهد شد يا ديوصفت∂ در ^ گردد كه آيا اين جنين موجود
→→→∂ ظẀ→→→لẀ→→→م→→→ات＃  ґق＃ ف→→→Ẃل→→→ џخ ґد→→→ Ẃع→→→џب Ẃن→→→ ґم Ґق→→→ا→→→Ẃل→→→ џخ Ẃم→→→Ẁك→→→→ ґه→→→→ات→→→→→ￍمẀا ґون→→→→Ẁط→→→→Ẁب ∂→→→→ ґف Ẃم→→→→Ẁك→→→→Ẁق→→→→Ẁل→→→→ Ẃخ→→→→ џي...�

...�؛۲  ثџالث＃
^ س→→هگ→ان→→ه[از ش→→ك→م و رح→م و  ...آن آف→→→ري→→دگ→→ار ح→→ك→ي→م، ش→م→ا را در م→→ي→ان ت→اريك→→∂ه→ا »

رات و تحوẃالت پ∂درپ∂ م∂آفريند...».  ẃمشيمه�]با تطو
 Ґك→ام→→ال ^ ^ ض→خ→ي→م و در ي→− ف→→ض→ا →→→اش چ→→ي→→رهدس→→ت→∂ اس→→ت ك→→ه در پ→→ش→ت س→ه پ→رده ẃاو چ→→ه ن→→ق
^ م∂كند!دست و پا و چشم و گوش و بين∂ و لب م∂سازد!  ^ آب صورتگر تاري− دارد رو

ك→→→→ه ك→→→رده اس→→→→ت در آب ص→→→ورت→→→گ→→→→ر＾� ده→→→→→→→د ن→→→→→→→ط→→→→→→→ف→→→→→→→→ه را ص→→→→→→→ورت→→→→→→→∂ چ→→→→→→→ون پ→→→→→→ر＾� 
                                                                                                                                      

ـ همان.  ۱
^ زمر،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲

^ مخصوص∂ كه جنين در آن قرار گرفته.  � مشيمه: كيسه



 ۷۱
 

�؛۱   џونẀف џر ẂصẀت Ẅ∂ￍأنџف џوẀه ẃإال џال إله Ẁ−ẂلẀمẂال Ẁهџل ẂمẀكب џر Ẁاهللا ẀمẀكґذل...�
...اي→ن[ص→→ورتگ→→ر ق→→اه→→ر م→→اه→ر]اهللا اس→ت ك→ه پ→روردگ→→ار ش→→م→اس→ت و ف→رم→ان→رواي∂ در  »
^ ج→→ز او وج→ود ن→دارد.اي→ن→− ك→→ج→ا  س→→رت→→اس→→ر ع→→ال→→→م ه→ست→→∂ از آن اوس→ت.هي→→چ م→ع→ب→ود

^ او منحرفتان م∂سازند»؟!  شما را م∂برند و از راه به سو
 џو Ґإناثا Ẁشاء џي Ẃن џمґل Ẁب џه џي Ẁشاء џم→→ا ي Ẁق→→Ẁل→→ Ẃخ→→ џي ґض ẂرџالẂ →→م→→اواتґ وџ ا ￍال→→س Ẁ−→→Ẃل→→Ẁم ґه→→ẃل→→ґل�
 Ẁشاء џي Ẃنџم Ẁل џع Ẃج џي џو Ґإن→→اثا џو Ґران→→ا→→Ẃك Ẁذ Ẃم→→ Ẁه→→ Ẁج ґẃو џز→→Ẁي Ẃأو � џور→→Ẁك ال→→ذ Ẁش→→اء→→ џي Ẃن→→ џم→→ґل Ẁب→→ џه→→ џي

�؛۲   ẁير ґدџق ẁيمґل џع Ẁهￍإن Ґيماґق џع
«ح→اك→م→يẃ→→ت در آس→م→انه→ا و زم→ي→ن از آن خ→داس→ت!ه→ر چ→ه را ب→خ→واه→د م→→∂آفريند،به 
ه→ر ك→ه ب→خ→واه→د دخ→→ت→ر م→→∂ده→→د و ب→ه ه→ر ك→ه ب→خواهد پسر م∂دهد يا به كس∂ پسر و 
دختر با هم م∂دهد و هر كه را هم بخواهد عقيم م∂كند؛او دانا و تواناست». 

�؛  Ẁداد Ẃزџما ت џو Ẁحام Ẃر Ẃاأل Ẁيض ґغџما ت џو�
«و خدا م∂داند آنچه را كه رحمها كاهش م∂دهند و م∂افزايند». 

ت توقẃف جنين در رحم باشد كه بعض∂ تا  ẃاي→ن ج→→مله، ممكن است اشاره به اختالف مد
نه ماه و برخ∂ كمتر و برخ∂ بيشتر در رحم م∂مانند. 

در حديث∂ ذيل همين آيه آمده است: 
 џ↨џع Ẃسґت Ẅ∂џلџع Ẁاد џد Ẃزџء＃ ي Ẃ∂ џش لẀك Ẁاد џد Ẃزџا تџم џر＃ وẀه Ẃأش џ↨џع Ẃسґت џون Ẁل＃ دẂم џح لẀك Ẁض→Ẃي→ џغ→Ẃلџا)

)؛۳  هẀر＃ Ẃأش
«�غ→→→ي→→→ض� ه→→→ر ح→→→→م→→→ل→→→∂ اس→→→ت ك→→→→ه در ك→→→م→→→→ت→→→ر از ۹م→→→اه م→→→ت→→→ول→→د ش→→ود و �م→→ا ت→→زداد� ه→→ر 

^ است كه از نẀه ماه افزون گردد».  چيز
 ẃاح→تم→→ال اي→ن ن→ي→ز هس→→ت كه اشاره به كم و زياد شدن اجزاء بدن باشد كه گاه∂ جنين تام
→→ت→→ولẃ→→د م→→→∂ش→→ود و گ→→اه→→∂ ك→→م و زي→→اد م→→→∂آورد.م→→ث→→→الҐ چ→→ه→→→ار ان→→گ→→ش→→ت→→→∂ ي→→ا ش→→ش  االج→→→زاء و االع→→ض→→اء م

                                                        
^ زمر،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱

 .ＱΩآيات۹℮و، џџ^ ^ شور ـ سوره ۲
ـ كاف∂،جلد⅛،صفحات۱۲و۱۳.  ۳



 ۷۲
 

انگشت∂ يا دو سر با ي− بدن و ي− سر با دو بدن و... 
�؛  قẂدار＃ ґمґب Ẁه џدẂن ґء＃ ع Ẃ∂ џش لẀك џو�

^ در نزد خدا اندازه و مقدار معيẃن∂ دارد».  «هر چيز
راҐ...�؛۱  Ẃدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀكґل Ẁاهللا џلџع џج Ẃدџق...�

^ قرار داده...».  ^ اندازها ^ هر چيز «...همانا خدا برا
�؛۲   ر＃ џدџقґب ẀناهẂقџل џء＃ خ Ẃ∂ џش ￍلẀا كￍإن�

^ را به اندازه آفريديم».  «به درست∂ كه ما هر چيز
�؛۳   لẀوم＃ Ẃعџر＃ م џدџقґب ẃإال ẀهẀل ґẃزџنẀما ن џو ẀهẀنґزائ џنا خ џدẂن ґع ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو�

^ معيẃن، آن را نازل نم∂كنيم».  «خزائن همه چيز نزد ماست ول∂ ما جز به اندازه
↕�؛  џهاد ￍالش џو ґبẂيџغẂال Ẁمґعال�

«خداوند عالم به غيب و شهادت است». 
ẃ→→ه  ^ پ→ن→ه→ان اس→ت.الب→→ت ^ ح→ض→ور اس→ت در م→→ق→اب→→ل غ→ي→ب ك→ه ب→ه مع→→ن→ا ش→→ه→→ادت در اي→ن→ج→ا ب→ه م→→عن→→ا
ر دارد ن→→→ه ن→→→س→→ب→→ت ب→→ه خ→→دا!ي→→→ع→→ن→→∂ م→→ا ه→→س→→ت→→ي→→م ك→→→ه ح→→وادث  ẃام→→→ور ح→→→اض→→→ر و غ→→→اي→→→→ب ن→→→س→→→ب→→→→ت ب→→→ه م→→→ا ت→→ص→→و
د و م→→خ→→ت→→ل→→→ف ج→→ه→→→ان از زم→→ي→ن و  ẃم→→→ت→→ع→→د ^ ^ زم→→→ان و ه→→م→→چ→→ن→→ي→→ن وق→→→اي→→ع در م→→ك→→→انه→→ا گ→→ذش→→→ت→→ه و آي→→ن→→ده
آس→→→م→→→ان از م→→→ا پ→→→→ن→→→ه→→ان اس→→ت و ت→→→ن→→ه→→ا ح→→وادث و وق→→→اي→→ع م→→وج→→ود در زم→→ان و م→→ك→→ان ح→→اض→→ر (آن ه→→م از 
^ ما مشهود و عيان  ^ ك→→ه خ→→دا در اخ→تي→→ار ما قرار داده است) برا ط→ري→ق وس→اي→ل و اسب→→اب م→ح→دود
^ همه چيز از زمان و مكان و كلẃ كائنات است و  →ا نس→→ب→ت به خدا كه خالق و آفريننده ẃاس→ت ام

در همه جا و با همه چيز همراه است؛ 
...�؛℮  ẂمẀتẂنẀما ك џنẂأي ẂمẀكџعџم џوẀه...�

«...او با شماست هر جا كه هستيد...». 
^ او  ^ ذات اقدس او مشهود و عيان است و اصالҐ غيب برا  ط→بعاҐ همه چيز در همه جا برا

                                                        
^ طالق،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
^ قمر،آيه＾℮۹.  ـ سوره ۲
^ حجر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۳
^ حديد،آيه＾℮.  ـ سوره ℮



 ۷۳
 

مفهوم∂ ندارد! 
�؛۱   Ẁيرґب џخẂال Ẁيف ґطￍالل џوẀه џو џقџل џخ Ẃنџم Ẁمџل Ẃع џأ ال ي�

«آي→→→→ا آن ك→→→→س ك→→→→ه آف→→→ري→→→ده اس→→ت؛ آگ→→اه از ح→→ال آف→→ري→→دهاش ن→→م→→→∂ب→→اش→→د؟[آر＾] او 
لطيف و خبير است». 

^ او آش→ك→ار و عي→→ان اس→ت! اگ→ر او خ→ود را ع→→ال→→مالغ→→ي→ب  ت→→م→→ام اس→→رار و دق→→ائ→→ق ع→→ال→→م خل→→ق ب→را
^ كه نسبت به ما غيب است، آگاه است.  ف∂ م∂كند،يعن∂ از تمام امور ẃمعر

�؛   ґعالџت ẀمẂال Ẁ░ґبџكẂال�
^ علوẃ و تعال∂ [و اعال  ^ عالم] و دارا ^ كب→→ري→اء [و ت→س→لẃ→→ط ك→→ام→ل ب→→ر هم→→ه «[او] دارا

^ كائنات] است».  ^ علم∂ بر همه ^ احاطه مرتبه
ء＃  Ẃ∂→→ џش ґẃل→→Ẁك→→ ґب џأح→→اط Ẃد→→џق џاهللا ￍأن џو ẁي→→ر ґد→→џء＃ ق Ẃ∂→→ џش ґẃل→→Ẁل→→∂ ك→→→ џع џاهللا ￍوا أن→→→ Ẁم→→→џل→→→ Ẃع→→→џت→→→ґل...�

لẂما�Ґ؛۲  ґع
^ قادر است و به درست∂ كه علم خدا  ^ آنك→→ه ب→دان→ي→د ه→م→ان→ا خ→دا ب→→ر هر چيز «...ب→را

^ احاطه دارد».  بر هر چيز
 џو ґلẂي→ￍال→ل→ ґف＃ ب Ẃخ→џت→ ẂسẀم џو Ẁه Ẃن→џم џو ґه→ґب џر→ џه џج Ẃن→→џم џو џلẂو→→џق→→Ẃال ￍر→→ џأس Ẃن→→џم Ẃم→→Ẁك→→Ẃن→→ ґم ẁواء→→ џس�

�؛   ґهارￍالنґب ẁبґسار
^ او ي→ك→س→ان اس→ت ك→س→ان→∂ ك→ه گف→→تار خود را پنهان م∂دارند و كسان∂ كه آن  «ب→را
^ او يكسان است]كسان∂ كه در شب مخفيانه  را آش→ك→ار م→→∂س→→ازن→د و[همچنين برا

^ م∂نمايند».  حركت م∂كنند يا در روشناي∂ روز اقدام به كار
راҐ سخن از علم محيط خدا به ميان م∂آورد در واقع  ẃق→رآن→∂ كه مكر ^ اي→ن آي→ات ك→ريم→→ه
^ اي→ن اس→ت ك→ه ه→م ب→ر م→ع→رف→ت م→ا ن→سب→→ت ب→ه خدا و صفات خدا بيفزايد و هم حال مراقبت در  ب→را
م→→→→→ا ن→→→→→س→→→→→→ب→→→→ت ب→→→→→ه اخ→→→→→الق و اع→→→→→م→→→→ال→→→→→م→→→→ان ب→→→→→هوج→→→→ود آورد و خ→→→→وف از خ→→→→دا و روز ح→→→→س→→→→→اب و ج→→→→زا را در 
^ ك→→→→ه ب→→→→ا م→→→ع→→→ب→→→ودم→→→ان دي→→→دار خ→→→واه→→→ي→→→م داش→→→ت آم→→→→اده  ^ روز ج→→→→ان→→→→→م→→→ان ب→→→ن→→→→ش→→→ان→→→د و ب→→→ه راس→→→ت→→→∂ م→→→ا را ب→→→را

                                                        
^ مل−،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
^ طالق،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۲



 ۷℮
 

گرداند. 
مال∑ متديẃن بودن،فقط عمل كردن 

 لذا م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẀوهẀالقẀم ẂمẀكￍوا أنẀمџل Ẃاع џو џوا اهللاẀقￍات џو...�

«...از خدا پروا داشته و بدانيد كه با او ديدار خواهيد داشت...». 
^ م∂دانيم نه  از ج→→م→→ل→→ه ن→→ق→→ائ→→ص اساس∂ ما نسبت به دين اين است كه ما اكثراҐ دين را نظر
^ الزم م∂شناسيم! اگر درس دين∂ م∂خوانيم؛  ^ خود وظيفه عمل∂؛يعن∂ تنها دينشناس∂ را برا
^ دين∂ م∂كنيم؛اگر در مجالس دين∂ حاضر م∂شويم و در اين راه از  ^ كتابها اگر مطالعه
^ اين است كه از معارف و اخالق و احكام  ^ بدن∂ مايه م∂گذاريم و... غالباҐ برا وقت و نيروها
دي→→ن آگ→→اه ش→→وي→→م و در اي→→ن راس→→ت→→ا خ→→ود را م→→ت→→ديẃ→→ن ب→→ه ح→→س→→اب م→→∂آوري→→م! ول→→∂ در م→→ق→→ام ع→→مل شايد 
^ تهذيب اخالق و عمل به احكام در ابعاد  ي− درصد آنچه را كه از دين فهميدهايم در مرحله
→→ص  ẃن� و ت→→ش→→خ→→ẃالع→→ات دي→→ن→→∂ را ن→→وع∂ ت→→ع→→ي→→ ẃه→→م→→ي→→ن اط Ґگ→→→ون→→→اگ→→→ون زن→→→دگ→→→∂ پ→→→ي→→→اده ن→→→م→→→∂ك→→→ن→→ي→→م!! و اح→→ي→→ان→→ا
^ به آن م∂زنيم و حال آن  ـ كه رنگ دنيادار ـ پناه بر خدا ^ خود دانسته و در نتيجه  اجتماع∂ برا

كه خدا فرموده است: 
 Ґساداџال ف џو ґض ẂرџالẂ ا فґ∂ ا ￎوẀل Ẁع џون Ẁيد ґرẀال ي џين ґذￍلґها لẀلџع Ẃجџن Ẁ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁار ￍالد џ−Ẃلґت�

�؛۲   џينґقￍت ẀمẂلґل ↨џبґعاقẂال џو
قط→→ل→ب→∂�  ẃت→→ف→→و ^ ^ ك→→س→→ان→→∂ ق→→رار م→→→∂ده→→ي→→م ك→→ه اراده ^ آخ→→رت را ت→→ن→→ه→→→ا ب→→را «اي→→ن س→→را

در زمين و فساد را ندارند و عاقبت ني− از آن پرهيزكاران است». 
^ عمل است:  مه ẃعلم در دين ما مقد

نџ اهللاґ اґالẃ بẀعẂداҐ)؛۳  ґم Ẃد џد Ẃزџي Ẃمџل ґهґب ẂلџمẂعẀي Ẃمџذا لґا џمẂل ґعẂال ￍن ґاџف)
                                                        

^ بقره،آيه＾۲۲۳.  ـ سوره ۱
� تعيẃن: امتياز. 

^ قصص،آيه＾۸۳ .  ـ سوره ۲
ق: برتر＾.  ẃتفو �

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۲۸.  ۳



 ۷Ｑ
 

^ نم∂افزايد»!  ^ از خدا چيز «علم اگر به آن عمل نشود، جز دور
)؛۱  ẀهẀمẂل ґع ẀهẂعџفẂن џي Ẃمџل ẁمґعال ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ґابا џذџع ґاسẃالن د џشџا)

س→→خ→→ت ع→→ذابت→ري→ن م→ردم در روز قي→→ام→ت،ع→الم→→∂ اس→ت ك→→ه ع→لم→→ش ن→→اف→ع ب→→ه ح→الش  »
^ عمل∂ از علم خود نبرده است]».  نشده است[بهره

^ زهرا�به حضرت عل∂�  وصيẃت جانسوز فاطمه
^ غمها  ^ اميرالمؤمنين�بيتاالحزان است و خانه ايẃ→ام ف→اط→م→يẃ→ه اس→ت؛اي→ن روزه→ا خ→انه
ل م→→→ظ→→ل→→وم ع→→→ال→→م ك→→ه در ب→→ي→→رون خ→→ان→→ه از ب→→رخ→→ورد ب→→ا م→→ردم ن→→→ادان دل→→∂ پ→→رخ→→ون  ẃهه→→→→اس→→→ت.آن او→→→→ ẃو غ→→→ص
^ ع→زي→زش�را ي→ا در  ^ آرام→ش روح→→∂اش، زه→را داش→→ت؛ ب→→→ه خ→→ان→ه ك→ه م→→∂آم→→د، آن ي→گ→ان→ه م→→اي→→ه

^ جانسوزش را م∂شنيد و غم بر غم م∂افزود.  حال اغما م∂ديد و يا نالهها
در ي→→→ك→→→∂ از روزه→→→→ا وارد خ→→→ان→→→ه ش→→→د و ك→→→→ن→→→ار ب→→→س→→→ت→→ر ب→→ي→→م→→ارش ك→→ه در ح→→ال اغ→→→م→→ا ب→→ود ن→→ش→→س→→→ت؛ 

^ زير بالش بيمار افتاد. آن را برداشت و ديد نوشته است:  چشمش به رقعها
)؛  ґاهللا ґول Ẁس џر ẀتẂنґب Ẁ↨џم ґفاط ґهґب Ẃت џصẂوџحيم هذا ما ا ẃحمن الر ẃبسم اهللا الر)

«اين وصيẃت فاطمه دختر رسول خداست». 
 ￍنџا џو ẀهẀول Ẁس џر џو Ẁه ẀدẂب џع�Ґداￍم џحẀم ￍنџا џو Ẁاهللا ẃالґله اґالا Ẃنџا Ẁد џه Ẃشџت џ∂ ґه џو Ẃت џوصџا)
 ∂ґف Ẃنџم ẀثџعẂبџي џاهللا ￍنџا џفيها و џبẂي џال ر ẁ↨џيґآت џ↨џاع ẃالس ￍنџا џو ￒق џح џارẃالن џو ￒق џح џ↨ￍن џجẂال
 џ−џل џونẀكџ ґال џ−Ẃن ґم Ẁاهللا џ∂ґن џجￍو џز� د＃ ￍم џحẀم ẀتẂن ґب ↨ џم ґا فاطџنџا ẃ∂ ґل џيا ع. ґورẀب→→Ẁق→→Ẃال
 ∂ẃ ن ґẃف џك џو ∂ґن Ẃل ґẃس џغ џو ∂→→ґط→→ن→→ґẃن→→ џح ^ ґر→→Ẃي→→ џغ Ẃن→→ ґم ∂→→ґب ∂→→џولџا џت→→Ẃنџا ↕ џر→→ ґاالخ џن→→ي→→ا و ال→→د ∂→→ґف
 Ẁء џرẂقџا џو џاهللا џ−Ẁع ґودџت Ẃاس џو Ґا џد џحџا Ẃم ґل Ẃع Ẁال ت џو ґلẂي ￍالل ґب ∂ґẃن ґف Ẃدџا џو ￍ∂ل џع ґẃصل џو ґلẂي ￍالل ґب

المџ اґلẄ∂џ يџومґ الẂقґيامџ↨)؛  ẃالس џ^ ґدџل џو Ẅ∂џلџع
→→د� و ح→ق  ẃت م→→∂ك→ن→د و ش→ه→ادت ب→ه ي→گ→انگ→→∂ خ→دا و رس→→الت م→ح→م→→ẃف→→اط→→م→→ه وص→ي »
→دم؛م→را خ→دا ب→ه ت→→و  ẃع→→ل→→∂!م→→ن ف→→اط→→م→→→ه دخ→→ت→ر م→ح→م ^ ب→→ودن ب→→ه→→ش→→ت و ج→→ه→→نẃ→→م م→→→∂ده→→د.ا
^ من سزاوارتر  تزويج كرد تا در دنيا و آخرت از آن تو باشم.تو در انجام كارها

                                                        
ـ همان،صفحه＾۳۸.  ۱



 ۷⅛
 

از دي→گ→ران ه→س→ت→∂!آنچ→→ه م→رب→وط ب→→ه ت→ج→هي→→ز م→→ن از غس→→ل و ك→فن است در شب انجام 
^ را[از م→→→→→ح→→→→لẃ دف→→→→ن→→→→م]آگ→→→→اه  ب→→→→→ده؛ب→→→→→ر م→→→→→ن ن→→→→→م→→→→→→از ب→→→→→خ→→→→→وان و ش→→→→→ب→→→→→ان→→→→→→ه دف→→→→→→ن→→→→→م ك→→→→→ن و اح→→→→→د
م→→→ك→→→ن!اي→→→ن→→→− ب→→ا ت→→→و وداع م→→→∂ك→→ن→→→م و ت→→و را ب→→→ه خ→→دا م→→→∂س→→پ→→ارم و ب→→→ه ف→→رزن→→دان→→م ت→→→ا روز 

قيامت سالم م∂رسانم». 
خ→→→→→→دا دان→→→→→→د ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه ع→→→→→→→ل→→→→→→∂�ب→→→→→→ا دي→→→→→→→دن اي→→→→→→ن وص→→→→→→يẃ→→→→→→→تن→→→→→→ام→→→→→→ه چ→→→→→→ه گ→→→→→ذش→→→→→ت و چ→→→→→ه→→→→→ار ك→→→→→ود∑ 

خردسالش كنار بستر مادر رنجديده، چه حال∂ داشتند!! 
ال→لẃ→ه→مẃ ص→لẃ ع→ل→∂ ف→اطم↨ و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علم− و 

العن اعدائهم بعدد ما احاط به علم−؛ 
→ل لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ґẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ؛ 
 

 

 

          



 ۷۷
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
→نẂ أمẂ→رґ اهللاґ إنￍ اهللاџ ال  ґم ẀهџونẀظ→џف→Ẃ џ≥ ґه→ґف→Ẃل→ џخ Ẃن ґم џو ґه→Ẃي џد→ џي ґ Ẃ]→џب Ẃن→→ ґم ẁب→→ات→→ ґẃق→→ џع→→Ẁم Ẁه→→џ۱۱ ل 

 Ẁهџل ￍد џرџال مџف ҐءاẂو Ẁم＃ سẂوџقґب Ẁاهللا џإذا أراد џو Ẃم ґه ґسẀفẂأنґوا م→ا ب Ẁ ґẃ░ џغ→Ẁي ￍﾵ→ џم＃ حẂو→џق→ ґم→ا ب Ẁ ґẃ░→џغ→Ẁي
نẂ وال＃ ۱۲۴  ґم ґهґون Ẁد Ẃن ґم ẂمẀ џ≠ ما џو

^ ان→سان، گ→م→اشت→گ→ان→∂ اس→ت[از فرش→ت→گان]ك→ه از پ→يشرو و از پ→ش→ت سرش او را از  � ب→را
ح→وادث ح→ف→ظ م∂ك→ن→ن→د.ح→ق→ي→ق→ت آن ك→ه خ→داون→د دگ→رگ→ون→∂ در زن→دگ→∂ ه→ي→چ قوم∂ ايجاد نم∂كند مگر 
اي→ن ك→ه آن→ها در خودشان دگرگون∂ ايجاد كنند و هنگام∂ كه خدا بخواهد مردم∂ را[به سبب اعمال 

بدشان]گرفتار سازد هيچ چيز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرست∂ نخواهند داشت. 
هدف از آفرينش ما چه بوده است؟ 

 ^ از آي→→ات ق→رآن اس→تف→→اده م→∂ش→ود ان→→س→ان از ل→ح→اظ «غ→اي→→ت خ→لق→→ت» يعن∂ آن هدف∂ كه برا
نيل به آن خلق شده است بسيار بزرگ و شريف است و آن هدف، «لقاء و ديدار» خداست كه 

فرموده است: 
�؛۲   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ خ→→داي→→ت  ،رو ب→→ه س→→و ẃان→→→س→→→ان! ت→→→و [ب→→→ار س→→→ف→→→ر ب→→→س→→→ت→→→→ها＾] ب→→→ا رن→→→ج و ت→→→→الش م→→→س→→→→ت→→→م→→→ر ^ «ا
^ و [سرانجام] با او ديدار خواه∂ كرد».  م∂رو

راҐ گ→فت→→ه و ش→→ن→ي→دهايم؛ آن عظمت و هيبت مطلب  ẃف→ان→→ه اي→→ن س→خ→ن→ان را ب→س ك→ه م→ك→ر→ ẃم→ا م→ت→أس
از ب→→→→→ي→→→→→ن رف→→→→ت→→→→ه و ب→→→→س→→→→→ي→→→→ار ك→→→→م م→→→→ا را ت→→→→ك→→→→→ان م→→→→→∂ده→→→→د و ب→→→→ه ان→→→→دي→→→→ش→→→→→ه وا م→→→→→∂دارد! در ص→→→→ورت→→→→∂ ك→→→→→ه ام→→→→ام 

^ بيداردل م∂فرمايد:  اميرالمؤمنين�در وصف انسانها
 Ẃم→ ґه ґاد→ џس→→ Ẃأج ∂→→ґف Ẃم→→→Ẁه→→ Ẁاح џو Ẃأر ￍر→→ ґق→→џت→→→ Ẃس→→џت Ẃم→→џل Ẃم→→→ ґه→→Ẃي→→џل→→ џع Ẁاهللا џب→→џت→→џك ^ ґذ→→ￍال Ẁل→→→ џج Ẃاأل џال Ẃو→→џل)

                                                        
^ رعد،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲



 ۷۸
 

)؛۱  فџ↨џ عџيẂن＃ Ẃرџط
^ آن→ه→ا ت→قدير كرده [كه بايد در دنيا  ن→→∂ ب→را ẃاگ→ر ن→ه اي→→ن ب→ود ك→→ه خ→داون→د ع→م→ر م→→ع→ي»
ت اشتياق∂ كه به لقاء خدا دارند] ارواحشان به قدر ي− چشم به هم  ẃب→مانند،از شد

زدن در اجسادشان استقرار نم∂يافت»! 
^ فرموده است:  ^ ديگر در جمله

الￍ بґهџا)؛۲   ґا إџوهẀيعґبџال تџف џ↨ￍن џجẂال ￍال ґإ ẁنџمџث ẂمẀك ґسẀفẂن ґأل џسẂيџل Ẁهￍن ґإ)
«ح→ق→ي→ق→ت اي→→ن كه جان شما بهاي∂ جز بهشت ندارد!اين− توجẃه! كه خود را جز به 

بهشت نفروشيد». 
...�؛۳  ґاهللا ґقاءґلґوا بẀب ￍذџك џين ґذￍال џر ґس џخ Ẃدџق�

ب→ه ي→→قين زيان كردهاند آنان كه لقاء خدا را [عمالҐ] تكذيب كرده و خود را ارزان 
فروختهاند. 

^ ه→→ر دو ج→→→ه→→ان→→∂�  ـ→→م→→→∂دان→→∂� ت→→→و ب→→→ه ق→→ي→→م→→ت ورا چ→→→ـ→→→ه ك→→ـ→→ن→→م ق→→→در خ→→ـ→→ود ن→→
^ خ→واب و خ→ورا∑ و پوشا∑ و مسكن و مركب  ^ دن→ي→ا و ب→را ^ ك→→ه درب→اره م→ا آن مق→→دار
^ غ→→→→→اي→→→→ت خ→→→→ل→→→→→ق→→→ت و م→→→ق→→→ص→→→ود از آف→→→ري→→→ن→→→ش→→→م→→→→ان  ف→→→→ك→→→→ر م→→→→∂ك→→→→ن→→→→ي→→→→م؛ش→→→→اي→→→→→د ي→→→→→− درص→→→→د آن را درب→→→→اره

نم∂انديشيم!! 
 ^ ^ ان→دك→∂ م→ج→الم→→ان ده→د ك→ه ب→ه خ→ود ب→ي→اي→ي→م و ب→يانديشيم، ا ẃاگ→ر اي→ن جن→→ج→ال زن→دگ→∂ م→اد
^ زن→دگ→∂ واقع→→∂ام ي→عن→→∂ ع→مرم را با سرگرم شدن به جمادات و نباتات  ع→ج→ب! اي→ن تن→→ه→ا س→رم→اي→→ه
^ اگر از پس امروز بود فرداي∂!اين فكر آدم∂ را  و حيوانات تلف كردم و هيچ و پوچ شدم.وا

^ عاقبتش وا م∂دارد.  تكان م∂دهد و به انديشه درباره
^ آدميان بر تمام∂ مخلوقات  برتر

آر＾،ه→→دف از خ→→ل→ق→ت انس→→ان، ب→س→ي→ار ب→زرگ اس→ت و آن ن→ي→ل ب→ه س→→ع→ادت لق→→اء خ→داست؛از 
                                                        

^ فيض،خطبه＾۱۸℮.  ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان،حكمت℮℮۸.  ۲

^ انعام،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۳



 ۷۹
 

اي→ن ن→ظ→ر خ→→ال→ق→ش او را در اي→ن م→ن→زل دني→→اي→→∂اش ك→ه گ→ذرگ→اه اوس→ت، م→ورد ت→ج→ل→ي→ل و ت→كريم قرار 
^ پذيراي∂ شايان نموده و فرموده است:  داده و از و

...�؛۱  ẀهẂن ґم Ґيعا ґم џج ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ما فґ∂ ا ￍالس ∂ґما ف ẂمẀكџل џر ￍخ џس џو�
 ^ →→→→→→ر ش→→→→→→م→→→→→→ا [در راس→→→→→→ت→→→→→→ا ẃت→→→→→→→م→→→→→→→ام آن→→→→→→→چ→→→→→→→→ه را ك→→→→→→→ه در آس→→→→→→م→→→→→→انه→→→→→→→ا و زم→→→→→→ي→→→→→→→ن اس→→→→→→ت؛ م→→→→→→س→→→→→→خ»

^ شما] آدميان قرار داده است...».  خدمتكار
→→ا ب→ه غ→فل→→ت  ẃاب→→ر و ب→→اد و م→→→ه و خ→→ورش→→ي→→د و ف→→ل→− ه→→م→ه در ك→ارن→د ت→ا ت→و ن→ان→→∂ ب→ه ك→→ف آور＾،ام
^ دارد و از گستردن اين سفره  ن→خ→ور＾!يادت نرود كه اين نظام، ناظم و اين سفره، گسترانندها

^ را م∂طلبد!  هم مقصود
 џن→→ ґم Ẃم→→ Ẁن→→اه→→Ẃق џز џر џو ґر→→ Ẃح→→џب→→Ẃال џو ґẃر→→џب→→→Ẃال ∂→→→ ґف Ẃم→→→ Ẁن→→→اه→→→Ẃل→→→ џم→→→ џح џو џم џآد ∂→→→ ґن→→→џن→→→ا ب→→→ Ẃم ￍر→→→џك Ẃد→→→џق→→→џل џو�

�؛۲   Ґيال ґضẂفџنا تẂقџل џخ Ẃنￍم ґير＃ مґثџك Ẅ∂لџع ẂمẀناهẂل ￍضџف џو ґباتґẃ الطￍي
«م→→→→→→→ا آدم→→→→→→زادگ→→→→→→ان را م→→→→→→→ورد اك→→→→→→رام ق→→→→→→رار دادي→→→→→→→م و آن→→→→→→ه→→→→→→ا را در خ→→→→→→ش→→→→→→ك→→→→→∂ و دري→→→→→→ا[ب→→→→→ا 
 ^ ^ م→→→ن→→→اس→→→ب]ب→→→→ه ح→→→رك→→→ت درآوردي→→→م و از ه→→→ر چ→→→→ي→→→ز پ→→→→اك→→→ي→→→زه ب→→→ه آن→→ه→→→ا روز م→→→رك→→→به→→→ا

^ بخشيديم».  ^ خود برتر ^ از آفريدهها داديم و آنها را بر بسيار
^ ج→م→ي→ع  ـ اي→ن→ج→ا ك→ث→ي→ر ب→→ه مع→→ن→ا ـ ص→→اح→→→ب ت→→ف→→س→→ي→ر م→ج→م→ع ال→بي→→ان  ^ م→→رح→→وم ط→→ب→→رس→→∂  ب→→ه گ→→ف→→ت→→→ه
^ داديم  ^ مخلوقات خود[حتẃ∂ فرشتگان]برتر اس→ت و م→ع→ن→ا اي→ن م→→∂ش→ود ك→ه م→→ا آدم→ي→ان را ب→→ر ه→→مه

تا آنجا كه: 
...�؛۳  џم џد ґوا آل Ẁد Ẁج Ẃاس Ẁ↨џكґالئџمẂلґنا لẂلẀق Ẃإذ џو�

^ آدم سجده كنيد...».  «هنگام∂ كه به فرشتگان گفتيم: برا
�؛℮   џونẀعџم Ẃأج ẂمẀهلẀك ↨џكґالئџمẂال џد џج џسџف�

^ آدم]سجده كردند».   «تمام فرشتگان عموماҐ[برا
^ م→→→→→ورد ب→→→→→ح→→→→→ث  ^ ان→→→→→س→→→→→→ان اي→→→→→ن ك→→→→→ه، در اي→→→→→ن آي→→→→→→ه و از ج→→→→→→م→→→→→→ل→→→→→→→ه م→→→→→→ظ→→→→→→اه→→→→→→ر اك→→→→→→رام خ→→→→→→دا درب→→→→→اره

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱
 .۷Ω＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۳
 .۳Ω＾حجر،آيه ^ ـ سوره ℮



 ۸Ω
 

م∂فرمايد: 
�؛  ґاهللا ґرẂأم Ẃن ґم ẀهџونẀظџف Ẃحџي ґهґفẂل џخ Ẃن ґم џو ґهẂي џدџي ґنẂيџب Ẃن ґم ẁباتґẃق џعẀم Ẁهџل�

^ ان→→→س→→→ان[از ج→→→ان→→→→ب خ→→→دا]گ→→→م→→→اش→→→ت→→→گ→→→ان→→→∂ اس→→→ت ك→→→→ه او را از پ→→→ي→→→شرو و از پ→→ش→→ت  «ب→→→را
ق م∂يابد] حفظ م∂كنند».  ẃسرش از [حوادث كه به] امر [و اراده＾] خدا [تحق

معان∂ واژه＾�معقبات� 
كلمه＾�معقبات�را م∂شود دو گونه معنا كرد: 

ال→→ف: ف→رش→ت→گ→ان→∂ ك→ه در عق→→ب و پشت سر انسان حركت م∂كنند و محافظ او م∂باشند. 
�از پيشرو و از پشت سرش استفاده م∂شود  ґه ґف Ẃل џخ Ẃنґم џو ґه→→Ẃي џد→ џي ґن→ Ẃي→џ →نẂ ب ґبع→→د ي→ع→ن→∂�م ^ →ا از ج→→مل→→ه ẃام
^ ن→ي→ز م→راقب او  ^ و ك→ه آن ف→رش→تگ→→ان م→ح→اف→ظ،تن→→ه→ا در پ→→ش→ت س→ر انس→→ان ن→ي→ست→→ن→د ب→ل→ك→ه از پ→ي→شرو
^ ه→م→ه  �ك→ن→اي→ه از اح→اط→→ه ґه→→ ґف→ Ẃل→ џخ Ẃن→ ґم џو ґه→→Ẃي џد→→ џي ґن→ Ẃي→џ →نẂ ب ґم→→→∂ش→→ود گ→→→ف→ت: ج→→مل→→ه＾� م Ґه→→س→→ت→→ن→→→د و اح→→ت→→→م→→اال
^ سر  ج→ان→→ب→ه اس→ت.ي→→ع→ن→∂ ف→رش→ت→گ→ان م→ح→اف→ظ، از ت→→م→ام ج→→وانب ششگانه: پيشرو و پشت سر،باال
^ خود دارند و از همه طرف او را از  و پ→→ايين پا،سمت راست و سمت چپ، آدم∂ را در احاطه
ب→→رخ→→ورد ب→→ا ح→→وادث ن→→گ→→ه→→→ب→→ان→→∂ م→→→∂ك→→ن→→ن→→→د و ب→→ن→→→اب→→راي→→ن اح→→ت→م→ال، تع→→ب→ي→ر ب→ه «ت→ع→قي→→ب» از ب→اب «ت→ك→ري→م» 

خواهد بود. 
ب: ف→رش→ت→گ→ان→→∂ ك→→ه ب→ه ط→→ور ت→→ع→اق→ب ي→ع→ن∂ پ∂درپ∂ و به نوبت در جايگاه حفظ انسان قرار 
م→→→∂گ→→→ي→→→رن→→→د، گ→→→روه→→→∂ م→→→→∂رون→→→د و گ→→→→روه→→→∂ م→→→→∂آي→→→ن→→→→د،م→→→ح→→→اف→→→ظ→→→→ان ش→→→ب غ→→→ي→→→ر از م→→→ح→→→اف→→→ظ→→ان روزن→→د، 
م→ح→اف→ظ→ان در س→ف→ر غ→ي→ر از م→ح→افظ→→ان در ح→ض→رن→د و...به هر حال آنچه مسلẃم است، اين كه انسان 
م→وج→ود ض→ع→ي→ف و ن→ات→وان→∂ اس→ت ك→ه در طول زندگ∂ دنيو＾اش در آغوش عالم∂ پر از حوادث 
ق→رار گ→رف→ت→ه و در ه→ر لحظه ممكن است از درون وجود خودش و يا از بيرون از زمين و آسمان، 
^ پ→→→ي→→→ش ب→→→→ي→→→اي→→→د و زي→→→انه→→→ا از ج→→→س→→→م→→→∂ و روح→→→∂ ب→→→س→→→ي→→→ار ب→→→ه ب→→ار آورد. اي→→ن اس→→ت ك→→ه در ه→→ر  ح→→→ادث→→→→ها

^ انسان نياز به حفظ غيب∂ اله∂ دارد!  لحظها
اين جمله از افالطون حكيم نقل شده: 

 ∂ ґام ẃالر џو ẁف џدџه ẀسانẂن ґاال џو ẁهام ґس Ẁث ґواد џحẂال џو ￒ∂ ґس→→ґق Ẁ∑ال→→Ẃف џاال џو ẁ↕ џر→Ẁك Ẁم→џع→ال→Ẃلџا)



 ۸۱
 

)؛۱  رџف џمẂال џنẂيџاџف Ẁاهللا џوẀه
^ ش→ك→ل اس→ت [ك→ه ت→م→ام ن→→ق→اط آن م→شهود است و هيچ  «ع→ال→م م→ان→ن→د ي→− ج→س→م ك→رو
^ ك→→ه مح→→ل اخ→تف→→ا ب→اش→د ن→دارد] و اف→→ال∑ ه→م→چ→ون ك→م→انه→→ا و ح→وادث بسان  زاوي→ها
ت→→→ي→→→ره→→→ا و ان→→→س→→→ان ه→→→دف اس→→→ت و ت→→→→ي→→→ران→→→داز ه→→→→م خ→→→داس→→→ت.ب→→→ن→→→اب→→→راي→→→ن ب→→→→ه ك→→→→ج→→→ا م→→→∂ش→→ود 

گريخت [تا از تيررس خدا و حوادث عالم مصونيẃت داشت]». 
خداوند، پناه انسان ب∂پناه 

 ^ ه و در آينده ẃات است و يا بالقوẃآر＾،انسان يا بالفعل و در حال حاضر گرفتار انواع بلي
^ م→وج→ود و  زم→→ان در م→→ع→→رض ب→→رخ→→ورد ب→→ا آف→→ات و ح→وادث گ→ون→→اگ→ون اس→→ت و ل→→ذا ت→نه→→ا راه رف→ع ب→→ال
ẃ→ر ال→خ→ل→ق و االم→ر اس→ت ك→ه  م→→اء و االرض م→دب ẃال→س ẃرب ^ ^ م→→ت→وقẃ→ع، اس→تغ→→اث→ه ب→ه درگ→اه خ→→دا دف→→ع ب→→→ال
^ اثرگذار نم∂باشد!تنها  ب→∂ خ→واس→ت او، ه→ي→چ س→ب→ب→∂ س→ببيẃت ندارد و ب∂ اذن او هيچ عامل مؤثر
→م و م→→ص→ال→ح→∂، انواع بليẃات را ايجاد م∂كند و همچنين تنها مشيẃت  џك→→ ґح ^ م→ش→يẃ→ت اوس→ت ك→ه رو
ن→→→ح→→اء ب→→ل→→يẃ→→→ات را دف→→ع و رف→→ع م→→∂ن→→م→→→اي→→د! و ل→→ذا ه→→م  џم و م→→ص→→→ال→→ح→→∂ ا→→ џك→→ ґح ^ و خ→→→واس→→ت اوس→→ت ك→→ه رو
 ґر→→→ Ẃأم Ẃن→→→→→ ґم Ẁه→→→→џ →→→→ون Ẁظ→→→→ џف→→→→ Ẃح→→→→→ џن→→→→زول ب→→→→→ال ب→→→→ام→→→→راهللا و ه→→→→→م ح→→→→ف→→→→→ظ از آن ب→→→→→ال ب→→→→ام→→→→راهللا اس→→→→ت!م→→→→→الئ→→→→ك→→→→→↨ اهللا ب→→→→ام→→→→راهللا ي
^ از ع→→→ال→→→م ام→→ر و  ف→→→رش→→→ت→→→گ→→→ان خ→→→دا، ب→→→ه ام→→→ر خ→→→دا آدم→→∂ را ح→→ف→→ظ م→→→∂ك→→→ن→→ن→→د از ب→→→الي→→→∂ ك→→ه ن→→→ازل ش→→ده ، ґاهللا
 џن→→→→ Ẃي џا→→→→ џق ن→→→→م→→→→→∂ي→→→→اب→→→→→د و ل→→→→ذا در ج→→→→واب«ف→→→→→ ẃج→→→→→ز ام→→→→→ر خ→→→→→→دا در ع→→→→→→ال→→→→→م ت→→→→→ح→→→→ق ^ فرم→→→→→ان خ→→→→→داس→→→→→ت. پ→→→→→س ام→→→→→ر

»افالطون حكيم، با الهام گرفتن از قرآن كريم م∂گوييم:  ẃر џف џمẂال
...�؛۲  ґاهللا ∂џوا إل رґفџف�

^ [حفظ] خدا بگريزيد...».  ^ خدا] به سو «[از بال
...�؛۳  ґهẂيџإل ẃإال ґاهللا џن ґأ م џجẂلџال م...�

«...هيچ پناهگاه∂ از [بال＾] خدا جز [به سو＾] خدا وجود ندارد...». 
 ẃالґا џ−→→Ẃن→→→ ґم ￍر→→→џف→→→ џال م џو ∂→→→ џج→→→Ẃن→→→ џال م џأ و→→→ џج→→→Ẃل→→→ џال م џ−→→→Ẃي→→→џل ґا џو џ−џل џو џ−→→→ ґب џو џ−→→→Ẃن→→→ ґم)

                                                        
اع∂.  ẃالد ↕ د√ Ẁع ^ ^ ترجمه مه ẃـ مقد ۱

 .ＱΩ＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۲
^ توبه،آيه＾۱۱۸.  ـ سوره ۳



 ۸۲
 

)؛  џ−Ẃيџلґا
^ ع→م→رش ب→ي→ن→ديش→→د، از ك→ودك→∂ و  اق→→لẃ ب→→ه ط→ور گ→ذرا در گ→ذشت→→ه ẃو ب→→→هراس→→ت→→∂ ه→→ر ك→→س ح→→د
ز زن→→→→→دگ→→→∂ در م→→→ح→→→ي→→→ط خ→→→→ان→→→واده و ه→→→→مب→→→از＾ه→→→→ا و ه→→→→مك→→→→الس→→→→∂ه→→→اي→→→→ش، در  ن→→→→وج→→→→وان→→→→∂ و ج→→→→وان→→→→→∂اش ا
هه→→→ا و  ẃت چ→→→→ه ح→→→وادث خ→→→ط→→→رن→→→اك→→→∂ و چ→→→ه در ẃم→→→→ع→→→→اش→→→→رات و م→→→→→ع→→→→ام→→→→الت→→→→ش م→→→→→∂ب→→→ي→→→→ن→→→د در ط→→→ول اي→→→ن م→→→د
^ ه→ول→ن→اك→∂ از ج→وان→ب گ→ون→اگ→ون سر راهش آمده كه اگر او به حال خودش رها بود،  پ→رت→گ→اهه→ا
هدار گشته بود ول∂ ياللعجب كه از ميان  ẃتش لكẃت→ا به حال از بين رفته و يا شرافت و آبرو و حيثي
آن ه→م→ه ن→ام→→الي→م→ات ت→ن ب→ي→رون ك→شيده و اين− سالم از حيث جسم و روان باق∂مانده است.آيا 

اين به سالمت گذشتنها بر حسب تصادف بوده است؟!! 
فرشتگان محافظ انسان در روز و شب 

�؛  ґاهللا ґرẂأم Ẃن ґم ẀهџونẀظџف Ẃحџي ґهґفẂل џخ Ẃن ґم џو ґهẂي џدџي ґنẂيџب Ẃن ґم ẁباتґẃق џعẀم Ẁهџل�
از پ→→→→ي→→→→→شرو و از پ→→→→ش→→→→ت س→→→→ر، م→→→ح→→→اف→→→ظ→→→ان→→→→∂ از ج→→→ان→→→→ب خ→→→داي→→→ش داش→→→ت→→→ه ك→→→→ه م→→→راق→→→ب→→→→ش  »

بودهاند». 
 ^ ^ ع→ار ^ از ي→− خ→ان→واده ^ دورافت→→ادها دي→→ده م→→∂ش→ود ش→خ→ص→يẃ→→ت ب→زرگ→∂ از ي→→− روست→→ا
^ ع→ب→ور م→→∂كن→→د و  ^ ان→واع ع→وام→ل ج→ه→ل و ف→ق→ر و ب→ي→م→ار از س→→واد و ف→→ره→→ن→→گ→→∂ ب→رم→∂خ→ي→زد. از الب→→هال
→→ه  ẃع→→ل→→م→→ي ^ →→ت→→∂ را از ن→→→اب→→→س→→ام→→ان→→∂ ن→→ج→→ات داده و ح→→وزهه→→ا ẃأن م→→→→∂ش→→→ود! ام→→→ ẃع→→→ظ→→→ي→→→م ال→→→ش ^ س→→→ران→→→ج→→→ام م→→→رد

ẃفاق و تصادف بوده است يا خير؟!  ^ ات تأسيس م∂كند! آيا اين از رو
�؛  ґاهللا ґرẂأم Ẃن ґم ẀهџونẀظџف Ẃحџي ґهґفẂل џخ Ẃن ґم џو ґهẂي џدџي ґنẂيџب Ẃن ґم ẁباتґẃق џعẀم Ẁهџل�

^ حوادث هالكتبار  او از پي→→شرو و از پ→→ش→ت س→ر م→ح→اف→ظ→ان غ→ي→ب→∂ داش→→ت→ه ك→ه از ت→نگ→→ن→اه→→ا
ننگآور، نجاتش م∂دادهاند. 

اين روايت از حضرت امام باقر�ذيل همين آيه منقول است: 
 ẁء Ẃ∂ џش Ẁه→џص→ي→ب→Ẁي Ẃوџا ẁط→ґح→ائ ґه→Ẃي џل→ џع џع џق→ џي Ẃوџا ＃ẃ∂→ ґك џر ∂→ґف џع џق џي Ẃنџا Ẃن→ ґم ґاهللاґر→Ẃمџا→→ ґب Ẁظ→→џف→→ Ẃح→→Ẁي)
 ґكانџل→џم→ا م Ẁه џو џي→ر ґقاد→ џم Ẃال ∂џلґا Ẁهџون→ Ẁع→џف Ẃد џي Ẁهџن→Ẃي→џب џو Ẁه→џن→Ẃي џوا ب→ل→ џخ Ẁر џد→џق→Ẃال џذا ج→اءґا Ẅ∂→ￍت→ џح



 ۸۳
 

)؛۱  ґهґبانџعاقџت џهار＃ يџن Ẃن ґم ґكانџلџم џو ґيلￍاللґب ґهґظانџف Ẃحџي
^ بماند  آدم→→∂ ب→ه ام→→ر خ→دا ح→ف→ظ م→→∂ش→ود از اي→→ن ك→→ه در چ→→اه→∂ بي→→فتد يا زير ديوار »
ر  ẃمقد ^ ^ ب→ه او ب→رس→د[ه→م→چنان محفوظ م∂ماند]تا زمان∂كه حادثه ي→ا آف→ت دي→گ→ر
ح→ت→م→∂ ف→را رس→د. در اي→→ن م→وق→ع اس→ت ك→ه آن م→ح→اف→ظ→ان غ→→ي→ب→∂ كن→→ار م→→∂روند و او را 
ر ح→تم∂ م∂نمايند[در واقع مأموران حفظ كنار م∂روند  ẃم→ق→د ^ ت→س→لي→→م آن ح→ادث→→ه
و آدم→→→→∂ را در اخ→→→→ت→→→→ي→→→→→ار م→→→→أم→→→→وران ب→→→→→ال م→→→→→∂گ→→→→ذارن→→→د و ه→→→ر دو گ→→→روه، م→→→أم→→→وران خ→→→دا 
م∂باشند]آنها دو فرشتهاند كه انسان را در شب حفظ م∂كنند و دو فرشتهاند كه 

^ حفظ م∂نمايند».  در روز به طور تعاقب و تناوب،اقدام به انجام وظيفه
^ ش→→ب ب→→ه  م→→أم→→وران ش→→ب ج→→→دا از م→→أم→→وران روزن→→د. از ب→→ع→→→ض ب→→زرگ→ان ن→ق→ل ش→→ده ك→ه م→→الئك→→ه
^ روز ك→→→→→→ه وارد م→→→→→→→∂ش→→→→→ون→→→→→د، س→→→→→→الم  →→→→→→د و م→→→→→→→الئ→→→→→→ك→→→→→→→ه ه→→→→→→ن→→→→→→→گ→→→→→→ام رف→→→→→→ت→→→→→→ن از م→→→→→→ن خ→→→→→→داح→→→→→→اف→→→→→→ظ→→→→→→∂ م→→→→→→→∂ك→→→→→→ن→→→→→→ن
ẃ→→→ه م→→ا خ→→ي→→ل→→∂ از ح→→رفه→→ا را ن→→م→→→∂ف→ه→م→ي→م و ب→→ن→ا ن→→ي→س→ت ك→ه م→→ا ه→م→ه چ→ي→ز را ب→ف→ه→م→ي→م!خ→→دا  م→→∂ك→→ن→→ن→→د.ال→→ب→→ت

فرموده است: 
�؛۲   Ґيالґلџق ẃإال ґمẂل ґعẂال џن ґم ẂمẀيتґوتẀما ا џو...�

«...از علم جز اندك∂ به شما داده نشده است». 
→→→ا ه→→→س→→→ت→→→ن→→د ف→→ه→→م→→→ن→→دگ→→ان→→→∂ ك→→→ه آن را  ẃگ→→→وي→→→ي→→→م م→→→→ا ن→→→م→→→→∂ف→→→ه→→→م→→→ي→→→م ام∂→→→→ ه→→→ر چ→→→ه را ك→→→→ه ن→→→ف→→→ه→→→م→→→→ي→→→دي→→→م م
^ ن→→→م→→از ش→→→ب دي→→ر م→→→∂ش→→ود، در  م→→→∂ف→→→ه→→→م→→→ن→→→د.ي→→→ك→→→∂ از آن→→→→ه→→→ا م→→→→∂گ→→→→ف→→→ت:گ→→→→اه→→→∂ ك→→→ه ب→→→ي→→→→دار ش→→دن→→م ب→→را
گ→وش→م م→∂ش→ن→وم ك→ه ك→س∂ م∂گويد: نماز نخواند＾، و بيدار م∂شوم و گاه∂ احساس م∂كنم 

مانند پر مرغ∂ لطيف به كف پايم كشيده م∂شود و بيدار م∂شوم. 
^ م→→اس→→→ت، در ردي→→ف اع→→ت→→ق→→→اد ب→→ه خ→→دا و  →→→م اع→→→ت→→→→ق→→→اد ẃاع→→→ت→→→ق→→→→اد ب→→→→هوج→→→ود م→→→→الئ→→→ك→→→→ه از اص→→→ول م→→→س→→→ل

رسوالن خدا� و روز جزا چنان كه در قرآن م∂خوانيم: 
 џ−→→→Ẃي→→→џإل џو.... ґه→→→ ґل→→→ Ẁس Ẁر џو ґه→→→ ґب→→→Ẁت→→→Ẁك џو ґه→→→ ґت→→→џك→→→ ґالئ→→→џم џو ґاهللا→→→ ґب џن→→→џآم ￒل→→→Ẁك џون→→→Ẁن→→→→ ґم Ẃؤ→→→→ Ẁم→→→→Ẃال џو ...�

                                                        
ـ تفسير برهان،جلد۲،صفحه＾۲۸۳.  ۱

 . ۸Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۸℮
 

�؛۱   Ẁير ґصџمẂال
«...م→ؤم→ن→ان همگ∂ ايمان آوردهاند به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگان 

^ توست».  او...و م∂گويند: خدايا! بازگشت به سو
^ اعظم اله∂؛ قرين رسولاكرم�  روحالقدس فرشته

ند و ايمان به آنها از مصاديق ايمان به غيب است.  ẃمالئكه موجودات غائب از حس
^ ش→→→ري→→→ف، ام→→ام ام→→ي→→رال→→م→→ؤم→→ن→→ي→→ن�در ب→→ي→→ان ق→→س→→م→→ت→→∂ از ح→→االت رس→→ولاهللا  در ن→→→ه→→→→جال→→→ب→→→→الغ→→→→ه

االعظم�م∂فرمايد: 
 ґهґتџكґالئџم Ẃن ґم ＃−џلџم џمџظẂأع Ґيم→ا ґط→џف џان→џك Ẃأن Ẃن Ẁد→џل Ẃن ґم � ґه ґب Ẁاهللا џن џرџق Ẃد→џق→џل џو)

هẀ)؛۲  џارџهџن џو ẀهџلẂيџل ґمџالџعẂال ґالقẂأخ џن ґاس џحџم џو ґم ґارџكџمẂال џيق ґرџط ґهґب Ẁ−Ẁل Ẃسџي
خ→→→داون→→→د از آغ→→از ك→→ودك→→→∂ آن ح→→ض→→رت،ب→→زرگ→→ت→→ري→→→ن ف→→رش→→ت→→ه از ف→→رش→→ت→→گ→→ان خ→→ود را 
^ گ→→→→ردان→→→→ي→→→→→د ك→→→→→ه او را ش→→→ب و روز ب→→→ه راه م→→→→ك→→→ارم و م→→→ح→→→اس→→→ن اخ→→→→الق ع→→→ال→→→→م  ه→→→→م→→→→راه و

ببرد». 
^ اعظ→→م،روحال→→ق→دس اس→ت ك→ه ع→→ظي→→مت→ر  از اخ→→ب→→ار است→→ف→اده م→→∂ش→ود ك→→ه م→راد از آن ف→رش→ت→ه
^ معصومين�نيز  ه ẃاز ج→ب→رئ→ي→ل و م→ي→ك→ائي→→ل اس→ت و ه→ميشه قرين پيامبراكرم�بوده و با ائم
^ اط→→→→ه→→ار�ه→→م→→ي→→ن ق→→ري→→ن ب→→ودن  →→→→ه ẃم→→→∂ب→→→اش→→→د و ي→→→ك→→→→∂ از رم→→→وز ع→→→ص→→→م→→→ت پ→→→ي→→→ام→→→ب→→→راك→→→رم�و ائ→→→م
راҐ ع→رض ش→ده كه ما هيچگاه  ẃب→→ان درگ→اه خ→داس→ت.اي→ن ن→كت→→ه م→ك→ر ẃاع→ظ→م ال→ه→∂ ب→ا آن م→ق→ر ^ ف→رش→ته
رسول خدا و امامان�را واجد كمال ذات∂ نم∂دانيم! آنچه كمال از عصمت و غير عصمت 
^ خ→→→دا ن→→ي→→ز از ط→→ري→→ق ف→→رش→→ت→→→گ→→ان→→ش  ال→→ع→→→ال→→م→→ي→→ن اس→→ت! اع→→ط→→→ا ẃد، اع→→→ط→→→ائ→→→∂ از ج→→ان→→ب خ→→→داون→→→د رب→→→ دارن
� ۳شده است.وح∂ خدا از طريق جبرئيل  Ґرا Ẃأم ґراتґẃ ب џد ẀمẂالџم→∂ب→اش→د ك→ه در ق→رآن از آنها تعبير به�ف
ام→→ي→→ن� ب→→ه ق→ل→ب م→→ب→ار∑ رس→ول اهللا� ان→زال م→∂ش→ود و از ط→ري→ق م→ي→ك→ائ→ي→ل� اع→ط→اء رزق و 
س→ش م→→∂گ→ردد و اي→ن نظ→→م و ت→دب→ي→ر ام→ور، هي→→چگ→اه دل→يل  ẃاز ط→ري→ق ع→زرائ→ي→ل� ق→ب→ض روح م→ق→د

                                                        
 .۲۸Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱

^ فيض،خطبه＾℮۲۳،قسمت۱۳.  ـ نهجالبالغه ۲
 .Ｑ＾نازعات،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۸Ｑ
 

 ^ ^ ه→→→د＾�ن→→م→→→∂ب→→اش→→د!آن، ح→→س→→→اب ج→→داگ→→→ان→→→ها →→→ه ẃت ف→→رش→→ت→→→گ→→ان از رس→→ول خ→→دا و ائ→→م→→→ẃب→→→ر اف→→ض→→ل→→ي
ẃ→→→اءاهللا م→→→∂ب→→→اش→→ن→د.در اي→ن آي→→ه  دارد و در آن ح→→→س→→اب، ف→→رش→→ت→→گ→→→ان از خ→→ادم→→→ان آس→→ت→→→ان اق→→→دس آن اح→→ب

م∂خوانيم: 
 ґه→→ ґف→→→Ẃل→→→ џخ Ẃن→→→ ґم џو ґه→→→Ẃي џد→→→ џي ґن→→→Ẃي→→→џب Ẃن→→→ ґم Ẁ−→→→Ẁل→→→ Ẃس→→→ џي Ẁه→→→ￍإن→→→џول＃ ف→→→ Ẁس џر Ẃن→→→ ґم Ẅ∂→→→ض→→→џت Ẃار ґن→→→џم ẃإال�

دا�Ґ؛۱   џص џر
«رس→→→→→ول→→→→→∂ ك→→→→→ه م→→→→→رت→→→→→ض→→→→→∂ و م→→→→→ورد پ→→→→→س→→→→→ن→→→→→د خ→→→→→داس→→→→ت، از پ→→→→ي→→→→→شرو و از پ→→→→ش→→→→ت س→→→→رش 

^ گماشته شدهاند».  ^ مراقبت از و نگهبانان∂ برا
سپر محكم خداوند در حفظ از بال 

آر＾،ح→→→→ف→→→ظ و م→→→راق→→→ب→→→ت، از ج→→→ان→→→ب خ→→→→داس→→→ت ك→→→ه از ط→→→ري→→→ق ف→→→رش→→→ت→→→گ→→→ان ان→→→ج→→→ام م→→→→∂ش→→→ود.در 
بحاراالنوار آمده است: 

رسول خدا�فرمود: 
نيґن)؛  ґس џعẂب џس ẀنẂاب ẀالمẀا غџنџا џو ẀرẀك Ẃذџا)

^ بودم».  «من يادم هست كه كود∑ هفت سالها
→→هه→→ا ك→→ه هم م∂خواستند  ẃم→→∂س→→اخ→ت؛ب→چ ^ →→ه ب→ه ن→ام اب→ن ج→ذع→ان خ→ان→→ها ẃاز اش→راف م→ك ^ م→رد
^ خود را پر از سنگ  ^ كن→→ن→د و ه→م كمك∂ به كار ساختمان كرده باشند؛ م∂رفتند دامنها ب→از
^ ب→→→دون ش→→→ل→→→وار م→→→→∂پ→→→وش→→→ي→→→دن→→→د ل→→→ذا  →→→→هه→→→→ا ع→→→ادت→→→اҐ پ→→→ي→→→راه→→→ن ب→→→ل→→→ن→→→→د ẃك→→→ار م→→→→∂ب→→→ردن→→→د.ب→→→چ ^ م→→→∂ك→→→ردن→→→د و پ→→→→ا
دام→→ن→→→ش→→ان را ك→→→ه ب→→اال م→→→∂زدن→→→د؛ ع→→ورت→→ش→→→ان م→→ك→→ش→→وف م→→∂ش→→د. م→→ن ه→→→م رف→→ت→→م چ→→→ن→د سن→→گ در دامن→→م 

^ سرم شنيدم:  گذاشتم و خواستم بلند كنم.صداي∂ از باال
)؛  џ∑ џزارґا ґخ Ẃرџد اￍم џحẀيا م)

^ محمد!دامنت را پايين بينداز».  «ا
^ دس→→ت→→→م خ→→ورد!دام→→ن→→م از  م→→→ن س→→→رم را ب→→→ل→→→ن→→→د ك→→→ردم ك→→→س→→→→∂ را ن→→→دي→→→دم!در آن ح→→→ال دس→→→ت→→∂ رو

^ زمين ريخت.فهميدم اين كار را نبايد بكنم.۲  دستم رها شد و سنگها به رو
                                                        

،آيه＾۲۷.  ẃجن ^ ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۱Ｑ،صفحه＾۲⅛۳.  ۲



 ۸⅛
 

 џو ґم ґكارџمẂال џيق ґرџط ґهґب Ẁ−Ẁل Ẃسџي Ґدا џص џر ґهґفẂل џخ Ẃن ґم џو ґهẂي џدџي ґنẂيџب Ẃن ґم Ẁ−Ẁل Ẃسџي Ẁهￍن ґا→џف)
)؛  ґمџعالẂال ґالقẂخџا џن ґحاسџم

اين سخن نيز در نهجالبالغه آمده است كه: 
اص→→ح→→اب ام→→ام ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن�آن ح→ض→رت را از ك→ش→ت→ه ش→دن ن→اگ→→ه→ان→∂ ي→عن→→∂ غ→افل→→گ→ي→ران→ه 
 Ẅ∂→→→→ẃ ت→→→→رس→→→→ان→→→→دن→→→→د.چ→→→→ون ام→→→→ام�در ك→→→→وچ→→→→ه و ب→→→→ازار و خ→→→→→ي→→→→اب→→→→ان و ب→→→→ي→→→اب→→→ان ت→→→ن→→→ه→→→→ا ح→→→رك→→→ت م→→→→∂ك→→→رد و ح→→→ت

^ خارج شهر م∂رفت.  ^ عبادت،تنها به نخلستانها ^ تاري− برا شبها
اصحاب عرض كردند:آقا! شما دشمن فراوان داريد؛ نهروانيان در صدد قتل شما هستند. 
اين گونه كه تنها و بدون محافظ به همه جا رفتوآمد م∂كنيد، در معرض خطر قرار م∂گيريد! 

در جواب آنها اين جمله را فرمود: 
 ∂ґنẂت џمџل Ẃأس џو ∂→ґẃ →ن џع Ẃت џج џرџف→Ẃان ∂→ ґمẂو џي џاء→ џا ج џذ ґإ→џف Ґ↨џي→ن→ ґص џح Ґ↨→ￍن→ Ẁج ґاهللا џن→ ґم ￍ џﾲ→ џع ￍن ґإ џو)

)؛ ۱  ẀمẂلџكẂال Ẁا џرẂب џال ي џو ẀمẂه ￍالس Ẁيش ґطџذ＃ ال يґئџين ґحџف
«م→ن از ج→ان→ب خ→دا س→پ→ر م→ح→كم∂ دارم[آن نگهدار من تا روز مرگ من است]روز 
 ^ م→رگ م→ن ك→ه رس→ي→د،آن سپر[حفظ]از من جدا م∂شود و مرا واگذار[به حادثه
 ^ م→رگ]م→→∂ك→ن→د؛در آن م→وق→ع اس→ت ك→ه ت→ي→ر[م→رگ]ب→ه خ→طا نم∂رود و زخم[نيزه

تقدير]التيام نم∂پذيرد». 
^ بزند.وقت∂ هم آن روز  ^ نم→→∂ت→واند به من صدمها ت→ا روز م→رگ م→ن ن→رس→ي→ده اس→ت، اح→→د
ẃخاذ مالزم محافظ چه نفع∂ به  ^ نم∂تواند از من دفع بالي∂ بنمايد!بنابراين ات ر رسيد، احد ẃم→ق→د

حال من خواهد داشت؟! 
�؛  ґاهللا ґرẂأم Ẃن ґم ẀهџونẀظџف Ẃحџي ґهґفẂل џخ Ẃن ґم џو ґهẂي џدџي ґنẂيџب Ẃن ґم ẁباتґẃق џعẀم Ẁهџل�

آدم→→→∂ از پ→→ي→→→شرو و از پ→→ش→→ت س→→رش گ→→م→→اش→→ت→→→گ→→ان→→∂ دارد ك→→→ه او را از[ح→وادث غي→→ر  »
ر حتم∂ẃ كه آن نيز به]فرمان خدا[است] حفظ م∂كنند».  ẃمقد

^ شريفه چنان كه م∂بينيم  ^ شود:در آيه ^ ادب→∂ ن→يز اشارها اي→ن→ج→ا ب→د ني→→س→ت ب→→ه اي→→ن ن→كت→→ه
چ→ه→ار ض→م→ي→ر غ→ائ→→ب پ→ش→ت س→ر ه→م آم→ده اس→ت: � ل→ه�، �ي→دي→ه�، �خ→ل→ف→ه�، �ي→ح→ف→ظونه�و وحدت 

                                                        
^ فيض،خطبه＾۱⅛.  ـ نهجالبالغه ۱
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س→ي→اق، قرينه است بر اين كه تمام ضماير چهارگانه مرجع واحد دارند و آن انسان است كه در 
...�آمده است. اگر چه از نظر برخ∂ از  ґهґب џر џه џج Ẃنџم џو џل Ẃو џقẂر√ ال џأس Ẃنџپي→→ش→ي→ن ت→ح→ت ع→نوان�م ^ آي→→ه
→→ران، م→→رج→→ع ض→→م→→ي→→ر� ل→→ه�خ→→دا ي→→→ا پ→→→ي→→ام→→ب→→ر اس→→ت ول→→∂ اي→→ن ن→→ظ→→ر، م→→خ→ال→ف ب→ا ظ→→اه→ر س→ي→اق  ẃآق→→اي→→ان م→→ف→→س

است هر چند از لحاظ مراد تفاوت چندان∂ نم∂كند! 
ت→ا اين→→ج→ا از آي→ه اس→تف→→اده ش→د ك→ه گ→روهه→اي→∂ از م→→الئ→→كه به امر خدا محافظ نامرئ∂ انسان از 
^ از فرشتگان خدا كه حافظ  ^ هم بشود به گروه ديگر آف→ات و ب→ل→يẃات هستند.حال اگر اشارها
^ اع→→م→ال ب→ن→دگ→ان خ→→دا م→→∂ب→اش→ن→د دور از ت→→ن→اس→ب ن→→يس→→ت و ش→اي→د اثرگذار از حيث  و ضب→→ط كن→→ن→ده

موعظه هم باشد.خداوند م∂فرمايد: 
�؛۱   џونẀل џعẂفџما ت џونẀمџل Ẃع џي � џينґبґكات Ґراما ґك � џين ґظґحافџل ẂمẀكẂيџل џع ￍإن џو�

ب→→ن→→د و  ẃب→→→ه ي→→→ق→→→ي→→→→ن ن→→→گ→→→ه→→→→ب→→→ان→→→ان→→→∂ ب→→→ر ش→→→م→→→ا گ→→م→→→ارده ش→→دهان→→د ك→→ه ن→→زد خ→→دا گ→→رام→→∂ و م→→ق→→ر »
نويسندگان اعمال شما هستند!آنچه را كه انجام م∂دهيد، آنها م∂دانند»! 

^ ديگر آمده است:  در آيه
نẂ قџوẂل＃  ґم ẀظґفẂلџما ي � ẁيد ґعџق ґم→ال→ ґẃال→ش ґن џع џو ґي→ن ґم→џي→Ẃال ґن→ џع ґيان→ґẃق→џل џت→ Ẁم Ẃال ∂→→ￍق→џل→џت→ џي Ẃإذ�

�؛۲   ẁيدґت џع ẁيبґق џر ґهẂي џدџل ẃإال
«دو ف→رش→ت→ه از راس→ت و چ→پ م→→الزم ان→س→ان ه→س→ت→ن→د و اع→م→ال او را ت→ح→وي→ل م∂گيرند! 
^ مراقب  ^ ص→ادر نم→→∂ش→ود، م→گ→ر اي→→ن ك→→ه در ك→→ن→ار آن، ف→رشتها ^ از و هي→→چ گ→فت→→ار

^ ضبط آن م∂باشد»!  و آماده برا
ẃ→→→ه ش→→اه→دان اعم→→ال انس→→ان ف→راوان→ن→د! در رأس آن→→ه→ا ذات اق→→دس حض→→رت اهللا(ج→لẃ ج→→الل→ه)  ال→→ب→→ت

است كه م∂فرمايد: 
ي→هґ وџ م→ا  ґف џون→→ Ẁي→→ض→→ ґف→→Ẁت Ẃإذ Ґودا→→ Ẁه→→ Ẁش Ẃم→→Ẁك→→Ẃي→→џل→→ џا ع→→→ￍن→→Ẁك ẃل＃ إال→→ џم→→ џع Ẃن→→ ґم џون→→Ẁل→→ џم→→ Ẃع→→џال ت џو...�
 џر џغ Ẃال أص џو ґم→اء→ ￍال→→س ∂→→ґال ف џو ґض ẂرџالẂ ↕＃ فґ→→∂ ا ￍر џذ ґق→→ال→→Ẃث→→ ґم Ẃن→→ ґم џ−→→ґẃب џر Ẃن→→ џع ẀبẀز→→ Ẃع→→ џي

                                                        
^ انفطار،آيات۱Ωتا۱۲.  ـ سوره ۱

^ ق،آيات۱۷و۱۸.  ـ سوره ۲
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�؛۱   تاب＃ مẀبґين＃ ґك ∂ґف ẃإال џرџبẂال أك џو џ−ґذل Ẃن ґم
«...هي→→چ ع→مل→→∂ را ان→ج→ام نم→→∂ده→يد مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم در آن هنگام 
^ در زم→ين و آسمان  ها ẃسن→→گ→ين→→∂ ذر ^ ك→ه وارد آن م→→∂ش→وي→د و هي→→چ چ→→ي→ز ب→→ه ان→دازه
از پ→→روردگ→→ار ت→→و پ→→ن→ه→ان نم→→∂م→ان→→د و ن→→ه ك→وچ−ت→ر از آن و ن→→ه ب→زرگت→ر از آن م→→گ→ر 

^ آنها در كتاب∂ آشكار[از علم خدا]ثبت است».  اين كه همه
...�؛۲  џقџل џخ Ẃنџم Ẁمџل Ẃع џأ ال ي�

«آيا آن كس كه م∂آفريند نم∂داند[كه چه م∂آفريند]...». 
پس از خدا و فرشتگانش، پيامبران و امامان�نيز شاهد اعمال ما هستند. 

...�؛۳  ẂمẀكẂيџل џع Ґدا ґشاه Ґوال Ẁس џر ẂمẀكẂيџنا إلẂل џس Ẃا أرￍإن�
^ شما فرستاديم كه شاهد [بر اعمال شما] باشد...».  «ما پيامبر را به سو

در زيارت جامعه خطاب به اهل بيت رسول�م∂گوييم: 
)؛  ґهґقẂل џخ Ẅ∂џلџع џاء џدџه Ẁم...و شẀكџي ґض џر џو...)

«...خدا شما را پسنديد كه شاهدان بر خلقتش باشيد». 
ب→ديه→→∂ اس→ت ت→ا در دنيا آگاه از اعمال بندگان نباشند، در روز قيامت نم∂توانند شهادت 
→→ل ش→→→ه→→ادت اس→→ت.ه→→ماك→ن→ون رس→ول  ẃش→→ه→→→ادت، ف→→رع ب→→ر ت→→ح→→م ^ ب→→ر اع→→م→→ال آن→→→ان ب→→ده→→→ن→→د! چ→→را ك→→→ه ادا
ش→راف ب→→ر  ґري→ف ا→→ ẃلاهللات→→ع→→→ال→→→∂ف→رج→→هال→ش→→→ ẃاهللا االع→→ظ→→م ع→→ج ↨→→→ẃو ب→→→هوي→→ژه ح→→ض→→رت ب→→ق→→ي� Ẅ^ ^ ه→→د →→→ه ẃخ→→دا و ائ→→م
^ ما خواهند داد.  افكار و اخالق و اعمال ما دارند و در روز جزا، شهادت بر تمام ابعاد وجود

اعضا و جوارح انسان،ديگر شاهدان بر اعمال  
 ش→→ه→→ود دي→→گ→→ر، اع→→ض→→→اء و ج→→وارح خ→→ود م→→ا از چ→→→ش→→م و گ→وش و دس→→ت و پ→ا و زب→→ان م→→∂ب→اش→ن→د 

كه روز قيامت عليه ما به شهادت برم∂خيزند.در قرآن م∂خوانيم: 
�؛۱   џونẀل џمẂعџوا يẀما كانґب ẂمẀهẀل Ẁج Ẃأر џو Ẃم ґيه ґدẂأي џو ẂمẀهẀتџن ґسẂأل Ẃم ґهẂيџل џع Ẁدџه Ẃشџت џمẂوџي�

                                                        
^ يونس،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ۱
^ مل−،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
 .۱Ｑ＾ل،آيهẃم ẃمز ^ ـ سوره ۳
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^ ك→→→→→ه زب→→→→انه→→→→ا و دس→→→ته→→→ا و پ→→→→اه→→→اي→→→ش→→→ان ب→→→ر آن→→→چ→→→→ه ك→→→→ه در دن→→→ي→→→→ا ان→→→ج→→→ام دادهان→→→د؛  روز »
شهادت م∂دهند»! 

هẀمẂ بґما كانẀوا  ẀودẀل Ẁج џو ẂمẀه ẀصارẂأب џو ẂمẀه→ Ẁع→ Ẃم џس Ẃم→ ґه Ẃي→џل џع џد ґه→ џه→ا ش Ẁإذا م→ا ج→اؤ Ẅ∂→ￍت→ џح�
�؛۲   џونẀل џمẂعџي

^ تنشان به اعمال  «وق→ت→∂ ب→ه م→وق→ف ح→س→اب آم→دن→د، گ→وشه→ا و چشمها و پوستها
آنها گواه∂ م∂دهند». 

 ￍل→→Ẁك џق→→џط→→Ẃأن ^ ґذ→→ￍال Ẁا اهللا→→џن→→џق→→џط→→Ẃوا أن→→Ẁن→→ا ق→→ال→→Ẃي→→џل→→ џع Ẃم→→Ẁت Ẃد→→ ґه→→ џش џم→→ґل Ẃم→→→ ґه ґود→→→Ẁل→→→ Ẁج→→→ґوا ل→→→Ẁق→→→ال џو�
...�؛۳  ء＃ Ẃ∂ џش

^ ت→→ن خ→ود م→→∂گ→وي→ن→د: چ→را شم→→ا ع→→ل→يه ما گواه∂ م∂دهيد؟ آنها  «آنه→→ا ب→ه پ→وس→ته→ا
^ را ب→ه ن→ط→ق آورده اس→ت، او ما را  ج→واب م→∂ده→ن→د: ه→→م→ان خ→داي→∂ ك→ه ه→ر م→وج→ود

گويا ساخته است...». 
^ حيات و شعور است و روز رسواي∂ بدكاران است.  يعن∂ آن روز همه چيز دارا

ґẃئاتґ اџعمالґنا؛  ي џس Ẃن ґم џنا و ґسẀفẂنџا ґور Ẁر Ẁش Ẃن ґم Ẁا اهللاџن џعاذџا
 ^ ^ م→→اس→→ت!در س→→وره دي→→→گ→→→ر از گ→→→واه→→→∂ ده→→→→ن→→→دگ→→→→ان ب→→→ر اع→→→م→→→→ال م→→→ا ه→→م→→ي→→ن زم→→ي→→ن آرام زي→→ر پ→→ا

زلزال م∂خوانيم: 
ها�؛℮   џبار Ẃأخ Ẁث ґẃد џحẀذ＃ تґئџمẂوџها....يџزالẂل ґز Ẁض ẂرџالẂ لџتґ ا ґزẂل Ẁإذا ز�

^ خ→→→→→→→ود را آش→→→→→→→ك→→→→→→→ار  ^ ك→→→→→→→→ه زم→→→→→→→ي→→→→→→→ن ش→→→→→→→دي→→→→→→→داҐ ب→→→→→→→ه ل→→→→→→→رزه درآي→→→→→→→→د و زل→→→→→→→زال وي→→→→→→→ژه «روز
^ خود را بازگو م∂كند».  سازد....در آن روز [زمين تمام] خبرها

^ خ→→→→→ود را از ه→→→→→ر ك→→→→→س→→→→→→∂ ك→→→→→→ه ص→→→→→→ادر ش→→→→→ده اس→→→→→ت؛ آش→→→→→ك→→→→ار  ^ در رو و اع→→→→→→م→→→→→ال ان→→→→→ج→→→→→ام ش→→→→→→ده
م∂سازد! 

                                                                                                                                      
^ نور،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱

 .۲Ω＾لت،آيه ẃفص ^ ـ سوره ۲
ـ همان،آيه＾۲۱.  ۳

^ زلزال،آيات۱تا℮.  ـ سوره ℮
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شب و روز شاهد بر اعمال انسان 
 Ґاس→→→ت ك→→ه ب→→ر م→→ا م→→→∂گ→ذرد و م→ا اص→→ال ^ از دي→→گ→→ر گ→→واه→→ان روز ق→→ي→→ام→→ت، ه→→م→→ي→→ن ش→→ب و روز

آن را به حساب نم∂آوريم.از امام اميرالمؤمنين�منقول است: 
 ẁوم→→ џا ي→→џنџا Ẃم џآد џن→→Ẃي→→اب ґمẂو→→џي→→Ẃال џ−ґذل Ẁه→→џل џق→→ال ẃالґا џم џآد ґن→→→Ẃاب ∂→→→џل→→→ џع ر→→→ Ẁم→→→ џوم＃ ي→→→ џي Ẃن→→→ ґم→→→ا م)
 џمẂو→ џي џ−џل Ẁد→ џه→ Ẃشџا ҐراẂي→ џخ ￍ∂ ґف Ẃل→ џم→ Ẃاع џو Ґرا→Ẃي џخ ￍ∂ ґف Ẃل→Ẁق џف ẁهي→د→ џش џ−Ẃي→џل→ џا ع→→џنџا џو ẁدي→→د→→ џج

الẂقґيامџ↨)؛ 
 ^ ^ ن→→→ي→→→س→→→→ت ك→→→→ه ب→→→ر آدم→→→→∂ ب→→→گ→→→ذرد م→→→→گ→→→ر اي→→→→ن ك→→→ه آن روز ب→→→ه آدم م→→→∂گ→→وي→→د: ا روز »
^ ه→→س→→ت→→→م و م→→ن ش→→→اه→→د ب→→→ر ت→→و م→→→∂ب→→اش→→م! ب→→→ن→→اب→→راي→→ن در م→ن  آدم→→→∂زاده! م→→→ن روز ج→→دي→→د
ح→رف خ→وب ب→زن و كار خوب بكن كه روز قيامت به آنچه كه م∂گوي∂ و انجام 

م∂ده∂، شهادت خواهم داد». 
چرا فرشتگان،مأمور ثبت اعمال انسان هستند؟ 

ك→→→س→→→∂ از ام→→→ام ص→→→ادق�پ→→→رس→→→ي→→→د: ع→→→لẃ→→→→ت اي→→→ن ك→→→ه خ→→→→دا ف→→→رش→→→ت→→→گ→→→ان→→→∂ را م→→→أم→→→ور ث→→→→ب→→ت اع→→→م→→ال 
آدم→→→ي→→→→ان ن→→م→→وده اس→→→ت چ→→ي→→س→→→ت؟ و ح→→ال آن ك→→ه خ→→ودش ع→→ال→→→م ب→→ه آش→→ك→→→ار و ن→→→ه→→ان اس→→ت و ظ→→→اه→→ر و 

^ او مشهود است.  باطن همه كس برا
امام�در پاسخ به اين سؤال فرمود: 

 Ẃم ґهґتџمџالز Ẁم→ґل Ẁب→اد→ ґع→Ẃال џونẀك→џي→ґل ґه→ґق Ẃل→ џخ Ẅ∂џل→ џع Ґودا Ẁه→ Ẁش Ẃم→ Ẁه џل→ џع→ џج џو џ−ґذل→ґب Ẃم→Ẁه џد→џب→ Ẃع→џت→ Ẃسґا)
 Ẃن ґم Ẃمџك џو Ґب→اض→ا→ ґق Ẃنґا ￍد џشџا ґه→ґت→џي→ ґص→ Ẃع џم Ẃن→ џع џو Ґ↨→џب→џواظ→Ẁم ґاهللا ґ↨→ џط→اع Ẅ∂→џل→ џع ￍد→ џشџم ا→Ẁاه→ẃيґا
 џو ∂ґران→ џي ∂→ґẃ ب џر ẀولẀق џي џف ￍف→џك џو ^ џو→ џع Ẃارџم→ا ف→ Ẁه џك→ان→→џم џر→→џك џذ→→џف ↨→→џي→→ ґص→→ Ẃع→→ џم→→ ґب م→→ Ẁه→→ џد＃ ي→→Ẃب→→ џع
 џون→ب Ẁذ→ џي ґه ґع→باد→ґب Ẃم→ Ẁه џل→ￍك џو ґه→ґف→Ẃط→Ẁل џو ґه ґت→џأفџر ґب џاهللا ￍنџا џو Ẁد џه→ Ẃش→џت џ−ґذل ґب ￍ∂→џل→ џع ∂→ґت→џظ→џف→ џح
 џن Ẃو џر→ џالي ẀثẂي џح Ẃن→ ґم ＃↕ џر→→ ґث→→ي→→џآف→→ات＃ ك џو ґض Ẃرџاال ￍامџو→→ џه џو ґي→→ن→→ ґي→→اط→→ ￍال→→ش џ↕ џد џر→→џم Ẃم→→ Ẁه→→Ẃن→→ џع

)؛۱  ￍل џج џو ￍزџع ґاهللاẀرẂمџا џئґجيџي Ẃنџا Ẅ∂џلґا ґاهللا ґن Ẃذ ґاґب
«خ→→داون→د، اي→ن ف→رش→ت→گ→ان را از اي→ن ط→ري→→ق ب→→ه ع→ب→ادت خ→ود وا داش→ت→ه اس→ت و آن→→ه→ا را 

                                                        
 .Ｑ۲۲＾صفحه،Ｑـ تفسير نورالثقلين،جلد ۱



 ۹۱
 

ش→اه→دان ب→ر ب→ن→دگ→ان→→ش ق→رار داد ت→ا ب→ن→دگ→ان ب→→ه خ→اط→ر ح→ض→ور ف→رش→ت→گ→ان در ك→ن→ارشان، 
^ ن→سب→→ت ب→ه اع→→م→ال خ→ود داشته باشند و از ارتكاب گناه بپرهيزند و  م→راق→ب→ت بي→→ش→ت→ر
→→ر ح→ض→ور  ẃك→→ه ت→→ص→→م→→ي→→→م ب→→ه ارت→→ك→→اب گ→→ن→→اه م→→→∂گ→ي→رد و ن→اگ→ه→ان م→ت→ذك ^ چ→→ه ب→→س→→ا ب→→ن→→دها
ف→رش→ت→گ→ان م→→∂ش→ود و از ت→صم→→ي→م خ→ود ب→→ر م→→∂گ→ردد و م∂گويد: خدايم مرا م∂بيند 
و ف→→رش→→ت→→گ→→ان ح→→اف→→ظ اع→→م→→→ال→→→م م→→ش→→اه→ده م→→∂ك→ن→ن→د و ش→ه→ادت م→→∂ده→ن→د و ع→→الوه ب→ر اي→→ن 
^ ل→ط→ف و رأف→ت→ش، ف→رش→ت→گ→ان را مأموريẃت داده كه شياطين سركش  خ→داون→د از رو
را از ب→→→ن→→→دگ→→→ان→→→ش دور ك→→→ن→→→ن→→→د و ه→→→م→→→چ→→→ن→→→ي→→→→ن آن→→→ه→→→→ا را از گ→→→زن→→→د ج→→→ان→→→وران زم→→→ي→→ن و آف→→ات 
ف→→→راوان→→∂ ك→→ه آن→→→ه→→ا ن→→م→→→∂ب→→ي→→→ن→→ن→→د، در م→→ص→→ون→→يẃ→→ت ن→→گ→→ه دارن→→د ت→→ا م→→وق→→ع→→∂ ك→→→ه ف→→رم→→ان خ→→دا 

[راجع به مرگشان] فرا رسد». 
ف به  ẃاز اي→→ن ح→→دي→→ث اس→→ت→→ف→→اده م→→∂ش→→ود ك→→ه ف→→رش→→ت→→گ→→ان ث→→ب→→ت اع→→م→→ال، ع→→الوه ب→→ر اي→→ن كار موظ 

^ شياطين نيز م∂باشند.  ^ گمراه كننده حفظ انسان از حوادث ناگوار و وسوسهها
^ اوẃل آيه بود كه:   تا اينجا توضيح جمله

�؛  ґاهللا ґرẂأم Ẃن ґم ẀهџونẀظџف Ẃحџي ґهґفẂل џخ Ẃن ґم џو ґهẂي џدџي ґنẂيџب Ẃن ґم ẁباتґẃق џعẀم Ẁهџل�
تغيير نعمت به سبب تغيير حاالت درون∂ 
م آيه كه م∂فرمايد:  ẃدو ^ ا جمله ẃو ام

�؛  Ẃم ґه ґسẀفẂأنґوا ما ب Ẁرґẃ تẄ∂ￍ يẀغџي џم＃ حẂوџقґما ب Ẁرґẃ �إنￍ اهللاџ ال يẀغџي
«ح→ق→ي→ق→ت اي→→ن ك→→ه خ→داون→د،در زن→دگ→∂ ه→→ي→چ ق→وم→∂ دگ→رگ→ون→∂ اي→ج→اد نم→→∂ك→ن→د،مگ→→ر 

اين كه آنها در خودشان دگرگون∂ ايجاد كنند»!! 
→ت صالح از  ẃته→→اس→ت.ام→→ ẃخ→→دا، ن→ش→أت گ→رف→ت→ه از ص→→الح و ف→س→اد ام ^ در واق→ع، ن→ع→م→ت و ب→→ال
^ خدا و امẃت فاسد از لحاظ افكار و اخالق  ^ نعمتها ل→حاظ افكار و اخالق و عمل، شايسته
^ خ→→→→→داس→→→→ت! و ق→→→→رآن، اي→→→→ن ت→→→→→الزم ب→→→→ي→→→→ن ح→→→→االت درون→→→→∂ م→→→ردم ب→→→ا ح→→→وادث  و ع→→→→م→→→→ل، س→→→→زاوار ب→→→→→اله→→→→→ا

بيرون∂ عالم را ي− قانون مسلẃم و ي− سنẃت ثابت خدا در جهان نشان م∂دهد! 
^ ديگر هم م∂فرمايد:  در آيه



 ۹۲
 

وا م→→ا  Ẁر→→ґẃي→→ џغ→→Ẁي Ẅ∂→→ￍت→→ џم＃ حẂو→→џق Ẅ∂→→ل→→ џه→→ا ع→→ џم→→ џع→→→Ẃأن Ґ↨→→→ џم→→→ Ẃع→→→ ґن Ґرا→→→ґẃ →→→ي џغ→→→Ẁم Ẁ−→→→ џي Ẃم→→→џل џاهللا ￍأن→→→ ґب џ−ґذل�
...�؛۱  Ẃم ґه ґسẀفẂأنґب

«خ→→دا چ→→ن→ي→ن ن→ي→س→ت ك→ه نع→→مت→→∂ را ك→ه ب→ه ق→وم→∂ عط→→ا ف→رم→وده اس→ت تغ→→ي→ي→ر ده→د، مگ→→ر 
^ بهوجود آورند...».  اين كه آنها در [حاالت درون∂] خود تغيير

^ مستقيم نزول بال با آتش طغيان بر خدا  رابطه
^ ديگر نيز م∂فرمايد:  در آيه

 џو ґم→اء→→ ￍال→س џن ґكات＃ مџر→џب Ẃم→ ґه→Ẃي→џل→ џن→ا ع→ Ẃح→→џت→→џف→→џا ل Ẃو→→џق→→ￍات џوا و→→Ẁن→→џآم Ẅ^ џر→→Ẁق→→Ẃال џل→→ Ẃأه ￍأن Ẃو→→џل џو�
�؛۲   џونẀب ґسẂكџوا يẀما كانґب ẂمẀناه Ẃذ џأخџوا فẀب ￍذџك Ẃن ґلك џو ґض ẂرџالẂ ا

^Ẅ م→→∂داش→ت→ن→د،م→→ا ب→ه ط→ور حت→→م از آس→م→ان و  «اگ→→ر اه→→→ل آب→اد＾ه→→ا اي→م→ان آورده و ت→ق→و
^ ب→رك→ات ب→→ر آن→ه→ا م→→∂گ→ش→ودي→م! ول→ك→ن ت→ك→ذي→ب ح→ق→اي→→ق ن→م→ودن→د! م→→ا ه→م  زم→→ي→→→ن دره→→ا

آنها را به اعمالشان گرفتيم[و بال بر سرشان ريختيم]». 
...�؛۳  ґاسￍالن ^ ґدẂأي Ẃتџب џسџما كґب ґر ẂحџبẂال џو ґẃرџبẂال ∂ґف ẀسادџفẂال џرџهџظ�

^ مردم است...».  «پيدايش فساد در خشك∂ و دريا، معلول بدعمل∂ها
)؛  ґهґتￍل ґع ґوال џزґب Ẁول Ẁزџي ẀولẀلẂعџ Ẃ├ا џو)

«معلول آن وقت از بين م∂رود كه علẃت آن از بين رفته باشد»! 
 ت→→ا آت→→ش زي→→ر دي→→→گ ش→→→ع→→ل→→ه م→→→∂ك→→ش→→د، دي→→گ ه→→م م→→→∂ج→→وش→→د و م→ح→ت→ويẃ→→ات خ→ود را زي→رورو 
م→∂ك→ن→د.آت→ش را از زي→ر ديگ بيرون بكشيد، ديگ، خود به خود از جوشش م∂افتد و آرامش 
→→ت ش→→ع→→ل→→→هور اس→→→ت، دي→→→گ  ẃات→→→ش ب→→→رق→→→رار م→→∂گ→→ردد.ت→→ا آت→→ش ط→→غ→→ي→→→ان ب→→ر خ→→دا در م→→→ي→→ان ام→→→ ẃدر م→→→ح→→→ت→→→وي
^ خ→وش از ه→ي→چ  ت خ→واه→د ج→وش→ي→د و ه→م→ه چ→ي→ز را زي→رورو خ→واه→د ك→رد و رو ẃزن→دگ→∂ ه→م ب→ه ش→د

جا نخواهيم ديد! 
ن!  ẃاشتباه بزرگ بشر متمد

                                                        
 .Ｑ۳＾انفال،آيه ^ ـ سوره ۱
^ اعراف،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۲
^ روم،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۳



 ۹۳
 

^ امروز شده اين است كه خيال كرده حوادث  ẃح→ال،اشت→→ب→اه ب→زرگ→→∂ كه دامنگير بشر ماد
م→→→رگ→→ب→→ار از ه→→ر ق→→ب→→ي→→ل ك→→ه ه→→س→→ت از زل→→زل→→هه→→→ا و ت→→وف→→انه→→ا،خ→→ش→→ك→→→س→→ال→→→∂ه→→→ا و ق→→ح→→ط→→∂ه→→→ا، ب→→ي→→م→→→ار＾ه→→→ا و 
ج→→ن→→→گه→→ا و... ه→→م→→ه از ل→→وازم ط→→ب→→→ي→→ع→→∂ اي→→ن زم→ي→ن و آس→→م→ان اس→ت و ب→→اي→→د ب→→اش→د و ل→ذا ب→ش→ر ه→→م ك→→ه در 
^ ب→→ا اي→ن ح→وادث ب→رخ→ي→زد؛ و  آغ→وش اي→ن ح→وادث ق→رار گ→رف→ت→ه،وظ→يف→→هاش اي→ن اس→ت ك→ه ب→ه م→→ب→ارزه
→→→ز ش→→→دن ب→→→ه ج→→→→ه→→→از ع→→→ل→→→م اس→→→ت و ص→→→→ن→→→ع→→→ت!ت→→→ا ب→→→ا وس→→→اي→→→→ل اك→→→ت→→→ش→→→اف→→→∂ و  ẃت→→→→ن→→→→ه→→→→ا راه م→→→ب→→→→ارزهاش ه→→→م م→→→ج→→→ه
ج→ه→ازات ص→ن→عت→→∂، ب→ه جن→→گ ب→ا ح→وادث طب→→ي→ع→∂ ب→رخ→ي→زد؛م→ي→ك→رب ب→ي→م→ار＾ه→→ا را ب→شناسد و واكسن 
^ ع→→م→→ي→→ق ح→→ف→→ر ك→→رده ب→→→ا ق→→ح→→ط→→∂ و  ض→→دẃ آن→→ه→→ا را ك→→ش→→→ف ك→→→ن→→د و ام→→راض را ري→→ش→→→هك→→ن س→→ازد، چ→→اهه→→→ا
^ ج→→ل→→و زل→→زل→→ه و س→→ي→→ل و ص→اع→ق→ه و ت→وف→ان را  خ→→ش→→ك→→→س→→ال→→∂ م→→→ب→→ارزه ن→→→م→→اي→→د،ب→→→ا اس→→ب→→→اب و وس→→→اي→→ل دي→→گ→→→ر
ز شود كه اين  ẃپيشرفت علم و صنعت، آن چنان مجه ^ ب→گ→ي→رد و خ→→الص→ه! م→∂ك→وش→د ت→ا در سايه
ط→→→→ب→→→→ي→→→→ع→→→→ت ط→→→→اغ→→→→∂ س→→→→رك→→→ش را ب→→→→ه زان→→→و درآورده و دن→→→ي→→→→اي→→→∂ س→→→راس→→→ر ام→→→ن و ام→→→→ان و س→→→→الم→→→ت ب→→→→هوج→→→ود 
ج→→ب و غ→→رور ب→ه دم→→اغ اف→ك→ن→ده ك→→ه م→ن ن→ه آن ب→ش→ر ع→ص→ر ح→ج→رم ك→ه در  Ẁاز ع ^ آورد!از اي→ن رو ب→اد
 ^ م→ق→اب→ل طب→→ي→ع→ت گ→ردن ك→ج ك→ن→م! م→ن ب→ش→ر دان→شم→→ن→د ع→ص→ر ت→سخير فضا و قرن موشكم!با اسلحه
→→→→نґ م→→→→ب→→→→ارزگ→→→→وي→→→→→ان ب→→→→ه ج→→→→ن→→→→→گ ع→→→→وام→→→→ل ط→→→→ب→→→→→ي→→→→ع→→→→ت م→→→→→∂روم و آن→→→→ه→→→ا را رام خ→→→ود  ґع→→→→ل→→→→م و ص→→→→ن→→→→ع→→→→→ت، ه→→→→→ل م

م∂سازم. 
^ قرآن:  به فرموده

...�؛۱  ґمẂل ґعẂال џن ґم ẂمẀه џدẂن ґما عґوا ب Ẁح ґرџف...�
«...دل→→→→→→خ→→→→→→وش[و م→→→→→→غ→→→→→→رور] ب→→→→→→ه ع→→→→→ل→→→→→→م و دان→→→→→ش خ→→→→→ود گ→→→→→ش→→→→→ت→→→→→ه [و ع→→→→→ال→→→→→→م را ب→→→→→→∂ص→→→→→→اح→→→→→ب 

پنداشتهاند]».... 
ت→→ن→→ه→→ا ط→→ب→→→ي→→ع→→ت را ب→→ه ح→→→س→→اب آورده و خ→→ال→→ق ط→→ب→→ي→→ع→→→ت را ن→→ادي→→ده گ→→رف→→ت→→هان→→د و ن→→→دان→→ست→→هان→→د ك→→ه 

^ كور و كر نيست، بلكه طرف حسابشان:  طرف حسابشان طبيعت مرده
...�؛۲  џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس џقџل џخ ^ ґذￍال Ẁاهللا...�

...�؛۱  Ẁيت ґمẀي џو ∂ґحيẀي џوẀه ẃإال џال إله ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس Ẁ−ẂلẀم Ẁهџل...�
                                                        

^ غافر،آيه＾۸۳ .  ـ سوره ۱
 .Ｑ℮＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲
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 ^ ẃ→→→ر ع→→→→ال→→→م اوس→→→ت ك→→ه آف→→ري→→دگ→→→ار آس→→م→→→انه→→ا و زم→→ي→→ن اس→→ت و ب→→→هوج→→ود آورن→→ده م→→→دي→→→ر و م→→→→دب
حوادث مرگبار عالم نيز هموست كه م∂گويد: اين سنẃت و قانون هميشگ∂ من است كه: 

�؛  Ẃم ґه ґسẀفẂأنґوا ما ب Ẁرґẃ تẄ∂ￍ يẀغџي џم＃ حẂوџقґما ب ẀرґẃيџغẀال ي џاهللا ￍإن�
م→ردم وق→ت→∂ راه ف→س→اد اخ→→الق و ب→دعم→→ل→∂ پي→→ش گ→رف→ت→ن→د، م→ن ن→ي→ز رح→م→م را ت→بديل به خشم و 

نعمتم را تبديل به نقمت م∂كنم! 
�؛  نẂ وال＃ ґم ґهґون Ẁد Ẃن ґم ẂمẀهџما ل џو Ẁهџل ￍد џرџال مџف Ґوئا Ẁم＃ سẂوџقґب Ẁاهللا џإذا أراد џو�

^ م→→→ردم ب→→→→الي→→→∂ را ب→→ر آن→→ه→→→ا ف→→رود  ه→→→→ن→→→گ→→→ام→→→→∂ ك→→→→ه خ→→→دا خ→→→واس→→→ت ب→→→ر اث→→→ر ب→→→دع→→→م→→→ل→→→→∂ه→→→ا »
^ ن→→→خ→→→واه→→→ن→→→د  آورد،ه→→→→ي→→→→→چ ق→→→→درت→→→→→∂ ت→→→→وان→→→اي→→→→∂ ب→→→→ر ردẃ آن ن→→→داش→→→ت→→→ه و ج→→→→ز او ي→→→ار و ي→→→اور

داشت»! 
^ ب∂سابقه بر اثر گناهان ب∂سابقه!  بالها

^ از حوادث  ^ بر جلوگير →ز به جهاز علم و صنعت پيشرفته گردند، توانا ẃه→ر چ→ه ه→→م م→ج→ه
ر فرموده است نخواهند بود!  ẃمرگبار كه خالق حكيم آنها را مقد

^ اعجازآميز از حضرت امام ابوالحسن الرẃضا�منقول است:  اين جمله
 џن ґم ẂمẀهџل Ẁاهللا џث џد Ẃأح џونẀلџمẂعџوا يẀون→Ẁك→ џي Ẃم→џا ل→џم ґوب→Ẁن ال→ذ џن ґم Ẁاد→џب→ ґع→Ẃال џث џد Ẃا أح→ џم→ￍل→Ẁك)

)؛۲   џونẀف ґرẂعџوا يẀونẀكџي Ẃمџا لџم ґالءџبẂال
^ ش→→ون→→د،خ→→دا ن→→ي→→ز آن→→ه→→ا را م→→ب→→ت→→→ال ب→→→ه  ه→→→→ر زم→→→ان، م→→→ردم م→→→رت→→→ك→→→ب گ→→→→ن→→→اه→→→ان ب→→→→∂س→→→اب→→→ق→→→→ها »

^ ب∂سابقه م∂نمايد».  بالها
ـ س→ه س→اعت→→∂ در  →→∂ اح→→ت→→ي→اج ب→ه اي→ن داش→ت ك→ه دو  ẃان→→ج→→ام ك→→ار م→→ه→→م ^ ^ ب→→را م→→∂گ→→وي→→ن→→د: م→→رد
→ر ب→پ→ردازد ت→ا راه ح→لẃ→→∂ پي→→دا ك→ند.از اين رو به خارج شهر رفت.در ميان  ẃي→− مك→→ان آرام→∂ ب→ه ت→ف→ك
^ درخت نشستند  ^ از گنجش−ها آمدند رو ر نشست.در اثنا دستها ẃب→ي→اب→ان زي→ر درخت∂ به تفك
^ فكرش گسيخته شد! برخاست و با حركت دادن  ر رشته ẃو س→ر و ص→دا راه ان→→داخ→→تند! مرد متفك
^ فكر  ^ كي→→شك→ي→ش، آن→→ه→ا را م→ت→ف→رẃق س→اخ→ت و آم→د دوباره نشست و رشته س→ر و دس→ت و ص→→دا

                                                                                                                                      
 .۱Ｑ۸＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۲۷Ｑ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲



 ۹Ｑ
 

^ بعد باز گنجش−ها آمدند و مزاحم شدند!مرد از جا برخاست و  را از سر گرفت.چند لحظه
آن→→→→ه→→→ا را از س→→→ر درخ→→→ت دور ك→→→رد، آم→→→د و ن→→→→ش→→→س→→→ت. ب→→→→از گ→→→ن→→→ج→→→ش→→→→−ه→→→→ا آم→→دن→→د.اي→→ن ع→→م→→→ل چ→→→ن→→د ب→→ار 

تكرار شد. 
^ ع→زي→ز!  ع→→اق→→ب→→ت م→→رد پ→→خ→→ت→→ه و ك→→ام→→ل→∂ ك→ه از دور ن→اظ→ر ج→ري→→ان ب→ود؛ج→ل→و آم→د و گف→→ت: آق→ا
^ ك→→→ارت ت→→→ع→→→ي→→→→ي→→→ن ك→→→رده ب→→→ود＾،ه→→م→→→هاش ب→→ه  →→→ر درب→→→اره ẃت→→→ف→→→ك ^ ش→→→م→→→ا اي→→→ن ي→→→− س→→→اع→→→ت وق→→→→ت ك→→→→ه ب→→→را
گ→ن→جش→→−پ→ران→∂ گذشت،پس ك∂ به كار خود خواه∂ رسيد؟ده ساعت هم كه به همين منوال 
^ نخواه∂  ^ خود نتيجها ^ نخواه∂ كرد و از فكر و مطالعه بگ→→ذران→∂؛ج→ز گ→ن→جش→→−پران∂ كار
گ→→→→رف→→→→ت.ت→→→ن→→→ه→→→ا راه ع→→→→الج اي→→→ن اس→→→→ت ك→→→→ه ت→→→ا وق→→→→ت م→→→ن→→→ق→→→ض→→→∂ ن→→→→ش→→→ده اس→→→ت دس→→→→ت ب→→→ه ك→→→→ار ش→→→ده و اي→→→ن 
درخ→→ت را از ري→→ش→→ه ب→→رك→→ن→→∂؛درخ→→ت ك→→→ه ري→→ش→→→هك→→→ن ش→د و از بي→→ن رف→ت،دي→گ→ر گ→ن→ج→ش→ك→∂ ن→خ→واه→د 
 ^ →→→→→ا ت→→→→ا اي→→→→ن درخ→→→→→ت س→→→→رپ→→→→اس→→→→ت،گ→→→ن→→→ج→→→ش→→→→−ه→→→→ا م→→→خ→→→ل→→→ص اي→→→ن درخ→→→ت→→→→ن→→→د و ت→→→و ه→→→م ج→→→ز ص→→→دا ẃآم→→→→د.ام
^ ن→→خ→→واه→→∂ ك→→رد و ب→→→ه  ك→→→ي→→→شك→→→ي→→ش س→→ر دادن و ج→→س→→→توخ→→ي→→ز ك→→ردن و گ→→ن→→ج→→ش→→→− پ→→ران→→ي→→→دن، ك→→ار

هدف نخواه∂ رسيد. 
ح→ال،ب→ش→ر ام→روز ه→م ب→ه ي→→− چ→ن→ي→ن ب→→الي→∂ م→بت→→ال گ→ش→ت→ه اس→ت. درخ→→ت ط→غ→يان بر خدا را در 
^ از قبيل سيل، زلزله، توفان،  سرزمين جان خود كاشته است؛اين درخت هم جز جانوران موذ
ẃ→→اران زم→→ان و ه→→زاران ن→→وع از  ^ ج→→→ب ^ وي→→→ران→→→گ→→→ر از ن→→→اح→→ي→→→ه خ→→→ش→→→ك→→→→س→→→ال→→→∂، گ→→→ران→→→∂،س→→→رط→→→ان،ج→→→ن→→→→گه→→→→ا
زن→→→دگ→→∂ ن→→كب→→تب→→ار، م→ح→ص→ول→∂ ن→خ→واه→د داد.اي→ن ب→→ش→ر  →→ن→−� و  џن→→اگ→→وار＾ه→→ا و خ→→→الص→→ه! م→→ع→→ي→→→ش→→ت ض
ب→ي→چ→اره ه→م زي→ر اي→ن درخ→ت پ→ر ب→→ال ن→→ش→س→ت→ه و م→→∂خ→واه→د ب→ا جه→→از عل→→م و دان→ش و صن→→ع→ت، شرẃ اين 
م پ→→→ي→→→ش  ẃرا از س→→→ر خ→→→ود دور ك→→→ن→→→د و ب→→→ع→→→→د آس→→→وده ب→→→ن→→→ش→→→ي→→→→ن→→→د و زن→→→دگ→→→→∂ خ→→→وش و خ→→→ر ^ ج→→→ان→→→وران م→→→وذ
^ ب→ه دس→ت م→→∂آورد و ي→ك→∂ از اي→ن ب→→اله→ا را از خ→ود دف→ع م→→∂كند،  ب→گ→ي→رد! ول→∂ ه→ر دم ك→ه وس→يل→→ها
^ و  ب→→→→→الي→→→→∂ ك→→→→وب→→→→→ن→→→→دهت→→→→ر از آن پ→→→→→ي→→→→دا م→→→→→∂ش→→→→ود و ب→→→→ي→→→چ→→→ارهاش م→→→→∂ك→→→→ن→→→د.ه→→→ن→→→وز م→→→ي→→→ك→→→رب ي→→→− ب→→→ي→→→م→→→→ار
^ خ→→ط→رن→ا∑ت→ر از آن هج→→وم م→∂آورد.ه→ن→وز خ→راب→∂  ^ دي→→گ→→→ر درم→→ان→→ش را ن→→ش→→→ن→→اخ→→→ت→→ه اس→→→ت، ب→→ي→→→م→→ار
^ س→رط→ان دس→→ت ب→ه گ→ريب→→ان  ^ را اص→→→الح ن→→ك→→رده ت→→وف→→ان→→∂ ع→→ظ→→ي→→م ب→ر س→رش م∂ت→ازد!ب→ا ب→يم→→ار زل→→زل→→ها
^ بينوا هم جز رجزخوان∂ و  ^ اي→دز س→ر از گ→ري→→ب→ان در م∂آورد!اين بيچاره اس→ت، ن→اگه→→ان ب→يم→→ار

                                                        
نẂ−: زندگ∂ پيچيده و دشوار.  џمعيشت ض �



 ۹⅛
 

^ از پيش نم∂برد.  گنجش−پران∂ كار
 ^ ^ ع→→ال→م→ند و عارف به رموز دستگاه خلقت،داد م∂زنند: ا →ا ان→ب→ي→ا�ك→ه م→ردان پ→خت→→ه ẃام
^ ج→→→ز ري→→→ش→→→→هك→→→ن س→→→→اخ→→→ت→→→ن اي→→→ن درخ→→→→ت ط→→→غ→→→→ي→→→ان ب→→→ر خ→→→دا  ب→→→→ي→→→→چ→→→→اره! ب→→→→ش→→→→ر ج→→→→اه→→→→→ل م→→→→غ→→→→رور! ت→→→و چ→→→ارها
ن→دار＾!اي→→ن درخ→→ت ك→ه ريش→→هك→ن ش→→د، ت→م→ام اين جانوران خطرنا∑ از سرت دست بر م∂دارند 
م ن→→ائ→→ل م→→→∂ش→→و＾.اي→→ن گ→→ف→→ت→→ار خ→→→ال→→ق ت→→وس→→ت ك→→ه  ẃت→→و ب→→ه ي→→→− زن→→دگ→→∂ آرام و خ→→وش و خ→→ر Ґو ن→→→ت→→→ي→→→ج→→→ت→→ا

م∂فرمايد: 
 џو ґم→اء→→ ￍال→س џن ґكات＃ مџر→џب Ẃم→ ґه→Ẃي→џل→ џن→ا ع→ Ẃح→→џت→→џف→→џا ل Ẃو→→џق→→ￍات џوا و→→Ẁن→→џآم Ẅ^ →→لџ الẂ→→قẀ→→ر Ẃأه ￍأن Ẃو→→џل џو�

...�؛  ґض ẂرџالẂ ا
^ رحمت و بركت  «اگ→ر اي→ن م→ردم، م→ؤم→ن و متẃق∂ شوند؛ما از زمين و آسمان درها

به رويشان م∂گشاييم...». 
�؛۱   џونẀب ґسẂكџوا يẀما كانґب ẂمẀناه Ẃذ џأخџوا فẀب ￍذџك Ẃن ґلك џو...�

اين→→ان از در تك→→ذي→ب حق→→اي→ق در آم→دن→→د و ف→رامين ما را زير پا نهادند! ما هم بر اساس سنẃت 
^ كه داريم؛آنها را مبتال به انواع بالها گردانيديم.  جاريها

^ زهرا�به امام اميرالمؤمنين�  ^ حضرت فاطمه وصايا
^ است.امام اميرالمؤمنين�كنار  ^ كبر＾�در بستر بيمار يقه ẃه اس→ت.صد→ẃام ف→اط→م→ي→ẃاي
^ اوẃل وصيẃت دلش  ^ همسرش م∂دهد. از شنيدن جمله ب→س→ت→رش ن→ش→ست→→ه و گ→وش ب→ه وص→يẃ→→تها
^ ش→→→→م→→→ا  Ẁ→→→ه س→→→ال در خ→→→ان→→→→ه ^ ش→→→د ك→→→ه م→→→→∂گ→→→→ف→→→ت:ا＾پ→→→س→→→→رع→→→مẃ ع→→→→زي→→→زم!م→→→ن ن س→→→وخ→→→ت و اش→→→ك→→→ش ج→→→ار
ت دروغ→∂ ن→→شن→→ي→ده و ن→→اف→رمان∂ نديدها＾.اگر هم بوده عفوم كن و حاللم  ẃب→ودم.از م→ن در اي→ن م→د
ج→→لẃ و اك→→رم از اي→→ن ب→→وده و ه→→س→→ت→→∂ ك→→ه  џب→→→ن→→→م→→→ا.آق→→→ا! در ح→→→→ال→→→∂ ك→→→ه م→→→→∂گ→→→ري→→س→→→ت ف→→رم→→ود:م→→ع→→اذاهللا. ت→→و ا
ا جز رضا به  ẃك→وچ→−ت→ري→ن نافرمان∂ از تو صادر شده باشد.فراق تو بر من بسيار سنگين است ام

^ ندارم.  ^ خدا دادن وظيفها قضا
^ ت→→ج→→ه→ي→زم ب→اش→∂ و  ẃوص→→اي→→اي→→∂ داش→→ت و در پ→→→اي→→ان ف→→رم→→ود: از ت→→و م→→∂خ→→واه→→م خ→→ودت م→→ت→→ص→→د

                                                        
^ اعراف،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۱



 ۹۷
 

^ را از م→ح→لẃ ق→ب→رم ب→→اخ→ب→ر ن→→س→از＾!وق→ت→∂ ب→→دن→م را در قبر گذاشت∂ و  ^ و اح→→د ش→ب ب→ه خ→→اك→م ب→سپ→→ار
^ سرم بنشين و تالوت قرآن كن.  ^ آن ريخت∂، كنار قبرم باال خا∑ رو

→ه و غ→م ب→ر  ẃغ→ص ^ ^ زم→ي→ن ن→→ش→س→ت.دري→ا ام→→ام�ط→→ب→→ق وص→→يẃ→→→ت ع→→م→→لك→رد و پ→س از دف→ن رو
^ ش→→→→→د.دي→→→→گ→→→→ر ت→→→→وان→→→→اي→→→→∂ از ج→→→→ا ب→→→→رخ→→→→اس→→→→ت→→→→→ن  ق→→→→→ل→→→→→ب→→→→→ش س→→→→→رازي→→→→→ر و س→→→→ي→→→→→الب اش→→→→− از دي→→→→دگ→→→→→ان→→→→ش ج→→→→ار

ẃاس آمد زير بغلش را گرفت و از كنار قبر بلندش كرد...  نداشت.عمويش عب
ص→لẃ→∂ اهللا عل→ي→−џ ي→ا م→والن→ا ي→ا ام→ي→رال→مؤمنين،صلẃ∂ اهللا علي−ґ يا موالتنا يا 

هراء؛  ẃفاطم↨ الز
→ل لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ؛ 
               



 ۹۸
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱  
  џقالґẃالث џحاب ￍالس Ẁئ ґشẂنẀي џو Ґعاџمџط џو ҐفاẂو џخ џق Ẃ џ□Ẃال ẀمẀيك ґرẀي ^ ґذￍال џوẀ۱۲ ه 

 Ẁيب ґصẀيџف џق ґواع ￍالص Ẁل ґس ẂرẀي џو ґهґتџيف ґخ Ẃن ґم Ẁ↨џكґالئџ Ẃ├ا џو ґه ґدẂمџ ґｒ ẀدẂع ￍالر Ẁحґẃب→ џس→Ẁي џ۱۳ و 

  ґال ґ Ẃ◄ا Ẁيد ґد џش џوẀه џو ґاهللا ґﾭ џونẀل ґاد Ẁ⌐ ẂمẀه џو Ẁشاءџي Ẃنџا م ґ╪
 ẃء＃ إال Ẃ∂→ џش→ґب ẂمẀ џ≠ џون→Ẁي→ب→ ґج→џت→ Ẃس→ џال ي ґه→ґون Ẁد Ẃن ґم џون→Ẁع Ẃد→ џي џي→ن ґذ→ￍال џو ґẃق→џ Ẃ▲ا Ẁ↕џو→ Ẃع џد Ẁه→→џ۱۴ ل 

 ґﾭ ẃإال џين ґرґكافẂال Ẁعاء Ẁما د џو ґه ґغґبالґب џوẀما ه џو Ẁفاه џغẀلẂبџيґل ґء≈Ẃال џﾱإ ґهẂيￍفџك ґط ґباسџك
الل＃ ۱۶۲  џض

^ ترس اس→ت و  � او ك→س→∂ اس→ت ك→ه ب→رق را ب→ه ش→م→ا ن→شان م∂ده→د در حال→∂ ك→ه ه→م مايه
^ سنگينبار[از باران]ايجاد م∂كند.  ^ اميد و ابرها هم مايه

� و رع→→د، ت→→س→→ب→→ي→→ح ب→→ا ح→→م→→د او م→→∂گ→→وي→→د و[ه→→م→→چ→→ن→→ي→→ن]ف→رش→تگان از خ→وف او و ص→اع→قهه→ا را 
م→∂فرس→ت→د آنگ→اه به هر كس كه بخواهد از طريق آنها آسيب م∂رساند و[عجيب اينكه] مشركان 
^ قدرت∂  ^ خ→دا ب→ه مج→ادل→ه و س→ت→ي→ز برم∂خيزند و خداوند دارا [ب→ا دي→دن اي→ن ه→م→ه آي→ات باز]درباره

ب∂پايان و مجازات∂ دردنا∑ است. 
^ خدا م∂خوانند به دعوت  � دع→وت ح→ق از آن اوس→ت و ك→سان∂ كه[مشركان]آنها را به جا
^ آب م∂گشايد  ^ خود را به سو آن→ه→ا پ→اس→خ ن→م∂گ→وي→ن→د. آن→ه→ا مانند كس∂ هستند كه كف دستها
^ ك→اف→ران ج→ز در گ→م→راه∂  ت→ا آب ب→ه ده→ان→ش برس→د و[ب→دي→ه→∂ اس→ت ك→ه]هرگ→ز ن→خواه→د رس→ي→د و دع→ا

نم∂باشد. 
                                                        

^ رعد،آيات۱۲تا۱℮.  ـ سوره ۱



 ۹۹
 

^ مهمẃ انسان در دنيا  سه وظيفه
در اي→→ن آي→→→ات، ب→→→از ه→→م خ→→→داون→→د ح→→ك→→ي→→→م، ن→→م→→ون→→→هه→→→اي→→∂ از م→→→ظ→→اه→→ر ع→→ل→→→م و ق→→→درت و ح→→ك→→→م→→ت 
→→ه ب→→ن→→دگ→→ان ارائ→→→ه م→→∂ك→→ن→→→د ت→ا آن→→ه→ا را از راه ت→ق→رẃب ب→→ه خ→ال→→قش→→ان، ب→ه س→→ع→ادت  ẃج→→ل→→→ب ت→→وج ^ خ→→ود را ب→→را
→→ه ق→رار گ→ي→رد ت→→ا در ع→→م→ق ج→ان م→ا  ẃم→→ورد ب→→ح→→ث و ت→→وج Ґرا ẃن→→ائ→→ل گ→→ردان→→→د. اي→→ن م→→ط→→ل→→→ب ب→→→اي→→→د م→→ك→→ر ^ اب→→→د
^ م→ا در اي→ن ع→م→ر زودگ→→ذر  →→→م→→ام ش→→ؤون زن→→→دگ→→∂ م→→ا ب→روز ك→→ن→د و آن اي→ن ك→→ه: وظ→يف→→ه ب→→ن→→ش→→ي→→→ن→→د و در ت

دنيا،به دست آوردن سه چيز است: 
معرف↨ اهللا:شناخت خدا. 
محبẃ↨ اهللا: محبẃت خدا. 
ب به خدا.  ẃعباد↕ اهللا:تقر

^ كمال∂ دانست اعمẃ از  ي→ع→ن→∂،ان→→س→ان وق→ت→∂ ك→س→∂ را ب→ه صف→→ت ك→→م→ال شناخت و او را دارا
 ^ زي→→→ب→→→→اي→→→∂ ص→→→ورت ي→→→ا ك→→→→م→→→ال ع→→→ل→→→م، ث→→→روت، ق→→→درت، ش→→→→ج→→→اع→→→ت، ع→→→→دالت، س→→خ→→اوت و...ب→→→ه اق→→ت→→ض→→ا
^ كمال، احساس محبẃت در دل م∂كند و  ف→ط→رت كم→→الدوس→ت→∂اش،ن→→س→ب→ت ب→ه آن ش→خ→ص دارا
ẃ→ت، در م→ق→ام ت→ق→رẃب ب→ه او ب→ر م→→∂آي→→د و م∂كوشد كه خود  ^ م→ح→ب دوس→ت→دار او م→→∂ش→ود و ب→ه اقت→→ض→ا
→ه او را ب→ه خ→ودش ج→ل→ب ب→نم→→اي→د ت→ا آن→ج→ا ك→ه ح→اض→ر م→→∂ش→ود  ẃرا ب→→ه او ن→→زدي→→− ك→→ن→→→د و از راه→∂ ت→وج
^ او  ^ او از دس→→→→ت ب→→→→→ده→→→→د و ف→→→→→ان→→→→∂ در رض→→→→→ا ه→→→→→م→→→→ه چ→→→→ي→→→→ز خ→→→→ود را در راه ب→→→→ه دس→→→→→ت آوردن خ→→→→ش→→→→→ن→→→→ود

گردد. 
انحراف در شناخت كمال 

→ا ع→→م→ده هم→→ان «م→ع→رف→ت» و  ẃت و ق→رب→→ت،طب→→ي→ع→∂ اس→→ت ام→ẃ ت→→رتẃب� س→→ه مط→→ل→ب: م→ع→رف→ت و م→ح→ب
^ تشخيص كمال، انحراف پيدا م∂كنند و  «شن→→اخ→ت ك→م→ال» اس→→ت ك→ه اكثر انسانها در مرحله
غ→→→ي→→→ر ك→→م→→ال را ك→→م→→ال م→→∂پ→→ن→→دارن→→د و ب→→ه آن ع→→ش→→ق م→→→∂ورزن→→→د و خ→→ود را ب→→ه دام→→ن م→→وج→→ودات ن→→اق→→→ص 
ك→ام→→لنم→→ا م→→∂اف→كن→→ن→د و سرانجام به پوچ∂ م∂گرايند! دنيا هماكنون به اين انحراف در معرفت و 
Ẁعد جسمان∂ خود را حقيقت اصل∂ خود پنداشته و كمال واقع∂  ش→ن→اخ→→ت كمال، مبتال گشته و ب

                                                        
ẃب: دنبال هم قرار گرفتن.  � ترت



 ۱ΩΩ
 

^ م→→رب→→وط ب→→ه زن→→دگ→∂ ج→س→م→ان→→∂اش از خ→ورا∑ و پ→وش→→ا∑ و م→س→ك→ن و  را در ت→→أم→→ي→→ن ن→→→ي→→ازم→→ن→→→د＾ه→→ا
^ دان→→→س→→ت→→ه اس→→ت! و از اي→→ن  ẃم→→→رب→→→وط ب→→ه ه→→م→→ي→→→ن ج→→→ه→→ات م→→اد ^ →→→رك→→→ب و ت→→→ح→→→ص→→→ي→→→ل ع→→→ل→→→وم و دان→→→→شه→→→ا џم
ẃ→ت ب→→ه اي→→نه→ا و  ^ و م→ح→ب ẃخ→ود را در راه شن→→اخ→ت وس→اي→ل ت→أم→ي→ن زن→دگ→→∂ م→اد ^ روس→→ت ك→ه ت→م→ام ق→وا
Ẁع→→د روح→∂ خ→ود را ك→→ه اص→→ل ح→قي→→ق→ت اوس→ت و اي→→ن  ت→→ق→→رẃب ب→→ه آن→→→ه→ا ب→ه ك→ار ان→→داخ→→ت→ه اس→→ت و اص→→الҐ ب
^ ب→→س→→→ي→→ار اع→→→ال آف→→ري→→ده ش→→ده، ب→→ه ف→→رام→→وش→∂ س→پ→رده اس→ت و  ^ رس→→→ي→→دن ب→→ه م→→ق→→ص→→→د م→→وض→→وع را ك→→ه ب→→را
^ م→ع→رف→ت و م→حبẃت و قربت به او از خود نشان نم∂دهد و بلكه سخن از او  ك→م→ت→ري→ن ت→→الش→→∂ ب→را
ن (قوم  џديџرا س→خ→ن→∂ واه→∂ و افس→→ان→ه و ن→ام→ع→ق→ول م∂شمارد! آن گونه كه قرآن مجيد نقل از اهل م

حضرت شعيب پيامبر�) كرده كه: 
...�؛۱  ẀولẀقџا تￍم ґم Ґيراґثџك ẀهџقẂفџما ن ẀبẂيџع Ẁوا يا شẀقال�

^ از حرفها را كه م∂گوي∂ نم∂فهميم...».  ^ شعيب!ما بسيار «م∂گفتند: ا
＾، س→خ→ن از ع→ال→→م خ→→دا و ح→بẃ خ→دا و  ẃب→→ه م→→→ظ→→اه→ر زن→دگ→∂ م→→اد ^ →→ب→→→اخ→→ت→→→ه ^ دل آر＾،ان→→س→→→انه→→ا
ار و منكران آسمان  ẃبا كف ^ ق→رب خ→→دا را س→خ→ن→∂ ن→ام→ع→ق→ول و غ→ي→ر ق→اب→ل ف→ه→م م→→∂دان→ند!حال ما كار
^ اي→مان به خدا و وح∂ خدا و كيفر و پاداش خدا  و آسم→→اني→→ان ن→داري→م؛ م→ا ك→ه ب→ه زع→م خ→ود دارا
 ^ ^ اص→→→ل→→→∂ خ→→→ود در زن→→→دگ→→→∂ دن→→→ي→→→→و م→→→→∂ب→→→→اش→→→→ي→→→→م و ش→→→→ن→→→→→اخ→→→→ت خ→→→→دا و ح→→→بẃ و ت→→→ق→→→رẃب ب→→→ه او را وظ→→→ي→→→ف→→→→ه
^ ع→→→→م→→→ل چ→→→ق→→→در از زن→→→دگ→→→∂ دن→→→→ي→→→اگ→→→راي→→→→ان ن→→→س→→→ب→→→→ت ب→→→ه خ→→→دا ف→→→→اص→→→ل→→→→ه  م→→→→∂ش→→→→ن→→→→اس→→→→ي→→→→م،آي→→→→ا م→→→→ا در م→→→→رح→→→→ل→→→→ه
→ا  ẃاع→→→ال را ح→→ائ→→ز ه→→س→→ت→ي→م ام ^ ^ ظ→→واه→→ر، رت→→ب→→→ه ^ گ→→ف→→ت→→→ار و ش→→ع→→→ار و ارائ→→→ه ẃ→→ه در م→→رح→→ل→→→ه گ→→رف→→ت→→هاي→→م؟!ال→→ب→→ت
^ و خانوادگ∂ و اجتماع∂  →ق ب→خش→→ي→دن ب→ه اح→→ك→ام آس→م→ان∂ خدا در ابعاد زندگ∂ فرد ẃهن→→گ→ام ت→ح→ق
هپرستان نداريم بلكه در دنيادوست∂ و دنياگراي∂  ẃچ→ندان∂ از زندگ∂ ماد ^ خ→ود م→∂ب→ي→ن→ي→م ف→اصل→→ه
اگ→→ر از آن→→→ان ج→→ل→→وت→→ر ن→→رف→→ت→→ه ب→→اش→→ي→→م، ع→→ق→→→بت→→ر ن→→م→→→∂ب→→اش→→ي→→م!!اگ→ر ع→ق→ب ه→م م→ان→ده ب→اش→ي→م از ض→→ع→ف و 
ب→ي→ن روز ح→س→اب و  ẃم→ك→ذ ^ ن→→ات→→وان→→∂ ب→→وده ن→→→ه از ق→→وẃت دي→→ن→→→دار＾! و ن→س→ت→ج→ي→ر ب→→اهللا اگ→ر عم→→الҐ در زم→ره
ẃر بخوانيم و در عاقبت كار خود بينديشيم. اين قرآن  ج→زا ق→رار گ→رف→ت→ه ب→اش→ي→م!آي→ات ق→رآن را ب→ا تدب

است كه با قاطعيẃت م∂فرمايد: 
...�؛۱  ґاهللا ґقاءґلґوا بẀب ￍذџك џين ґذￍال џر ґس џخ Ẃدџق�

                                                        
^ هود،آيه＾۹۱.  ـ سوره ۱



 ۱Ω۱
 

«به طور مسلẃم زيان كردند آنان كه ديدار خدا را دروغ انگاشتند...». 
^ س→خ→ن، خ→داس→ت!تك→→ان در ب→ي→داردالن م∂افكند و م∂فرمايد: مردم∂ ديدار ما  گ→وي→→ن→ده
^ ما پيش گرفتهاند و  را ب→→اور نم→→∂كن→→ن→د و اص→→الҐ م→ا را به حساب نم∂آورند و راه∂ جز راه به سو

م∂روند! 
�؛۲  џين ґدџت ẂهẀوا مẀما كان џو...�

^ را خالصه  ...اينان راهيافتگان نيستند و به هدف مقصود از خلقت خود نم∂رسند.ديندار
^ با خدا ندارند!  در ي− سلسله الفاظ و اعمال خش− ب∂روح كردهاند و عمالҐ كار

زيانكار واقع∂ كيست؟ 
...�؛۳  ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẃم ґيهґلẂأه џو ẂمẀه џسẀفẂوا أن Ẁر ґس џخ џين ґذￍال џين ґر ґخاسẂال ￍإن ẂلẀق...�
«ب→گ→و: ب→ه ي→قي→→ن زي→انك→→اران واق→ع→∂ ك→س→ان→∂ هستند كه در روز قيامت[به خود بيايند 

^ عمر و جان خود و بستگانشان را از دست دادهاند».  و ببينند]سرمايه
ا  ẃان→→س→ان م→م→ك→ن اس→ت در دن→ي→ا از جه→→ت م→ال و مق→→ام و دي→→گر شؤون زندگ∂اش زيان كند ام
ب→→ه ه→→ر ح→→ال ع→→م→→ر و ج→→→ان خ→→ود و ب→→→س→→تگ→→ان→ش م→ح→ف→وظ اس→ت. ول→∂ زي→انك→→ار واق→ع→∂ ك→س→∂ اس→→ت ك→ه 
^ ع→→→ائ→→→دش ن→→→ش→→→ده  ^ ع→→→→م→→→→ر خ→→→→ود و اف→→→→راد خ→→→→ان→→→→وادهاش را ت→→→→ل→→→→→ف ك→→→→رده و ه→→→→ي→→→→چگ→→→ون→→→ه ب→→→ه→→→رها س→→→→رم→→→→اي→→→→ه
^ ج→→س→→م→→∂ و روح→→→∂اش را ص→→رف آب و رن→→گ دادن ب→→ه ج→→→م→→ادات از خ→→ورا∑ و  اس→→→ت.ت→→→م→→→ام ق→→وا
^ ح→→→→الل و ح→→→رام،اف→→→راد خ→→→ان→→وادهاش را از  پ→→→وش→→→ا∑ و م→→→س→→→ك→→→ن و م→→→رك→→→ب ك→→→رده و از گ→→→ردآوردهه→→→ا
خ→→→ود راض→→→∂ و خ→→→ش→→→ن→→→ود ن→→→گ→→→ه داش→→→→ت→→→ه و خ→→→ي→→→→ال ك→→رده ك→→ه ب→→ه آن→→ه→→→ا خ→→دم→→ت م→→→∂ك→→→ن→→د در ح→→→ال→→∂ ك→→ه ب→→ا 
^ و غ→→اف→→ل ن→→گ→→→ه داش→→ت→→ن→→→ش→→ان از زن→→دگ→→∂ اخ→→رو＾، ه→→→م ب→→ه آن→→ه→→ا  س→→→رگ→→→رم ك→→→ردن آن→→→ه→→→→ا ب→→→ه زن→→→دگ→→∂ دن→→ي→→و
^ آنه→→ا م→ح→روم س→اخته است زيرا خدا به انسان، اهل  خ→ي→ان→ت ك→رده و ه→م خ→ود را از ب→رك→ات م→ع→ن→و
 ^ ^ اخرو ^ آنها راه تقرẃب به خدا و نيل به سعادتها و عي→→ال و م→ال و مق→→ام م→→∂ده→د تا به وسيله
^ برده و  ^ عمر خود و امكانات وجود＾اش بهرها →→ا اي→ن ب→→دب→خ→ت ب→ي→ن→وا ن→ه از س→رمايه ẃرا ب→پ→يم→→اي→→د ام

                                                                                                                                      
^ انعام،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱

 .۱℮Ω＾ـ همان،آيه ۲
 .۱Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۱Ω۲
 

^ كرده است و  ن→ه از اه→→ل و ع→ي→ال و بس→→ت→گ→ان→ش! ه→→م→ه چ→ي→زش را از دس→→ت داده و زي→ان همهجانبها
∂ هشدار م∂دهد:  ẃلذا خداوند رحيم با مهربان∂ خاص

�؛۱  Ẁينґب ẀمẂال Ẁران Ẃس ẀخẂال џوẀه џ−ґأال ذل...�
«...هان به هوش آييد! اين زيان و خسران∂ آشكار و غير قابل جبران است». 

اك→→ن→→ون م→→ا در ح→→→ال ت→→خ→→دي→→ر از ع→وام→ل ش→ه→وت→ي→م و اح→س→اس درد زي→ان و خ→س→ران→∂ ك→ه وارد ب→ر 
^ ب→→دن→ش عم→→ل ج→رẃاح→∂  روح و ق→→ل→→ب→→م→→→ان م→→→∂ش→→ود ن→→م→→→∂ك→→ن→ي→م!آدم→∂ ك→ه ت→خ→دي→رش ك→ردهان→→د و رو
→→ا ه→م→ي→ن ك→ه ح→→الت  ẃب→→دن→→→ش را ق→طع→→هق→ط→ع→ه ه→م ك→→ن→ن→د، احس→→اس درد نم→→∂ك→ن→د ام ^ م→→∂ك→→ن→→ن→→د، اع→→→ض→→ا
^ دنيا در  ت→خ→دي→ر ب→رطرف شد، آه و نالهاش بلند م∂شود.ما هم فعالҐ در آغوش شهوات فريبنده
ح→→ال ت→→خ→→دي→→ر ه→→س→→ت→→ي→→م! م→→وق→→ع م→رگ ك→ه ف→را رس→ي→د، ت→م→ام ع→وام→ل تخ→→دي→ر از م→ا ج→دا م→∂ش→ون→د و م→ا را 
ت→ح→وي→ل ع→وام→ل درد و ع→ذابان→گ→ي→ز م→→∂ده→ن→د! آن→ج→اس→ت ك→ه ف→ري→اده→ا خ→واه→ي→م ك→ش→يد و نالهها سر 

خواهيم داد!آر＾: 
→ي→امґ↨→џ أال  ґق Ẃال џمẂو→ џي Ẃم ґيه ґل→ Ẃأه џو Ẃم→ Ẁه→→ џس→→Ẁف→→Ẃوا أن Ẁر→→ ґس→→ џخ џي→→ن ґذ→→ￍال џي→→ن ґر→→ ґخ→→اس→→Ẃال ￍإن Ẃل→→Ẁق...�

�؛   Ẁينґب ẀمẂال Ẁران Ẃس ẀخẂال џوẀه џ−ґذل
^ اله∂  رعد و برق،دو نشانه

اين− سراغ ترجمه و توضيح آيات∂ كه در مطلع سخن خوانديم، م∂رويم. 
وẂفاҐ وџ طџمџعا�Ґ؛  џخ џق ẂرџبẂال ẀمẀيك ґرẀي ^ ґذￍال џوẀه�

«او[آن ذات اق→→دس→→∂ ك→ه غ→اي→ب از ح→سẃ و وه→→م و خ→ي→ال و عق→→ل م→ح→دود ش→م→اس→ت و 
^ آثار صنعش شما را با خودش آشنا م∂سازد]كس∂ است كه  ت→نه→→ا از ط→ريق ارائه

^ ترس و هم سبب اميد شما گردد».  برق را به شما نشان م∂دهد كه هم مايه
^ ب→→ه ن→→ام ب→→رق ت→→ول→→ي→→د م→→∂ش→→ود و  در اث→→→ر ب→→→رخ→→→ورد ق→→→ط→→→ع→→→→ات اب→→→ر در ف→→→→ض→→→ا ب→→→→ه ي→→→→ك→→→دي→→→گ→→→ر، ج→→رقẃ→→→ها
ص→→داي→→→∂ م→→ه→→ي→→ب ب→→ه ن→→ام رع→د اي→ج→اد م→∂گ→ردد،در ن→ت→ي→ج→ه م→م→ك→ن اس→→ت اي→→ن رع→د و ب→رق،دن→→ب→ال خ→ود 

^ پربركت از دامن ابرها فرو ريزد.  ^ ويرانگر به بار آورد و يا بارانها صاعقهها
                                                        

ـ همان.  ۱



 ۱Ω۳
 

�؛  џقالґẃالث џحاب ￍالس Ẁئ ґشẂنẀي џو�
^ سنگينبار[از بارانها]ايجاد م∂كند».  «اوست كه ابرها

و ط→→→→→→ب→→→→→→→ع→→→→→→اҐ پ→→→→→→ي→→→→→→→داي→→→→→→ش ب→→→→→→رق از ب→→→→→→رخ→→→→→→ورد اب→→→→→→ره→→→→→→ا ب→→→→→→ه ي→→→→→→ك→→→→→→→دي→→→→→→گ→→→→→→ر ه→→→→→→→م ت→→→→→→رسآور م→→→→→→∂ش→→→→→ود و ه→→→→→م 
ẃحيẃه)دعاي∂ در مورد  ẃناء و الت اديẃه(عل∂ منشئها آالف الث ẃسج ^ ^ مباركه ط→م→عان→گ→ي→ز.در ص→ح→يف→→ه

رعد و برق آمده است: 
 ґان џر ґدџتẂب џي џ−ґوان→ Ẃأع Ẃن ґم ґان→џن Ẃو→ џع ґنẂي џذ џه џو џ−ґات→ џآي Ẃن ґم ґان→џت→ џآي ґن→Ẃي џذ→џه ￍإن ￍم→ Ẁه→ￍال→ل)
→→وẂءґ وџ ال  ￍال→س џر→џط→џا م→ џم→ ґه→ ґا ب→џن Ẃر ґط Ẃم→Ẁال تџف ＃↕ ￍار џض ＃↨→ џم→ґق→џن Ẃأو ＃↨→ џع→→ ґاف→→џن ＃↨→→ џم→→ Ẃح џر→→ ґب џ−→→џت→→ џاع→→џط

)؛۱  ґالءџبẂال џاسџبґا لџم ґهґا بџن ẂسґبẂلẀت
^ ت→→→→→و و دو  ب→→→→→→ارال→→→→→→→ه→→→→→→ا! اي→→→→→→→ن دو [ب→→→→→→→رق و رع→→→→→→د ي→→→→→→ا اب→→→→→→→ر و ب→→→→→→→رق]دو ن→→→→→→ش→→→→→ان از ن→→→→→ش→→→→→ان→→→→→→هه→→→→→ا »
خ→دم→ت→گ→زار از خ→دم→تگزاران تو م∂باشند كه در مقام فرمانبردار＾ات به رحمت∂ 
^ آن دو،باران عذاب بر ما  س→ودم→ن→د ي→ا ع→ق→وب→ت→∂ زي→انبار م∂شتابند. حال به وسيله

مباران و لباس بال بر ما مپوشان». 
تسبيح گفتن "رعد" 

�؛  ґه ґدẂم џحґب ẀدẂع ￍالر Ẁحґẃب џسẀي џو�
«و رعد هم تسبيح م∂كند خدا را و او را سپاس م∂گويد». 

ا ب→ودن خ→دا از ص→ف→ات نقص[از  ẃه و م→ب→ر ẃت→س→ب→ي→ح يع→→ن→∂ ت→ن→زي→→ه و ش→ه→ادت دادن ب→→ه م→→ن→ز
ج→→ه→→ل و ع→ج→ز و ب→خ→ل و...] و ح→م→د ي→→عن→→∂ س→ت→ودن خ→دا ب→ه ص→ف→ات ك→→م→ال از حي→→ات و 

علم و قدرت وجود و... 
ـ تسبيح  ـ از ه→ر ق→بيل كه هستند  ẃ→→ه ت→س→ب→ي→ح خ→دا ان→حص→→ار ب→→ه رع→→د ن→دارد،ت→م→ام م→وج→ودات  ال→ب→ت

خدا م∂كنند چنان كه فرموده است: 
...�؛۲  ґه ґدẂم џحґب Ẁحґẃ ب џسẀي ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو...�

^ ن→→→→→ي→→→→س→→→→→ت م→→→→گ→→→→→ر اي→→→→→ن ك→→→→→ه [خ→→→→→دا را ت→→→→→س→→→→→ب→→→→ي→→→→→ح م→→→→∂ك→→→ن→→→→دو] او را س→→→پ→→→→اس  ...ه→→→→ي→→→→→چ م→→→→→وج→→→→→ود »
                                                        

ـ دعا＾⅛۳.  ۱
^ اسراء،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۲



 ۱Ω℮
 

م∂گويد...». 
 و ش→→→→اي→→→→د س→→رẃ اي→→ن ك→→ه رع→→د اخ→→ت→→→ص→→اص ب→→ه ذك→→ر ي→→→اف→→ت→→ه، اي→→ن ب→→اش→→د ك→→ه چ→→ون ب→→ه ح→→→س→→ب ظ→→→اه→→ر 
^ عظيم را ويران م∂كند،از  ت آن ساختمانها ẃشد Ґه→يب→→ت و س→ط→وت اس→ت و اح→يانا ^ رع→د، دارا
→→م پ→→ي→→ش آي→→د ك→ه اي→ن سط→→وت و ه→ي→ب→ت از خ→ود  ẃاي→→ن رو م→→م→→ك→→ن اس→→ت در ب→→رخ→→∂ از اذه→→ان اي→→→ن ت→→وه
^ خالقش م∂باشد  →م م∂فرمايد: رعد هم مخلوق و مقهور اراده ẃدف→ع اي→ن ت→وه ^ اوس→ت و ل→ذا ب→را
→→→ا راج→→→ع ب→→ه چ→→گ→→ون→→گ→→→∂ اي→→→ن ت→→س→→ب→→ي→→ح، آق→→اي→→→ان  ẃو ن→→→س→→→→ب→→→ت ب→→→ه خ→→→ال→→→ق→→→ش زب→→→ان ت→→→→س→→→ب→→→ي→→→ح و ت→→→ح→→→م→→ي→→→د دارد ام
ران نظرات گوناگون دارند، آن را بعض∂ «تسبيح حال∂» و برخ∂ «تسبيح قال∂» م∂دانند.  ẃمفس
^ ب→→→→ه زب→→→→→ان ح→→→→ال ه→→→→س→→→→ت→→→→∂ و وج→→→→ودش، ش→→→→ه→→→→→ادت  ^ ن→→→→ي→→→→→س→→→→ت ك→→→→ه ه→→→→ر م→→→→وج→→→→ود در اي→→→→→ن ت→→→→ردي→→→→→د
ب→→هوج→ود و ه→ست→→∂ خ→ال→ق→ش م→→∂ده→→د و از ط→ري→ق صف→→ات ك→→م→ال خ→وي→ش از حي→→ات و ع→لم و قدرت 
اش∂ بسيار زيبا، نشان  ẃنق ^ و...اث→ب→ات صف→→ات ك→→م→ال خ→→ال→قش را م∂نمايد آن گونه كه ي− تابلو
→→→→→→اش م→→→→→→∂ده→→→→→→د. ع→→→→→→→الوه ب→→→→→→ر اي→→→→→→ن، از ن→→→→→→ظ→→→→→→ر ب→→→→→→رخ→→→→→→∂ از ص→→→→→→→اح→→→→→→ب→→→→→→ان ح→→→→→→ك→→→→→→م→→→→→→→ت و  ẃاز ذوق و م→→→→→→→→ه→→→→→→→ارت ن→→→→→→ق
^ ن→→وع→→∂ در∑ و ش→→ع→ور ه→ست→→ن→د و گ→ذش→ت→ه از ت→→س→ب→ي→ح ب→ه  م→→ع→→رف→→ت،ت→→م→→ام ك→→ائ→→ن→→→ات در ح→→دẃ خ→→ود دارا
زب→→→ان ح→→ال، ت→→س→→ب→→ي→→ح ب→→ه زب→→ان ق→→ال ن→→ي→→ز دارن→→د و س→→رت→→اس→→ر ع→→ال→→→م ه→→س→→ت→→→∂ ي→→→−پ→→ارچ→→→ه زم→→زم→→ه و غ→→ل→→غ→ل→ه و 

^ آخر آيه، اين حقيقت را بشود استنباط كرد كه م∂فرمايد:  غوغاست و شايد از جمله
...�؛  ẂمẀه џيحґب Ẃسџت џونẀهџقẂفџال ت Ẃن ґلك џو ґه ґدẂم џحґب Ẁحґẃ ب џسẀي ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو...�

...ت→→م→→→ام→→∂ م→→وج→→ودات در ح→→ال ت→سب→→ي→ح و ت→ح→مي→→د خ→دا م→∂ب→اش→ن→د ول→ي→ك→ن شم→→ا تس→→بي→→ح 
آن→→→ه→→→ا را ن→→→م→→→→∂ف→→→ه→→→→م→→→ي→→→د! در ص→→→ورت→→→∂ ك→→→ه اگ→→→ر م→→→راد از ت→→→س→→→ب→→→ي→→→ح م→→→وج→→→ودات، ت→→→س→→→ب→→→ي→→ح 
ت→→→ك→→→وي→→→ن→→→∂ و زب→→→→ان ح→→→→ال→→→→∂ ب→→→اش→→→→د، آن را ك→→→ه م→→→→ا اج→→→→م→→→االҐ م→→→∂ف→→ه→→م→→ي→→م و م→→∂دان→→ي→→م ك→→ه 
^ م→→→→→→→→وج→→→→→→→→ودات از ط→→→→→→→→ري→→→→→→→→ق ه→→→→→→→→س→→→→→→→ت→→→→→→→∂ خ→→→→→→→ود ن→→→→→→→ش→→→→→→→ان از ه→→→→→→→→س→→→→→→→ت→→→→→→→∂ خ→→→→→→→ال→→→→→→→ق خ→→→→→→→ود  ه→→→→→→→→م→→→→→→→→→ه
^ دارن→→د ك→ه  ^ ديگ→→ر م→→∂ده→→ن→د.پ→س م→ع→ل→وم م→→∂ش→ود آن→ه→ا زب→→ان و ص→وت و زم→زمه

^ حضرت داود پيامبر�م∂فرمايد:  ما از در∑ آن ناتوانيم.درباره
...�؛۱  џرẂيￍالط џو Ẁهџعџم ∂ґب ґẃأو Ẁبال ґيا ج Ґال Ẃضџا فￍن ґم џدẀنا داوẂيџآت Ẃدџقџل џو�

«م→→ا ب→ه داود از ج→ان→ب خ→ود ف→ض→ل و نعمت∂ بزرگ عطا كرديم[به كوهها و پرندگان 
                                                        

 .۱Ω＾سبأ،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ پ→رن→دگ→ان!ب→ا داود ه→→م آواز ش→وي→د[و ه→م→راه او ت→س→بي→→ح خ→دا  ^ ك→وهه→ا و ا گ→→ف→→ت→→ي→→م] ا
گوييد]...». 

^ ديگر آمده است:  در آيه
...�؛۱  џرẂيￍالط џو џن Ẃحґẃ ب џسẀي џبال ґجẂال џدẀداو џعџنا م Ẃر ￍخ џس џو...�

ر داود ساختيم كه با او تسبيح [خدا] م∂گفتند...».    ẃكوهها و پرندگان را مسخ...»
→→∂ م→→→ي→→ان ب→→ي→→→اب→→→ان ب→→→ه ت→→س→→ب→→ي→→ح خ→→دا م→→∂پ→→رداخ→→→ت،  ẃو ل→→→ذا وق→→→ت→→∂ ج→→→ن→→اب داود� در م→→واق→→ع خ→→اص
^ تسبيح از همه جا و از همه چيز بر م∂خاست و غلغله و غوغاي∂ در فضا م∂پيچيد.  صدا

تسبيح فرشتگان  
�وџ الẂمџالئґكџ↨�؛ 

«فرشتگان نيز تسبيح خدا م∂گويند». 
 ^ ^ ب→اال ^ پ→→اي→→ي→ن ع→→ال→م ه→س→ت→∂ م→→∂ب→اشن→→د ت→ا ف→رش→ت→گ→ان ك→ه در م→رت→ب→ه از ج→→→م→→ادات ك→→ه م→→رت→→ب→→ه
ع→→ال→→م ه→→س→→ت→→∂ ق→→رار گ→→رف→→ت→→هان→د،جم→→ل→گ→∂ در ح→ال ت→→س→ب→ي→ح و ت→ح→مي→→د خ→دا م→→∂ب→اشن→→د. اعت→→ق→اد ب→→هوج→ود 
^ م→→ا در ردي→→ف اع→→ت→→→ق→→اد ب→→ه خ→→دا و ن→ب→وẃت و روز ج→زاس→ت ك→ه در ق→رآن  ف→→رش→→ت→→گ→→ان از اص→→ول اع→→ت→→ق→→→اد

آمده است: 
 ґهґتџكґالئџم џو ґاهللاґب џنџآم ￒلẀك џونẀن ґم ẂؤẀمẂال џو ґهґẃ ب џر Ẃن ґم ґهẂي џإل џل ґز→ẂنẀم→ا ا ґب Ẁول Ẁس ￍال→ر џن→џآم�

...�؛۲  ґهґل Ẁس Ẁر џو ґهґبẀتẀك џو
ẃ→→→→∂ م→→→→الئ→→→ك→→→ه در اي→→→ن آي→→→ه ج→→→ل→→→وت→→→ر از ك→→ت→→→ب و رس→→ل ذك→→ر ش→→ده اس→→→ت.اي→→→م→→ان ب→→ه م→→→الئ→→ك→→ه از  ح→→→ت

مصاديق ايمان به غيب و انكار آن، مستلزم تكذيب قرآن و تكذيب قرآن، كفر است! 
م→ي→ن دع→ا ص→ل→وات ب→ر م→→الئك→→ه اس→ت ك→ه در ضم→→ن آن  ẃادي→ه س→و→ ẃس→ج ^ ^ م→ب→ارك→→ه در ص→→ح→→ي→→ف→→ه

م∂فرمايد: 
)؛  џ− ґسẂفџنґل ẂمẀهџت Ẃص џصџت Ẃاخ џين ґذￍال ґ↨џكґالئџمẂال ґلґائџبџق џو)

^ خ→→→ود  «خ→→→→داي→→→→ا! ص→→→→ل→→→→وات خ→→→→ود را ب→→→→ر گ→→→→روهگ→→→→روه از ف→→→→رش→→→→ت→→→→گ→→→→ان ك→→→→→ه آن→→→→→ه→→→→ا را ب→→→را
                                                        

^ انبياء،آيه＾۷۹.  ـ سوره ۱
 .۲۸Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ نازل فرما».  برگزيد
)؛  џ− ґيس ґدẂقџتґب ґابџر ￍالش џو ґامџعￍالط ґنџع ẂمẀهџتẂيџن Ẃأغ џو)

«آنه→→ا را ب→→ه ت→ق→دي→س و ت→س→بي→→ح خ→ود [واداش→ت→ه و]از خ→وردن و آش→ام→ي→دن ب→→∂ن→→ي→ازش→ان 
ساختها＾». 

^ كه انجام آنها را به آنان وا گذاشته است:   از جمله امور
)؛  ґاب џح ￍالس ґر ґاج џو џز џو ґرџطџمẂال ґان ￍز Ẁخ џو)

«خزانهداران باران و رانندگان ابرها از افق∂ به افق ديگرند». 
)؛  ґودẀع الر Ẁل џجџز Ẁعџم ẂسẀي ґه ґر Ẃجџز ґتẂو џصґب ^ ґذￍال џو)

^ م→هي→→ب  ^ ك→→→ه ب→→ر اث→→→ر ب→→ان→→→گ ف→→رم→→ان→→→ش اب→→ره→→ا ب→→→ه ح→→رك→→ت درآم→→ده و ص→داه→ا «ف→→رش→→ت→→ها
رعدها در فضا شنيده م∂شود». 

)؛  џل џزџا ن џإذ ґرџطџمẂال ґرẂطџق џعџم џين ґطґابџهẂال џو ґد џرџبẂال џو ґجẂلￍالث ∂ґعґẃي џشẀم џو)
 ^ «ب→→→→→ه ه→→→→→ن→→→→→→گ→→→→→ام ف→→→→→رود آم→→→→→دن ب→→→→→رف و ب→→→→→اران و ت→→→→→گ→→→→→→رگ، ه→→→→→م→→→→راه ه→→→→→ر ق→→→→ط→→→→ره و ح→→→→بẃ→→→→→ها
^ حساب∂ دقيق به جايگاهشان م∂رساند»!  ^ فرود م∂آيد و آنها را رو فرشتها

^ عامل∂ از عوامل غيب∂ اثر م∂بخشد كه خدا از آنها  ت→م→ام ع→وام→ل طب→→ي→ع→∂، ت→حت سيطره
→راҐ �۱ف→رم→وده اس→ت ك→ه ت→دب→ي→ر و ت→ن→ظ→ي→م ت→→م→ام→∂ ام→ور ع→ال→م از طب→→ي→ع→∂ و غ→ي→ر  Ẃأم ґراتґẃ ب џد→→ Ẁم→Ẃال→џت→→ع→ب→ي→ر ب→ه�ف

^ فرشتگان نهاده شده است.  طبيع∂ به عهده
تسبيح فرشتگان به سبب خشيت 

�؛  ґهґتџيف ґخ Ẃن ґم�
[م→→→الئ→→→ك→→ه ن→→→ي→→ز ت→→س→→ب→→ي→→ح→→ش→→ان ن→→ش→→أت گ→→رف→→ت→→ه] از خ→→وف و ت→→رس→→∂ اس→→ت ك→→ه از خ→→→ال→→ق خ→→ود دارن→→د. 
ـ الزم→→→هاش اي→→ن ن→→يس→→ت ك→→ه انس→→ان  ^ ان→→س→→→ان→→∂ اس→→ت  ـ ك→→ه از ك→→→م→→االت ع→→→ال→→ي→→→ه ت→→رس و خ→→وف از خ→→دا
ر  ẃگ→→→ن→→→→اه→→→∂ م→→→رت→→→ك→→→ب ش→→→ده ب→→→اش→→→د!ان→→→ب→→→→ي→→→ا و اول→→→→ي→→→ا�ك→→→ه م→→→ع→→→ص→→→وم→→ن→→د و ارت→→ك→→→اب گ→→ن→→اه از آن→→→ه→→ا م→→ت→→ص→→و
^ ب→→→ن→→دگ→→→ان خ→→داس→→ت! رس→→ول اك→→رم�  ن→→→ي→→→س→→→ت؛در ع→→→ي→→→ن ح→→→→ال، خ→→→وف→→→ش→→ان از خ→→→دا ب→→ي→→→ش از ه→→م→→→ه

                                                        
 .Ｑ＾نازعات،آيه ^ ـ سوره ۱
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م∂فرمود: 
)؛۱  ґهẃلґل ẂمẀكџفẀو Ẃخџا اџنџا)

«من خائفترين شما نسبت به خدا هستم». 
خ→→وف و خ→→→ش→→ي→→ت، ح→→→الت ان→→→ك→→س→→ار و ش→→ك→س→تگ→→∂ اس→ت ك→ه از در∑ ع→ظ→م→ت و ج→→اللت در 
روح آدم→→→→∂ ح→→→→اص→→→→ل م→→→→→∂ش→→→→ود! و ل→→→→ذا ه→→→→ر چ→→→→ه ش→→→→ن→→→→→اخ→→→→ت ان→→→→س→→→→→ان ن→→→→→س→→→→ب→→→→ت ب→→→→ه ع→→→→ظ→→→→م→→→→→ت خ→→→→دا ب→→→→ي→→→→ش→→→→ت→→→ر 

باشد،ترس و خشيتش از خدا بيشتر م∂شود. 
...�؛۲  ẀماءџلẀعẂال ґه ґباد ґع Ẃن ґم џاهللا ∂ џش Ẃخџما يￍإن...�
«...تنها دانايانند كه از خدا خشيت دارند...»! 

^ خ→→ان→→→دان ع→→صم→→ت نش→→ان داده و ف→رم→وده  خ→→دا، ت→→رس از روز ق→→→ي→→ام→→ت را از ك→→م→→االت ع→→ال→→ي→→→ه
است: 

يرا�Ґ؛۳   ґطџت ẂسẀم Ẁه ر џش џكان ҐماẂوџي џونẀخافџي џو ґر Ẃذￍالنґب џونẀوفẀي�
^ ك→ه ع→ذاب→ش ف→راگي→→ر است  ^ ب→ن→دگ→∂،از روز [اه→→لب→ي→ت رس→ول�] در عي→→ن ان→ج→ام وظ→يف→→ه

ترس دارند و از زبان حال خودشان نقل م∂كند كه م∂گويند: 
يرا�Ґ؛℮   ґرџطẂمџق ҐوساẀبџع ҐماẂوџنا يґẃ ب џر Ẃن ґم Ẁخافџا نￍإن�

^ خود در روز خشمگين قيامت ترس داريم»!  «ما از خدا
ـ  ^ از در∑ ع→ظم→→ت و ج→→الل اس→ت  ـ ك→→ه ن→→ش→→→أت گ→→رفت→→ه ح→→اص→→ل آن ك→→→ه خ→→وف و خ→→ش→→→ي→→ت 
ه→→ي→→چگ→→ون→→ه ارت→→ب→→اط→→→∂ ب→→ه م→→وض→→وع ارت→→ك→→اب گ→→→ن→→اه و م→→→ع→→ص→→ي→→ت ن→→دارد ك→→ه م→→ن→→اف→→ات ب→→→ا ع→→ص→م→ت داشت→→ه 

باشد!مالئكه نيز كه معصومند: 
  Ｑ؛� џون Ẁرџم ẂؤẀما ي џونẀلџعẂف џي џو ẂمẀه џرџما أم џاهللا џون ẀصẂعџال ي...�

«...و هيچگاه از اطاعت فرمان خدا سر نم∂پيچند». 
                                                        

 .۲۷Ω＾البيضاء،جلد۷،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱
^ فاطر،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲
^ انسان،آيه＾۷.  ـ سوره ۳

 .۱Ω＾ـ همان،آيه ℮
^ تحريم،آيه＾⅛.  ـ سوره Ｑ
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 در عين حال: 
�؛  ґهґتџيف ґخ Ẃن ґم Ẁ↨џكґالئџمẂال џو�

«و مالئكه بر اساس خوف از خدا [تسبيح خدا م∂گويند]». 
^ بدكاران  كيفر صاعقه برا

�؛  џق ґواع ￍالص Ẁل ґس ẂرẀي џو�
 ^ «[خ→داس→ت ك→ه ب→ه هن→→گ→ام ان→زال ب→→ال ب→→ر ق→وم→∂] ص→اع→قهها را [كه آتش توليد گشته

^ از ابرهاست] م∂فرستد».  از برق جهنده
�؛   Ẁشاءџي Ẃنџها مґب Ẁيب ґصẀيџف�

و ك→→س→→→ان→→∂ را [ك→→ه ب→→ر اث→→ر ب→→د ع→→مل→→∂ه→→ا است→→حق→→اق ب→→ال ي→→افت→→هان→→د] ب→→ا آن [ص→→اعق→→هه→→ا] ك→→يف→→ر  »
م∂دهد». 

�؛  ґحال ґمẂال Ẁيد ґد џش џوẀه џو ґاهللا ∂ґف џونẀل ґجادẀي ẂمẀه џو�
^ ب→→→ه ع→→→ذاب خ→→دا،ب→→→ا دي→→دن آن  آن م→→→ردم دور اف→→→ت→→→اده＾ از رح→→→→م→→→ت خ→→→→دا و ن→→→زدي→→→→− گ→→→ش→→→ت→→→→ه
^ ع→ل→م و ق→درت و ح→ك→م→ت در آف→اق و ان→→فس، باز در مورد خدا به مجادله  ه→م→ه ع→→الئ→→م و نش→→ان→→هه→ا
^ ان→→ك→→ارآم→→→ي→→ز] م→→→∂پ→→ردازن→د و از ط→رق گ→ون→اگ→ون م→→∂ك→وش→→ن→د ك→→ه ح→وادث ع→→ال→م را ب→ر  [و گ→→ف→→ت→→گ→→وه→→ا
^ غ→ي→ب→∂ ت→وجي→→ه ك→نن→→د و ب→ه زعم خود،تقدير  ẃ→ف→اق و ت→ص→ادف و خ→ال→∂ از خ→→واس→ت و اراده اس→اس ات
خ→→→→دا را در ب→→→→راب→→→→ر ت→→→→دب→→→→ي→→→→ر خ→→→→ود ب→→→→→ه زان→→→→و درآورن→→→→د و ن→→→م→→→→∂دان→→→ن→→→→د ك→→→→ه خ→→→دا ش→→→دي→→→دال→→→م→→→ح→→→ال اس→→→ت؛ در 
^ẃ و  م→→→→→ات و اي→→→→→ج→→→→→→اد ش→→→→→راي→→→→→ط ت→→→→→ا رس→→→→→→ي→→→→→دن ب→→→→→→ه ه→→→→→→دف، ب→→→→→س→→→→→→ي→→→→→ار ق→→→→→و ẃم→→→→→ق→→→→→د ^ چ→→→→→→ارهان→→→→→→دي→→→→→ش→→→→→∂ و پ→→→→→→∂ري→→→→→ز
^ خود، خدا را مغلوب خود سازند و حال  س→س→ت→∂ن→اپ→→ذي→ر اس→ت.آن→→ه→ا م→→∂خ→واه→→ن→د ب→ا ح→يل→→هگر＾ها

ر آنها بيرون است.  ẃدارد كه از تصو ∂ ẃپنهان∂ خاص ^ آن كه خدا نيز حيلهها و تدبيرها
 ẃسه واژه با مفاهيم متضاد

خ→→→→→→ود س→→→ه ك→→ل→→م→→→ه داري→→م ك→→ه از ن→→ظ→→ر م→→ا ص→→ف→→→ت زش→→ت ب→→ه حس→→اب م→→∂آي→→ن→د  م→→ا در م→→ح→→→اورات� 
ول→∂ در واق→ع چ→ني→→ن ني→→س→ت ب→→ل→ك→ه م→م→ك→ن اس→ت زشت يا زيبا باشد.آن سه كلمه «مكر» و «كيد» و 

                                                        
حاورات: جمع محاوره،به معن∂ گفتگو.  Ẁم �
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^ پنهان∂ است و اين در حدẃ خودش زشت نيست بلكه  ^ ط→رح ن→قشهها «حي→→ل→ه» اس→ت ك→ه ب→→ه مع→→ن→ا
^ رس→→ي→→دن ب→→ه ه→→دف م→→ش→→روع  ^ رس→→→ي→→→→دن ب→→→→ه ه→→→→دف ن→→→ام→→→ش→→→روع ش→→→د،زش→→→ت اس→→→ت و اگ→→→ر ب→→را اگ→→→ر ب→→→را

شد،خوب است! از اين جهت است كه خدا م∂فرمايد: 
�؛۱   џين ґر ґماكẂال ẀرẂي џخ Ẁاهللا џو Ẁاهللا ẀرẀكẂمџي џو џون ẀرẀكẂمџي џو...�

«...دش→م→نان خدا مكر م∂كنند و خدا هم مكر م∂كند و خدا بهترين مكركنندگان 
است»! 

يدẀ كџيẂدا�Ґ؛۲   ґأك џو �ҐداẂيџك џون Ẁيد ґكџي ẂمẀهￍإن�
«آنها كيد م∂كنند و من هم كيد م∂كنم». 

�؛۳   ẁينґتџم ^ ґدẂيџك ￍإن...�
«...و به يقين كيد من محكم است و استوار». 

ẃ→→→دب→→ي→→ر اس→→ت و ه→→ي→چ ق→درت→∂  ^ẃ ال→→ت ^ و چ→→ارهي→→اب→→∂ ه→→م خ→→→دا ش→→دي→→دال→→م→→→ح→→ال و ق→→و در ح→→ي→→ل→→→هگ→→→ر
نم∂تواند تقدير و تدبير او را تضعيف نمايد و ب∂اثر سازد. 

غير خدا را خواندن، گمراه∂ است 
�؛  ґẃق џحẂال Ẁ↕џوẂع џد Ẁهџل�

«دعوت حقẃ از آن خداست». 
^ خ→→→→→ود خ→→→→→وان→→→→دن و از او درخ→→→→واس→→→→ت و  دع→→→→→وت ي→→→→→ع→→→→→ن→→→→→∂: ك→→→→→س→→→→→→∂ را ص→→→→→دا زدن و او را ب→→→→→→ه س→→→→→و
ت→→→ق→→→اض→→→اي→→→∂ ك→→ردن و اي→→ن وق→→ت→→∂ ح→→ق اس→→→ت و ب→→ج→→ا و درس→→ت ك→→ه آن ش→→خ→→ص م→→دع→→وẃ و خ→→وان→→دهش→→ده 
^ ص→→→ف→→→→ات ك→→→→م→→→ال از غ→→→ن→→ا و ع→→ل→→→م و ق→→درت و رح→→م→→ت و ك→→رم.ه→→م غ→→ن→→∂ẃ و ت→→وان→→گ→→ر  ك→→→س→→→∂ ب→→→اش→→→→د دارا
^ م→→ن ب→→اش→→د (ن→→→ه ج→→اه→→ل و  ب→→→اش→→→→د (ن→→→ه ف→→→ق→→ي→→ر و ت→→ه→→→∂دس→→ت)،ه→→م ع→→→ال→→م و آگ→→اه از ح→→اج→→→ت و خ→→واس→→ت→→→ه
^ ك→ه م→→∂خ→واهم باشد (نه عاجز و ناتوان از رفع نياز) و  ^ ب→ر ان→ج→ام ك→ار ن→اآگ→اه)،ه→→م ق→ادر و ت→وان→ا
ه→مچنين رحيم و مهربان باشد و كريم بزرگوار.در اين صورت است كه دعوت او و صدا زدن 

                                                        
 .۳Ω＾انفال،آيه ^ ـ سوره ۱

^ طارق،آيات۱Ｑو⅛۱.  ـ سوره ۲
 .℮Ｑ＾قلم،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۱۱Ω
 

→→ا اگ→→ر او ف→اقد يك∂ از اين  ẃاو و ت→ق→اض→ا ك→ردن از او، دع→وت→∂ ب→ج→ا خ→→واه→→د ب→ود و ح→ق و ث→م→رب→خ→ش.ام
ص→ف→ات ك→→م→ال ب→اش→→د، دع→وت او دع→وت→∂ ب→اطل خواهد بود و نابجا و خال∂ از ثمر و چه تشبيه زيبا 
^ ن→→ش→→→ان دادن م→وق→ع→يẃ→ت م→خ→ل→وق ك→ه در ح→دẃ ذات خ→ود ف→اق→د  و رس→→اي→→∂ آورده خ→→داون→→→د ح→→ك→→ي→→م ب→→را

تمام كماالت است و دعوت او دعوت∂ است باطل و ب∂ثمر! م∂فرمايد: 
 ∂џإل ґهẂيￍفџك ґط ґباسџك ẃء＃ إال Ẃ∂ џشґب ẂمẀهџل џونẀيب ґجџت Ẃسџال ي ґهґون Ẁد Ẃن ґم џونẀع Ẃدџي џين ґذ→ￍال џو�

�؛  ґه ґغґبالґب џوẀما ه џو Ẁفاه џغẀلẂبџيґل ґماءẂال
«آنه→→ا ك→→ه غي→→ر خ→دا را م→→∂خ→وان→ن→د،م→انند كس∂ هستند كه بر كنار آب∂ كه سطح آن 
^ خود را به سمت آب باز  از دس→ت→رس او دور اس→ت ن→ش→س→ت→ه و ه→→ر دو ك→→ف دستها

كرده و از آن م∂طلبد كه به دهانش برسد»! 
^ آخ→ر آي→→ه اي→ن  ^ اس→ت!ج→مل→→ه ب→→دي→→ه→→→∂ اس→→ت ك→→ه ه→→رگ→→ز ن→→م→→→∂رس→→د و اي→→→ن چ→→→ه ك→→→ار اب→→ل→→ه→ان→→ها

حقيقت را تأكيد م∂كند و م∂فرمايد: 
�؛  الل＃ џض ∂ґف ẃإال џين ґرґكافẂال Ẁعاء Ẁما د џو�

درخ→→واس→→ت ك→→اف→→ران[از ب→→ته→→ا ك→→ه فاقد هرگونه كمالند]جز حركت در گمراه∂  »
نيست»! 

آر＾،م→→→→→خ→→→→→ل→→→→→وق ج→→→→→ز اي→→→→ن ك→→→→ه دس→→→→ت ب→→→→→ه دام→→→→ن خ→→→→→ال→→→→ق خ→→→→ود ب→→→→زن→→→→→د و ه→→→→م→→→→ه چ→→→→ي→→→→ز خ→→→→ود را از او 
^ ن→→دارد!دس→→ت ب→→ه دام→→ن ه→ر چ→ه و ه→ر ك→ه ب→زن→→د،در ب→ي→راه→ه اف→ت→اده و از ني→→ل ب→→ه  ب→→خ→→واه→→د، ه→→ي→→چ چ→→ارها

هدف محروم گشته است. 
^ بر   ^ پيش خداوند دست حاجت چو بر

كه كريم است و رحيم است و غفور است ودود 
كـرمــش نـامـتناهـ∂، نـعـمـش بـ∂پـايان 

هـيچ خواهنـده از ايـن در نــرود بــ∂مــقـصود 
آن ك→→→→→ه م→→→→→را آف→→→→→ري→→→→→ده اس→→→→→→ت و از خ→→→→→ودم ب→→→→→ه خ→→→→→ودم ن→→→→→زدي→→→→→−ت→→→→ر اس→→→→ت ب→→→→→اي→→→→د ادارهام ك→→→→→ن→→→→د،ن→→→→→ه 

^ كه از من جدا و مثل من گداست.  ديگر



 ۱۱۱
 

خدا از رگ قلب به انسان نزدي−تر! 
＾)؛  ґرẂمџا ∂ґف џرџظￍالن џو ^ ґẃر Ẁض џف Ẃشџك ẀهẀلџئ Ẃسџا џ∑ẀرẂيџغ ∂ґل Ẃنџم ∂ґẃ ب џله∂ و رґا)

→→يẂ→رẀ∑،بل→→ك→ه ف→ط→رت آف→رينش و لسان مخلوقيẃت انسان نيز  џغ ∂→ґل Ẃن→ џن→ه فق→→ط زب→ان م→→∂گ→→وي→د:م
^ من!من جز تو چه كس∂ را دارم كه دست به دامنش بزنم و  ^ آف→رين→→ن→ده ^ خ→دا و ا م→∂گ→وي→د:ا
ح→وائ→ج→م را از او ب→خ→واه→م؟!ك→→ي→س→ت جز تو كه از حوائجم آگاه باشد و انجامش را بتواند؟هر كه 
^ به من است و نزدي−تر  ^ از من است،جز خالق من كه چسبيده ه→س→ت از م→ن ج→دا و بي→→گ→ان→→ه

^ مشلول م∂خوانيم:  از من به من.در دعا
)؛  ґثيقџوẂال џ∂ґنẂك Ẁيا ر џو ґيق ґصￍالل џ^ ґيا جار)

^ ستون محكم من»!  ^ به من و ا ^ چسبيده ^ همسايه «ا
در قرآن كريمش نيز فرموده است: 

�؛۱  ґيد ґر џوẂال ґلẂب џح Ẃن ґم ґهẂيџإل ẀبџرẂأق Ẁن Ẃحџن...�
«...ما به انسان نزديكتر از رگ قلبش م∂باشيم». 

پرتو محبẃت اله∂ مادر و پدر 
ẃ→→∂ پ→→در و م→ادر ك→→ه در دن→→ي→ا تن→→ه→ا پن→→اه→گ→اه من هستند، از من  آر＾،ه→م→ه از م→ن بي→→گ→ان→→هان→د. ح→ت
→→→رџض→→∂ اس→→→ت، از خ→→ودش→→→ان ن→→ي→→س→→ت!از خ→→ال→→ق م→→ن گ→→رف→→ت→هان→د!  џت ع→→ẃ ẃ→→ت آن→→→ه→→ا ه→→م م→→ح→→ب ب→→ي→→→گ→→ان→→→هان→→د!م→→ح→→ب
خ→→ال→→→ق م→→ن چ→→ون خ→→واس→→→ت→→ه اس→→→ت م→→را در اي→→ن ع→→ال→→م ط→→ب→→ع ح→→ف→→→ظ ك→→ن→د و تن→→ه→ا راه حف→→ظ ك→ردن در اي→ن 
^ ب→نم→→اي→د،لذا  ^ را نس→→ب→ت ب→→ه م→ن م→ه→رب→ان ك→→ن→د ت→ا او از م→ن ن→→گ→ه→دار ع→ال→م ن→ي→ز اي→→ن اس→ت ك→ه م→وج→ود
ح→→ات محبẃت خود را كه به من داشت، در قلب مادرم افكند و ي− المپ هزار  џشџاز ر ^ →ح→ها Ẃشџر
ش→م→ع→∂ از م→ه→ر و م→حبẃت خود در دل مادرم روشن كرد و مرا با ي− دنيا لطف و عنايت در پرتو 

^ẃ قرار داد.آن گونه كه به پيامبر محبوب خود حضرت موس∂� فرمود:  آن نور قو
ґẃ∂...�؛۲  ن ґم Ґ↨ￍب џحџم џ−Ẃيџل џع ẀتẂيџقẂأل џو...�

^ ت→→و اف→→→ك→→ن→→دم... و ت→→و را  ^ از م→→→ح→→→بẃ→→→→ت خ→→→ودم ب→→→ر چ→→ه→→ره ^ م→→→وس→→→∂ ك→→→→ه پ→→→رت→→→و ...اي→→→ن م→→→ن ب→→→ودم ا
                                                        

^ ق،آيه＾⅛۱.  ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۲



 ۱۱۲
 

^ از انع→→ق→اد  ^ ج→ل→وگ→ي→ر م→→ح→ب→وب دله→ا گ→ردان→→ي→دم!ح→ت→∂ ف→رع→ون ك→ه دشم→→ن س→رس→خ→ت ت→و ب→ود و ب→را
 ^ ^ بود ^ تو كه كود∑ نوزاد ن→طف→→هات س→ره→ا م∂بريد و شكمها م∂دريد،تا چشمش به چهره

افتاد، در دامنش گرفت و پرورشت داد. 
آر＾،م→ن ه→م ك→ه م→ت→ولẃد شدم، مادرم تا چشمش به صورتم افتاد، چنان به سينهاش فشارم 
^ جانش بنشاند؛در  ^ مركز داد ك→ه گ→وي→∂ م→→∂خ→→واس→ت س→ين→→ه و ق→ل→بش را بشكافد و مرا در هسته
^ بيش نبودم؛ول∂ خالق من  ح→ال→→∂ ك→→ه م→ن در آن م→وق→ع ج→ز ي→− م→وج→ود ضع→→ي→ف ن→اتوان پژمردها

خواسته بود كه دوستم بدارند. 
يẂنґ∂�؛۱  џع Ẅ∂لџع џعџن ẂصẀتґل џو...�

«...مقابل چشم خودش ساخته شوم». 
ẃ→→→ت خ→→ود م→→ادر ب→→ود؛آخ→→ر م→→ادر ب→→ه چ→→→ه م→→ن→→اسب→→ت دوس→ت→م ب→→دارد؟م→ن ي→→−  ẃ→→→ت ن→→ه م→→ح→→ب آن م→→ح→→ب
ẃ→→ت م→→ي→→→ان دو  م→→→وج→→→ود م→→→س→→→ت→→→ق→→→لẃ ج→→→دا از م→→→ادر،م→→→ادر ه→→→م م→→→وج→→→ود م→→→س→→ت→→ق→→لẃ ج→→دا از م→→ن!پ→→ي→→داي→→ش م→→ح→→ب
^ كه نه جمال دارد و نه كمال،غير از  م→وج→ود مستقلẃ جدا از هم مناسبت∂ ندارد؛آن هم موجود
^ ده روزه و ي→→→− م→→اه→→→ه را ك→→س→→∂  →→→ه ẃت و آزار ؛چ→→→را دي→→→گ→→→ران دوس→→→ت→→→م ن→→→داش→→→→ت→→ن→→د؟ب→→چ→→→→ẃك→→→ث→→→اف→→→ت و اذي
رغ→ب→ت نم→→∂ك→ن→د ب→ه ص→ورت→ش ن→گ→اه ك→→ن→د ت→ا چ→ه رس→د ب→→ه اين كه او را به سينهاش بچسباند و پستان 

به دهانش بگذارد و از كثافت پاكيزهاش كند! 
وẂلџ وџ ال قẀوџ↕ￍ اґالẃ بґاهللا)؛  џال ح џو ґاهللا ґ↨џمẂك ґحґل Ґبا џجџع)

ẃ→→ت در دل م→→ادر روش→ن ك→رده ك→ه ي→− م→وج→ود ضع→→ي→ف  ^ از م→ح→ب ^ẃ پ→رن→ور او چ→→ه الم→→پ ق→و
^ م→∂ك→→ن→د! ك→→مك→م بزرگتر م∂شود و به غير  ك→ث→ي→ف ج→→دا از خ→ود را ع→زي→زت→ر از ج→ان→→ش ن→گه→→دار
^ دي→→گ→راحت→→ي→اج پي→→دا م→∂كند.الزم م∂شود پدر را  از ش→ي→ر، ب→ه خ→ورا∑ و پ→وش→ا∑ و ن→→ي→ازمن→→د＾ه→ا
ẃ→ت در  ^ از ن→ور م→ح→ب ^ẃ ديگ→→ر →→→ال→→∂ ب→→ك→→ش→→→د؛در اي→→ن م→→وق→→ع اس→→ت ك→ه ي→→− الم→پ ق→→و ẃه→→م زي→→ر ب→→→ار ح→→م
^ ي→− م→اه→ه را ب→غ→ل ب→گ→ي→رد و ب→بوسد، حال  →→ه ẃك→ه ح→اض→ر ن→ب→ود ب→چ ^ ق→ل→ب پ→در روش→ن م→→∂ك→→ن→د؛پ→→در
→→ه س→→ي→→ن→→→هاش م→→→∂چ→→→س→→ب→ان→د و از  ك→→ه دو س→→→ال→→ه و س→→ه س→→ال→→→ه ش→→ده اس→→ت ب→→→غ→→ل→→ش م→→→∂گ→→ي→→رد و م→→→∂ب→→وس→→د و ب

ت م∂برد!  ẃشيرينزبان∂هايش لذ
                                                        

ـ همان.  ۱



 ۱۱۳
 

عجيب است! آن استاد ازل به اين كود∑ ناتوان ياد داده كه ي− آقاجون بگو و صد تا 
^ گ→→ردن→→ش بنشين!من تو را آقا كردهام،پدر و  →→ال→→∂ ازش ب→→ك→→ش!!ي→→− ب→→اب→→اج→→ون ب→→گ→→و و ب→→پ→→ر رو ẃح→→م
^ مهر و محبẃت را در دل پدر  مادر را هم دو غالم حلقه بهگوشت ساختهام.اگر من اين المپها
 ^ ل ت→→→و را در ك→→ه→→ن→→ها ẃو م→→→ادرت روش→→→ن ن→→→م→→→∂ك→→→ردم، چ→→→ه ك→→→س→→→∂ ب→→→ه ت→→→و اع→→→ت→→→ن→→→ا م→→→∂ك→→→رد؟!ه→→→م→→→ان روز او

^ م∂انداختند و گربه تو را م∂خورد.  م∂پيچيدند و در گوشها
^ اصل∂ محبẃت والدين  ريشه

ب→→از ب→→زرگت→→ر م→→∂ش→→ود و الزم م→→→∂ش→→ود از خ→→→ان→ه ب→ي→رون آم→ده دن→ب→ال ت→ح→ص→ي→ل ع→ل→وم ب→رود.آن 
ẃ→ت در دل استاد و معلẃم  ^ از م→ح→ب س→ي→مك→ش ع→→ال→م ه→ست→→∂، ب→از سي→→مك→ش→∂ م→→∂كن→→د و الم→پ دي→گ→ر
 ẃم→→→→∂اف→→→→روزد ت→→→→ا ش→→→→اگ→→→→رد را ب→→→→پ→→→→ذي→→→→رد و ب→→→→ه س→→→→ؤاالت→→→ش ج→→→واب ب→→→→ده→→→د و م→→→ش→→→ك→→→→الت ع→→→ل→→→م→→→→∂اش را ح→→→ل
د از اطراف و جوانب  ẃمتعد ^ →ت→ش را وس→ي→عت→ر م→∂ك→ن→د و س→يمها ẃم→ح→ب→وب→ي ^ ك→ن→د.او ه→م→چ→ن→ان داي→ره
م∂كشد و افراد ي− اجتماع را با او مهربان م∂كند و او را به دامن مهر ديگران م∂افكند. 

^ اوẃل عمرش تنها در انحصار محبẃت مادر بود، اين− به جاي∂  ^ كه در روزها →→ها ẃآن ب→چ
رس→ي→ده ك→→ه م→ردم ي→→− ش→ه→ر و ي→− م→م→ل→كت او را در آغوش پر مهر خود م∂فشارند؛پدر مرده و 
→→ا اي→→ن ف→رزن→د در دل م→ي→ل→ي→ونه→→ا ج→م→ع→يẃت جا گرفته است؛ تا زنده است  ẃم→ادر زي→ر خ→ا∑ پ→وس→ي→ده ام
^ جنازهاش شيون م∂كنند!!  ^ بوسيدن دستش سر و دست م∂شكنند؛وقت∂ هم م∂ميرد،پا برا
^ اص→→ل→→→∂اش ك→→→ج→→اس→→→ت؟اي→→ن عش→→قه→ا از ك→→ج→ا س→رچ→ش→م→ه  ẃ→→→ته→→ا ري→→ش→→→ه ^ ع→→ج→→ب! اي→→ن م→→ح→→ب ا
گ→→→→رف→→→ت→→→ه اس→→→ت؟آن ك→→→ي→→→→س→→→ت ك→→→ه اي→→→→نچ→→→ن→→→ي→→→→ن در دله→→→ا س→→→ي→→→→مك→→→→ش→→→∂ ك→→→رده و الم→→→→په→→→ا ي→→→ك→→→∂ پ→→→س از 
^ دي→→→گ→→ر روش→→→ن م→→∂س→→ازد!آر＾،او  ^ روش→→→ن م→→→∂ك→→→ن→→→→د؟ه→→→ن→→→→وز ي→→ك→→∂ خ→→ام→→وش ن→→→ش→→ده، ده ت→→ا دي→→→گ→→→→ر

^ ح∂ẃ قيẃوم من است:  خالق من است!آفريننده
...�؛۱  Ẅ∂ن Ẃس ẀحẂال Ẁماء Ẃس Ẃاأل Ẁهџل Ẁر ґẃو џصẀ Ẃ├ا Ẁء＾ ґبارẂال ẀقґخالẂال Ẁاهللا џوẀه�

اينجاست كه از عمق جان م∂گوييم: 
^ وџ النￍظџرџ فґ∂ اџمẂر＾)؛  ґẃر Ẁض џف Ẃشџك ẀهẀلџئ Ẃسџا џ∑ẀرẂيџغ ∂ґل Ẃنџم ∂ґẃ ب џله∂ و رґا)

                                                        
^ حشر،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱



 ۱۱℮
 

^ معشوق و معبود من! من كه تو را دارم،  ^ هم→→ه چ→ي→ز و هم→→ه ك→س م→ن!ا ^ م→ن! ا ^ خ→دا ا
→→→→→ه→→→→دا�  ẃدال→→→→ش→→→→→ẃچ→→→→→ه ك→→→→→→م دارم؟گ→→→→→و ه→→→→→م→→→→→→ه چ→→→→→ي→→→→→ز و ه→→→→→م→→→→→ه ك→→→→→س ن→→→→→ب→→→→اش→→→→→د.از آق→→→→→ا و م→→→→والي→→→→م→→→→→ان ام→→→→→ام س→→→→ي

آموختهايم: 
)؛  џ∑џد џج џو Ẃنџم џدџقџف ^ ґذￍا الџم џو џ∑ џدџقџف Ẃنџم џد џج џله∂ ماذا وґا)

^ م→→→→ن! چ→→→→ه ي→→→→اف→→→→ت→→→→ه آن ك→→→→→س ك→→→ه ت→→→و را از دس→→→ت داده و چ→→→→ه از دس→→→ت داده آن  «خ→→→→دا
كس كه تو را يافته است»؟ 

شاعر عارف∂ هم گفته است: 
 ẁ�↨џ قــ ґẃرџ Ẃواءẁ  مẀـفـ هـــ џا  џ∂ـґب Ẃــل џــق ґلـ  Ẃـت џكـانـ �∂→→ґوائ→→→ Ẃه џا Ẁـ→→→ن →→ Ẃي→→ џع→→Ẃال џ−Ẃات→→ـџر Ẃذ ґا Ẃت→→ џع→→ џم→→→ Ẃج→→→џ →→→ت Ẃاس→→→ џف
 � Ẁه Ẁـ→→→→د→→→→ Ẁس→→→→→ Ẃح џا Ẁت→→→→ Ẃن→→→→ Ẁك Ẃن→→→→→џم ∂→→→→→ґ ن Ẁد→→→→→→ Ẁس→→→→→ Ẃح→→→→→→ џي џص→→→→→ار→→→→→ џف �∂→→ґالئ Ẃو→→ џم џتẂر→→→ ґص Ẃذ ґا Ẅ^ џر џو→→Ẃال ∂→→џل Ẃو→→→ џم ẀتẂر→→→ ґص→→→џف
 � Ẁـ→→→→→م→→→→→ Ẁه→→→→→џي→→→→→→ن ґد џو Ẃـ→→→→→م→→→→→ Ẁي→→→→→اه→→→→→Ẃن Ẁد ґاس→→→→→ ẃل→→→→→→ن→→→→→→ ґلـ  Ẁت→→→→→→ Ẃكџر→→→→→→џ نẂ→→ي→→→ـ→→ائґ→→∂� ت Ẁد џو ∂→→→ґي→→→ـ→→→ن ґي→→→→ـ→→→ا د џ∑ґر→→→ Ẃكґذ→→→→ґـ →→→→الҐ ب→→→ Ẃـ→→→غ→→→ Ẁش

نش→→ن→اخ→ت→ه ب→ودم،ه→→ر دم ب→ه كس→→∂ م→ت→م→اي→→ل م→→∂ش→دم و  «در آن زم→ان ك→→ه ت→و را ن→دي→ده و 
ا آن دم كه تو را ديدم و دل  ẃدل→→م م→→ح→ب→وب→∂ نشسته بود ام ^ ^ از زواي→ا در ه→→ر زاوي→→ها
ب→ه ت→و دادم،دي→دم آن→چ→ه خ→وب→ان هم→→ه دارن→د ت→→و يك→→ج→ا دار＾؛از هم→→ه چ→ش→م پ→وشيدم و 
ت→→→ن→→→ه→→→→ا ب→→→ه ت→→→→و پ→→→رداخ→→→ت→→→م.پ→→→ي→→→→ش از اي→→→→ن ك→→→→ه ت→→→و را ب→→→→ي→→→اب→→→م، ب→→→→ه ه→→→ر ج→→→م→→→ال و ك→→م→→→ال→→∂ ح→→س→→د 
→→→ا ت→→و را ك→→ه ي→→اف→→ت→→م، ه→→→ر ج→→م→→ال و ك→→م→→→ال→→∂ در ن→→ظ→→رم  ẃم→→→∂ب→→→ردم و رش→→→− م→→→→∂ورزي→→دم ام
^ م→→→ردم را ب→→→ه م→→ردم وا  ب→→→∂ارزش ش→→→د و ب→→→→ر ه→→→م→→→ه چ→→→ي→→→ز ب→→→→∂اع→→→ت→→→ن→→→→ا گ→→→ش→→→ت→→→م.دي→→→ن و دن→→→ي→→→ا

^ خودم پسنديدم».  ^ من! برا ^ دين و دنيا گذاشتم؛تنها تو را ا
 � Ẁم→→→→ Ẁه→→→→џن→→→ ґدي џو Ẃم→→→ Ẁي→→→اه→→→Ẃن Ẁد ґاس→→→ ẃل→→→ن→→→→ґل Ẁت→→→→ Ẃكџر→→→→џ نẂ→→→ي→→ائ→∂� ت Ẁد џو ∂→→ґي→→ن ґي→→ا د џ∑ґر→→ Ẃكґذ→→ґب Ґال→→→ Ẃغ→→ Ẁش

^ بهلول به هارون عبẃاس∂  پاسخ حكيمانه
^ ع→اق→→ل و ب→سي→→ار ب→زرگ→وار ب→ود.از ب→اب ت→→قيẃه،خود را به ديوانگ∂  Ẁ→ه→لẀ→ول را ش→→ن→ي→دهاي→م ك→ه م→رد ب

زده بود تا از طرف دستگاه حاكم، متعرẃضش نشوند. 
^ ب→ه→ل→ول! ما در نظر گرفتهايم امر معاش تو  ẃ→→اس→∂ ب→ه او گ→→ف→ت: ا ^ ع→ب ^ ه→→ارون خ→ل→يف→→ه روز
^ س→لط→→ن→ت→∂ ت→أم→ي→ن نماييم تا تو آسودهخاطر هر  ^ ت→و را از خ→زان→→ه →ل ش→وي→م و ن→→ي→ازم→ن→د＾ه→→ا ẃرا م→ت→ك→ف



 ۱۱Ｑ
 

روز نزد ما بياي∂. 
ل اين كه تو  ẃب→→ه→→ل→→ول گ→→ف→→ت: اي→→ن ك→→ار س→→ه ع→→ي→→ب دارد! اگ→→ر ن→→بود اين سه عيب م∂پذيرفتم.او
م اين كه نم∂دان∂ چه وقت محتاجم  ẃا كن∂!دوẃنم∂دان∂ من به چه محتاجم تا همان را برايم مهي
م،نم∂دان∂ به چه مقدار احتياج دارم تا همان قدر به من بده∂ و  ẃتا همان موقع به دادم برس∂!سو
→→→→ا آن ك→→→→س ك→→→→ه م→→→→را آف→→→→ري→→→→ده اس→→→→ت، م→→→→∂دان→→→→د ب→→→→ه چ→→→→ه  ẃاز دادن ب→→→→→ي→→→→→ش و ك→→→→→م آن گ→→→→→رف→→→→→ت→→→→→ارم ن→→→→→س→→→→→از＾.ام
محتاجم و چه وقت محتاجم و به چه مقدار محتاجم و لذا تنها كس∂ كه م∂تواند به طور جامع 

^ مرا به عهده بگيرد و حوائجم را تأمين نمايد، آفريدگار من است.  و كامل روز
ع→→اي→∂ را ب→ه خ→ود ب→→ده→د و ع→→الوه ب→ر اي→ن،م→م→ك→ن است به  ẃچ→ن→ي→ن اد ẃرا نش→→اي→→د ك→→ه ح→ق ^ ديگ→→ر
^ ب→→→→ر م→→→→ن خ→→→→ش→→→→م ك→→→→ن→→→→∂ و از در خ→→→→ان→→→→→هات ط→→→→ردم  خ→→→→→اط→→→→→ر ك→→→→→وچ→→→→→→−ت→→→→ري→→→→ن ب→→→→→∂ادب→→→→∂ ك→→→→ه از م→→→→ن دي→→→→د
→→→ا خ→→→→ال→→→ق م→→ن آن چ→→ن→→→ان آق→→اس→→ت ك→→ه ه→→ر چ→→ه از م→→ن ط→→غ→→ي→→→ان و ع→→ص→→ي→→→ان م→→→∂ب→→ي→→→ن→→د، دس→→ت از  ẃن→→→م→→→اي→→→∂.ام
اح→→→س→→ان خ→→ود ب→→ر ن→→م→→→∂دارد و از در خ→→ان→→→هاش ط→→ردم ن→→م→→→∂ك→→→ن→→د.ح→→→ال آي→→→ا س→→زاوار اس→→ت ك→ه او را ره→ا 

كرده و آستاننشين تو گردم؟! 
ك→→ه ع→→ن→→→ق→→ا را ب→→ل→→→ن→→د اس→→→ت آش→ي→ان→ه� ب→→→→→→رو اي→→→→→→→ن دام ب→→→→→→ر م→→→→→→رغ دگ→→→→→→ر ن→→→→→→ه� 
هر چه م∂خواهيم،از خدا بخواهيم 

 ҐئاẂي џش ẂمẀهẀت џفاع џش ∂ґẃ ن џع ґنẂغẀال ت ＃ẃر Ẁضґب Ẁمن Ẃح ￍالر ґن Ẃد ґرẀي Ẃإن Ґ↨→ џه ґآل ґه ґون Ẁد Ẃن→ ґم Ẁذ ґخ→ￍأ أت�
�؛۱   ґẃ∂ إذاҐ لџفґ∂ ضџالل＃ مẀبґين＃ � إن ґون ẀذґقẂنẀال ي џو

→ه ب→→ه  ẃآر＾،�ل→→ه دع→→و↕ ال→→ح→→ق� ت→→ن→→ه→→ا درخ→→واس→→ت ب→→ج→ا، درخ→واس→→ت از خ→داس→ت.ول→∂ ب→اي→د ت→وج
→ع ب→اش→ي→م ك→ه ه→ر چ→→ه از خ→دا خ→واس→تي→→م همان را به ما عنايت  ẃاي→ن نك→→ت→ه ه→م داش→ت ك→→ه م→ا نب→→اي→د م→ت→وق
^ م→→→→ا ن→→→→ي→→→→س→→→→→ت.خ→→→→دا ح→→→ك→→→ي→→→م اس→→→→ت و خ→→→ي→→→رخ→→→واه  ك→→→→ن→→→→د زي→→→→را چ→→→→→ه ب→→→→→س→→→→ا خ→→→→ي→→→→ر و ص→→→→→الح م→→→→→ا در خ→→→→واس→→→→ت→→→→→ه
^ م→→ا ك→→ه ب→ه خ→ي→ر و ص→→الح م→ا ن→→ي→س→ت، اج→اب→ت نم→→∂ك→ن→د.در ح→→دي→ث  م→→اس→→ت؛آن→→چ→→ه را از خ→→واست→→هه→→ا

آمده است: 
يضґ فґيما  ґرџمẂال Ẁالح џصџف ґيبґبￍالطџك џمينџعالẂال ب џر џو Ẅ∂→ џض Ẃر→ џم→Ẃال→џك Ẃم→Ẁت→Ẃنџا ґاهللا џب→اد→ ґع)

                                                        
^ يس،آيات۲۳و۲℮.  ـ سوره ۱



 ۱۱⅛
 

)؛۱  Ẁه Ẁح ґرџتẂق џي џو Ẁيض ґرџمẂال ґيه ґهџشتџال فيما ي Ẁه Ẁرґẃب џدẀي џو Ẁيبґبￍالط ẀهẀمџل Ẃع џي
^ ب→ن→دگ→ان خ→دا! ش→م→ا ه→م→ان→ن→د ب→يم→→اران→∂ ه→س→ت→ي→د و پ→روردگ→ار ج→ه→ان→ي→ان ب→س→ان طبيب  «ا
اس→ت.ب→ن→اب→راي→ن صالح بيمار در همان است كه طبيب م∂داند و دستور م∂دهد، نه 

در آنچه كه بيمار م∂خواهد و پيشنهاد م∂كند». 
^ م→→اس→→ت، درخ→→واس→→ت و ت→→ق→→اض→→ا از خ→→دا و س→پ→س رض→ا  آنچ→→ه ك→→→ه در ع→→→ال→→م ب→→ن→→دگ→→∂ وظ→→ي→→ف→→→ه
دادن ب→→→→ه ق→→→ض→→→ا و ت→→→ق→→→→دي→→→ر خ→→→داس→→→ت! آنگ→→→ون→→→→ه ك→→→→ه خ→→→ان→→→→دان رس→→→ول�اي→→→نچ→→→ن→→→ي→→ن ب→→ودهان→→→د و م→→→ا آن 

لگو در زندگ∂ خود پذيرفتهايم.  Ẁه و ا џو Ẃس Ẁبزرگواران را به عنوان ا
عظمت شخصيẃت حضرت فاطمه�از زبان موال عل∂� 

ام→ام ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن�پ→ي→ك→ر ط→يẃ→ب و ط→اه→ر ف→اطمهاش را در دل خا∑ گذاشت؛ آنگاه با 
ه و غم به رسول خدا�عرض نمود:  ẃچشم∂ اشكبار و قلب∂ سرشار از غص

)؛  џ∑ґوار ґج ∂ґف ґ↨џل ґازￍالن џ−ґتџنẂاب ґنџع џو ∂ґẃ ن џع ґاهللا џول Ẁس џا رџي џ−Ẃيџل џع Ẁالم ￍالس)
＾)؛  ґدل џجџا تџهẂن џع ￍق џر џو ^ ґرẂب џص џ−ґتￍيґف џص Ẃنџع ґاهللا џول Ẁس џا رџي ￍلџق)

^ رسول خدا!صبرم در فراق  م است كه م∂گويد: ا ẃع→ل→∂� آن ص→ب→ر و ش→→ك→يب→→اي→∂ م→جس 
→ل→م ان→د∑ گ→ردي→د.ديگر اندوهم هميشگ∂ خواهد بود و شبهايم  ẃف→اط→م→هات ك→م ش→→د،ت→اب ت→ح→م

به ب∂خواب∂ خواهد گذشت! 
هџا)؛  ґم Ẃضџه Ẅ∂џلџع џ−ґتￍمẀا ґرẀاف џضџتґب џ−ẀتџنẂاب џ−ẀئґẃبџنẀت џس џو)

^ در ه→→م ش→ك→س→ت→ن ف→اطم→→هات  →→ت→→ت ب→را ẃدخ→→ت→→رت ب→→→ه ت→→و خ→→واه→→د گ→→ف→→ت ك→→→ه چ→→گ→→ون→→ه ام»
دست به دست هم دادند». 

 ẃاز اي→→→ن ج→→→→م→→→ل→→→ه م→→→→∂ش→→→ود ف→→ه→→م→→ي→→→د ك→→→ه ف→→اط→→م→→ه� در م→→ي→→→دان دف→→اع از ح→→ري→→م والي→→→ت، چ→→→ه س→→د
^ شجاعت م∂گويد:  ع→ظ→ي→م→∂ در م→→ق→اب→ل دش→م→ن ب→وده اس→ت ك→ه عل∂� آن بزرگمرد صحنهها

^ فاطمه� را بشكنند.  امẃت دست به دست هم دادند تا نيرو
)؛۲  џال џحẂا الџه Ẃ ґ□ Ẃخџت Ẃاس џو џال џؤ ا السџهґف Ẃأحџف)

                                                        
^ ورẃام،جلد۲،صفحه＾۱۱۷.  ـ مجموعه ۱

 .۲Ω۲＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲



 ۱۱۷
 

ت  ẃر كن و از حالش جويا شو تا بگويد كه در اين مد ẃمكر ^ اي→ن− از او سؤالها
كوتاه پس از تو، چه مصيبتها بر سرش و چه خونها بر دلش ريختند. 

ي→→ق→→↨  ẃال→→ل→→ه ع→→ل→→∂ ال→→ص→→د ∂→→ẃام→→ي→→رال→→م→→ؤم→→ن→→ي→→ن و ص→→ل ص→→لẃ→→∂ اهللا ع→→ل→→ي→→− ي→→ا م→→والن→→ا ي→→ا 
ص→→لẃ→→∂ ال→→ل→→ه ع→→ل→→∂ آل ب→→ي→→ت→→ك→→م→→ا ال→→ط→→يẃ→→ب→→ي→→ن الطẃاهرين  ك→→ي→→↨ و  ẃاه→→ر↕ ف→→اط→→م→→↨ ال→→ز→→ẃال→→ط

المعصومين؛ 
→لẂ لوليẃ− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ؛ 
 

 

 

 

 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱     
 Ẃم→→→→→Ẁ Ẁ≠ال→→→→→ ґظ џو Ґه→→→→ا Ẃر→→→→→џك џو Ґع→→→→→اẂو→→→→џط ґض Ẃر џالẂا џو ґوات≈ ￍال→→→→→س ґﾭ Ẃن→→→→ џم Ẁد→→→→→ Ẁج→→→→→→ Ẃس→→→→→→џي ґهللا џو  ۱۵ 

  ґصال Ẃاآل џو ґẃو ẀدẀغẂالґب
 џياءґل Ẃأو ґهґون Ẁد Ẃن ґم Ẃ Ẁ╞ Ẃذ→џ ￍ≡ا→џأ ف Ẃل→Ẁق Ẁاهللا ґل→→Ẁق ґض Ẃر џالẂا џو ґوات≈ ￍال→→س ب џر Ẃن→џم Ẃل→Ẁ۱۶ ق 

                                                        
^ رعد،آيات۱Ｑو⅛۱.  ـ سوره ۱



 ۱۱۸
 

 Ẃأم Ẁ░→→ ґص→џب→Ẃال џم→→∂ و Ẃع Ẃاأل ^ ґو→џت→→ Ẃس→→џي Ẃل→џه Ẃل→Ẁا ق ￎر→ џال ض џو Ґع→ا Ẃف→џن Ẃم→ ґه→ ґسẀف→Ẃن ґأل џون→Ẁك→ґل→Ẃ џ┬ ال
 џه→џش→اب→→џت→џف ґه→ґق→Ẃل→ џخ→→џوا ك→Ẁق→џل→→ џخ џك→→اءџر→→ Ẁش ґوا هللا→→Ẁل→ џع→ џج Ẃأم Ẁور→ال→ن џو Ẁت≈Ẁل→ال→ظ ^ ґو→џت→→→ Ẃس→→џت Ẃل→→ џه

 ۱۸۹ ẀارￍهџقẂال Ẁد ґواحẂال џوẀه џء＃ و Ẃ∂ џش ґ ẃلẀك Ẁقґخال Ẁاهللا ґلẀق Ẃمґ Ẃｿџلџع ẀقẂلџ Ẃﾬا
 ^ ^ اط→اع→ت و رغ→ب→ت و ي→ا از رو ^ ك→→س→→ان→→∂ ك→→ه در آس→→م→→انه→→ا و زم→→ي→→ن ه→س→ت→ن→د از رو � ه→→م→→ه

^ خدا سجده م∂كنند.  ^ آنها هر صبح و شام برا اكراه و همچنين سايهها
� ب→→گ→→و: چ→→ه ك→→س→∂ پ→روردگ→ار آس→م→انه→ا و زم→ي→ن اس→ت؟ب→گو:«اهللا»[آن→گ→اه]ب→گ→و: آي→ا غ→ي→ر خ→دا 
^ خود برگزيدهايد كه مال− سود و زيان خودشان نم∂باشند[تا چه رسد به شما]بگو:  اول→ي→اي→∂ برا
^ خدا  آي→ا ن→اب→ي→ن→ا و ب→ي→ن→ا ي→ك→س→ان اس→ت؟ ي→ا آي→ا ظ→ل→م→ته→ا و ن→ور ب→ا ه→م ب→رابرند؟يا آنها شري−هاي∂ برا
ق→رار دادهان→د از آن ج→ه→ت ك→ه آن ش→ري→→−ه→ا آف→ري→ن→ش∂ همانند آفرينش خدا داشتهاند و آفرينشها 

ار.  ẃقه ^ بر آنها مشتبه شده است؟بگو:«اهللا» خالق همه چيز است و اوست يگانه
عقل، وجه تمايز انسان با ديگر موجودات 

ق→→رآن ك→→ري→→م ب→→ا ب→→ي→→ان→→ات گ→→ون→→اگ→→ون اي→→ن ح→→ق→→ي→→قت را اثبات م∂كند كه انسان مخلوق است و 
رات خالقش باشد تا به هدف و سعادت مطلوب از خلقتش نائل گردد.اين  ẃمخلوق بايد تابع مقر
لين  ẃح→→ق→→ي→→ق→→ت را م→→ا پ→→ي→→ش از اي→→ن ك→→ه از زب→→ان وح→→∂ ب→→ش→→ن→→وي→→م، از زبان عقل م∂شنويم چون عقل، او
^ م→→→→ع→→→→ارف دي→→→ن→→→∂ را ب→→→ه دس→→→ت  ^ ع→→→→ق→→→→ل، ه→→→→م→→→→ه ^ ت→→→→ح→→→→ص→→→→ي→→→→ل م→→→→ع→→→→ارف اس→→→→ت.م→→→→ا ب→→→→ه وس→→→→ي→→→→ل→→→→ه وس→→→→ي→→→→ل→→→→ه ب→→→→را
م∂آوريم.با عقل، خدا را در حدẃ استعداد خود م∂شناسيم.با عقل، نبوẃت،امامت و معاد را معتقد 
م→→∂ش→→وي→→م.ع→→ق→→ل، ت→→ن→→ه→→ا م→→ال∑ ام→→ت→→ي→→از ان→→س→→ان از دي→→گ→→ر ك→→ائ→→ن→→ات در ع→→ال→→م ط→→ب→→ع است.انسان از لحاظ 
جسم∂ با جمادات شري− است و از لحاظ رشد و نموẃ بدن∂اش با نباتات و از جهت احساس 
^ كه او دارد و ديگران ندارند، گوهر  و ت→→حرẃ∑، با حيوانات، همگون است.تنها گوهر ارزندها
مات كرده نتيجه م∂گيرد.  ẃآن م∂انديشد،تنظيم مقد ^ بسيار ارزشمند«عقل» است كه به وسيله
ح→→→ال، ع→→→ق→→→→ل اس→→→ت ك→→→ه اي→→→ن ح→→→ق→→→ي→→→ق→→→ت را در∑ م→→→∂ك→→ن→→د و م→→→∂گ→→→وي→→د: ان→→س→→→ان م→→خ→→ل→→وق اس→→ت 
^ ن→→ي→س→ت→∂ دارد.اب→→ت→دا ن→ب→وده اس→ت و اك→ن→ون ه→→س→ت،از  ي→→ع→→ن→→∂ م→→وج→→ود م→→س→ب→وق ب→ه ع→دم اس→ت و س→→ابق→→ه



 ۱۱۹
 

رات همان كس باشد كه به او هست∂ داده و  ẃاي→ن رو ب→→اي→د در ت→م→ام ش→→ؤون زن→دگ→→∂اش ت→س→ل→ي→م مقر
^ ف→→اي→→ده و غ→→اي→→ت→→∂ ح→كي→→م→ان→ه تن→→ظ→ي→م ك→رده  ^ ح→→→س→→اب دق→→ي→→ق→→∂ و ب→→را ت→→م→→ام اع→→→ض→→ا و ج→→وارح→→→ش را رو
^ وج→ودش ي→→− عضو لغو ب∂فايده خلق نكرده و از همين جا پ∂  اس→ت؛ آن گ→ون→ه ك→ه در س→راپ→→ا
^ ن→ي→ل ب→ه غ→اي→ت→∂ ع→ظ→ي→م انجام شده است و تنها راه رسيدن به  م→∂ب→رد ك→ه آف→ري→ن→ش خ→ودش ن→ي→ز ب→را
آن غ→اي→→ت ع→ظي→→م، م→ط→ي→ع ف→رم→ان آن خ→→ال→ق ح→كي→→م ب→ودن است و بس!همان گونه كه تمام كائنات 
از ج→→→→م→→→اد و ن→→→ب→→→→ات و ح→→→ي→→→وان از آن روك→→ه ت→→ك→→وي→→→ن→→اҐ س→→ر ت→→س→→→ل→→ي→→م و ط→→اع→→ت در م→→ق→→→اب→→ل خ→→→ال→→ق→→→ش→→ان ف→→رود 

آوردهاند، جملگ∂ به غايت از خلقشان نائل گشتهاند و م∂شوند. 
^ خدا  ^ كائنات برا سجده

→→ت ب→→اط→→ن→→∂ خ→→دا در وج→→ود ان→→س→→ان،آن را در∑  ẃاي→→→ن، ح→→→ق→→ي→→→ق→→→ت→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه ع→→→ق→→→ل س→→→ل→→ي→→م،اي→→ن ح→→ج
^ عقل را بيان م∂كند:  م∂كند.قرآن نيز كه لسان وح∂ اله∂ است همين حقيقت در يافته

ها�Ґ؛  Ẃرџك џو ҐعاẂوџط ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґف Ẃنџم Ẁد Ẁج Ẃسџي ґهللا џو�
^ ك→س→ان→∂ كه در آسمانها و زمين هستند؛ چه از  ^ خ→دا س→ج→ده م→→∂ك→→ن→ن→د هم→→ه «ب→را

^ كراهت».  سر طاعت و چه از رو
ب→→ه خ→→ا∑ اف→→→ت→→ادن و ص→→ورت ب→→ه زم→→ي→→→ن ن→→ه→→ادن؛ از م→→ص→→→ادي→→ق م→→→ف→→ه→→وم ع→→امẃ آن   ^ س→→→ج→→ده ب→→ه م→→ع→→→ن→→ا
م→→∂ب→→اش→→د ك→→ه ن→→ه→→اي→ت ت→ذلẃ→→ل و خ→ض→وع در مق→→اب→ل م→ع→ب→ود اس→ت.ت→م→ام م→وج→ودات از ه→ر ق→ب→ي→ل ك→ه در 
^ خ→→→→→→دا س→→→→→→اج→→→→→→د و  زم→→→→→→ي→→→→→→ن و آس→→→→→→→م→→→→→→ان ه→→→→→→س→→→→→→ت→→→→→→→ن→→→→→→د اع→→→→→→مẃ از ص→→→→→→→اح→→→→→→ب→→→→→→→ان ع→→→→→→ق→→→→→→→ل و غ→→→→→→ي→→→→→→ر آن،ت→→→→→→ك→→→→→→وي→→→→→→→ن→→→→→→اҐ ب→→→→→→را
ن يعن∂ هست∂ يافتن و موجود شدن  ẃخ→اض→→ع→ن→د.ت→ك→وي→→ن ي→→عن∂ ايجاد. خداوند هرگاه اراده كند تكو

^ را، او ب∂درنگ موجود م∂شود:  چيز
�؛۱   ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џولẀقџي Ẃأن ҐئاẂي џش џإذا أراد Ẁه ẀرẂما أمￍإن�

ه→→م→→ان→→→ا ك→→ار خ→→دا ج→→ز اي→→→ن ن→→ي→→س→→ت ك→→ه ه→→ر چ→→→ه را ب→→خ→→واه→→د اي→→ج→→اد ك→→ن→→د، ب→→ه او م→→∂گ→وي→د: م→وج→ود 
ـ ب→→ه ه→→م→→→ان گ→→ون→→ه ك→→ه خ→→→دا خ→→واست→→ه  ب→→اش،او ب→→الف→→→اص→→→ل→→ه م→→وج→→ود م→→→∂ش→→ود! و ه→→م→→ي→→ن م→→وج→→ود ش→→دن او 
^ تكوين∂» م∂شود  ^ او در پ→يش→→گ→اه خ→→داس→ت و از اي→→ن،ت→عبير به «سجده ـ در واق→ع س→ج→ده اس→ت 

                                                        
^ يس،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱



 ۱۲Ω
 

^ ك→→ائ→→ن→ات از ج→→م→اد و ن→→ب→ات و ح→ي→وان و ان→→س→ان و ف→رش→ت→گ→ان در زم→ي→ن و آس→→م→ان، در ح→ال  ك→→ه ه→→م→→→ه
^ خ→→دا ل→→→ب→→اس ه→→س→→ت→→→∂ پ→→وش→→ي→→دهان→→→د و آن گ→→ون→→ه ك→ه او  ^ ب→→ه اي→→ن م→→ع→→ن→→→ا م→→∂ب→→اش→→→ن→→د ك→→ه ب→→→ه اراده س→→ج→→ده

خواسته است؛ موجود شدهاند. 
^ تشريع∂ نم∂دهد و سر به خا∑ بندگ∂ نم∂نهد، در  ^ كه تن به سجده آن آدم كافر
^ خ→→ال→→ق م→→ن» ب→→ل→→ن→→د اس→→ت ك→→ه به فرمان او هست∂  ^ «ل→→ب→→يẃ→→− ا ^ وج→→ودش ص→→دا ه→→م→→ان ح→→ال از س→→راپ→→ا

يافته است و نفس م∂كشد.تشنه و گرسنه م∂شود؛دنبال آب و نان م∂رود و... 
تفاوت انسان مؤمن با كافر 

^ ت→→ش→→ري→→ع→→→∂» ه→م دارد و ب→ه اط→اع→ت از  ^ ت→→ك→→وي→→ن→→→∂،«س→→ج→→ده ان→→→س→→ان م→→ؤم→→ن ع→→→الوه ب→→ر س→→ج→→ده
 ∂→→ẃ دس→→→ت→→→ور ش→→→رع→→→∂ خ→→→ال→→→ق→→→ش ب→→→→ه ن→→→م→→→→از م→→→∂اي→→س→→ت→→→د و س→→ر ب→→ه خ→→ا∑ ب→→→ن→→دگ→→∂ م→→→∂گ→→ذارد و «س→→ب→→ح→→→ان رب

االعل∂ و بحمده» م∂گويد.  
^ ت→→ش→→ري→→ع→∂  ẃ→→ف→→ق→→ن→→→د.ت→→ن→→ه→→ا در س→→ج→→ده ^ ت→→ك→→وي→→ن→→∂،ت→→م→→ام م→→وج→→ودات ع→→→ال→→م ب→→→ا ه→→→م م→→ت در س→→ج→→ده
^ ع→→→ق→→→ل و دراي→→→ت و  اس→→→→ت ك→→→→→ه ان→→→→س→→→→→ان م→→→→ؤم→→→→ن و ك→→→→اف→→→→ر از ه→→→→م ج→→→→→دا م→→→→→∂ش→→→→ون→→→→د.ان→→→→س→→→→→ان م→→→→ؤم→→→→ن از رو
ش→→→ن→→→اس→→→∂ و ان→→→ص→→→→اف، ف→→→رم→→→ان خ→→→ال→→→ق→→→ش را در ع→→→→ال→→→م ت→→→ش→→→ري→→→ع ن→→→ي→→→ز اط→→→اع→→ت ك→→رده و س→→ر ب→→ه خ→→→ا∑  ẃح→→→ق
نش→→ن→اس→∂ و اس→ت→كب→→ار، از ف→رمان خالقش  ẃجه→→ل و ح→ق ^ →ا آدم ك→اف→ر از رو ẃت ن→→ه→اده اس→ت؛ ام→ẃع→ب→ودي
س→رپ→ي→چ∂ كرده و تن به ركوع و سجود تشريع∂ نداده است! در نتيجه انسان مؤمن،شريعتش را 
ا  ẃعالم وجود در مسير بندگ∂ خالق، همراه∂ نموده است ام ẃب→ا ط→بيعتش هماهنگ كرده و با كل
انسان كافر،شريعتش را از طبيعتش جدا كرده و از همراه∂ با كاروان هست∂ سر تافته است! 

^ مورد بحث م∂فرمايد:  ^ شريفه اين− آيه
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґف Ẃنџم Ẁد Ẁج Ẃسџي ґهẃلґل џو�

^ خدا سجده م∂كنند».  «تمام آنچه كه در آسمانها و زمين است[تكويناҐ]برا
معان∂«من»و«ما» 

^ ح→ص→ر م→→∂كن→→د ي→ع→ن→∂ تن→→ه→ا اهللا اس→→ت ك→→ه  ^ ادب→→∂، اف→اده م ك→→ل→→م→→ه＾�هللا�از ن→ظ→ر ق→اع→ده ẃت→→ق→→د
در عالم هست∂،«مسجودẁ له»كلẃ كائنات م∂باشد. 



 ۱۲۱
 

^ چ→→→ي→→→ز اس→→→ت ول→→→→∂ گ→→→اه→→→→∂ در م→→→وارد  ^ ك→→→س و�م→→→ا�ب→→→ه م→→→ع→→→ن→→→→ا →→→→ن�در زب→→→ان ع→→→رب→→→→∂ ب→→→→ه م→→→ع→→→ن→→→→ا џم�
^ ب→→ه ك→→ار م→→→∂رود؛م→→ث→→الҐ در آي→ات ذي→ل�م→ا�ب→ه ج→ا＾«م→→ن»ب→ه ك→ار  ^ دي→→گ→→ر →→∂ ه→→ر ي→→− ب→→→ه ج→→ا ẃخ→→اص

رفته كه معنا چنين م∂شود: 
اها�؛۱   ￍو џما س џس＃ وẂفџن џحاها�وџما ط џو ґض ẂرџالẂ ماءґ وџ ما بџناها�وџ ا ￍالس џو�

«ق→س→م ب→→ه آس→م→ان و كس∂ كه آن را بنا كرده است و قسم به زمين و كس∂ كه آن را 
گ→→س→→ت→→ران→→ي→→ده اس→→ت و ق→→س→→م ب→→→ه ج→→ان آدم→→∂ و ك→س→∂ ك→→ه آن را ت→ع→دي→ل و ت→نظ→→ي→م ن→م→وده 

است». 
ول∂ در اين آيه به عكس،�من�به جا＾�ما�به كار رفته: 

 Ẃن→џم Ẃم→ Ẁه→Ẃن→ ґم џو ґه→ґن→Ẃط→џب Ẅ∂→ل џع ∂→ ґش Ẃم џي Ẃنџم Ẃم→ Ẁه→→Ẃن→→ ґم→→џم→→اء＃ ف Ẃن→→ ґم ＃↨→→ￍاب џد ￍل→→Ẁك џق→→џل→→ џخ Ẁاهللا џو�
...�؛۲  بџع＃ Ẃأر Ẅ∂لџع ∂ ґشẂمџي Ẃنџم ẂمẀهẂن ґم џو ґنẂيџل Ẃج ґر Ẅ∂لџع ∂ ґشẂمџي

^ را از آب→→∂ آف→→ري→→د. اي→→ن→→→− گ→→روه→→→∂ از آن→→ه→→ا ب→→→ر ش→→ك→→→م خ→→ود راه  خ→→دا ه→→ر ج→→→ن→→ب→→ن→→دها »
^ دو پ→→→→→ا راه م→→→→→→∂رون→→→→→د[ان→→→→→س→→→→→انه→→→→→→ا و  م→→→→→→∂رون→→→→→→د[خ→→→→→زن→→→→→دگ→→→→→ان]و گ→→→→→روه→→→→→∂ از آن→→→→→ه→→→→→→ا رو

^ چهارپا راه م∂روند[چارپايان]».  پرندگان]و گروه∂ از آنها بر رو
 ^ در اي→ن آي→ه چن→→ان ك→ه م→→∂ب→ي→ن→ي→م�م→ن�ب→ه ج→ا�م→ا�ب→ه ك→→ار رف→→ت→ه.فقط در مورد انسان به معنا
^ م→ورد ب→ح→ث ن→ي→ز اح→تم→→ال اي→→ن ه→→س→ت ك→ه«من»به جا＾«ما»به كار  خ→ودش م→∂ب→اش→د.ح→اال در آي→→ه

رفته باشد: 
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґف Ẃنџم Ẁد Ẁج Ẃسџي ґهẃلґل џو�

�؛ي→→ع→→ن→→→∂ آن→→چ→→→ه ك→→→ه در آس→→م→→انه→→→ا و زم→→ي→→ن ه→→س→→→ت [اع→→مẃ از  ґضẂرџالẂ →→م→→→اواتґ وџ ا →→→∂ ال→→→س√ ґي→→→ع→→→ن→→→∂�م→→→ا ف
^ خدا سجده م∂كنند.   موجودات عاقل و غير عاقل] جملگ∂ برا

^ خ→ودش يعن∂ موجودات عاقل باشد كه  اح→تم→→ال اي→ن ن→ي→ز هس→→ت ك→ه�م→ن�ب→ه ه→→م→ان م→ع→ن→ا
^ آنه→→→ا، اخ→→ت→→ص→→اص ب→ه ذك→ر ي→افت→→هان→د.ب→ه ه→ر ح→ال ت→م→ام→∂ م→وج→ودات  ت اه→→ت→→→م→→ام ب→→→ه س→→ج→→ده ẃاز ش→→د
ـ  ـ خ→→→→ال→→→ق ع→→→→ال→→→م و آدم  آس→→→→م→→→ان→→→∂ و زم→→→ي→→→ن→→→∂ از ذو＾ال→→→ع→→→ق→→→→ول و غ→→→ي→→→ر ذو＾ال→→→ع→→→ق→→→ول در پ→→→ي→→→→ش→→→گ→→→اه خ→→→دا 

                                                        
^ شمس،آياتＱتا۷.  ـ سوره ۱

 .℮Ｑ＾نور،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱۲۲
 

رات تكوين∂ او م∂باشند.  ẃساجدند؛يعن∂ تسليم مقر
^ شريفه  �در آيه Ґو �كرها � Ґطوعا� ^ تفسير جمله

ها�Ґ؛  Ẃرџك џو ҐعاẂوџط�
^ اكراه و نداشتن ميل و  �يعن∂ از رو Ґاطاعت و ميل و رغبت.�كرها ^ � ي→عن∂ از رو Ґط→وع→ا�

رغبت. 
ره در جاي∂ است كه انسان به  џره» گذاشته و گفتهاند: ك Ẁره» و «ك џاه→ل لغ→→ت فرق∂ ميان «ك
^ است  ره» در مورد Ẁم∂شود و «ك ^ ^ يا امسا∑ از كار س→ب→ب عامل بيرون∂ وادار به انجام كار
كه انسان به سبب عامل درون∂ احساس كراهت و ب∂رغبت∂ از خود نسبت به كار م∂نمايد.در 

مورد قتال و جنگ در راه خدا آمده است: 
...�؛۱  ẂمẀكџل ẁه ẂرẀك џوẀه џو ẀتالґقẂال ẀمẀكẂيџل џع џبґتẀك�

ر ش→→→→→د در ح→→→→→ال→→→→→→∂ ك→→→→→→ه ش→→→→→م→→→→→→ا ن→→→→→س→→→→→ب→→→→→ت ب→→→→→→ه  ẃق→→→→→→→ت→→→→→→ال[وج→→→→→→ه→→→→→→اد در راه خ→→→→→→دا] ب→→→→→→ر ش→→→→→→م→→→→→→ا م→→→→→ق→→→→→→ر »
آن[طبعاҐ]كراهت داريد [و آن خوشايند شما نيست]...». 

ر  ẃ؛در آن تص→→و� Ґه→→ا Ẃر→→ џك џو Ґع→→ا Ẃو→ џه اي→→→ن ج→→ري→→ان در ع→ال→→م ت→ش→ري→ع اس→→ت و ع→ال→→م اخ→ت→ي→ار ك→ه�ط→→→ẃ ال→→ب→→ت
→ا  ẃرا ب→ا م→→ي→ل و رغ→ب→ت ان→ج→ام م→→∂ده→→د و گ→→اه→∂ ب→ا ب→→∂م→يل→→∂ و ك→راه→ت؛ ام ^ دارد و ان→→س→ان گ→اه→∂ ك→ار
→→→→→ار  ẃح→→→→ض→→→→رت واح→→→→→د ق→→→→ه ^ در ع→→→→→→ال→→→→→م ت→→→→→ك→→→→→وي→→→→ن ك→→→→ه ع→→→→ال→→→→→م خ→→→→ض→→→→وع ذات→→→→∂ م→→→→خ→→→→ل→→→→وق→→→→ات در ب→→→→راب→→→→ر اراده
^ ك→ره→∂ از  ^ ت→→ك→→وي→→ن→→→∂ هس→→ت→ن→د و اص→→الҐ س→ج→ده اس→→ت،ت→→م→→ام→→∂ م→→وج→→ودات ط→→وع→→اҐ در ح→→ال س→→ج→→ده
^ شريفه چگونه بايد  �؛در آيه Ґها Ẃر џك џو Ґعا Ẃو џر ن→م→∂ب→اش→→د ب→→ن→ابراين جمله＾�ط ẃه→ي→چ م→خ→ل→وق→∂ م→ت→ص→و
→ران م→→ورد بح→→ث ق→رار گ→رف→ت→ه و وج→وه→∂ ذك→ر ك→ردهان→د.از ك→→الم  ẃت→→ف→→س→→ي→→ر ش→→ود،در م→→ي→→→ان آق→→اي→ان م→ف→س
^ كه اقتضاء طبعش با عوامل بيرون∂ موافق  ب→ع→ض ب→زرگان اين احتمال استفاده م∂شود: موجود
^ طوع خواهد بود و اگر  ^ از رو درآم→د، ط→بعاҐ سجده و خضوع او در مقابل آن عوامل،سجده

ره خواهد شد.  џك ^ مخالف درآمد؛ طبعاҐ سجدهاش از رو
 � Ґو �كرها � Ґفهم بهتر �طوعا ^ مثال∂ برا
                                                        

^ بقره،آيه＾⅛۲۱.  ـ سوره ۱



 ۱۲۳
 

 ẃگ→→ل در فص→→ل ب→→ه→ار اق→ت→ض→اء ط→ب→يع→→∂اش اي→ن اس→ت ك→→ه رش→د و ن→م→و ^ از ب→→اب م→→ث→→ل ي→− ب→وت→ه
م از خ→→ود ت→→ح→→وي→→ل ب→→ده→→د، از اي→→ن رو ت→→أث→ي→ر ع→وام→→ل  ẃك→→رده و گ→→ل→→ب→→رگه→→→اي→→∂ ل→→ط→→ي→→ف و ش→→اداب و خ→→ر
ب→→ي→→رون→→∂ از ت→→اب→→ش ن→→ور خ→→→ورش→→ي→→د و ري→→زش ق→→ط→→رات ب→→اران و وزش ن→→سي→→مه→ا را م→→∂پ→ذي→رد و م→ح→ص→ول 
ع  Ẃو→→→ џط ^ ^ ت→→→ك→→→وي→→→ن→→→∂ از رو ^ گ→→→ل، س→→→ج→→→ده ^ آن ب→→→وت→→→ه خ→→→ود را م→→→∂ده→→→→د؛در اي→→→→ن ص→→→ورت س→→→ج→→→ده
^ آن  ^ س→→وزان→→∂ در ه→→وا پ→→دي→→د آم→→→د و چ→→→ن→→د س→→ي→→ل→→∂ س→→خ→→ت ب→→ر چ→→ه→→ره →→ا اگ→→ر ن→→→اگ→→→ه→→ان س→→رم→→ا ẃاس→→→ت ام
→→→س→→ك→→ي→→ن ن→→ي→→ز  ґآن ب→→→ي→→→ن→→→وا را ت→→→اروم→→→→ار ك→→→رد و ب→→→ه زم→→→ي→→ن ري→→خ→→→ت،آن م ^ ^ گ→→→ل ن→→→واخ→→→→ت و ب→→→رگه→→→→ا ب→→→وت→→→ه
 ^ ^ ك→وب→→ن→ده ن→→داش→ت→ه اس→ت؛ در اي→ن ص→→ورت،س→ج→ده ^ ج→→ز ت→→→س→→ل→→ي→→م ش→→دن در ب→→راب→ر آن ن→ي→رو چ→→ارها
→ره اس→ت! و ه→م→چ→ن→ي→ن ف→رض ب→ف→رم→اي→ي→د در ص→→ف  џك ^ ^ ت→ك→وي→ن→∂ از رو ^ پ→→ژم→→رده،س→→ج→ده آن ب→→وت→→ه
^ ح→ك→وم→ت اس→→الم→∂ ق→رار گ→رف→ت→ه  ^ م→→→ن→→اف→ق ك→ه ت→ح→ت س→→ي→ط→ره ^ م→→ؤم→→ن ب→→ا ف→→رد ج→→م→→اع→→ت ن→→م→→→از، ف→→رد
^ ط→→وع اس→→ت و ه→→م  ^ ت→→ك→→وي→→ن→→→∂اش از رو اس→→→ت در ح→→→ال س→→→ج→→→دهان→→→د.آن ف→→→رد م→→→ؤم→→ن، ه→→م س→→ج→→ده
 ^ ^ ط→→→→وع ،ول→→→→∂ س→→→→ج→→→→ده ^ ت→→→→ك→→→→وي→→→→ن→→→→→∂اش از رو →→→→→ا ف→→→→رد م→→→→ن→→→→اف→→→→ق س→→→→ج→→→→ده ẃت→→→→→ش→→→→ري→→→→→ع→→→→ي→→→→ش؛ ام ^ س→→→→→ج→→→→→ده

 .� Ґها Ẃر џك џو Ґعا Ẃو џره است.اين هم يك∂ از معان∂ محتمل از جمله＾�ط џك ^ تشريع∂اش از رو
 � Ґو �كرها � Ґمحتمل ديگر �طوعا ^ معنا

 ^ �؛م→ع→ن→ا Ґه→ا Ẃر→ џك џو Ґع→ا Ẃو→ џن→ي→ز م→م→ك→ن اس→ت در آي→ه داده ش→ود ك→ه ج→مل→→ه＾�ط ^ اح→→ت→→م→→→ال دي→→گ→→ر
^ «ع→→دم اخ→→ت→→ي→→→ار» اس→→ت ي→→ع→→ن→→∂ ت→→م→→ام م→→وج→→ودات از آس→→→م→→ان→→ي→→→ان و زم→→ي→→ن→→→ي→→ان،  ك→→→ن→→→ائ→→→∂ دارد و آن م→→→ع→→→ن→→ا
^ از خ→→→→ود داش→→→→ت→→→→→ه ب→→→→اش→→→→ن→→→→→د، در ح→→→→ال س→→→→ج→→→ده و خ→→→ض→→→وع ذات→→→∂ در پ→→→ي→→→→ش→→→گ→→→اه  ب→→→→دون اي→→→→ن ك→→→→ه اخ→→→→ت→→→→ي→→→→→ار
^ قدرت خالق  خالقشان م∂باشند و خالصه!مخلوق از آن نظر كه مخلوق است؛ذاتاҐ در قبضه
�؛ي→→→ع→→→ن→→→→∂: چ→→→ه ب→→→خ→→→واه→→→د و چ→→→ه ن→→→خ→→→واه→→د.ح→→ال، آي→→→ه م→→→∂ف→→رم→→اي→→د:  Ґه→→→ا Ẃر→→→ џك џو Ґع→→→ا Ẃو→→→ џخ→→→ود خ→→→اض→→→ع اس→→→ت�ط

مخلوقات نه تنها خودشان در حال سجدهاند بلكه: 
�؛  ґصال Ẃاآل џو ґẃو ẀدẀغẂالґب ẂمẀهẀالل ґظ џو�

^ خدا سجده م∂كنند».  ^ آنها[البتẃه موجودات سايهدار]نيز هر صبح و عصر برا «سايهها
^ ت→→→ك→→→وي→→→ن→→→∂ اس→→→ت ك→→→→ه ت→→→اب→→→→ع ق→→→ان→→→ون س→→→→اي→→→→هاف→→→ك→→→ن→→→→∂ اج→→→س→→→ام ق→→→رار  ^ س→→→→اي→→→→ه ن→→→→ي→→→→ز س→→→ج→→→ده س→→→→ج→→→→ده
^ ت→اب→→ش ن→ور م→→∂ب→→اش→د.ي→ع→ن→∂ از ق→و＾ت→→ري→ن م→وج→ودات ك→ه ف→رش→تگ→→ان آس→مانند  م→→ه Ẃو→ џدر ح ^ گ→رف→ت→ه



 ۱۲℮
 

^ اجسام م∂باشند،همه و همه در پيشگاه خالق عالم و  گ→رف→ت→ه ت→ا ض→عي→→فت→ري→ن آن→ه→ا ك→→ه س→اي→→هه→→ا
رات خلقتند.  ẃعالميان خاضعند و تابع مقر

ẃه  ^ عصرگاه∂ است.البت �ي→ع→ن→∂ صبحگاه∂ و� آصال�كه جمع اصيل است به معنا ẃغ→دو�
 Ґسايهها منحصر به هنگام صبح و عصر نيست؛در وسط روز هم هست؛ليكن احتماال ^ س→ج→ده
^ اجسام موقع طلوع خورشيد و  اخ→ت→ص→اص ذك→ر اي→ن دو ه→نگ→→ام،از اي→ن ج→→ه→ت است كه سايهها
ن→زدي→− غ→روب آن ب→ارزت→ر از س→→اي→ر اوق→→ات دي→ده م→∂ش→ون→د؛ م→→ش→اه→ده ش→ده است كه هنگام طلوع 
^ زم→→ي→→ن در  ^ رو ^ ب→→ل→→ن→→→د خ→→→ورش→→→ي→→→د از ج→→→س→→→م→→→∂ ك→→→ه در م→→→ع→→→رض ت→→→→اب→→→ش ن→→→ور آن ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه س→→اي→→ه
^ از جسم  ^ ب→لن→→د س→م→ت م→غ→رب پي→→دا م→∂ش→ود و در آخ→ر روز و ن→زدي→→− غ→روب خ→ورشي→→د، س→→اي→→ه
→→→→ا در وس→→→ط روز و م→→خ→→ص→→وص→→اҐ م→→وق→→ع زوال خ→→ورش→→ي→→د� س→→اي→→ه، ب→→ه  ẃدر س→→→م→→→ت م→→→ش→→→رق پ→→→→ي→→→دا م→→→→∂ش→→→ود، ام

^ كوتاه∂ م∂رسد و در بعض مناطق به كل∂ منعدم م∂شود.  نهايت درجه
^ ك→→→ن→→→ائ→→→∂ دارد؛ي→→→ع→→→ن→→→∂  �؛م→→→ع→→→ن→→→ا ґص→→→→→الẂاآل џو ґẃو Ẁد→→→→→ Ẁغ→→→→→Ẃال→→→→ґ اح→→→→ت→→→→م→→→→→ال اي→→→→ن ن→→→→ي→→→→ز ه→→→→س→→→→→ت ك→→→→→ه ج→→→→م→→→→ل→→→→→ه＾�ب
رات آف→→→→→→ري→→→→→→ن→→→→→→ش  ẃخ→→→→→→دا س→→→→→→ج→→→→→→ده م→→→→→→→∂ك→→→→→→ن→→→→→→ن→→→→→→د و ت→→→→→→→اب→→→→→→ع م→→→→→→ق→→→→→→ر ^ وام و پ→→→→→→ي→→→→→→وس→→→→→→ت→→→→→→ه،س→→→→→→→اي→→→→→→→هه→→→→→→→ا ب→→→→→→را ẃع→→→→→→→ل→→→→→→→∂ال→→→→→→→د
س→→→→→ت→→→ان ب→→ه ان→ح→راف و اش→تب→→اه→→ش→ان در ام→ر پ→رس→ت→ش  ẃ→→ه دادن� ب→→تپ→ر ^ ب→→→ع→→د در م→→ق→→ام ت→→ن→→ب م→→∂ب→→اش→→ن→→د.آي→→→ه

بتها م∂فرمايد: 
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ب џر Ẃنџم ẂلẀق�

[ب→→→ه آن→→ه→→→ا ب→→گ→→و و از آن→→ه→→→ا ب→→→پ→→رس:] آن ك→→س ك→→ه آس→→م→→انه→→ا و زم→→ي→→ن را اداره و ت→→دب→→ي→ر  »
م∂كند، كيست»؟ 

انحراف بتپرستان، در امر ربوبيẃت است 
راҐ گ→→ف→→→ت→→ه ش→→ده ك→→→ه ب→→→تپ→→رس→→→ته→→→ا، ب→→→ته→→ا را خ→→→ال→→ق خ→→ود نم→→∂دان→→ن→د ب→ل→ك→ه ب→ه  ẃدر گ→→ذش→→ت→→→ه م→→ك→→ر

^ قرآن:  فرموده
...�؛۱  Ẁاهللا ￍنẀولẀقџيџل џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس џقџل џخ Ẃنџم ẂمẀهџتẂأل џس Ẃنґئџل џو�

                                                        
� زوال خورشيد: هنگام ظهر كه خورشيد متمايل به سمت مغرب م∂شود. 

جه ساختن.  ẃه دادن: بيدار نمودن،متوẃتنب �
 .۲Ｑ＾لقمان،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ آسمانها و زمين كيست، م∂گويند: اهللا است...».  «اگر از آنها بپرس∂: آفريننده
ان→حرافشان در امر ربوبيẃت است؛اعتقادشان اين بود كه مالئكه تدبير امور عالم م∂كنند 
و چ→ون آن→→ه→ا در دس→ت→رس م→ا ن→ي→س→ت→ن→د ك→→ه ع→→بادتشان كنيم از سنگ و چوب و اشياء ديگر، اشكال 
^ و  ^ س→اخ→→ت→ه و آن→ه→ا را ب→→ه ع→ن→وان م→ظ→ه→ر ف→رش→تگ→→ان،ع→→ب→ادت م→→∂ك→ني→→م؛ع→زẃت و ذلẃت،ب→ي→مار ر џو→ Ẁو ص
→ت،ض→ي→ق و وسع→→ت زن→دگ→→∂ خ→ود را مس→→ت→ن→د ب→ه رب→وبيẃت آنها م∂دانيم. فرعون هم نم∂گفت،  ẃص→ح

من خالق شما هستم! م∂گفت: 
�؛۱  Ẅ∂لẂع Ẃاأل ẀمẀكب џا رџأن...�

«...من ربẃ شما و صاحب اختيار شما هستم». 
م→رگ و حي→→ات ش→→م→ا و ت→أم→ي→ن ن→م→ودن آب و ن→ان و دي→گ→ر ش→ؤون زن→دگ→∂ ش→→م→ا در دس→ت من 
اس→ت و ش→→م→ا ب→اي→د در مق→→اب→ل م→ن خ→اض→ع ب→اش→→ي→د و اط→اعت امر و فرمان من بنماييد.آنها خالقيẃت را 
ج→→→دا از رب→→→وب→→→يẃ→→→→ت م→→→→∂دان→→→س→→→ت→→→ن→→→→د و م→→→∂گ→→→ف→→ت→→→ن→→د: خ→→→ال→→ق→→يẃ→→ت از آن «اهللا» و رب→→وب→→يẃ→→ت از آن ب→→→ته→→اس→→ت. 
^ اي→ن حق→→ي→ق→ت ت→كي→→ه داش→ت→ن→د و م→→∂خ→واس→تن→→د ب→ه آدمي→→ان ب→→ف→ه→م→ان→ن→د ك→ه خ→→ال→ق→يẃ→→ت عين  ان→ب→ي→ا�رو
→→→→→ت اس→→→→→ت و دو چ→→→→→ي→→→→→ز ج→→→→→→دا از ه→→→→→م ن→→→→→ي→→→→→س→→→→→ت. آن→→→→→چ→→→→→ه واق→→→→ع→→→→يẃ→→→→→ت دارد، ه→→→→م→→→→→ان اي→→→→ج→→→→اد اس→→→→ت ك→→→→ه  ẃرب→→→→→وب→→→→→ي
رات  ẃالت و ت→ط→وẃه→س→ت→∂ م→→∂ش→ود.ت→ح→و ^ وام و ل→حظ→→ه ب→ه ل→ح→ظ→ه از خ→→ال→ق ب→→ه م→خ→ل→وق اف→اض→ه ẃع→→ل→∂ال→د
^ وج→ود م→خلوق حادث م∂گردد؛چنان كه در مورد آفرينش  گ→ون→اگ→ون و پ→→∂درپ→∂ در ص→حن→→ه

انسان در رحم مادر م∂فرمايد: 
...�؛۲  لẂق＃ џخ ґدẂعџب Ẃن ґم ҐقاẂل џخ ẂمẀكґهاتￍمẀا ґونẀطẀب ∂ґف ẂمẀكẀقẀل Ẃخџي...�

«...او ش→→→م→→→→ا را در ش→→→ك→→→→م م→→→ادران→→→ت→→→ان م→→→→∂ آف→→→→ري→→→ن→→→د [در ح→→→ال→→→∂ ك→→→ه] آف→→→ري→→→ن→→→ش→→∂ ب→→ع→→→د از 
آف→→→→→→ري→→→→→→→ن→→→→→→ش دي→→→→→→گ→→→→→→ر [ش→→→→→→ك→→→→→→ل و ص→→→→→→ورت→→→→→→→∂ پ→→→→→→س از ش→→→→→→ك→→→→→→ل و ص→→→→→ورت دي→→→→→گ→→→→→→ر ب→→→→→→ه ش→→→→→م→→→→→→ا 

م∂بخشد]...». 
→→→→ه� را گ→→→وش→→→ت و اس→→→ت→→خ→→وان و ج→→ن→→ي→→ن  џغ→→→→ Ẃض→→→ Ẁه� و �م→→→ џغ→→→→ Ẃض→→→ Ẁق→→→ه� را �م→→→→џل→→→ џق→→→ه� و �ع→→→ џل→→→ џه� را �ع→→→ џف→→→ Ẃط→→→Ẁ �ن
^ م→→→→∂رس→→→ان→→→د و س→→→ران→→→ج→→→ام  م→→→→∂س→→→→ازد و آنگ→→→→→اه او را ب→→→→→ه دن→→→→ي→→→→ا آورده و از ك→→→→ودك→→→→∂ ب→→→→ه ج→→→→وان→→→→∂ و پ→→→ي→→→ر

                                                        
^ نازعات،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱

^ زمر،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲



 ۱۲⅛
 

م→→→∂م→→→ي→→→ران→→→د.از اي→→→ن ج→→→ري→→→→ان،ت→→→ع→→→ب→→→ي→→→ر ب→→→ه رب→→→وب→→→يẃ→→→ت م→→∂ش→→ود ك→→ه ع→→ي→→ن ه→→م→→ان خ→→→ال→→ق→→يẃ→→→ت اس→→ت و در اي→→→ن 
 ∂ ẃه او ب→ر اس→اس ن→ظم خاص→ẃ ^ در ك→→ار ن→→ي→س→ت! ال→ب→ت ج→ري→→ان ج→ز دس→ت حض→→رت خ→ال→→ق،دس→→ت دي→گ→ر
ر فرموده است، اراده و اعمال قدرتش را از طريق فرشتگان مقرẃب كه  ẃك→ه در ع→→ال→م خ→ل→ق→ش م→ق→ر
را�؛۱از آن→→ه→→ا ي→→→اد ك→→رده اس→→ت،در ع→→→ال→→م ب→→ه ج→→ري→→ان م→→∂اف→→ك→→ن→→د؛ ب→→→ن→→اب→→راي→→ن،  Ẃأم ґرات→→ґẃ ب џد→→→ Ẁم→→Ẃال→→џب→→ه ع→→ن→→وان �ف
خ→→ال→→→ق و ربẃ در ج→→ه→→→ان ه→→س→→ت→→∂، ي→→ك→→∂ ب→→ي→→→ش ن→→ي→→س→→ت!آن ك→→س ك→→ه خ→→→ال→→ق اس→→ت، ه→م→و ربẃ اس→ت و 
→ف ب→ه خ→ض→وع در م→→ق→اب→ل  ẃل→→ي→→→هاش خ→→ود را م→→وظ ẃچ→→ون ان→→س→→→ان ب→→ر ح→→→س→→ب اق→→ت→→ض→→→اء ف→→ط→→رت و س→→رش→→ت او
در اي→→→ن  ، ^ او را ب→→رط→→رف م→→∂س→→ازد و م→→س→→ت→→غ→→ن→→→∂اش� م→→→∂گ→→ردان→→د ك→→→س→→→∂ م→→→→∂دان→→→→د ك→→→ه ن→→→ي→→→→ازم→→ن→→د＾ه→→→ا
ص→→ورت وق→→ت→→∂ ش→→→ن→→اخ→→ت ك→→ه ت→→ن→→→ه→→ا ح→→ض→→→رت اهللا اس→→ت ك→→ه ه→→→م خ→→ال→→ق او و ه→→م ربẃ اوس→→ت، ط→→ب→→ي→→ع→→→∂ 
→→ف ب→→ه خ→ض→وع در م→→ق→اب→→ل او م→→∂دان→د و س→ر ب→ه آست→→ان ب→→ن→دگ→∂ و ع→ب→وديẃ→→ت او  ẃاس→→ت ك→→→ه خ→→ود را م→→وظ
 ẃاوس→ت و هم→→ان ك→→س ك→→ه رب ẃم→→∂گ→→ذارد و ب→→→اورش م→→∂ش→→ود ك→→ه آن ك→→س ك→→ه خ→→→ال→→ق اوس→ت،رب
اوس→→→ت،م→→→ع→→→ب→→→ود اوس→→→ت و او ك→→→س→→→∂ ج→→→ز ذات اق→→→→دس اهللا ن→→→م→→→→∂ب→→→اش→→→د.اي→→→ن→→→ج→→→اس→→→ت ك→→ه س→→ر ب→→ه س→→ج→→ده 

م∂گذارد و از عمق جانش م∂گويد: 
ولџ وџ ال قẀوￍ↕ اґالẃ بґاهللا)؛  џال ح џاهللا و ￍالґا џلهґال ا)

^ بتپرستان  ^ خفته هشدار قرآن به عقلها
^ ب→→→→→→→→تپ→→→→→→→رس→→→→→→→ت→→→→→→→→ان ب→→→→→→→ه  ^ خ→→→→→→→ف→→→→→→→ت→→→→→→→→ه ^ ب→→→→→→→→ي→→→→→→→→→دار س→→→→→→→→اخ→→→→→→→→ت→→→→→→→→ن ع→→→→→→→ق→→→→→→→→له→→→→→→→→ا ^ ش→→→→→→→→ري→→→→→→→→→ف→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→را اي→→→→→→→→→ن→→→→→→→→− آي→→→→→→→→→ه

پيامبراعظم�م∂فرمايد: 
�؛  ґرض џالẂا џو ґماوات ￍالس ب џر Ẃنџم ẂلẀق�

« [از اي→ن→ه→ا ب→پ→رس و] ب→گ→و: آن ك→س ك→ه اي→→ن [نظامات شگفتانگيز در] آسمانها و 
زمين را تدبير و تنظيم م∂كند كيست»؟ 

ẃر عالم، اين بتها و اين موجودات ب∂جان و كور و كر هستند؟! آنگاه:  آيا مدير و مدب
�؛  Ẁاهللا ґلẀق�

«بگو: مدير و مدبẃر عالم، اهللا است». 
                                                        

 .Ｑ＾نازعات،آيه ^ ـ سوره ۱
� مستغن∂: ب∂نياز. 



 ۱۲۷
 

ي→→ع→→ن→→∂ پ→→س از ط→→رح اي→→ن س→ؤال،ان→ت→ظ→ار ج→واب آن→→ه→ا را ن→داش→ت→ه ب→اش زي→را آن→ه→ا خ→ود م→∂دان→→ن→د 
ك→ه ب→→ته→→ا خ→ال→ق ع→→ال→→م ن→يس→→ت→ن→د و هي→→چگ→ون→→ه دخ→→ال→ت→∂ در «آف→→ري→ن→ش ع→→ال→م» ك→ه ه→مان ربوبيẃت است 
^ ان→ح→راف انداخته است و  ^ اس→ت ك→ه آن→→ه→ا را ب→ه واد →→ب→ات ق→وم→∂ و آب→ا و اج→داد ẃن→دارن→د تن→→ه→ا ت→ع→ص
^ روشن است؛ خودت  ^ هر عقل خال∂ از لجاج و عناد ل→ذا در ج→واب اي→ن سؤال واضح كه برا

بگو اهللا است كه ربẃ آسمانها و زمين است. 
^ خداپرست∂؟!  افه ẃبتپرست∂ در لف

 آنگاه: 
�؛  џياءґل Ẃأو ґهґون Ẁد Ẃن ґم ẂمẀت Ẃذ џخￍاتџأ ف ẂلẀق�

^ ش→→م→→ا روش→→ن ش→→د اهللا ربẃ ع→→ال→→م اس→ت]آي→ا[اي→ن درس→ت اس→ت  «ب→→گ→→و:[اي→→ن→→− ك→→ه ب→→را
^ خويش اتẃخاذ كردهايد»؟!  ^ او اوليا[و خدايان ديگر＾]برا كه]به جا

ر ك→رد ك→ه شم→→ا م→وج→ودات→∂ را ب→ه رب→وبيẃت خويش  ẃآي→→ا س→ف→يه→→ان→→هت→ر از اي→→ن ك→ار م→→∂ش→ود ت→ص→و
ẃخاذ كردهايد كه:  ات

ا�؛  ￎر џال ض џو ҐعاẂفџن Ẃم ґه ґسẀفẂن ґأل џونẀكґلẂمџال ي�
«هيچگونه سود و زيان∂ نسبت به خودشان نم∂توانند انجام بدهند». 

^ ش→→م→ا ج→→ل→ب ن→ف→ع و دف→ع زي→ان→∂ ب→نم→→اين→→د؛ بلكه مال−  ي→ع→ن→∂ آن→→ه→ا ن→ه تن→→ه→ا نم→→∂ت→وانن→→د درب→→اره
س→ود و زي→→ان خ→ودش→ان ن→ي→ز نم→→∂ب→اشند.ابراهيم خليل� در غياب بتپرستان،با تبر داخل بتخانه 
ش→→د و زد س→→ر و پ→→ي→ك→ر ب→→ته→ا را ش→كس→→ت و ب→ه زم→ي→ن ري→خ→ت.آن→ه→ا ك→ه آم→دن→→د و ص→ح→ن→ه را آن چ→→ن→ان 

^ امان!  ديدند، دادشان درآمد كه ا
تґنا...�؛۱  џهґآلґهذا ب џلџعџف Ẃنџم...�

«...كيست كه اينچنين [جنايت∂] به خدايان ما كرده است...»؟ 
د،داد بر سرشان كشيد كه:  ẃموح ^ جناب ابراهيم�آن بنده
�؛۲   џونẀف ґها عاكџل ẂمẀتẂأن ∂ґتￍال Ẁيلґماثￍالت ґه ґما هذ...�

                                                        
 .Ｑ۹＾انبياء،آيه ^ ـ سوره ۱
 .Ｑ۲＾انبياء،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱۲۸
 

^ ب∂روح چيستند كه شما سر بر آستانشان نهادهايد»؟  مهها ẃ[آخر] اين مجس...»
�؛۱   џونẀت ґحẂنџما ت џون ẀدẀبẂعџأ ت...�

^ دست خودتان را معبود خود قرار دادهايد»؟!  «...آيا تراشيدهها
�؛۲   џونẀلґق Ẃعџال تџأ ف ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم џون ẀدẀب Ẃعџما تґل џو ẂمẀكџل ＃ẃفẀا�

^ خ→دا ن→ش→ان→دهايد؛آيا شما عقل  ^ ش→→م→ا ك→ه آن→→ه→ا را ب→→ه ج→ا فẃ ب→→ر شم→→ا و ب→→ر م→ع→ب→وده→ا Ẁا »
نداريد و نم∂انديشيد»؟ 

اي→→نگ→ون→ه ب→→تپ→رس→ت→∂ه→ا ك→ه غ→ي→ر خ→→دا را از زران→→دوزان و زورم→داران و دان→شم→→ن→دان و هر چه 
^ خ→دا نش→→ان→→دن و س→ر تس→→ل→ي→م و اطاعت در مقابل او فرود  ك→ه ان→د∑ جم→→ال و ج→→الل→∂ دارد در ج→ا
ت در جريان است! منتها بتپرست∂ روشن  ẃآوردن،در ه→ر زم→ان→∂ ه→س→ت و در زم→→ان م→→ا ن→يز به شد
^ خ→→داپ→رس→ت→∂ دارن→د  →اف→→ه ẃنم→→∂ف→هم→→ن→د ك→ه در ل→ف Ґن→ان→ه! آن چن→→ان ك→ه اص→→ال→→ẃم→→ت→دي Ґف→→ك→→ر م→→آب→→ان→→ه و اح→→ي→→ان→→ا

بتپرست∂ م∂كنند!! 
 ґ↕ي→ا→ џح→Ẃال ∂→ґف Ẃم ẀهẀي→ Ẃع→→ џس ￍل→→ џض џي→→ن ґذ→→→ￍال � Ґم→→اال→→ Ẃأع џي→→ن ґر→→ џس→→ Ẃخ Ẃاأل→→ ґب Ẃم→→Ẁك→→Ẁئ→→ґẃب→→џن→→Ẁن Ẃل→→ џه Ẃل→→Ẁق�

نẂعا�Ґ؛۳   Ẁص џونẀن ґس ẂحẀي ẂمẀهￍأن џونẀب џس Ẃحџي ẂمẀه џيا وẂن الد
ب→گ→و: آي→→ا ب→→ه شم→→ا خ→ب→ر ب→دهي→→م ك→→ه زي→انك→→ارت→ري→→ن مردم كيانند؟آنها كسان∂ هستند  »
ك→→→→→ه س→→→→→ع→→→→→∂ و ت→→→→→→الش→→→→ش→→→→ان در زن→→→→دگ→→→→∂ دن→→→→ي→→→→→ا ب→→→→→ه گ→→→→م→→→→راه→→→→→∂ اف→→→→ت→→→→اده[و دارن→→→→د از ب→→→→ي→→→→راه→→→→ه 
م→→∂رون→→د] و در ع→→ي→→→ن ح→→ال م→→∂پ→ن→دارن→د ك→ه ك→ار خ→ود را ب→→ه ن→→ي→ك→∂ ان→ج→ام م→→∂دهن→→د[و 

شاهراه،همان راه∂ است كه آنها م∂روند]»! 
كافر ظاهربين است و مؤمن، خدابين 

^ توبيخ مشركان م∂فرمايد:  باز خداوند حكيم در ادامه
�؛  Ẁورالن џو ẀماتẀلالظ ^ ґوџت Ẃسџت Ẃلџه Ẃأم Ẁير ґصџبẂال џو Ẅ∂مẂع Ẃاأل ^ ґوџت Ẃسџي Ẃلџه ẂلẀق�

^ پ→→→ي→→→ام→→→→ب→→→ر! ب→→→ه اي→→→ن→→→ان]ب→→گ→→و: آي→→→ا ن→→اب→→ي→→ن→→→ا و ب→→ي→→ن→→→ا ي→→ك→→س→→ان اس→→ت؟ ي→→ا آي→→→ا ت→→اري→→ك→→→∂ه→→→ا و  [ا »
                                                        

 .۹Ｑ＾ات،آيهẃصاف ^ ـ سوره ۱
^ انبياء،آيه＾۷⅛.  ـ سوره ۲

 .۱Ω℮۱وΩ۳كهف،آيات ^ ـ سوره ۳



 ۱۲۹
 

روشن∂ با هم مساو＾اند»؟! 
^ ب→→→ي→→→ن→→→→ا ن→→→→ش→→→ان→→→ي→→→→ده و آن→→ه→→ا را ع→→ب→→→ادت ك→→رد؟آي→→ا  ^ خ→→→→دا ^ ن→→→اب→→→→ي→→→ن→→→ا را در ج→→→ا آي→→→→ا م→→→∂ت→→→وان ب→→→→ته→→→ا
م→∂ش→ود ب→ته→ا را ك→→ه ف→رو رف→ت→ه در ظ→ل→م→ات ف→→ق→ر ح→→ي→ات و ف→ق→ر ع→ل→م و ف→ق→ر ق→→درت و...ه→س→تند، با اهللا 
 ẃك→ه ن→ور اس→ت و روش→ن→گ→ر س→رت→اس→ر ع→ال→م ه→س→ت→∂ و ذات اق→دس→ش عين حيا↕ و علم و قدرت و كل
^ اس→ت ك→ه پ→ردهه→ا را  ^ چش→→م دي→گ→ر ^ دانس→→ت؟ و ل→ذا ان→→س→ان م→ؤم→ن، دارا ك→→م→→االت اس→→→ت، م→→س→او
^ ع→ال→م،آگ→→اه م→∂گ→ردد و از اي→ن رو او در  م→→∂ش→→ك→→اف→→د و پش→→ت پ→رده را م→→∂بي→→ن→د و از م→→ب→دأ و م→نت→→ه→ا
ا آدم كافر، جز چشم سر كه با حيوانات در آن شري−  ẃج→ه→ان→→∂ س→راس→ر ن→ور، زن→دگ∂ م∂كند! ام
^ س→→راس→→ر ظ→→ل→→م→→ت  اس→→→ت؛ چ→→→→ش→→→م دي→→→گ→→→→ر＾(ك→→→ه چ→→ش→→م خ→→داب→→ي→→ن اس→→→ت) ن→→→دارد و ق→→ه→→راҐ در ي→→− ف→→ض→→→ا

^ قرآن:  روح∂،زندگ∂ م∂كند و به فرموده
�؛۱   џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي�

^ از زندگ∂ دنيا را م∂دانند و از آخرت در حال غفلتند»!  «ظاهر
 Ẃن→ џم→џك ґاس→ￍالن ∂→ґف ґه→ґب ∂→ ґش Ẃم→ џي Ґورا→Ẁن Ẁه→џن→ا ل Ẃل џع→ џج џو Ẁن→اه→Ẃي→→џي→→ Ẃأح→→џف Ґت→→ا→→Ẃي→→џم џك→→ان Ẃن→→џم џأ و�
ينџ م→ا ك→انẀوا  ґر→ґكافẂل ґل џن→ґẃ ي Ẁز џ−ґذل→→џه→→ا ك→→Ẃن→→ ґج＃ م ґخ→→ار→→ ґب џس→→Ẃي→→џل ґم→→ات→→Ẁل→→ال→→ظ ∂→→ґف Ẁه→→Ẁل→→џث→→џ؛۲ م� џونẀل џمẂعџي
^ او  ^ برا «آي→→ا كس∂ كه مرده بود و ما او را[به حيات ايمان∂] زنده كرديم و نور
ق→→رار دادي→→→م ك→→→ه ب→→ا آن در م→→ي→ان م→ردم راه م→→∂رود،آي→→ا او ه→→م→انن→→د ك→س→∂ اس→ت ك→→ه در 
^ ك→اف→ران،  م→→ي→→ان ظ→→ل→→م→→→ته→→ا ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه ب→اش→د و از آن خ→ارج ن→گ→ردد؟اي→نگ→ون→ه ب→را

اعمال زشت∂ كه انجام م∂دهند تزيين شده[و زيبا جلوه كرده] است». 
^ قرآن،�نور� مفرد و� ظلمات� جمع آمده است.اين نشان م∂دهد كه نور  در همه جا

در عالم هست∂، "واحد" است: 
...�؛۳  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ẀورẀن Ẁاهللا�

                                                        
^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

^ انعام،آيه＾۱۲۲.  ـ سوره ۲
 .۳Ｑ＾نور،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۱۳Ω
 

ا عوامل توليد ظلمت از جهل و كفر  ẃدر وج→ود ان→→س→ان ن→ي→ز ن→→ور اي→مان به خدا،واحد است ام
 ^ ^ آنها در فضا ^ از دي→دن→→∂ها و شنيدن∂ها و گفتن∂ها و...فراوان است و همه و ن→→ف→اق و بس→→ي→ار
اشيم.  ب ^� از خدا  قلب ما، توليد ظلمت م∂نمايند و ما بايد دائماҐ در حال مراقبت و استعاذه

→→خ م→→ش→→رك→→ان ادام→→ه داده و م→→→∂ف→→رم→→اي→→→د: اي→→→نه→→→ا ك→→→ه  ^ ش→→ري→→→ف→→ه،ب→→→ه ت→→وب→→ي در ق→→→س→→→م→→→→ت پ→→→اي→→→ان→→∂ آي→→→ه
ب→→ته→→ا را شري− خدا در عبادت قرار دادهاند شايد از اين جهت باشد كه به زعم خود ديدهاند 
ب→→→→→→ته→→→→→→ا م→→→→→خ→→→→→ل→→→→→وق→→→→→ات→→→→→∂ دارن→→→→→→د و خ→→→→→→دا ه→→→→→م م→→→→→خ→→→→→ل→→→→وق→→→→ات→→→→∂ دارد و اي→→→→→ن دو گ→→→→روه از م→→→→خ→→→→ل→→→→وق→→→→ات خ→→→→→دا و 
م→خ→ل→وق→ات ب→→ته→ا بر آنها متشابه گشته و مخلوقات خدا را به حساب بتها گذاشته و به عبادت 
^ ن→→ي→→→س→→ت→→ن→→د و ت→→ن→→→ه→→ا  آن→→→→ه→→→ا پ→→→رداخ→→→ت→→→هان→→د!در ص→→ورت→→∂ ك→→ه خ→→ودش→→→ان ب→→اور دارن→→د ك→→ه ب→→→ته→→→ا خ→→ال→→→ق چ→→ي→→ز

خداست كه خالق همه چيز است: 
�؛  Ẃم ґهẂيџل џع ẀقẂل џخẂال џهџشابџتџف ґهґقẂل џخџوا كẀقџل џخ џكاءџر Ẁش ґهẃلґوا لẀلџع џج Ẃأم�

^ خ→→→دا ق→→→رار دادن→→→د[در ام→→→→ر ع→→→ب→→→ادت]ب→→→→ه خ→→→اط→→ر اي→→→ن ك→→→ه  «ي→→→→ا آن→→→ه→→→→ا ش→→→ري→→→→−ه→→→اي→→→∂ ب→→→را
[پ→→ن→→داش→→ت→→ن→→د]ب→→ته→→→ا ه→→→م م→→ان→→ن→→د خ→→دا م→→→خ→→ل→وق→ات→∂ آف→ري→دهان→د و اي→→ن م→خ→ل→وق→ات ب→ر آنه→→ا 

مشتبه شد[در نتيجه به عبادت بتها پرداختند]». 
�؛  ẀارￍهџقẂال Ẁد ґواحẂال џوẀه џء＃ و Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẁقґخال Ẁاهللا ґلẀق�

^ حاكم و مسيطر[بر كلẃ عالم هست∂]».  «بگو: اهللا خالق همه چيز است و اوست يگانه
آيات فراوان قرآن داللت بر مختار بودن انسان دارد 

�؛خدا  ء＃ Ẃ∂ џش ґẃل Ẁك Ẁقґخال Ẁر آن اينجا الزم است، اين است كه جمله＾�اهللا ẃكه تذك ^  ن→كتها
→→م ج→→ب→→ر در اف→→ع→→→ال ان→→→س→→ان را ب→→→ه ب→→ع→→→ض اذه→→→ان ن→→→ي→→اورد ك→→→ه ب→→گ→→وي→→ن→→→د  ẃه→→م→→→ه چ→→ي→→ز اس→→ت، ت→→وه ^ آف→→→ري→→→ن→→ن→→ده
�؛ي→→ع→ن→∂: هم→→ه چ→ي→ز، ش→ام→→ل اف→→ع→ال م→ا انس→→انه→ا ني→→ز م→∂ش→ود و ن→→ش→ان م→→∂ده→د كه  ء＃ Ẃ∂→→ џش ґẃل→ Ẁك→لم→→ه＾�ك
^ م→→→ا (اع→→→مẃ از ن→→→ي→→→→− و ب→→→د) خ→→→→داس→→→ت و م→→→ا در اع→→→م→→→→ال خ→→→وي→→→→ش (از اط→→اع→→→ت و  ^ ك→→→اره→→→→ا آف→→→ري→→→ن→→→ن→→→ده

عصيان) از خود اختيار نداريم! 
^ دارد) م∂گوييم، آيات فراوان قرآن كه در  ^ ديرينه ا →→م(ك→→ه ري→→شه ẃدر م→→ق→→ام دف→→ع اي→→ن ت→→وه 

                                                        
� استعاذه: پناه طلبيدن. 



 ۱۳۱
 

ت→→وب→→ي→→خ و ت→→ه→→دي→→د ك→→اف→→ران و ف→→اس→→ق→→ان ن→→ازل ش→→ده و س→→خ→→ن از ك→→ي→→ف→→ر و پ→→اداش و ب→→ه→→ش→→ت و ج→→ه→→نẃم به ميان 
^ عمل دارد.  آورده است،داللت بسيار روشن بر مختار بودن انسان در مرحله

اگ→→ر ان→→س→→ان در ك→→ار خ→→ود م→ج→ب→ور ب→ود،دي→گ→ر تش→→وي→ق و ت→وب→ي→خ و ك→ي→ف→ر و پ→اداش و ب→هش→→ت و 
ج→ه→نẃ→م مع→→نا نداشت و اصالҐ موضوع ارسال رسل و انزال كتب، فرستادن پيامبران و فرود آوردن 
^ لغو و خال∂ از حكمت م∂شد و لذا آيات∂ كه داللت بر مختار  ^ آسمان∂ و... كار كت→→ابه→ا
^ ع→→م→→ل دارن→→→د، اي→→ن ح→→ق→→ي→→→ق→→ت را ت→→ب→→ي→→ي→→ن م→→→∂ك→→→نن→→د ك→→ه انس→→ان در مي→→ان ت→م→ام  ب→→ودن ان→→س→→→ان در م→→رح→→ل→→→ه
^ خ→→→→→وي→→→→ش (از ه→→→→ر ق→→→→ب→→→ي→→→ل ك→→→ه  ك→→→→ائ→→→→→ن→→→→ات در ع→→→→ال→→→→→م ط→→→→ب→→→→ع، اي→→→→ن ام→→→→ت→→→→→ي→→→→از را دارد ك→→→→ه در ان→→→→ج→→→→ام ك→→→→→اره→→→→→ا
^ در ان→→→→→→→→ت→→→→→→→→خ→→→→→→→→→اب اس→→→→→→→→ت! س→→→→→→→→→اي→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→ائ→→→→→→→→ن→→→→→→→→→ات از ك→→→→→→→→رات و  ^ ص→→→→→→→→→ف→→→→→→→→→→ت اخ→→→→→→→→→ت→→→→→→→→→ي→→→→→→→→ار و آزاد ه→→→→→→→→→س→→→→→→→→→→ت)دارا
^ آس→→م→ان و م→وج→ودات زم→ي→ن→∂ از جم→→اد و ن→→ب→ات و ح→ي→وان، ج→→م→ل→گ→∂ م→ح→ك→وم ق→ان→ون  ك→→ه→→ك→→→ش→→انه→→→ا
^ ن→→→دارن→→→د.م→→→→ا آدم→→→ي→→→ان ن→→→→ي→→→ز از ل→→→→ح→→→اظ  ج→→→→ب→→→رن→→→د و ه→→→ي→→→چگ→→→ون→→→ه اخ→→→ت→→→→ي→→→ار از خ→→→ود در ه→→→س→→→ت→→→∂ و اث→→→ر گ→→→ذار
س→→اخ→→ت→→م→ان ب→دن→→م→ان از درون و ب→ي→رون ه→→م→ان→→ن→د س→→اي→ر ك→ائ→ن→ات،م→ح→ك→وم ق→ان→ون ج→ب→ر م→→∂ب→→اش→ي→م! ي→ع→ن→∂ 

∂ داده است:  ẃخالق ما به هر كدام از ما هرگونه كه خواسته است شكل و صورت خاص
...�؛۱  Ẁشاءџي џفẂيџك ґحام Ẃر Ẃاأل ∂ґف ẂمẀك Ẁر ґẃو џصẀي ^ ґذￍال џوẀه�

«او ك→→→س→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه ش→→→→م→→→ا را در رح→→→م[م→→→ادران→→→ت→→ان]ه→→رگ→→ون→→ه ك→→ه م→→→∂خ→→واه→→د ت→→ص→→وي→→ر 
م∂كند[شكل و صورت خاصẃ م∂بخشد]...». 

^ هستيم  ول→∂ در م→ق→ام اف→→ع→ال و ك→اره→→اي→∂ ك→ه از ما صادر م∂شود؛در كمال اختيار و آزاد
 ^ ẃه اين اختيار ^ حاكم بر افعال ما نم∂باشد و البت و وج→دان→→اҐ خ→ود را م→→∂ي→→اب→ي→م ك→ه ه→يچگونه جبر
�؛افعال ما  ء＃ Ẃ∂ џش ґẃل Ẁك Ẁقґخال Ẁشريفه�اهللا ^ ^ آيه ب→ودن افع→→ال م→ا م→ن→اف→→ات ب→ا اي→ن ن→→دارد ك→ه ب→ه م→قت→→ض→ا
م→خ→ل→وق اهللا ج→لẃ ج→→الل→ه م→→∂ب→→اش→د ي→ع→ن→∂ خ→→دا ه→→م→ان ط→→ور ك→→ه خ→الق ساختمان وجود ماست، خالق 
اف→→ع→→ال م→→ا ن→→ي→→ز ه→→س→→ت!م→→ن→→ت→→→ه→→ا خ→→→ال→→ق س→→→اخ→→ت→→م→→→ان وج→→ود م→→اس→→ت ب→→دون وس→→اط→→ت اخ→→ت→→→ي→ار م→→ا؛ ول→∂ خ→ال→→ق 
^ انتخابگر آفريده است  اف→ع→ال م→اس→ت با وساطت اختيار ما، بدين معنا كه خدا انسان را موجود
^ اراده و اخت→→ي→ار ان→س→ان، ع→→مل∂ م∂سازد.اراده  ^ خ→ود را در آف→ري→ن→ش ف→→ع→ل انس→→ان از م→ج→را و اراده

^ خداست:  و اختيار انسان نيز مخلوق خدا و در طول اراده
                                                        

^ آل عمران،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 ۱۳۲
 

...�؛۱  Ẁاهللا џشاءџي Ẃأن ẃإال џن Ẁشاؤџما ت џو�
^ را نم∂خواهيد مگر اين كه خدا بخواهد...».  «شما چيز

^ را بخواهيد و ايجادش كنيد.  تاҐ مشيẃتدار هستيد و م∂توانيد ايجاد چيز џلق→→ ґي→ع→ن→∂ ش→→م→ا خ
→→ا اي→→ن م→→ش→→يẃ→→→ت و خ→→واس→→ت ش→→→م→→ا م→→خ→→ل→→وق م→→ش→→يẃ→→ت و خ→→واس→→ت خ→→داس→ت!او خ→واس→ت→ه اس→ت ك→ه شم→→ا  ẃام
^ م→ش→يẃ→→ت و اخ→تي→→ار و ان→تخ→→اب ب→اش→→ي→د ي→ع→ن→∂:  خ→→واس→→ت→→ار ب→→اش→→→ي→→د.م→ش→يẃ→→ت او ت→→ع→لẃ→ق گ→رف→ت→ه ك→ه شم→→ا دارا
ẃ→ك→∂ ب→→ه  ش→→م→→ا م→ج→ب→ور در ان→→ج→ام ك→ار ن→ي→ست→→ي→د! ول→∂ م→س→ت→ق→لẃ در ان→ج→ام آن ن→ي→ز ن→يس→→ت→ي→د! ب→→ل→ك→ه م→خ→ت→ار م→ت

مشيẃت خدا هستيد؛ همان گونه كه در گفتار امامان معصوم�آمده است: 
)؛۲  ґنẂي џرẂأم џنẂيџب ẁرẂأم Ẃن ґكџل џو џيض ґوẂفџال ت џو џرẂب џال ج)

^ بين اين دو مطلب است».  ^ مطلق؛بلكه مطلب∂ واسطه «نه جبر است و نه واگذار
در∑ حقايق عالم،حالوت∂ ديگر دارد 

 ẃ∂→دي→→ن و اس→ت→م→داد از ع→→ن→اي→ات ول ^ چ→→ه س→→→ع→→ادت→→م→→ن→→→دن→→د آن→ان ك→→ه ب→→ا ع→م→ل ب→ه دس→ت→ورات ع→الي→→ه
^ م→→→ع→→→رف→→→ت→→→ش→→→ان ب→→→اال رف→→→→ت→→→ه و ب→→→ه راس→→→ت→→→∂ ف→→→ه→→→→م→→→ي→→→دهان→→→د در ع→→→ال→→→م ح→→→→ق→→→اي→→→ق  ـ درج→→→→ه ـ ارواح→→→→ن→→→ا ف→→→داه  زم→→→→ان 
^ ب→رت→ر از آن→چه كه ما شناختهايم وجود دارد تا آنجا كه طعم و حالوت آن حقايق را هم  ديگ→→ر
^ ج→→→→→→→→→→→ان→→→→→→→→→→→→ش→→→→→→→→→→→ان چ→→→→→→→→→→→ش→→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→→دهان→→→→→→→→→→→→د و آن چ→→→→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→→→ان ك→→→→→→→→→→→ه در "م→→→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→→→اج→→→→→→→→→→→→اتال→→→→→→→→→→→→ع→→→→→→→→→→→ارف→→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→ن" ام→→→→→→→→→→ام  ب→→→→→→→→→→→ا ذائ→→→→→→→→→→→ق→→→→→→→→→→→→ه

اجدين�آمده است، م∂گويند:  ẃدالسẃسي
)؛  ґوبẀلẀقẂال ∂џلџع џ∑ґرẂكґذґب ґهامẂل ґاال џر ґواط џخ ￍذџلџما ا ∂ ґلهґا)

 ^ ^ ال→→→→→→ه→→→→→ام آف→→→→→ري→→→→→→ن ي→→→→→اد ت→→→→→و ب→→→→→→ر دله→→→→→ا تب→→→→→خ→→→→→→ش اس→→→→→ت ان→→→→→دي→→→→→ش→→→→→هه→→→→→ا ẃخ→→→→→→داي→→→→→ا! چ→→→→→ه ل→→→→→ذ»
صاحبدالن». 

)؛  џ−ґب ẂرẀق џبẂر ґش џب џذẂعџا џو џ−ґẃب Ẁح џمẂعџط џبџيẂطџما ا џو)
«چه دلنشين است طعم محبẃت تو و چه گواراست شربت قرب تو»! 

ا غالباҐ خبر از  ẃل→→يمو آشناست ام Ẃه→ґم→ا ب→ا طع→→م ق→ي→م→ه و ق→ورم→ه و ش→رب→→ت ب ^ ي→ال→→الس→→ف ك→→ه ذائق→→ه
اقل باورمان بشود كه  ẃخ→→دا و ش→→رب→ت ق→رب خ→→دا ن→داري→م!!ول→∂ چ→→ه خوب است كه حد ẃط→ع→ام ح→ب

                                                        
 .۳Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۱

 .۱⅛Ω＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۲



 ۱۳۳
 

هستند در ميان بندگان خدا اوج گرفتگان∂ در آسمان معرف↨ اهللا كه: 
م)؛   ґه ґبصارџا Ẃنџع Ẁطاء ґغẂال џف ґشẀك Ẃدџق)

«پرده از مقابل چشمشان برداشته شده است». 
)؛  ẂمẀهẀنẀي Ẃعџم ا ґهґوبẀب Ẃحџم Ẅ∂џلґا ґرџظￍالنґب Ẃتￍرџق џو)

«ديدگانشان با نگاه به جمال محبوبشان روشن گشته». 
)؛  ẂمẀهẀت џجارґت ґ↕ џر ґاالخґنيا ب الد ґعẂيџب ∂ґف Ẃت џحґب џر џو)

«با فروش دنيا به آخرت، تجارتشان سود فراوان كرده است». 
^ م→وẃاج مع→→ارف خ→ان→دان عل→→م و عص→→م→ت ج→ز م→شت∂  م→ا م→∂ت→رس→ي→م ب→م→ي→ري→م و از اي→ن دري→اه→→ا

^ نبريم.  الفاظ و مفاهيم بهرها
�؛۱   Ẁينґب ẀمẂال Ẁران Ẃس ẀخẂال џوẀه џ−ґأال ذل...�

چشم دل باز كن كه جان بين∂ 
به ما گفتهاند:وقت∂ به نماز م∂ايستيد،پيش از تكبير↕ االحرام و يا پس از آن بگوييد: 

 џن ґا م→џم→ا أن џو Ґي→ف→ا ґن џح џض ẂرџالẂ →→م→اواتґ وџ ا ￍال→س џرџط→џف ^ ґذ→ￍل→ґل џ∂→ ґه Ẃج џو Ẁت Ẃه→→ ￍج џو ∂→→ґẃ �إن
�؛۲   џين ґكґر ẂشẀمẂال

^ ك→→س→→∂ ك→→ردم ك→→→ه آس→→م→→انه→→→ا و زم→→ي→→ن را آف→ري→ده؛م→→ن در  ^ خ→→ود را ب→→ه س→→و «م→→ن رو
ايمان خود خالصم و از مشركان نيستم». 

^ ج→ان  ^ شم→→ا اي→→ن اس→ت ك→ه چ→ه→ره ẃ→→→ه ده→→→ن→→د ك→→ه وظ→→→يف→→ه ب→→ا اي→→ن دس→→ت→→ور خ→→واس→→ت→→→هان→→د ب→→ه م→→ا ت→→ن→→ب
^ از هرگونه  ^ آس→→م→ان و زمين قرار دهيد و با ايمان خالص عار ف→→→ري→→نن→→ده آ خ→ود را در مح→→اذات� 
^ حياتبخش او را در تمام ابعاد زندگ∂ خودتان پياده  ^ او ب→روي→د و برنامه ^ ب→ه س→→و ش→ر∑،رو
^ آسمانها و زمين، چه حكيمانه طرẃاح∂ كرده  ك→ن→ي→د.خ→وب بي→→ن→دي→→ش→ي→د و ب→→ب→ي→نيد آن طرẃاح نقشه

و چه شگفتانگيز آن را پياده نموده است: 
                                                        

 .۱Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ انعام،آيه＾۷۹.  ـ سوره ۲

� محاذات: مقابل. 



 ۱۳℮
 

 Ẃن→→→→ ґم ґم→→→→ن→→→→ Ẃح ￍال→→→→ر ґق→→→→Ẃل→→→→ џخ ∂→→→→ ґف Ẅ^ џر→→→→џم→→→→ا ت Ґب→→→→اق→→→→ا→→→→ ґم→→→→اوات＃ ط→→→→ џس џع→→→→Ẃب→→→→→ џس џق→→→→→џل→→→→→ џخ ^ ґذ→→→→→ￍال�
...�؛  تџفاوẀت＃

^ ي→ك→ديگ→→ر آف→ريد در حال∂ كه هيچ نقص و  «آن ك→س→∂ ك→→ه هف→→ت آس→م→ان را ب→→ر رو
^ نم∂بين∂...».  ^ در آفرينش و ẃعيب و تضاد
�؛۱   نẂ فẀطẀور＃ ґم Ẅ^ џرџت Ẃلџه џر џصџبẂال ґع ґج Ẃارџف...�

^ ع→ال→م ب→→چ→رخ→ان و ب→→ا دقẃ→→ت  ...ب→→→ار دي→→→گ→→ر ن→→→گ→→اه ك→→ن [ چ→→ش→→م ف→→ك→ر خ→ود را در ه→→م→ه ج→ا »
بنگر]آيا هيچ شكاف و اختالل و ناموزون∂ در جهان مشاهده م∂كن∂»؟! 

...�؛  ґنẂيџت ￍرџك џر џصџبẂال ґع ґج Ẃار ￍمẀث�
^ از  ^ عالم هست∂ بنگر[آيا در گوشها راҐ به سراپا ẃب→ار ديگ→→ر چ→ش→م ب→چ→رخ→ان و مكر»

آن، نقص∂ به چشم م∂خورد]...»؟ 
�؛۲   ẁير ґس џح џوẀه џو Ґئا ґخاس Ẁر џصџبẂال џ−Ẃيџإل ẂبґلџقẂن џي...�

«س→→ران→→جام چشمت در حال∂ كه خسته و ناتوان گشته [و از يافتن نقص و خلل در 
^ تو باز م∂گردد».  ^ جهان ناكام مانده] به سو سراپا

^ و ق→→→دم در  ^ آس→→→م→→→ان و زم→→→ي→→→ن ب→→→رو ^ اي→→→ن خ→→→دا آن→→→گ→→→اه ب→→→اورت م→→→∂ش→→→ود ك→→→ه اگ→→→ر رو ب→→→ه س→→→و
 ^ ^ زندگ∂ات تنظيم كرده به مرحله ^ را كه او برا ^ و برنامها راه∂ كه او نشان م∂دهد بگذار
 ^ ^ زن→→→دگ→→→∂ات ه→→→م→→ان→→ن→→د آس→→م→→ان پ→→ر از س→→ت→→ارهه→→ا اج→→→را درآور＾، آن روز خ→→→واه→→→∂ دي→→→د ك→→→ه ص→→→ح→→→ن→→→ه
^ زندگ∂ات ديده نم∂شود چرا  درخشان روشن گشته و كوچ−ترين نقص و خلل در سراپا
^ عالم خلقت، يك∂ است.آن  ^ او هم در بهساز ^ آسمان و زمين يك∂ است و برنامه كه خدا

برنامه اگر اجرا شود؛همه جا غرق در نور م∂گردد و ظلمت از همه جا رخت برم∂بندد. 
كيست محروم از ديدن جمال حق؟ 

^ بگو:  آر
نґيفاҐ...�؛  џح џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس џرџطџف ^ ґذￍلґل џ∂ ґه Ẃج џو ẀتẂه ￍج џو...�

                                                        
^ مل−،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾℮.  ۲



 ۱۳Ｑ
 

^ ج→ان→ت را در مح→→اذات او ق→رار ب→ده و ب→→ه راس→ت→∂ ق→دم در  →→ا راس→→ت ب→→گ→→و و ب→→هراس→ت→∂ چ→ه→ره ẃام
راه ب→→→گ→→ذار و ط→→ب→→ق ب→→رن→→ام→→→هاش ع→→م→→ل ك→ن وگ→رن→ه ت→ن→ه→ا اي→ن ال→→ف→اظ را ب→→ه زب→ان آوردن و قل→→ب→اҐ ب→→∂خ→ب→ر از 
آن ب→ودن و عم→→الҐ دي→→ن و ش→ري→ع→ت او را زي→ر پ→→ا ن→→ه→ادن؛ج→ز ظ→ل→م→ت و ن→ك→ب→ت و بدبخت∂ در زندگ∂، 

^ نخواهد داشت كه خودش فرموده است:  نتيجها
نẂكاҐ...�؛۱  џض Ґ↨ џيش ґعџم Ẁهџل ￍإنџف ^ ґرẂك ґذ Ẃنџع џضџرẂأع Ẃنџم џو�

^ خواهد شد...»!  ^ از من برگرداند، دچار زندگ∂ پيچيده و تنگ و دشوار «هر كه رو
^ خوش نخواهد ديد و پس از مرگ نيز:  در دنيا از هيچ چيز و هيچكس رو

�؛۲   Ẅ∂џمẂأع ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẁه Ẁر Ẁش Ẃحџن џو...�
«...كور و نابينا وارد محشرش م∂كنيم». 

آنگاه: 
يرا�Ґ؛  ґصџب ẀتẂنẀك Ẃدџق џو Ẅ∂џمẂأع ∂ґنџت Ẃر џش џح џمґل ґẃب џر џقال�

^ خدا! [من كه در دنيا چشمدار بودم] چرا اينجا نابينا محشورم كرد＾»؟!  «م∂گويد: ا
�؛۳   Ẅ∂سẂنẀت џمẂوџيẂال џ−ґذلџك џا و џ╫ي ґسџنџنا فẀآيات џ−Ẃتџأت џ−ґذلџك џقال�

^ م→ا ب→ه س→راغ→ت آم→د، ت→و آن→→ه→ا را  «[خ→→دا] م→→→∂گ→→وي→د:آر＾،در دني→→ا آي→ات و ن→ش→ان→→هه→→ا
[ن→→ادي→→ده گ→→رف→→ت→→→∂ و ب→→→ا ب→→→∂اعت→→ن→اي→→∂ از كن→→ارش→ان گ→ذش→ت→∂ و]ف→رام→وش ك→رد＾.ام→روز 

^ و از ديدن جمال حقẃ محروم م∂باش∂».  هم تو مورد ب∂اعتناي∂ قرار م∂گير
آن روز از ديدن آيات حق كور شد＾،امروز هم از ديدن جمال حق كور خواه∂ بود! 
 ^ ^ ع→→ج→ب! اي→ن ان→→س→ان ج→→اه→ل ن→ادان چ→ه ب→دب→خت→→∂ه→ا و ت→ي→رهروز＾ه→→ا ب→ا دس→ت خ→ودش ب→را ا
خ→→→→ودش ب→→→→→هوج→→→→ود م→→→→→∂آورد و دن→→→→ي→→→→→ا و آخ→→→→رت→→→→ش را ب→→→→ه ت→→→→→ب→→→→اه→→→→∂ م→→→→→∂ك→→→→ش→→→→د!!در ح→→→→→ال→→→→∂ ك→→→→ه خ→→→داي→→→ش 

م∂فرمايد: 
�؛℮   يم＃ ґوẂقџت ґن џس Ẃأح ∂ґف џسانẂن Ẃا اإلџنẂقџل џخ Ẃدџقџل�

                                                        
^ طه،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
ـ همان،آيات۱۲Ｑو⅛۱۲.  ۳

^ تين،آيه＾℮.  ـ سوره ℮



 ۱۳⅛
 

«م→→→→→ا ان→→→→س→→→→ان را در ب→→→→→ه→→→→ت→→→→ري→→→→→ن ش→→→→ك→→→→ل و م→→→→ع→→→→ت→→→→دلت→→→→→ري→→→→ن س→→→→اخ→→→→ت→→→→م→→→ان[از ل→→→ح→→→اظ ج→→→س→→→م→→→∂ و 
روح∂]آفريديم». 

استعداد و شايستگ∂ پرواز در آسمان قرب خدا را به او داديم. 
...�؛۱  Ґ↨џغẂب ґص ґاهللا џن ґم Ẁن џس Ẃأح Ẃنџم џو ґاهللا џ↨џغẂب ґص�

خواستيم كه شما رنگ خدا را كه همان رنگ توحيد و ايمان خالص است بپذيريد.آخر 
اش∂ م∂نمايد؟در  ẃاش عال∂تر از خدا نق ẃم∂كند و كدام نق ^ چ→→ه ك→→س∂ بهتر از خدا رنگآميز
^ ط→→رح ك→→رده و چ→→ه دل→→رب→→ا  ه→→→م→→→ي→→→ن ش→→→ك→→→ل و ص→→→ورت ظ→→→اه→→→ر خ→→→ود ب→→→ن→→→گ→→→ري→→→د و ب→→→ب→→→ي→→ن→→ي→→د چ→→ه زي→→ب→→ا ن→→ق→→ش→→ها
^ مناسب،  ^ نموده است!تمام اعضا و جوارح هر ي− در محلẃ مناسب با قدẃ و اندازه رنگآميز
^ چ→→ش→→م س→→ف→→ي→→د و وس→→ط آن م→→ردم→→−  ^ چ→→→ش→→→مه→→→ا اب→→روان،داخ→→ل ح→→دق→→ه ^ م→→→ن→→→اس→→→ب؛ب→→→اال ب→→→ا رن→→→گه→→→ا
مشك∂،بين∂ كشيده و دندانها سفيد و لبها سرخ؛از درون و بيرون همه چيز زيبا و بجا.آنجا 
عا رفته،به فساد و زشت∂  ẃا آنجا كه دست اين بشر پرمد ẃك→→ه دس→→ت خ→→دا رف→→ت→→ه همهاش زيباست ام
كشيده و انواع بيمار＾ها و نابهنجار＾ها را باعث شده است.هم صورت ظاهرش را از شكل و 
^ ان→→→س→→ان ان→→داخ→→ت→→ه،اف→→ي→→ون→→∂ و ه→→روئ→→ي→→ن→→∂ ك→→رده و... ه→→م ص→→ورت ب→→اط→→ن→→ش را ب→→ه ص→→ورت→→∂ ب→→دت→→ر از  ق→→→ي→→→اف→→→ه

صورت حيوانات دزد ب∂عفẃت ب∂شرم و حيا درآورده است.آر＾،قرآن م∂فرمايد: 
�؛   يم＃ ґوẂقџت ґن џس Ẃأح ∂ґف џسانẂن Ẃا اإلџنẂقџل џخ Ẃدџقџل�

م→→→ا ان→→→س→→→ان را در ب→→→ه→→→ت→→→→ري→→→ن ص→→→ورت از ج→→→س→→→م و روح آف→→→ري→→ده و ب→→ر اس→→اس ن→→ي→→ك→→وت→→ري→→→ن 
^ نموديم؛ول∂:  ساختمان پ∂ريز
�؛۲   џtґلґساف џلџف Ẃأس Ẁناه Ẃد џد џر ￍمẀث�

بر اثر بدعمل∂ها كه از او مشاهده كرديم، بر اساس سنẃت∂ كه داريم، او را به صورت: 
�؛  џينґلґساف џلџف Ẃأس�

«و پستترين پستها برگردانديم و در پايينترين منزلتها قرارش داديم». 
^ ان→ح→راف از ص→راط  ^ ك→→ه م→→→∂ت→→وان→→س→ت ت→ا اع→→ال ع→ل→ي→يẃ→ن ع→روج كن→→د،در ن→ت→يج→→ه اي→→ن م→→وج→→ود

                                                        
^ بقره،آيه＾۱۳۸.  ـ سوره ۱

 .Ｑ＾تين،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱۳۷
 

�؛نزول كرد و بدبخت هميشگ∂ گرديد.اين− اين ماييم و اين  џينґلґساف џلџف Ẃم→س→ت→ق→ي→م ال→ه→∂ به�أس
آي→→→ات ق→→رآن و ب→→ي→→ان→→→ات روش→→ن→→گ→→ر ام→→ام→→ان�؛ت→→ا چ→→ه م→→→ق→→دار از خ→→ود،اي→→م→→→ان ع→→م→→ل→→∂ ن→→ش→ان ب→→ده→ي→م و 
^ ن→ائ→→ل گ→ردان→يم.آنچه گفتن∂ بوده گفتهاند و ما را آگاه ساختهاند؛ آنچه  خ→ود را ب→ه سع→→ادت اب→د
^ عمل كه وضع ما  ^ عمل به دانستههاست و ايجاد محيط مناسب برا ك→م→ب→ود داري→م در م→رحله

فبار است.  ẃاز اين جهت بسيار تأس
^ بزرگان قوم،جوانانمان را دريابيم!  ا

ا يالالسف  ẃآسمان قرب خدا داريم ام ^ ^ پرواز به سو ج→وان→→ان→∂ ب→→س→يار پاكدل و آماده برا
^ روحش→→ان ب→ست→→ه ش→ده و از  ^ س→→ن→گ→ي→ن ب→ه پ→ا ^ ب→→ن→ده→ا ك→→ه در م→→ح→→ي→→ط ن→→ام→→ن→→اس→→ب→→→∂ گ→→ي→→ر ك→→ردهان→→د و پ→→ا
^ حادẃ جنس∂ را در جوانان از ي− سو و فراهم نبودن  پ→رواز ب→→ازش→→ان داش→ت→ه اس→ت!آي→ا شما غريزه
^ آت→→شاف→→روز زن→→ان و  ^ ش→→رع→→∂ و ط→→ب→→ي→→→ع→→∂ را از دي→→گ→→ر س→→و و ج→→ل→→وهگ→→ر＾ه→→ا وس→→→اي→→→ل ازدواج س→→→اده
 ^ دخ→ت→ران ت→وأم ب→ا ب→→∂حي→→اي→∂ روزاف→زون آن→ه→ا را در دان→→ش→گ→اهه→ا و ك→وچ→ه و ب→ازار و خي→→اب→انه→→ا از س→و
→→∂ م→→→∂ك→→→ن→→ي→→د و از ك→→→ن→→ار اي→→→نه→→ا، ش→→م→→ا م→→→س→→ئ→→ول→→ي→→ن ع→→→ال→→→∂م→→ق→→ام ب→→→ا ب→→→∂ت→→ف→→اوت→∂  ẃدي→→گ→→ر را خ→→→ي→→ل→→∂ س→→اده ت→→ل→→ق
م→∂گ→ذري→د؟!آن وق→ت ت→وقẃ→ع داري→د در م→م→لك→→ت آت→ش ف→→س→اد اف→روخ→ته نگردد و در همه جا امن و 

امان عموم∂ برقرار باشد؟! 
در ميان هـفت دريا تخـته بندم كـردهايد  

џر مكن   باز م∂گوييد: چاب− باش و دامن ت
^ منافقان مثل∂ زده است كه بايد در آن بينديشيم:  خداوند درباره

 џو Ẃم ґه ґورẀنґب Ẁاهللا џبџه џذ Ẁهџل Ẃو џما ح Ẃت џا أضاءￍمџلџف Ґنارا џدџقẂوџت Ẃاس ^ ґذￍال ґلџث џمџك ẂمẀهẀلџثџم�
�؛۱   џون Ẁر ґصẂبẀمات＃ ال يẀلẀظ ∂ґف ẂمẀهџك џرџت

آدم ب→ي→ن→واي→→∂ در مي→→ان ب→→ي→اب→→ان→∂ ه→ول→ن→ا∑ و شب ظلمان∂ گير كرده و باد و توفان از همه سو 
غ→وغ→ا م→∂ك→ن→د. او ب→ا ذلẃت و م→حن→→ت ف→راوان آت→ش→∂ م→→∂اف→روزد تا در پرتو روشناي∂ آن، راه را ببيند 
→→ا ه→مي→→ن ك→ه آت→ش شع→→ل→ه م→→∂كش→→د و چند قدم∂ از راه را روشن م∂كند،  ẃه ن→يف→→ت→د ام ẃو در چ→اه و در

                                                        
^ بقره،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱



 ۱۳۸
 

^ ت→→ن→→→د م→→∂وزد و آن ش→→ع→→ل→→→ه را خ→→ام→→وش م→→∂ك→→ن→→د؛آن ب→→ي→→چ→→→اره ب→→ار دگ→→ر در ظ→→ل→→م→→ت ف→رو  ن→→اگ→→ه→→→ان ب→→→اد
^ ظ→→ل→→م→→→ان→→∂  ^ خ→→→ود م→→→ح→→→روم م→→→∂گ→→→ردد.ح→→→ال،م→→→ا در ي→→→− چ→→→ن→→→ي→→ن دن→→→ي→→ا م→→→∂رود و از دي→→→دن پ→→→ي→→→ش پ→→→ا

توفان∂ گير كردهايم: 
 ґق ґواع ￍالص џن ґم Ẃم ґهґآذان ∂ґف ẂمẀهџعґأصاب џونẀلџع Ẃجџي ẁق Ẃرџب џو ẁد Ẃع џر џو ẁم→ات→Ẁل→Ẁظ ґي→ه→ ґف...�

...�؛۱  ґتẂوџمẂال џر џذ џح
 ^ →→ط→→انه→→ا و ش→→ي→→ط→→انص→→ف→→→ته→→ا بل→→ن→د اس→→ت.از راهه→→ا از ه→→م→→→ه ط→→رف داد و ف→→ري→→اد و ج→→ن→→→ج→→ال ش→→ي
^ جوانان از پسران و دختران ما گستردهاند و همچون  ^ اضالل و اغوا پيش پا گ→وناگون، دامها
^ توفان∂  →ت اس→الم→∂ را ه→دف گ→رف→ت→هان→د!م→ا در اين فضا ẃآت→شب→→ار،عق→→اي→د و اخ→→الق ام ^ ص→اعق→→هه→→ا
^ ب→راف→روزي→م و  م→→∂ك→→وش→→ي→→م ب→→ا ت→→ش→→ك→→ي→ل مج→→الس→→∂ ب→ه ن→ام "ق→رآن و ع→ت→رت" در ق→ل→ب و ج→ان خ→ود ن→→ار
^ خدا پيدا كنيم  ه به خدا و اوليا ẃا ت→ا م→→∂خ→واهي→→م ان→→دك→∂ ب→→ه خ→ود ب→→ي→اييم و توج→ ẃب→ين→→دوزي→→م ام ^ ن→ور
و ح→→→ال ت→→→وب→→→→ه و ان→→→→اب→→→ه در خ→→→ود ب→→→→هوج→→→ود آوري→→→م؛ ن→→→→اگ→→→→ه→→→ان ب→→از ع→→وام→→ل م→→ح→→رẃ∑ ش→→ه→→وات از گ→→ذرگ→→اه 
دي→→دن→→∂ه→→ا و ش→→ن→ي→دن→→∂ه→ا و گ→ف→تن→→∂ه→ا ه→م→چ→ون ت→وفان∂ مهيب بر افكار و احوال ما هجوم م∂آورند 
لẀمات＃ ال  Ẁظ ∂ґف Ẃم Ẁه џكџرџ مẂ وџ ت ґهґورẀنґب Ẁاهللا џب џه џذ� Ґدا ẃاند∑ را هم خاموش م∂كند و مجد ^ و آن ش→عل→→ه
�؛ما را در ميان ظلمتها رها م∂كنند و باز جاي∂ را نم∂بينيم.بارالها! تو به فريادرس:  џون Ẁر ґصẂ يẀب

چ→→→→راغ→→→∂ را در اي→→→ن ت→→→وف→→→ان ب→→→اد＾� ن→→→گ→→→ه دارم ب→→→ه چ→→→ن→→→دي→→ن اوس→→ت→→اد＾� 
^ عل∂ẃ مظلوم�با قبر حضرت زهرا�  نجوا

 ẃ∂→م→→→دي→→ن→→ه ك→→ه ت→→اري→→ك→→∂ ه→→م→→ه ج→→ا را م→→∂گ→→رف→→ت و چ→→ش→→مه→ا ب→ه خ→واب م→→∂رف→ت، ع→ل ^ ش→→به→→ا
^ كه كس∂ از محلẃ قبر آگاه  ا طور ẃم→ظ→ل→وم�ك→ن→ار ق→ب→ر ع→زي→ز ت→ازه از دس→ت رفت→→هاش م→→∂آم→→د ام
^ ع→ل→∂� را ن→ش→ن→ود.از دل م→→∂ج→وش→ي→د و م→→∂خروشيد و آرام ـآرام اش−  ^ گ→→ري→→ه ن→ش→ود و ص→دا

م∂ريخت و به زبان حال م∂گفت: 
 ẁ�↨ џوسẀ ب Ẃحџها مґ ـل∂Ẅ زџفџـرات џس∂ ع Ẃفџن � ґرات→џف →→عџ ال→→ز√ џم Ẃت→→ џجџر→→ џه→→ا خ→→→џ →→ت Ẃي→→џ ي→→ا ل

^ ك→→→اش! ج→→ان ع→→ل→→→∂ ب→→→ا  ^ ع→→→زي→→زم!ج→→ان ع→→ل→→→∂ ب→→→ا ن→→→ال→→→هه→→→اي→→→ش ح→→ب→→س ش→→ده؛ا ^ ف→→→اط→→م→→→ه ا »
                                                        

ـ همان،آيه＾۱۹.  ۱



 ۱۳۹
 

نالههايش از تنش بيرون م∂شد». 
 � Ґم→ا→ґẃل→→ џس→→Ẁم ґور→→Ẁ →→ب Ẁق→Ẃال ∂→→џل→→ џع Ẁت→→→ Ẃف→→џق џو ∂→→ґم→→ال �∂→→→→→ґ →→→→→واب џد∫ جẀر→→→→→→ џال ي џو ґب→→→→→ي→→→→→ب→→→→→→→ џح→→→→→→Ẃال џر→→→→→→Ẃ →→→→→→ب џق

ا تو جواب سالمم نم∂ده∂»!  ẃحبيبم، من سالم م∂كنم ام ^ «چه شده ا
→م�  Ẁك→ґواب→ џج→→ґل→∂ ب џف→→→Ẃي→→ џك џو Ẁب→→ي→→ب→→→ џح→→Ẃال џف→→ال � Ẁ→→→→→→→→→→→→→→→راب＃ لџ وџ ت ґن→→→→→→→→→→→→→→→→اد→→→→→→→→→→→→→→→→→ џج Ẁه→→→→→→→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→→→→→→→نџا ر→→→→→→→→→→→→→→→→→џ ن џا џو

^ ك→→→ه ب→→گ→→وي→→→∂ م→→→ن چ→→گ→→ون→→ه ج→→واب ب→→ده→م و ح→ال آن ك→→ه در م→→ي→ان  «آر＾،ت→→و ح→→ق دار
سنگها و خا∑ها خوابيدهام». 

دخ→→→ت→→→رش ح→→→ض→→→رت زي→→→ن→→→ب�ن→→→ي→→→ز ك→→→→ن→→→ار ن→→→ع→→→ش ب→→→∂س→→ر ب→→رادرش ب→→ا ق→→ل→→→ب→→∂ س→→وزان و چ→→ش→→م→→→∂ 
گريان م∂گفت: 

 ґضاءẂعџاال ẀعￍطџقẀم ґماء ґ ẃدẂالґب ẁلￍم џرẀم ẁنẂي џس Ẁهذا ح ! ґاهللا џلẀسو џيا ر
^ فـتاده به هـامـون حسين توست  اين كشـته

اين صيد دست و پا زده در خون حسين توست 
صلẃ∂ اهللا علي− يا موالنا يا اباعبداهللا الحسين؛ 

صلẃ∂ اهللا علي− و عل∂ االرواح الﾵẃ حلẃت بفنائ−؛ 
→ل لوليẃ− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ؛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱℮Ω
 

اعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱   
 џو Ґياґراب Ґداџب џز ẀلẂي ￍالس џلџمџت Ẃاحџها ف ґر џدџقґب ẁ↨џي ґدẂأو Ẃتџسال→→џف Ґم→→اء ґء≈ ￍال→س џن→ ґم џل џز→Ẃ۱۷ أن 

 Ẁبґر Ẃضџي џ−ґذلџك ẀهẀلẂث ґم ẁدџب џتاع＃ ز→џم Ẃأو ＃↨→џي→Ẃل→ ґح џغ→اء ґت Ẃاب ґار→→ￍال→ن ґﾭ ґه→Ẃي→џل→ џع џون Ẁد ґوق→Ẁي ￍ≈ ґم
 ẀثẀكẂمџيџف џاسￍالن ẀعџفẂن џا ما يￍأم џو Ґف→اء→ Ẁج Ẁب→џه Ẃذ→џي→џف Ẁد→џب ￍا ال→ز→ￍأم→џف џل→ ґب→اط→Ẃال џو ￍق→→џ Ẃ▲ا Ẁاهللا

 ۲۲۱ џثالẂم Ẃاأل Ẁاهللا Ẁبґر Ẃضџي џ−ґذلџك ґض Ẃر џالẂا ґﾭ
→ت→شان  ẃهه→ا و ن→ه→ره→ا ب→ه ق→در ظرف→ي ẃخ→→داون→→د از آس→→م→→ان آب→→∂ ن→→ازل ك→→رد و س→→ي→→الب از م→ي→ان در �
 ^ ات∂ كه در كورهها]برا ẃخود حمل كرد و از[فلز ^ ^ گ→ش→ت و س→پ→س س→ي→ل،ك→ف→∂ ب→اال آمده بر رو ج→ار
^ آن روشن م∂كنند نيز كفهاي∂ مانند آن  ب→ه دس→ت آوردن زي→نتآالت ي→ا وس→ايل زندگ∂،آتش رو
→→ا ك→→فه→→ا ب→→ه ب→→ي→رون پرت→اب  ẃو ب→→اط→→ل را اي→→نگ→→ون→→ه ب→→ي→→ان م→→∂ك→→ن→→د.ام ẃپ→→ي→→دا م→→∂ش→→ود؛خ→→دا م→→وق→→ع→→ي→→ت ح→→ق
م→→→∂ش→→→ون→→→د ول→→→∂ آن چ→→→ه ب→→→ه م→→→ردم س→→→ود م→→→∂رس→→→ان→→→د[آب ي→→ا ف→→ل→→زẃ خ→→ال→→ص]در زم→→ي→→ن م→→∂م→→ان→→د خ→→داون→→د 

اينچنين مثل م∂زند. 
محروميẃت انسان به سبب اتẃكال به غير خدا 

^ از آيات قرآن كريم بهمنظور تنزẃل دادن مطالب بلند معارف  خ→داون→→د ح→كيم در بسيار
џ→→→ل زدنه→→→ا در ت→→→ف→→ه→→ي→→م  →→ث џله→→→اي→→∂ م→→→∂زن→→د و ه→→م→→ي→→ن م→→→џ →→ث џو ن→→→زدي→→→→− ك→→→ردن آن→→→ه→→ا ب→→ه ف→→ه→→م و ف→→ك→→ر م→→ردم، م
^ اث→→ب→→→ات اي→→ن م→→ط→→→ل→→ب ك→→ه ت→→ك→→ي→→ه ب→→→ر غ→→ي→→ر خ→→→دا ت→→→ب→→اه→→∂  م→→→∂ك→→→ن→→د.م→→ث→→→الҐ ب→→را →→→∂ اي→→ف→→ا  ẃم→→ط→→الب، ن→→ق→→ش م→→ه→→م
ه و ع→→ل→→م و ق→→→درت خ→→ود ت→→ك→→ي→→ه ك→→ن→→د و ن→→ه م→→→∂ت→→وان→→د ب→→ه  ẃم→→∂آورد و ان→→س→→→ان، ن→→ه م→→→∂ت→→وان→→د ب→→→ه ح→→ول و ق→→و
ẃ→→→ك→→ال ب→→ه غ→→ي→→ر خ→→→دا م→→وج→→ب م→→ح→→روم→يẃ→ت ان→س→ان  دي→→گ→→ران ك→→→ه م→→ث→→ل خ→→ودش ه→→س→→ت→→→ن→→د دل→→گ→→رم ب→→اش→→د و ات

^ اثبات اين مطلب مثل م∂زند و م∂فرمايد:  م∂گردد، خدا برا
                                                        

^ رعد،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱



 ۱℮۱
 

 џو ҐتاẂي→џب Ẃت џذ→ џخ→→ￍات ґوتẀب→џكẂن→ џع→Ẃال ґل→џث џم џك џي→اء→ґل Ẃأو ґاهللا ґون Ẁد Ẃن→ ґوا م Ẁذ џخ→ￍات џي→ن ґذ→ￍال Ẁل→џث→џم�
�؛۱   џونẀمџل Ẃع џوا يẀكان Ẃوџل ґوتẀبџكẂن џعẂال ẀتẂيџبџل ґوتẀيẀبẂال џنџهẂأو ￍإن

«ك→→س→→ان→→∂ ك→→ه غ→→ي→→ر خ→→دا را ول→→∂ẃ و س→→رپ→→رس→→ت خ→→وي→ش اتẃ→خ→اذ ك→ردهان→د؛ م→ث→ل→ش→ان مث→→ل 
 ^ ^ خ→→→→ود خ→→→→ان→→→→ه م→→→→→∂س→→→→→ازد و س→→→س→→→تت→→→ري→→→ن خ→→→ان→→→→هه→→→→ا خ→→→ان→→→→ه ع→→→→ن→→→→ك→→→→ب→→→→وت اس→→→→ت ك→→→→→ه ب→→→→را

عنكبوت است اگر م∂دانستند». 
 ^ ^ از رم→→وز ح→→→ك→→ي→→م→→ان→→→ه ^ رم→→ز ^ ع→→→ن→→→ك→→→ب→→→→وت ن→→→ي→→→ز در ح→→→دẃ خ→→→ود ن→→→ش→→ان ده→→ن→→ده ه→→→ر چ→→→ن→→→→د الن→→→→ه
^ حشرات و حيوانات ديگر، بسيار سست  خ→ال→ق→ش م→∂ب→اش→د ول→∂ در ع→ي→ن ح→→ال ن→→س→بت به النهها
اس→ت و با ي− نسيم يا چند قطره باران متالش∂ م∂شود.مردم∂ هم كه در دنيا به غير خدا تكيه 
ك→→ردهان→→د، ت→→ك→→ي→→→هگ→→اه→→ش→→→ان ب→→س→→→ي→→ار س→→س→→ت ب→→ن→→ي→→→اد و در م→→ع→→رض ف→→ن→ا و زوال اس→ت و ت→→اب م→→ق→اوم→ت در 

^ خالẃق حكيم ندارد.  مقابل تقديرات كوبنده
џ→→ل س→اده و م→ح→س→وس، ب→ه ف→ه→م ن→زدي→− م→→∂ك→→ن→دو  →ث џخ→→داون→→→د م→→ت→→ع→→→ال اي→→ن ح→→ق→→ي→→ق→→→ت را ب→ا ي→→− م
^ ن→→ش→→→ان دادن اي→→ن ح→→ق→→ي→→ق→→ت ك→→ه ع→→→ال→→م→→→ان ب→→→∂ع→→م→→→ل م→→ح→→روم→→يẃ→→ت دارن→→د و از ع→→ل→→م→→ش→→→ان  ه→→→م→→→چ→→→ن→→ي→→ن ب→→را

џل م∂زند:  ^ نم∂برند مџث بهرها
 Ẁل→→→ ґم→→→ Ẃح→→→ џي ґم→→→ار→→→ ґح→→→Ẃال ґل→→→џث→→→ џم→→→џوه→→→ا ك→→→Ẁل→→→ ґم→→→ Ẃح→→→ џي Ẃم→→→џل ￍم→→→Ẁث џ↕را Ẃو→→→ￍوا ال→→→ت→→→Ẁل→→→ ґẃم→→→ Ẁح џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال Ẁل→→→→џث→→→→ џم�

فاراҐ...�؛۲  Ẃأس
ا  ẃآن→ان ك→ه ب→→ار ع→ل→م[ب→→ه اح→ك→ام و معارف]تورات[كتاب آسمان∂]را بر دوش خود گرفتهاند ام
ثџلشان مثل االغ∂ است كه كتابهاي∂[از علوم]بر  џق نم→→∂ب→خ→ش→ن→د،اي→→ن→ان م→→ ẃدر م→→ق→ام ع→م→ل، ب→ه آن ت→→ح→ق
^ نم∂برد جز  دوش خ→ود ح→م→ل م→→∂ك→ن→د... ك→ه ب→→دي→ه→∂ اس→→ت آن ح→ي→وان از آن هم→→ه ك→→ت→اب، ب→ه→رها

سنگين∂ بار. 
→→→→→ق ب→→→→ـ→→→→ود ن→→→→ـ→→→→ه دان→→→→ش→→→→→م→→→ن→→→د�  ẃچ→→→→→ارپ→→→→→اي→→→→→→∂ ب→→→→→ـ→→→→→ر او ك→→→→→ت→→→→→اب→→→→→→∂ چ→→→→→ن→→→→د� ن→→→→ـ→→→→ه م→→→→ح→→→→ق
ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ر او ه→→→→→→→ي→→→→→→زم اس→→→→→→ت ي→→→→→→ا دف→→→→→→ت→→→→→→ر� آن ت→→→ه→→→→∂ م→→→غ→→ز را چ→→ه ع→→ل→→م و خ→→ب→→ر� 

^ آن ح→→→ي→→→وان ف→→→رق ن→→→م→→→→∂ك→→→→ن→→→د ك→→→ه س→→→ن→→گ ب→→ارش ك→→رده ب→→→اش→→ن→→→د ي→→→ا ك→→→ت→→اب.م→→ردم→→∂ ه→→م ك→→ه  ب→→→را
                                                        

^ عنكبوت،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۱
 .Ｑ＾جمعه،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱℮۲
 

→→ا در م→→ق→ام عم→→ل از آن هم→→ه  ẃع→→الم→→ن→د و مط→→الب ع→ل→م→∂ بس→→ي→ار در ف→ك→ر و ذه→→ن خ→وي→→ش ان→→ب→اشت→→هان→→د ام
علوم ب∂بهرهاند، در روز جزا جز سنگين∂ بار مسئوليẃت در نزد خدا نصيب∂ نخواهند داشت. 

^ ب→→→رك→→→ات  گ→→→→اه→→→→→∂ م→→→→∂خ→→→→واه→→→→د اث→→→→ب→→→→→ات ك→→→→ن→→→→→د ك→→→→ه ان→→→→ف→→→→→اق در راه خ→→→→دا در دن→→→→→ي→→→→ا و آخ→→→→→رت دارا
فراوان∂ خواهد بود؛ اين گونه مثل م∂زند: 

 џلґناب џس џع→Ẃب→ џس Ẃتџت џب→Ẃأن ＃↨→ￍب џح ґل→џث→ џم џك ґاهللا ґي→ل→ ґب→ џس ґﾭ Ẃم→ Ẁه→џوال→Ẃأم џونẀق ґف→Ẃن→Ẁي џي→ن ґذ→ￍال Ẁل→џث→џم�
...�؛۱  ＃↨ￍب џح Ẁ↨џائ ґم ＃↨џلẀبẂن Ẁس ґẃلẀك ∂ґف

^ اس→→ت ك→→→ه در زم→→ي→→ن  →→→ث→→ل ب→→ذر џل م→→→ردم→→→→∂ ك→→→→ه ام→→→وال خ→→ود را در راه خ→→دا ان→→ف→→اق م→→→∂ك→→→ن→→ن→→د م→→→џ →→→ث џم
اف→→ش→ان→ده م→∂ش→ود و از ي→→− ح→بẃ→ه،ه→ف→ت خ→وش→ه م→∂روي→د و در ه→→ر خ→وش→ه،ص→د ح→بẃ→ه و در ن→ت→يج→→ه،ي→→− 

ẃه م∂شود.  ẃه تبديل به هفتصد حب حب
در قرآن از اين گونه مثلها زياد داريم؛بعد م∂فرمايد: 

�؛۲  џون Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل ґاسￍلنґها لẀب ґر Ẃضџن ẀثالẂم Ẃاأل џ−Ẃلґت џو...�
^ م→→ردم م→→→∂زن→→ي→→→م ب→→ه اي→→→ن م→→ن→→ظ→→ور ك→→→ه در آن→→ه→→→ا ب→→→ي→→ن→→دي→ش→ن→د[و  ...م→→ا اي→→→ن م→→ث→→→له→→→ا را ب→→را »

حقايق را بفهمند]». 
ر نم∂شود  ẃگنج، ب∂رنج ميس

^ است و آن اين  ^ نش→→ان دادن ح→ق→ي→ق→ت ديگر ^ ك→ه ام→روز م→→∂خ→وان→ي→م ب→را ح→ال،اي→→ن آي→→ها
ك→ه عالم دنيا،عالم اختالط و امتزاج است.حقẃ و باطل در اين عالم مخلوطند و شناختن آن دو 
ب→→سيار الزم  ن�و هشيار＾  ẃر ن→م→∂ش→ود.ت→فط→→ ẃو ج→دا ك→ردنش→→ان از ي→→ك→دي→→گ→ر ب→→ه س→ادگ→∂ و آس→ان→∂ م→ي→س
^ از م→→ردم م→→ج→ذوب ب→اط→→ل  اس→→ت ت→→ا آدم→→∂ ح→→→ق را از ب→→اط→→ل ت→→م→→ي→→ي→→ز ن→→م→→وده و دن→→→ب→→ال آن ب→→رود.ب→→س→→→ي→→ار
م→→∂ش→→ون→→د ب→→ه خ→→→ي→→ال اي→→ن ك→→ه ح→→ق اس→→ت و س→→ر از ت→→ب→→→اه→→∂ در م→→∂آورن→د! ح→كم→→ت خ→دا چ→ن→ي→ن اق→ت→ض→ا 
^ اخ→ت→ي→ار، در ع→ال→م اخت→→الط،م→ورد آزم→اي→ش و اختبار قرار  ك→رده ك→ه ان→→س→ان را ب→ا داش→ت→ن خص→→يص→→ه
→ان اغ→وا و اض→→الل وا دارد ت→→ا ب→ه م→→ق→ام→→ات ع→→الي→→هاش ب→رس→ان→→د  ^ ب→→→ا ش→→ي→→ط→→→ان ق→ه→رم ده→→د و او را ب→→ه م→→→ب→→ارزه

                                                        
^ بقره،آيه＾۱⅛۲.  ـ سوره ۱
^ حشر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲

ن: هوشمند＾.  ẃتفط �



 ۱℮۳
 

ك→ه راه ت→ك→ام→→ل در اي→ن ع→ال→→م،م→ن→ح→ص→ر ب→ه ه→→م→ي→ن راه اس→→ت و آن→ان ك→ه ب→ه آن م→ق→ام→→ات رس→→يدهاند، از 
^ جز اين نداريم كه خود را با همين جريان عالم منطبق سازيم  ه→م→ي→ن راه رف→تهاند! ما هم چارها
اع→مẃ از اي→ن ك→ه ب→ه رم→ز حك→→م→ت خ→ال→ق آن پ→∂ ب→ب→ري→م ي→ا ن→ب→ري→م.او حك→→م→ت→ش ن→ام→ت→ن→اه∂ است و ما را 
ت→→وان→→اي→→∂ اي→→ن ن→→ي→→س→→→ت ك→→→ه اح→→اط→→ه ب→→ر ح→→ك→→م→→ت او پ→→ي→→→دا ك→→ن→→ي→→م.م→→ا ه→→م→→ي→→ن ق→→در اج→→م→االҐ م→→∂دان→ي→م ك→→ه او 
 ^ ^ كمال مطلوب برا ح→ك→ي→م اس→ت و ن→س→ب→ت ب→ه م→خ→ل→وق→ات خود رحيم است و راه حركت به سو
 ^ ^ تشخيص حق از باطل نيز در عين توأم بودن با دشوار＾ها، برا ه→م→ه ك→س ب→از اس→ت و مس→→ئله
ر نم∂شود و بهشت جاودانه به  ẃه ب→→دي→ه→∂ اس→ت ك→ه گ→ن→ج، ب∂ رنج ميس→→ẃ ه→م→ه امك→→انپ→ذي→ر اس→ت.ال→ب→ت

ل سخت∂ها دارد كه خدا فرموده است:  ẃدست آوردن، نياز به تحم
 џم→→џل→→ Ẃع→→ џي џو Ẃم→→→Ẁك→→→Ẃن→→→ ґوا م Ẁد→→→ џج→→→اه џي→→→ن ґذ→→→ￍال Ẁاهللا ґم→→→џل→→→ Ẃع→→→ џا ي→→→ ￍم→→→џل џو џ↨→→ ￍن→→→ џج→→→Ẃال →→→لẀ→→→وا  Ẁخ Ẃد→→→џت Ẃأن Ẃم→→→Ẁت→→→Ẃب→→→ ґس→→→ џح Ẃأم�

�؛۱  џين ґرґاب ￍالص
^ اس→الم و اي→م→ان] داخ→ل ب→ه→ش→ت خ→واه→ي→د ش→د  ع→ا ẃآي→→→ا پ→→ن→→داشت→→هاي→د [ك→→ه ب→ه ص→رف اد»
ق عين∂ نيافتهاند و صبر و جهاد در  ẃدر ح→ال→∂ ك→→ه ه→ن→وز مج→→اه→دان و ص→اب→رانتان تحق

راه خدا از خود نشان ندادهاند». 
قاناҐ...�؛۲  ẂرẀف ẂمẀكџل Ẃلџع Ẃجџي џوا اهللاẀقￍتџت Ẃإن...�

^ ف→→→→رق→→→→ان و  «...اگ→→→→→ر راه ت→→→→→ق→→→→→وا و پ→→→→→روا داش→→→→→ت→→→→→ن از خ→→→→→دا پ→→→→→→ي→→→→ش ب→→→→→گ→→→→ي→→→→ري→→→→د،خ→→→→دا ن→→→→ي→→→→رو
تشخيص حق از باطل را به شما عنايت م∂كند...». 

...�؛۳  Ẁاهللا ẀمẀكẀمґẃل џعẀي џو џوا اهللاẀقￍات џو...�
«...شما متẃق∂ باشيد، خدا عالمتان م∂كند...». 

^ در ق→→→ل→→→→ب آدم م→→→→∂اف→→→ك→→→→ن→→→د ك→→→ه آدم→→→∂ در پ→→→رت→→→و آن ن→→→ور، ف→→→→ارق ب→→→ي→→→ن ح→→قẃ و ب→→اط→→ل  ت→→→ق→→→وا ن→→→ور
 Ґماẃم→∂ش→ود.م→س→ي→ر ع→ال→م ش→دن و پ→→∂ ب→ردن ب→ه ح→قايق و سرانجام بهشت∂ شدن،مسير تقواست و مسل
^ م→→→→→→→∂خ→→→→→→واه→→→→→→ي→→→→→→→د ب→→→→→→ه دس→→→→→→ت آوري→→→→→→→د، چ→→→→→→ق→→→→→→→در خ→→→→→→ون دل  ^ ص→→→→→→د م→→→→→→ت→→→→→→ر رن→→→→→→→ج دارد.ش→→→→→→م→→→→→→ا ي→→→→→→→− خ→→→→→→ان→→→→→→→ه

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱℮۲.  ـ سوره ۱

^ انفال،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۲۸۲.  ـ سوره ۳



 ۱℮℮
 

م∂خوريد! آيا به دست آوردن بهشت∂ كه: 
...�؛۱  Ẁض ẂرџالẂ ماواتẀ وџ ا ￍا السџه Ẁض Ẃرџع...�

ل رنج  ẃوس→ع→ت است... احتياج به تحم ^ ...ب→ه وس→ع→ت ت→→م→ام آس→م→انه→→ا و زم→ي→ن دارا
و تعب ندارد؟! 

^ نفسان∂،منشأ فساد  ^ از خواهشها پيرو
^ ن→→وران→→∂ از ح→→ض→رت ام→ام ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن�  ^ ش→→ري→→ف، اي→→ن چ→→ن→→د ج→→م→→ل→→→ه در ن→→ه→→→جال→→ب→→→الغ→→→ه

آمده است: 
 џو ґاهللا Ẁابџت ґا كџيهґف Ẁفџال џخẀي Ẁع џدџتẂبẀت ẁامџك Ẃأح џو ẀعџبￍتẀت ẁاءџوẂأه ґ џT→ґف→Ẃال ґوع→Ẁق Ẁو Ẁء Ẃدџا ب→ џم→ￍن ґ؛ (إ( ґاهللا ґين ґد ґرẂي џغ Ẅ∂џلџع Ґاال џج ґر ẁال џج ґا رџهẂيџل џع Ẅ∂ￍلџوџت џي
^ ن→ف→س→ان→∂ و  ^ از خ→واه→→شه→→ا ه→→م→→ان→→ا م→→ن→→ش→→→أ ف→→ت→→ن→→→هه→→ا و ف→→س→→اده→→→ا[در م→→ي→ان م→ردم]پ→ي→رو »
ص→دور اح→ك→ام خ→→الف ش→رع و ن→اس→ازگ→→ار ب→ا ك→ت→اب خ→دا[ق→رآن]اس→ت.گ→روه→→∂ زم→ام 
^ ني→→ز از آنه→→ا  ح→→ك→→وم→→ت م→→خ→→ال→→ف ب→→→ا دي→→→ن خ→→دا را ب→→→ه دس→→ت م→→→∂گ→→ي→→رن→د و گ→روه دي→گ→ر

فرمان م∂برند[در نتيجه فتنه و فساد در ميان مردم شايع م∂شود]». 
 ￍأن Ẃوџل џو џي→ن ґاد→џت Ẃر Ẁم→Ẃال ∂џل→ џع џف Ẃخ џي Ẃمџل ґẃق→ џحẂال ґاج џز→ ґم Ẃن ґم џص→џل→ џخ џل→ ґاط→џب→Ẃال ￍأن Ẃو→→џل→→џف)

)؛  џين ґدґانџعẀمẂال Ẁن ẀسẂأل ẀهẂن џع ẂتџعџطџقẂان ґل ґاطџبẂال ґسẂبџل Ẃن ґم џصџل џخ ￍق џحẂال
«ح→ال،اگ→ر ب→اط→ل با حق در هم نم∂شد،راه حق بر طالبانش پوشيده نم∂ماند و اگر 
ح→→→قẃ در م→→→ي→→→ان ب→→→اط→→→ل پ→→→ن→→→ه→→→ان ن→→→م→→→→∂گ→→→ش→→→ت،دش→→→م→→→ن→→→ان ه→→ي→→→چگ→→اه ن→→م→→→∂ت→→وان→→س→→ت→→ن→→د زب→→ان ب→→ه 

بدگوي∂ از حق بگشايند». 
 ∂ґلẂوџت Ẃسџي џ−ґالџن Ẁهџف ґان џج џزẂمẀيџف ẁثẂغ ґا ض џذџه Ẃن ґم џو ẁثẂغ ґا ض џذџه Ẃن ґم Ẁذ џخ Ẃؤ→Ẁي Ẃن→ ґك→џل џو)

)؛۲   Ẅ∂џن Ẃس ẀحẂال ґاهللا џن ґم ẂمẀهџل Ẃتџقџب џس џين ґذￍو ال ẀجẂن џي џو ґهґائџيґل Ẃأو Ẅ∂џلџع ẀانџطẂي ￍالش
^ از ب→اط→ل م→→∂گ→ي→رند و با هم م∂آميزند؛در  ^ از ح→ق و ش→اخ→→ها «ول→ك→ن چ→ون ش→اخ→→ها
^ ش→→→ي→→→ط→→→ان ب→→→از م→→→→∂ش→→ود و ب→→اط→→→ل را ب→→→ه  ^ وس→→→وس→→→هه→→→ا اي→→→ن م→→→وق→→→ع اس→→→ت ك→→→ه م→→→ي→→→دان ب→→→را

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۳۳.  ـ سوره ۱

 .ＱΩ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲



 ۱℮Ｑ
 

^ دش→→→م→→→→ن→→→ان دي→→→→ن ب→→از  ص→→→ورت ح→→→ق ج→→→ل→→→وه م→→→→∂ده→→→د و ق→→→ه→→→راҐ راه ب→→→دگ→→→وي→→→∂ از ح→→→ق ب→→→را
م→∂ش→ود و ت→نها كسان∂ كه لطف خدا شامل حالشان گشته، از اضالل شيطان نجات 

م∂يابند»! 
حاصل اين كه در اين عالم طبيعت،نور و ظلمت درهمند؛شب و روز دنبال هم م∂آيند 
^ كه با هم دارند بر سر ي− بوته كنار هم نشستهاند. باغبان  ẃو م∂روند؛گل و خار در عين تضاد
^ لطيف گل م∂آيد كه بشكفد و  ل زحمات فراوان، گلستان∂ احداث م∂كند. تا غنچه ẃبا تحم
^ خ→→→→→ش→→→→→ن از ك→→→→→ن→→→→→ارش س→→→→→ر م→→→→→∂ك→→→→→ش→→→→→د و او را  ^ ب→→→→→→ه ص→→→→→→ورت ب→→→→→→اغ→→→→→→ب→→→→→→ان ب→→→→→→زن→→→→→→د،ن→→→→→→اگ→→→→→→ه→→→→→→ان خ→→→→→ار ل→→→→→→ب→→→→→→خ→→→→→→ن→→→→→→د
^ م→→→ن درس→→→ت  ^ ام→→→ان!اي→→→ن گ→→→ل→→→س→→→ت→→→ان ب→→→را ^ گ→→→→ل ه→→→→ر چ→→→→ه ف→→→→ري→→→→اد ب→→→→رآورد: ا م→→→→∂آزارد!ح→→→→ال، آن ب→→→→وت→→→→ه
شده،تو غاصبانه كنار من نشسته آزارم م∂ده∂،او اعتنا به حرفش نم∂كند و با خشونت تمام 
ـ  م  ẃـ ظلمت مجس ـ با معاويه  م  ẃـ نور مجس م→→∂ك→→وش→→د ت→→ا ري→→شهاش را بخشكاند.حضرت امير� 
كنار هم قرار گرفتند و هر دو به عنوان ول∂ẃ امر مسلمين شناخته شدند و مردم به هر دو گفتند: يا 
ه→→→→→م→→→→ه چ→→ي→→ز ب→→ا ه→→م  ل→→→→→م مџ→→→زج� اس→→ت و  →→ل→→ط� و ع→→ا џام→→→ي→→→رال→→→م→→→ؤم→→→ن→→→ي→→→ن!اي→→→ن وض→→→ع ع→→ال→→م دن→→ي→→اس→→ت ك→→ه ع→→ال→→م خ

ا عالم آخرت،عالم فصل و عالم جداي∂ حقẃ از باطل است.  ẃمخلوط و ممزوج است ام
يقاتاҐ �؛۱  ґم џكان ґل ẂصџفẂال џمẂوџي ￍإن�

�؛۲   џينґل ￍو Ẃاأل џو ẂمẀناكẂعџم џج ґل ẂصџفẂال ẀمẂوџهذا ي�
روز قيامت در عين اين كه يومالجمع است: 

�؛۳  يقاتґ يџوẂم＃ مџعẂلẀوم＃ ґم Ẅ∂إل џونẀوعẀم Ẃجџمџل � џين ґر ґخ Ẃاآل џو џينґل ￍو Ẃاأل ￍإن ẂلẀق�
در عين حال يوم الفصل است: 

�؛℮  ґيهґنџب џو ґهґتџب ґصاح џو � ґيهґأب џو ґهґẃمẀا џو � ґيه ґأخ Ẃن ґم Ẁء ẂرџمẂال رґف џي џمẂوџي�
                                                        

� خلط: مخلوط. 
� مزج: ممزوج. 

^ نبأ،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱
^ مرسالت،آيه＾۳۸.  ـ سوره ۲
 .ＱΩواقعه،آيات۹℮و ^ ـ سوره ۳
^ عبس،آيات℮۳تا⅛۳.  ـ سوره ℮
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آن روز همه از هم م∂گريزند؛پدر از پسر،برادر از برادر،زن از شوهر. 
...�؛۱  ẂمẀهџنẂيџب џسابẂال أنџف ґور الص ∂ґف џخґفẀإذا نџف�

ب∂ از بين م∂رود...ديگر كس∂ به داد  џسџ ^ ن در ص→ور ك→→ه دم→يده شد،تمام رابطهها
كس∂ نم∂رسد! 

مثال قرآن در اختالط حقẃ و باطل در اين عالم 
^ نشان دادن جريان  ^ "رعد" هم برا ^ مباركه ^ مورد بحث از سوره ^ شريفه ح→ال،آي→→ه

اختالط حقẃ و باطل در اين عالم،مثل م∂زند و م∂فرمايد: 
ها�؛  ґر џدџقґب ẁ↨џي ґدẂأو Ẃتџسالџف Ґماء ґماء ￍالس џن ґم џل џزẂأن�

^ ب→زرگ و  هه→→ا و گ→وداله→ا و ن→ه→ره→ا ẃ[خ→→دا] از آس→→م→→ان آب→→→∂ ن→→ازل ك→→رد و [آن آب در م→→ي→ان در
و ج→→ري→→ان اف→ت→اد و] ه→ر ك→دام از آن ن→ه→ره→ا ب→→ه ق→در ظ→رف→ي→ت خ→ود از آن آب پذيرا  џ→الن�  →ي џك→وچ→− ب→ه س
^ از  ^ آب،قشر ^ هم غلتنده ش→دن→د و ط→ب→ي→ع→∂ است كه بر اثر فشار سيالب و برخورد امواج رو

^ آب را م∂پوشاند.  كف توليد م∂شود و رو
بџداҐ رابґيا�Ґ؛  џز ẀلẂي ￍالس џلџمџت Ẃاحџف�

«سيل، كف باال آمده را بر دوش خود بر م∂دارد». 
^ مرتفع∂ قرار گرفته.  џد يعن∂ كف؛ راب∂ يعن∂ باال آمده و در نقطه ب џز
�؛  ẀهẀلẂث ґم ẁدџب џتاع＃ زџم Ẃأو ＃↨џيẂل ґح џغاءґتẂاب ґارￍالن ∂ґف ґهẂيџل џع џون ẀدґوقẀا يￍم ґم џآتش نهاده و �و ^ ^ ه→→م م→ان→→ن→د زب→د آب در م→ورد ف→ل→زẃات كه آن را در ميان كوره زب→د دي→گ→ر

ذوب م→→∂ك→→ن→ن→د پ→دي→د م→→∂آي→→د ت→ا زين→→تآالت م→ان→ن→د ط→→ال و ي→ا وس→اي→ل زن→دگ→∂ م→ان→→ن→د آه→ن ب→→ه دست 
^ ذوب ش→→→دن ب→→→ي→→→ن دو  آورن→→→→د.آن ط→→→→ور ك→→→→→ه از آي→→→→ه اس→→→→ت→→→→→ف→→→→اده م→→→→→∂ش→→→→ود، ف→→→→ل→→→→ز را در م→→→→ي→→→→→ان ك→→→وره ب→→→را

^ زيرين و رويين آتش قرار م∂دهند.  طبقه
�؛  џل ґباطẂال џو ￍق џحẂال Ẁاهللا Ẁبґر Ẃضџي џ−ґذلџك�

«خدا موقعيẃت حقẃ و باطل را اينچنين بيان م∂كند». 
                                                        

 .۱Ω۱＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۱
^ شدن.  يџالن: جار џس �
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→→ا ب→→اط→→ل  ẃزي→→→ن→→→→تب→→→خ→→→ش در زن→→→دگ→→→→∂ اس→→ت ام ^ » ه→→→م→→→ان→→→→ن→→→د آب ح→→→→ي→→→اتب→→→خ→→→ش و ط→→→→ال ẃك→→→ه «ح→→→ق
^ ف→→→ل→→→زẃ مẀ→→→→ذاب اس→→→→ت ك→→→→ه ف→→→اق→→→د ه→→→رگ→→→ون→→→ه ارزش ب→→→وده و دور  ^ س→→→ي→→→ل و ك→→→ف رو ه→→→→م→→→→ان→→→→→ن→→→→د ك→→→→ف رو

ريختن∂ است: 
�؛  ґض ẂرџالẂ نẂفџعẀ النￍاسџ فџيџمẂكẀثẀ فґ∂ ا џا ما يￍأم џو Ґفاء Ẁج Ẁبџه Ẃذџيџف Ẁدџب ￍا الزￍأمџف�

ا آنچه كه نافع به حال مردم  ẃپرتاب شدن! ام ^ «زب→د از بي→→ن م→→∂رود؛آن هم به گونه
است، در زمين باق∂ ماند». 

 ^ →ت→اҐ پ→وش→ان→→ده و رق→صك→→ن→ان ج→ل→و م→→∂رود چن→→د ẃآب ك→→ه ت→→م→→ام س→→ط→ح آب را م→وق ^ ك→→ف رو
ا آب كه  ẃپرتاب م∂شود!ام ^ ن→م→∂گ→ذرد ك→ه ب→ا تابش خورشيد و وزش باد م∂خشكد و به كنار
^ ح→→→ي→→ات آدم→→ي→→→ان اس→→→ت در اع→→م→→اق زم→→ي→→ن ف→→رو م→→∂رود و ب→→ه ص→→ورت چ→→اهه→→→ا و چ→→ش→→م→→→هه→→ا و  وس→→ي→→ل→→→ه

قناتها در اختيار آدميان قرار م∂گيرد. 
�؛   џثالẂم Ẃاأل Ẁاهللا Ẁبґر Ẃضџي џ−ґذلџك�

^ تفهيم مطالب عال∂]اين گونه مثلها م∂زند».  «خدا[برا
^ به حركت درآوردن عقل انسان  بيان مثال در قرآن برا

در آيات ديگر م∂خوانيم: 
�؛۱   џون Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل ґاسￍلنґها لẀب ґر Ẃضџن ẀثالẂم Ẃاأل џ−Ẃلґت џو...�

^ مردم م∂زنيم؛ شايد بينديشند».  «...و اين مثلها را برا
�؛۲   џون Ẁرￍك џذџت џي ẂمẀهￍل џعџل ґاسￍلنґل џثالẂمџ Ẃاال Ẁاهللا Ẁبґر Ẃضџي џو...�
ر شوند»!  ẃمردم مثلها م∂زند؛ شايد متذك ^ «...و خدا برا
ما اين مثلها را از سيل و زبد و مورچه و عنكبوت و پشه م∂زنيم. 

↨Ґ فџما فџوẂقџها...�؛۳  џوضẀعџما ب Ґالџثџم џبґر Ẃضџي Ẃأن ∂ґي Ẃحџت Ẃسџال ي џاهللا ￍإن�
ل  ẃتف→→هي→→م م→ردم مثل به پشه و غير آن بزند و حقايق عاليه را تنز ^ خ→دا از اي→ن اب→ا ن→دارد ك→→ه ب→را

                                                        
^ حشر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱

 .۲Ｑ＾ابراهيم،آيه ^ ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۳
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داده و ب→ه ف→كر و فهم آدميان نزدي− كند تا بينديشند و عقل و فكر خود را به حركت درآورند 
^ از آن  ع∂ پيرو ẃو از ف→ه→م ي→− مط→→ل→ب، دهه→ا و ص→ده→→ا م→طل→→ب دي→گ→ر ب→→فهمند.آخر مگر نه ما مد
^ ه→س→تيم كه فرمود: رسول خدا�در لحظات آخر عمر شريفش مرا در آغوش  ب→زرگم→رد
ك→→→ش→→→ي→→→→د و ه→→→زار ب→→→اب ع→→→ل→→→م ب→→→→ه م→→→ن آم→→→وخ→→→ت ك→→→ه از ه→→→ر ب→→→→اب آن ه→→زار ب→→→اب دي→→گ→→ر ب→→ه روي→→م گ→→ش→→وده 
ش→→د.ي→→ع→→ن→→∂ ش→→→م→→ا ه→→م ك→→ه دن→→→ب→ال م→ن ه→ست→→ي→د، در م→س→ي→ر ع→ل→وم م→ت→ح→رẃ∑ و م→ت→ك→ام→ل ب→اش→→ي→د، ن→ه راك→د و 

متوقẃف!! 
بџر؛استقرار ياد خدا در دل،مقصد  Ẃع џاعمال عباد＾،م

قرآن هم م∂فرمايد: 
�؛۱   ґصارẂب Ẃاأل ∂ґولẀوا يا ا Ẁرґبџت Ẃاعџف...� 

^ چشمداران»!  «...اعتبار كنيد ا
^ آن ع→→→→ب→→→→ور ك→→→→ردن و ب→→→→→ه چ→→→→ي→→→→ز دي→→→→گ→→→→ر  ^ را م→→→→ع→→→→ب→→→→→ر ق→→→→رار دادن و از رو «اع→→→→→ت→→→→→ب→→→→ار» ي→→→→ع→→→→ن→→→→→∂ چ→→→→ي→→→→ز
رس→→ي→→دن.دن→→→ي→→ا م→→ع→→ب→→ر اس→→ت و آخ→→→رت، م→→ق→→→ص→→د!م→→ث→→له→→ا ك→→ه زده م→→→∂ش→→ود م→ع→ب→ر اس→→ت و در∑ ح→→ق→اي→ق 
ع→→→→→ال→→→→→ي→→→→→→ه،م→→→→→ق→→→→→ص→→→→→د!ت→→→→م→→→→ام ظ→→→→واه→→→→ر دي→→→→ن→→→→∂ از ن→→→→→م→→→→از و روزه و ح→→→→جẃ و ت→→→→→الوت ق→→→→رآن و ادع→→→→ي→→→→ه و اذك→→→→ار و 
ع→→زادار＾ه→→ا و... م→→ع→→ب→→رن→→→د و گ→→→ذرگ→→اه! آن چ→→ه ه→→→دف و م→→ق→→→ص→→د اص→→ل→→∂ اس→→ت، اس→→ت→→ق→→رار ي→→اد خ→دا در 
→→→ف→→ان→→→ه از ج→→م→→ل→→→ه  ẃق ب→→ه ف→→ض→→ائ→→ل اخ→→→الق و ت→→ه→→ذي→→ب ن→→ف→→س از رذاي→→ل اس→→ت! و م→→ت→→أس→→ ẃدله→→→ا و ت→→→ق→→→وا و ت→→خ→→ل
ن→→ق→→ائ→→ص م→→→ا در دي→→ن→→دار＾،ه→→م→→ي→→ن اس→→ت ك→→ه ظ→→واه→→ر را ع→→م→→→الҐ م→→ق→→→ص→د ق→رار دادهاي→م و ب→ا ان→ج→ام آنه→→ا، 
^ از ح→ي→ث ع→→م→ل ب→→ه دس→ت→ورات دي→ن در خ→ود  خ→→ود را دي→→ن→→دار ك→→ام→→ل ع→→→ي→→ار پن→→داش→ت→ه و ه→ي→چ ك→م→ب→ود
→ف ب→→ه اع→تب→→ار م→→∂ب→اش→ي→م  ẃ؛م→وظ� ґص→ار→Ẃ ب Ẃاأل ∂→→ґول Ẁوا ي→ا ا Ẁر→→ґب→џ →ت Ẃاع→→џن→→م→→∂ب→→ي→→ن→→ي→→م و ح→→ال آن ك→→→ه ط→ب→ق آي→→ه＾�...ف
^ روح∂ است  ي→ع→ن→∂ ب→ايد از گذرگاه ظواهر، عبور كنيم و به حقايق معارف كه كماالت عاليه

نائل گرديم. 
^ ب→→س→ي→ار ع→→ال→∂ و درخ→ش→ان ت→→ع→الي→→م آسم→→ان→∂ دي→ن را  پ→→وس→ته→ا و پ→ردهه→ا را ك→→ن→ار زده، م→غ→زه→→ا
^ اسماء شريفش «ربẃ الفلق» است كه  م→ش→اه→ده ك→ن→ي→م. م→ا اع→تق→→اد ب→ه خ→داي→→∂ داري→م ك→ه از ج→→مله

                                                        
^ حشر،آيه＾۲.  ـ سوره ۱
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^ ع→→ال→→→م→→ت→→اب  ^ ن→→وران→→→∂ ص→→ب→→ح و پ→→س از آن چ→→ه→→ره ^ ظ→→→ل→→→م→→→ان→→∂ ش→→ب را م→→∂ ش→→ك→→اف→→د و س→→→پ→→ي→→ده پ→→→رده
خورشيد را بيرون م∂آورد. 

...�؛۱  Ẅ^ بґẃ وџ النￍو џحẂال Ẁقґفال...�
^ دانهها و هستههاست...».  «...شكافنده

^ ف→→→راوان اي→→ج→→اد م→→→∂ك→→ن→→د.  ẃ→→→→هه→→→ا ^ اف→→→ش→→→ان پ→→→ر از ح→→→ب ^ گ→→→ن→→→دم را م→→→→∂ش→→→ك→→→اف→→→د و س→→→ن→→→ب→→→→له→→→→ا دان→→→→ه
^ خرما ظاهر م∂سازد.  ^ خرما را م∂شكافد و نخل∂ پربار از خوشهها هسته

^ دام→ن اي→ن ق→رآن→ي→م، ب→→اي→د در  آر＾! م→→ا ه→→م ك→→ه م→→خ→→ل→وق اي→ن خ→دا و پ→ي→رو آن ام→ام و پ→رورده
^ ش→→ك→اف→ن→ده و ع→→ق→ل→∂ فهمنده و چشم∂ از پشت پرده بيننده باشيم.از ركود  ^ ف→ك→ر ح→دẃ خ→ود دارا

و جمود و توقẃف بپرهيزيم. 
�؛  џون Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل ґاسￍلنґها لẀب ґر Ẃضџن ẀثالẂم Ẃاأل џ−Ẃلґت џو...�

џل م∂آوريم تا مردم به مغز آن كه شناخت حقẃ و باطل است،پ∂ ببرند  از س→ي→ل و زب→د، مџث
^ س→→ي→→ل ن→→گ→→ي→→رن→→د و ب→→ا رف→→ت→→ن دن→→ب→→→ال آن ب→→ه پ→→وچ→→∂ ن→→گ→→راي→→ن→→→د و ب→→ف→→ه→→م→→ن→→→د در دن→→ي→→ا  و ه→→رگ→→ز زب→→→د را ب→→ه ج→→ا
^ باالنشين) فراوان بوده و سادهدالن را فريب دادهاند و سرانجام  ^ راب∂( كفها هميشه زبدها

� نابود گشتهاند!!  Ґمتالش∂ شده و �جفاء
در دوران ك→ودك→∂ كه طفل دبستان∂ بوديم، به ما سرود شاهنشاه∂ ياد داده بودند؛ آن را 

دستهجمع∂ م∂خوانديم و هورا م∂كشيديم: شاهنشه ما زنده بادا... 
^ آن نوشته  ^ ن→وبن→→ي→اد＾، ت→اب→ل→و ب→→زرگ→∂ نصب بود و با خط∂ درشت،رو ^ درґ م→درس→→ه ب→اال
^ شوكت، سليمان حشمت،  ر قدرت، قو џدџت!! اع→ل→ي→ح→ض→رت، ق ẃب→ودن→د: در ع→→ه→د سل→→ط→ن→ت اب→→د م→د

لطانه.  Ẁلكه و سẀد اهللا مẃرضاشاه كبير خل
^ ي→→→اد گ→→رف→→ت→→ه ب→→ودن→→د)م→→ا ه→→→م پ→→ي→→ش خ→→ود ف→→ك→→ر  ^ درب→→→ار ẃ→→→ه اي→→→ن ج→→→م→→→→الت را از آخ→→→ون→→→→ده→→→ا (ال→→→ب→→→ت
^ ن→→گ→ذش→ت ك→→ه دي→دي→→م  →→ا چ→→ن→د ẃت اس→→ت و پ→→→اي→→→انن→→→اپ→→ذي→→ر.ام ẃاب→→د م→→د Ґم→→∂ك→→ردي→→م اي→→ن س→→ل→→→ط→→ن→→ت، واق→→ع→→ا

^ قرآن شد كه:  ^ كريمه مصداق آيه
�؛  Ґفاء Ẁج Ẁبџه Ẃذџيџف Ẁدџب ￍا الزￍأمџف�

                                                        
 .۹Ｑ＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۱ＱΩ
 

^ پرتاب شد»!  ^ بود و پوسيد و به كنار «زبد
مداران ماندگارند  ẃو حق ẃتنها حق

 ^ ^ از اي→ن زب→→ده→ا ف→راوان نشان داده كه رقص موقẃت∂ رو ^ ب→ش→ر آر＾،اي→→ن ت→اري→خ پ→رم→اج→را
 ^ س→→ي→→ل ح→→ي→→اتب→→خ→→ش ادي→→ان آس→→→م→→ان→→∂ داش→→ت→→→هان→→→د و س→→ران→ج→ام از دس→ت س→نẃ→→ت ث→اب→ت ال→ه→∂،س→يل→→∂ه→ا

كوبنده خورده و رفتهاند.چنان كه م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẁق ґزاه џوẀإذا هџف ẀهẀغџم Ẃدџيџف ґل ґباطẂال ∂џلџع ґẃق џحẂالґب Ẁف ґذẂقџن Ẃلџب�

«ما حق را بر سر باطل م∂كوبيم تا آن را نابود سازد...». 
→→ن→د ك→ه در  ẃآر＾! اي→→ن گ→→ون→→ه اس→→ت ك→→ه ب→→اط→→→ل م→→ح→→و و ن→→اب→→ود م→→∂ش→→ود.ت→→ن→→ه→→ا ح→→→ق و م→→ن→ادي→→ان ح→ق

عالم، باق∂ م∂مانند. 
...�؛۲  ґẃق џحẂالґب ẃما إالẀهџنẂيџما ب џو џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍا السџنẂقџل џما خ џو�

«م→→→→→ا آس→→→→م→→→→انه→→→→ا و زم→→→→ي→→→→→ن را و آن→→→→چ→→→→ه را ك→→→→→ه در م→→→→ي→→→→ان آنه→→→→اس→→→→ت، ج→→→ز ب→→→ر اس→→→اس ح→→→ق 
نيافريدهايم...». 

 ^ ẃ→→ه هش→→ي→ار اي→→ن ن→→→ظ→→ام ق→→ائ→→م ب→→ر اس→→اس ح→→ق، ه→→رگ→→ز م→→ج→→ال ب→→→ق→→ا و دوام ب→→→ه ب→→اط→→ل ن→→م→→→∂ده→→د. ال→→ب→ت
^ س→ط→ح∂ باطل نگردد و دست از  ب→سي→→ار الزم اس→ت ت→ا ان→→س→ان م→رع→وب و م→ج→ذوب ج→ل→وهگ→ر＾ه→→ا

دامن حق بر ندارد. 
^ آلوده بر فهم حقايق قرآن  تأثير دلها

→ا آن→→ه→ا را چن→→ان ك→ه  ẃاز م→ا، ح→ق→اي→ق آس→م→ان→∂ ق→رآن را م→→∂ش→ن→وي→م ام ^ ح→→ال،س→→رẃ اي→→ن ك→→ه بس→→ي→ار
→→ا ت→→وأم ب→→→ا ش→→−ẃ و ت→→ردي→→→د و اب→→→ه→→ام م→→→∂ف→→ه→→م→→ي→→م و آن ط→ور ك→ه  ẃـ م→→→∂ف→→ه→→م→→ي→→م، ام ب→→اي→→د در∑ ن→→م→→∂ك→→ن→→ي→→م 
^ م→→→→ا آل→→→→وده ب→→→→ه  ـ اي→→→→ن اس→→→→ت ك→→→→→ه دله→→→→→ا ^ م→→→→ا روش→→→→→ن ن→→→→م→→→→→∂ش→→→→ود و م→→→→→ب→→→→ه→→→→م م→→→→∂م→→→→ان→→→→→د م→→→→→∂خ→→→→واه→→→→ي→→→→م ب→→→→را
^ ش→→ي→→→ط→→ان و ش→→ه→→وات ن→→ف→→→س→ان→∂ اس→ت؛ و ل→ذا ح→→ق→اي→ق ص→اف آسم→→ان→∂ ق→رآن ك→ه وارد اي→→ن  وس→→وس→→هه→→ا
^ آل→→→وده م→→→→∂ش→→→ود، ط→→→ب→→→→ع→→→اҐ ت→→→ي→→→ره و آل→→→وده و م→→→ب→→ه→→→م دي→→→ده م→→→∂ش→→ود ه→→م→→→ان گ→→ون→→ه ك→→→ه خ→→ود ق→→رآن  دله→→→ا

                                                        
^ انبياء،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
 . ۸Ｑ＾حجر،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱Ｑ۱
 

ضمن همين مثل م∂فرمايد: 
 Ґدا→→→џب џز Ẁل→→→Ẃي→→→ ￍال→→→س џل→→→ џم→→→џت→→→ Ẃاح→→→џه→→→ا ف ґر џد→→→џق→→→ ґب ẁ↨→→→ џي ґدẂأو Ẃتџس→→→ال→→→џف Ґم→→→اء ґم→→→اء→→→→→ ￍال→→→→س џن→→→→ ґم џل џز→→→→Ẃأن�

رابґياҐ...�؛۱ 
آب ص→→→→اف و پ→→→→اك→→→→∂ ك→→→→ه از آس→→→→م→→→→ان ب→→→→ر دام→→→→ن ك→→→→وه→→→→س→→→→ار م→→→→∂ري→→→زد،در ذات خ→→→ود ص→→→اف 
^ بزرگ و  →→ا ه→→م→→ي→→ن ك→→ه اي→→ن آب ب→→ه ص→→ورت سيل در ميان نهرها ẃاس→→ت و ه→→ي→→چ ت→→ي→→رگ→→∂ ن→→دارد ام
ك→→→→وچ→→→→− اف→→→→ت→→→→اد، آن ن→→→→ه→→→→ره→→→→ا ب→→→→ه م→→→→ي→→→→زان پ→→→→ا∑ و ن→→→→اپ→→→ا∑ ب→→→ودن خ→→→ود، آن آب را پ→→→ا∑ ي→→→ا ن→→→اپ→→→ا∑ 
^ كثيف و مملوẃ از خس و خاشا∑ باشد، همين كه آب در  ن→→ش→→ان م→→∂ده→→ند!اگر رودخانها
^ آب م→→→∂اف→→→ت→→→ن→→→د و آب را  م→→→→ي→→→→ان آن ن→→→→ه→→→→ر اف→→→→ت→→→→اد؛ت→→→→م→→→ام ك→→→ث→→→اف→→→ات از ك→→→ف ن→→→ه→→→ر ح→→→رك→→→ت ك→→→رده رو
آل→→→→وده و ك→→→→ث→→→→ي→→→→ف ارائ→→→→ه م→→→→∂ك→→→→ن→→→→ن→→→→د.آب وح→→→→∂ و ح→→→→ق→→→→اي→→→→ق آس→→→→م→→→ان→→→∂ ق→→→رآن ن→→→ي→→→ز در ح→→→دẃ ذات خ→→→ود 

س.  ẃپا∑ است و صاف و مقد
�؛۲  فẀوظ＃ Ẃحџح＃ م Ẃوџل ∂ґف � ẁيد ґجџم ẁآنẂرẀق џوẀه Ẃلџب�

�؛۳   џون ẀرￍهџطẀمẂال ẃإال Ẁه سџمџال ي � تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ∂ґف � ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�
^ ب→→زرگ و  →→ا ه→→م→→ي→→ن ك→→ه از اف→→ق اع→→→ال و اط→→ه→→ر خ→→ود ت→→ن→→زẃل ك→→رد و اف→→ت→→اد در م→→ي→→ان اي→→ن ن→→ه→→ره→→ا ẃام
ك→→وچ→→− دله→→ا،ب→→ر ح→→س→→→ب پ→→→ا∑ و ن→→اپ→→ا∑ ب→ودن دله→ا ت→→غ→ي→ي→ر رن→→گ م→→∂ده→د.دل→∂ ك→ه از وس→اوس 
ش→ي→ط→ان→∂ و ش→ه→وات س→رك→ش نف→→س→ان→∂ پ→→ا∑ ب→اش→→د و ص→اف، ط→→ب→ع→اҐ حقايق آسمان∂ قرآن را با همان 
ص→→ف→→ا و ق→→داس→ت→∂ ك→ه دارد ت→ح→وي→ل م→→∂ده→د و ح→الت ي→قي→→ن و اي→→م→ان م→ح→ك→م در خ→ود و س→اي→ر دله→ا 
^ ش→→ي→ط→ان→→∂ در آن رف→→توآم→د دارد و ش→ه→وات  →→ا آن دل→∂ ك→ه دم ب→ه دم وس→وس→هه→ا ẃاي→→ج→→اد م→∂كن→→د ام
^ آن را ف→→را گ→رف→ت→ه اس→ت، آب طه→→ور ق→رآن ك→ه در آن دل ري→خ→ت→ه  ب→→∂ح→→دẃ و ح→→ص→→ر ن→→ف→→→س→→ان→→∂ س→→راپ→→ا
ش→→→→د، ط→→→→→ب→→→→ع→→→→اҐ ب→→→→→ا ه→→→→م→→→→→ان وس→→→→اوس ب→→→اط→→→ل آم→→→ي→→→خ→→→ت→→→→ه م→→→∂ش→→→ود و ب→→→ه ص→→→ورت م→→→→ط→→→ال→→→ب→→→∂ م→→→ب→→→ه→→→م و گ→→→ن→→→→گ و 

مشكو∑ پر از تزلزل و اضطراب ارائه م∂گردد. 
 ẃإال џين ґمґالￍالظ Ẁيد ґزџال ي џو џينґن ґم ẂؤẀمẂلґل ẁ↨џم Ẃح џر џو ẁفاء ґش џوẀم→ا ه ґآنẂر Ẁق→Ẃال џن→ ґم Ẁل ґẃز→џن→Ẁن џو�

                                                        
^ رعد،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱

^ بروج،آيات۲۱و۲۲.  ـ سوره ۲
^ واقعه،آيات۷۷تا۷۹.  ـ سوره ۳



 ۱Ｑ۲
 

خџسارا�Ґ؛۱  
^ ك→→→ه س→→→ال→→→ي→→→→ان دراز دن→→→ب→→→ال ت→→→ح→→→ص→→→ي→→→ل ع→→→ل→→→وم دي→→→ن→→→∂ رف→→→ت→→ه و  →→→ف→→→ان→→→ه دي→→→ده م→→→→∂ش→→→ود اف→→→راد ẃو م→→→ت→→→أس
 ẃل ґضẀمردم بشوند، م ^ ^ اين كه هاد ∂ از علوم قرآن∂ را هم فرا گرفتهاند،به جا ẃمهم ^ ق→س→م→ته→→ا
م→ردم ش→دهان→د!!رف→ت→ار و گ→فت→→ارش→ان ن→ه ت→ن→ها ش−ẃ و ترديد از دلها بر نم∂دارد، بلكه بيشتر، دلها 
^ زش→ت و اخ→→الق→→∂ ن→→اش→اي→س→ت و اع→→مال∂ وقيح�  را ب→ه ش→→−ẃ و ت→ردي→د و اض→ط→راب م→→∂اف→ك→ن→د!!اف→ك→ار
از خ→ود نش→→ان م→→∂ده→ن→د ك→ه ب→ه كلẃ∂ حقايق صاف و روشن دين را در نظر مردم،تيره و تاري− و 
→→→الع  ẃآل→→→وده و م→→→ب→→→ه→→→→م م→→→∂ن→→→م→→→→اي→→→ان→→→د!!آن وق→→→ت م→→→ردم→→∂ ه→→م ك→→→ه از ح→→ق→→→اي→→ق اص→→ي→→ل ق→→رآن و دي→→ن، ب→→→∂اط
ه→→س→→ت→→ن→→→د، از دي→→→دن آن ح→→االت و ش→→ني→→دن آن س→خن→→ان، چ→ن→ي→ن م→→∂پن→→دارن→د ك→ه اص→→الҐ م→→ط→الب دي→ن و 
 ẃق→→رآن ه→→م، چ→→→ن→→ي→→ن آل→→وده و گ→→→ن→→گ اس→→→ت و م→→ب→→ه→→→م؛غ→→اف→→ل از اي→→ن ك→→ه خ→→ي→ر،آب ط→ه→ور ق→رآن در ح→د

ا.  ẃخود روشن است و پا∑ و مصف
بџداҐ رابґيا�Ґ؛  џز ẀلẂي ￍالس џلџمџت Ẃاحџها ف ґر џدџقґب ẁ↨џي ґدẂأو Ẃتџسالџف�

گ→→→→ن→→→→اه از ن→→→→ه→→→→→ر دل اي→→→→→ن آدم اس→→→→→ت ك→→→→→ه آل→→→→وده ب→→→→ه ان→→→→واع ش→→→→ه→→→→وات از ح→→→→رص و ب→→→خ→→→ل و ح→→→س→→→→د، 
دني→→ادوس→ت→∂، ري→اس→تط→ل→ب∂ و شهرتخواه∂ و...است.آب طهور قرآن در اين دل ناپا∑ افتاده 
و گ→→→→ن→→→د و ع→→→ف→→→ون→→ت→→ش را ب→→رم→→→ال س→→→اخ→→ت→→ه اس→→ت. چ→→ون ق→→رآن، آن چ→→→ن→→ان را آن چ→→ن→→→انت→→ر م→→∂ك→→ن→→د ب→→ر دل 
پ→→ا∑ اگ→ر وارد ش→ود،آن را پ→→ا∑ت→ر و ن→وران→→∂ت→ر م→∂س→ازد، ب→ر دل ن→اپ→ا∑ اگ→→ر وارد ش→ود، آل→ودگ∂ 
 ^ ^ دوش م→→→→→∂گ→→→→ي→→→رد و ب→→→ه ه→→→م→→→ه ن→→→ش→→→→ان م→→→→∂ده→→→د!ت→→→ا آب در رودخ→→→→ان→→→→ه آن دل را ح→→→→رك→→→→ت داده، رو
ا همين كه آب در آن  ẃه→م م→ت→راك→م اس→ت و ب→وي∂ ندارد؛ام ^ ك→ث→ي→ف ن→يف→→ت→اده اس→ت، ك→ث→اف→ات→ش رو
^ آب م∂آيد و گندش در همه جا م∂پيچد.آفتاب بر  اف→ت→اد، ت→م→ام ك→ث→اف→ات، زيرورو گشته رو
 ^ ب→→→→→و رات� بت→→اب→د،  →→ل در ف→→→ض→→ا پ→→خ→→ش م→→→∂ك→→→ن→→د. ب→→ر م→زب→ل→ه� و ق→اذو Ẁع→→ط→→ر گ ^ گ→→ل→→س→→ت→→→ان ك→→ه ب→→→ت→→اب→→د؛ ب→→→و

گرداند.  عفونت، عالم∂ را مشمئز� م∂
                                                        

^ اسراء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱
� وقيح: ناپسند شرمآور. 

^ زباله.  � مزبله: جا
� قاذورات: كثافات. 

ر.  ẃمشمئز: متنف �



 ۱Ｑ۳
 

 ẃإال џي→→ن ґم→→ґال→ ￍال→→ظ Ẁي→→د ґز→→ џال ي џو џي→→ن ґن→→ ґم Ẃؤ→→ Ẁم→→→Ẃل→→→ґل ẁ↨→→→ џم→→→ Ẃح џر џو ẁف→→→اء→→ ґش џو→→→ Ẁم→→→ا ه ґآنẂر→→→Ẁق→→→Ẃال џن→→→ ґم Ẁل ґẃز→→→џن→→→Ẁن џو�
خџسارا�Ґ؛۱  

ا  ẃو ف→رو ف→رس→ت→ادي→→م ق→رآن را ك→→ه در ق→ل→ب م→ؤم→ن ش→ف→ابخ→→ش اس→ت و رح→م→تآفرين ام»
^ نم∂افزايد».  در قلب ظالمان جز خسار و تباه∂ چيز

دلهاي∂ مهبط فرشتگان و دلهاي∂ چراگاه شيطان!! 
در ميان همين افراد بشر، دلها و قلبهاي∂ وجود دارد كه روز و شب، هزاران فوج مل− به 
^ از ذك→→→ر و ف→→→ك→→→ر خ→→→دا ف→→→ارغ  زي→→→→ارت آن دله→→→→ا م→→→→∂آي→→→→ن→→→→د و م→→→→∂رون→→→→د ب→→→→س ك→→→→ه ص→→→→ف→→→→ا دارن→→→د و ل→→→ح→→→ظ→→→ها
ز ياد مرگ و عوالم پس از مرگ غافل نم∂مانند.اينچنين دلها، مهبط  ا  �^ ها џم→→ح→→џن→→م→→∂ش→→ون→→د و ل

فرشتگان و مطاف آسمانيانند! نه مگر خدا فرموده است: 
...�؛۲  ẂمẀك ẂرẀك Ẃأذ ∂ґون ẀرẀك Ẃفاذ�

«شما به ياد من باشيد تا من هم به ياد شما باشم...». 
→ب دارد  ẃح→→ال، آي→→→ا دل→→→∂ ك→→ه خ→→دا ب→→ا او ب→→اش→→د و م→→ورد ل→→ط→→→ف و ع→→→ن→→اي→→ت خ→→دا ق→رار گ→ي→رد، ت→ع→ج

كه زيارتگاه فرشتگان آسمان گردد؟ 
از آن س→و در م→ي→ان ه→م→ي→ن بش→→ر دله→اي→→∂ پ→→ي→دا م→→∂ش→ون→د ك→ه ب→→هراس→ت→∂ م→رتع ابليس و چراگاه 
ن در آن دلها النه كرده و تخم ريخته و  ش→ي→ط→ان→→ن→د.زادگ→اه و آس→→اي→→شگاه وسواس خنẃاسند�.شيطا
^ م→س→م→وم در آن ت→ولي→→د  ^ ش→→ي→→→ط→→ان→→∂ از آن م→→→∂ج→وش→د و ف→ك→ر →→ه آورده اس→→→ت.دم ب→→ه دم خ→→اط→→رها ẃب→→چ
^ ع→→→م→→ل م→→→∂رس→→د ك→→ه م→→→اله→ا و  م→→∂ش→→ود و ت→→ص→→م→→ي→→م→→∂ ج→→ن→→→اي→→→تخ→→ي→→ز و ف→→→س→→ادان→→گ→→ي→→ز از آن ب→→→ه م→→رح→→ل→→→ه
ج→→انه→→→ا ب→→ه خ→→ط→→ر م→→→∂اف→→ك→→ن→→→د و ن→→ام→→وسه→→ا ب→→ر ب→→→اد م→→∂ده→د.ق→رآن ك→ري→م ب→ه ه→ر دو دس→→ت→ه از اي→→ن دله→→ا 

اشاره كرده و فرموده است: 
 џوا وẀخافџت ẃأال Ẁ↨џكґالئџمẂال Ẁم ґهẂيџل џع Ẁل ￍز→џن→џت→џوا ت→Ẁق→ام→џت Ẃاس ￍمẀث Ẁا اهللا→џن→→ب џوا ر→Ẁق→ال џين ґذ→ￍال ￍإن�

                                                        
^ اسراء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱

� لمحه: ي− چشم به هم زدن. 
 .۱Ｑ۲＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
� خنẃاس: وسوسهگر پنهان. 



 ۱Ｑ℮
 

نẀوا...�؛۱  џز Ẃحџال ت
^ حرفشان ايستادند،مالئكه بر آنها فرود م∂آيند  «آن ك→س→ان∂ كه گفتند: اهللا و پا

و بشارت امن و امان از هرگونه ترس و حزن و غم به آنها م∂دهند...». 
ا در مقابل:  ẃام

�؛۲   ẁين ґرџق Ẁهџل џوẀهџف ҐطاناẂي џش Ẁهџل Ẃضґẃ منґ نẀقџي Ẃح ￍالر ґرẂك ґذ Ẃنџع ẀشẂعџي Ẃنџم џو�
«م→→→→ردم پ→→→→ش→→→→ت ب→→→→→ه خ→→→→دا ك→→→→رده ن→→→→→ي→→→→ز، ب→→→→→ا ش→→→ي→→→ط→→→ان، دم→→→س→→→از و ه→→→م→→→رازن→→→→د و ب→→→→ا او ق→→→→ري→→→ن و 

همنشينند».  
تب→خ→ش م→→∂ب→ي→ن→ن→د!دم م→رگ ك→ه از خ→→واب  ẃگ→ن→اه را ل→→ذ ^ م→→ن→→ت→→ه→→ا ف→→ع→→الҐ در خ→وابن→→د و ص→حن→→هه→→ا

پريدند،داد و فريادشان بلند م∂شود كه: 
...�؛۳  ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџما ف ∂џلџع Ẅ∂џت џر Ẃس џيا ح...�

م.  Ẃح∂� نرسيدي ب ґعجب! چه فراوان با ختيم؛ سرمايه ز كف رفت و به ر ^ ا
وال�؛℮   Ẁس ￍا الرџن Ẃعџأط џو џا اهللاџن Ẃعџنا أطџتẂيџيا ل...�

^ ك→→→اش گ→→→وش ب→→→ه ح→→→رف خ→→→دا و رس→→→ولش م→→→→∂دادي→→→→م و ب→→→ه اي→→→→نچ→→→ن→→ي→→ن ب→→دب→→خ→→ت→→∂  ...ا
نم∂افتاديم. 

تطابق زبان و دل به هنگام دعا 
اين چند جمله را از باب موعظه بشنويم. م∂فرمايند: 

)؛  ґبẂلџقẂال ґ↕ џشار ґاґب ẃالґا ẀهẂك ґẃر џحẀال ت џو џ−ґسانґلґل Ґ↨џلẂبґق џ−џبẂلџق Ẃلџع Ẃاجџف џتẂوџع џذا دґا)
^ قل→→ب ب→ه  ^ زب→→ان→→ت ق→→رار ب→ده و زب→ان را ج→ز ب→ا اش→اره «ب→→ه ه→→ن→→→گ→→ام دع→→ا، ق→→→ل→→ب→→ت را ق→→ب→→ل→→→ه

حركت در نياور»! 
ابتدا قلب بايد به سخن درآيد، آنگاه زبان؛نه اينكه زبان بجنبد و قلب بخسبد. 

                                                        
 .۳Ω＾لت،آيه ẃفص ^ ـ سوره ۱
^ زخرف،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۲
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۳

بح: سود.  ґاحزاب،آيه＾⅛⅛. � ر ^ ـ سوره ℮
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)؛۱  ＃ẃ∂ґقџب＃ تẂلџق џو ＃ẃ∂ґقџر＃ ن Ẃد џص Ẃنџع џر џد џما ص ґعاء الد ẀرẂي џخ)
^ پاكيزه و قلب∂ پرهيزكار صادر شود»!  «بهترين دعا،دعاي∂ است كه از سينها

هدا�رسيده است:  ẃدالشẃعزيزمان امام سي ^ اين جمله نيز از موال
)؛۲  џمџعґẃوا النل џمџال تџف ẂمẀكẂيџل џع ґاهللا ґمџعґن Ẃن ґم ẂمẀكẂيџلґا ґاسẃالن џجґوائ џح ￍنґا)

^ خداست بر شما!از رو آوردن نعمتها  «ع→رض ح→اج→ت م→ردم ب→→ه ش→ما از نعمتها
هرگز اظهار ماللت نكنيد و دلتنگ نشويد»! 

 ^ خ→→ودش را م→→∂دان→→ي→→→د ك→→ه در راه خ→→دا چ→→گ→→ون→→ه ان→→→ف→→اق→→∂ ك→→رد؟ان→→→ف→→اق→∂ ك→ه هي→→چي→→− از اول→→ي→ا
خدا نكردهاند! 

^ ج→ان→→ان نث→→ار ك→رد�  رẃ ش→→→→→اه→→→→ـ→→→→وار ك→→→→ـش ان→→→در خ→→→زان→→→ـ→→→ه ب→→→ود� در ي→→− ط→→ب→→→ق ب→→ه ج→→ل→وه Ẁه→→→→ر د
^ دست پدر جان داد  طفل− شيرخوار،رو

^ پ→→→→ي→→→→ش آم→→→→د ك→→→→ه ت→→→→→ن→→→→ه→→→→ا م→→→→ان→→→→ده و در وس→→→→→ط م→→→ي→→→→دان اي→→→س→→→ت→→→→اده ب→→→ود.دژخ→→→ي→→→م→→→→ان ح→→→→م→→→ل→→→ه  ل→→→→ح→→→→ظ→→→→→ها
→ا او ب→ا ه→م→ان ت→ن خ→س→ت→ه و لب تشنه و دل از  ẃم→∂آوردن→د و م→∂ك→وش→ي→دن→→د زن→ده دس→→ت→گ→ي→رش ك→ن→ن→د ام
رن→→ج ع→→زي→→زان س→→وخ→→ت→→ه، ح→→→م→ل→ه م→→∂ب→رد و آن روب→اهص→فت→→ان را ع→ق→ب م→→∂ب→رد و ب→رم→∂گ→ش→ت در ه→→م→ان 
^ از م→→ي→→دان ك→→ه ان→→ت→→خ→→اب ك→→رده ب→→ود م→→→∂اي→→س→→→ت→→اد.چ→→ش→→م→→∂ ب→→ه ل→→→ش→→ك→→ر داش→→ت ك→ه ج→ل→و ني→→اي→ن→د و  ن→→ق→→ط→→→ه

چشم∂ به خيمهگاه كه كس∂ متعرẃضشان نشود. 
^ گ→ري→ه از خ→يم→→هگ→اه ب→ه گ→وش→ش رس→ي→د! راض→∂ نم→→∂ش→د ت→ا زن→ده  در ي→→ك→∂ از دف→ع→ات،ص→دا
رџد تا از خيمهگاه  џاي→ن ك→ه ف→رص→ت→∂ ب→ه دس→ت آو ^ ^ ك→ودك→→ان→ش را ب→ش→ن→ود.ب→را ^ گ→→ري→→ه اس→ت، ص→دا
^ به عقب راند و به سمت  ^ س→خ→ت→∂ ب→→ه ل→شكر برد و آنها را تا مسافت زياد ^ ب→→گ→ي→رد، ح→مل→→ه خ→ب→ر
خ→يم→→هگ→اه آم→د.ع→لẃ→→ت گ→→ري→ه را ج→وي→ا ش→د.گ→ف→تن→→د: اي→ن ك→ود∑ ش→ي→رخ→وار از س→وز ع→ط→ش م∂نالد و 

جگرها را م∂خراشد. 
^ دس→→→→→→→→→→ت گ→→→→→→→→→رف→→→→→→→→→ت و ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→دان  ^ ط→→→→→→→→→ف→→→→→→→→→ل را رو ف→→→→→→→→→→رم→→→→→→→→→→ود: ب→→→→→→→→→→ده→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→دش ب→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→ن.ق→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→→داق→→→→→→→→→→ه
^ ط→→→→→ف→→→→→ل→→→→→ش ب→→→→→خ→→→→→واه→→→→د ي→→→→→ا  ب→→→→→رگ→→→→→ش→→→→→ت.ن→→→→→م→→→→→→∂دان→→→→→ي→→→→→م آي→→→→→ا م→→→→→→∂خ→→→→→واس→→→→→→ت از آن ح→→→→→ي→→→→→وانص→→→→→ف→→→→→→ت→→→→→ان آب ب→→→→→را

                                                        
↨ البيضاء،جلد۳،صفحه＾۲۸℮.  ẃـ المحج ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾⅛۱۲.  ۲
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→→م اس→→ت اي→→ن ك→→ه چ→→→ن→→د  ẃم→→→∂خ→→→واس→→→ت آخ→→→ري→→→ن ق→→→رب→→→ان→→→→∂اش را ه→→→→م ب→→→ه خ→→→دا ت→→→ق→→→→دي→→م ك→→ن→→د؛آنچ→→→ه م→→→س→→ل
^ طف→→ل→− ش→ي→رخ→وارش گ→رف→ت و ب→ه آسم→→ان پ→اش→يد؛يعن∂ خدا  ^ ب→ع→د دي→دن→→د خ→ون از گ→ل→و ل→حظ→→ها

ببين با من چه م∂كنند... 
صلẃ∂ اهللا علي− يا موالنا يا اباعبداهللا الحسين؛ 

صلẃ∂ اهللا علي− و عل∂ االرواح التẃ∂ حلẃت بفنائ−؛ 
→ل لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتمه  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ؛ 
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 ґﾭ ما ẂمẀ џ≠ ￍأن Ẃوџل Ẁهџوا لẀيب ґجџت Ẃسџي Ẃ џ╡ џين ґذￍال џو ﾸ ẂسẀ Ẃ▲ا Ẁم→ґ ґẃ╪ џر→ґوا لẀجاب→џت→ Ẃاس џي→ن ґذ→ￍل→ґ۱۸ ل 

 ẂمẀأواهџم џو ґسابґ Ẃ▲ا Ẁوء Ẁس ẂمẀ џ≠ џ−→ґول→ئẀا ґه→ґا بẂو џد→џت→Ẃالف Ẁه→ џع→џم Ẁه→џل→Ẃث→ ґم џو Ґي→ع→ا→ґ џ╕ ґض Ẃر џالẂا
 ۲۵۵ Ẁهادґ Ẃ├ا џسẂئґب џو Ẁ ￍ╦џه џج

^ آن→→ان ك→→ه دع→→وت پ→→روردگ→→ارش→→ان را اج→→اب→→ت ك→→ردهان→→د[ع→→اق→→ب→→ت] ن→→ي− هست و آنان كه  � ب→→را
دع→→وت او را اج→→اب→→ت نكردهاند[آن چنان در فشار عذاب روز به روز جزا قرار م∂گيرند كه]اگر تمام 
^ زم→→ي→→ن ه→→س→→ت و ه→→م→→ان→→ند آن از آنґ آنها باشد، تمام آن را م∂دهند تا از عذاب رهاي∂  آنچ→→ه در رو

^ دارند و جايگاهشان جهنẃم است و چه بدجايگاه∂ است.  يابند،آنان حساب بد
زندگ∂ ني− در دنيا و آخرت 

→→→د ك→→→ه اج→→→اب→→→→ت  ẃش→→→→ري→→→→→ف→→→→ه،س→→→→رن→→→→وش→→→→ت دو گ→→→→→روه ن→→→→→ش→→→→ان داده ش→→→ده؛ گ→→→روه م→→→وح ^ در اي→→→→ن آي→→→→→ه
دعوت خدا م∂كنند و گروه كافر كه اعتناي∂ به دعوت خدا ندارند.م∂فرمايد: 

ن∂�؛  Ẃس ẀحẂال Ẁم ґهґẃ ب џرґوا لẀجابџت Ẃاس џين ґذￍلґل�
^ خود را اجابت كردهاند، عاقبت ني− دارند».  «كسان∂ كه دعوت خدا

ـ ك→→ه ب→ه  » ه→م  Ẅ∂→→س→→ن→→ Ẁآخ→→ر آي→→ه ك→→ه م→→رب→→وط ب→→→ه آخ→→→رت اس→→ت «ح ^ ه→→ر چ→→ن→→→د ب→→ه ت→→→ن→→اس→→ب ج→→م→→ل→→→ه
 џџ∂سن Ẁدارد ليكن از آن نظر كه ح ^ ـ ظهور در بهشت و پاداش اخرو ^ ع→اقب→→ت ن→ي− است  م→ع→ن→ا
→→ر↕)؛م→→ول→→ود ح→→س→→ن→→∂Ẅ و زن→→دگ→→∂ ن→→ي→→→− در  ґاالخ Ẁ↨→→ џزرع→→ џن→→ي→→→ا م ل→→د∫ џو زن→→→دگ→→→→∂ ن→→→→ي→→→− در آخ→→→رت ب→→→ه ح→→→ك→→م(ا
^ شريفه، مطلق پاداش و زندگ∂ ني− اعمẃ از دنيا  دن→ي→اس→ت؛پ→س م→→∂ت→وان گفت: حسن∂ در آيه
^ خود را اجابت كنند، نه تنها در  و آخ→رت را ش→ام→ل م→→∂ش→ود و م→→∂گ→→وي→د: آنان كه دعوت خدا
آخ→→→→رت ب→→→→ل→→→→ك→→→→→ه در ه→→→م→→→ي→→→ن دن→→→ي→→→ا ن→→→ي→→→ز از زن→→→→دگ→→→∂ ن→→→ي→→→→− س→→→ع→→→→ادت→→→م→→→ن→→→دان→→→ه و ح→→→→ي→→→ات ح→→→→س→→→ن→→→∂Ẅ ب→→→رخ→→→وردار 
د از قرآن،اين حقيقت نشان داده شده كه حيات و زندگ∂ واقع∂  ẃم→∂گ→ردن→د! و در مواضع متعد

                                                        
^ رعد،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
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انسان؛ حيات ايمان∂ است. 
^ سرانجام انسان كافر!  هال∑ ابد

ان→→س→ان ك→اف→ر ب→→∂ايم→→ان، از ن→ظ→ر ق→رآن م→رده اس→ت و ت→نه→→ا از حيات نبات∂ و حيوان∂ برخوردار 
اس→ت؛م→ان→→ن→د گ→ي→اه رش→د و ن→م→وẃ م→→∂كن→→د و ب→ر ع→رض و ط→ول و ح→ج→م ب→→دن م→→∂اف→زاي→→د و م→→انن→→د ح→ي→وان 
ع→→م→→→ال ش→→ه→→→وت و غ→→ض→→ب م→→∂ك→→ن→د؛ ول→∂ از  ґن→→ف→→س م→→∂ك→→→ش→→د و راه م→→∂رود،م→→∂خ→→ورد و م→→→∂خ→→واب→→د،ا
^ ن→→ب→→رده اس→→ت.اي→→ن گ→→ف→→ت→→→ار  ـ ب→→→ه→→رها ^ از ع→→→ق→→→ل و اي→→→م→→→→ان اس→→→→ت  ـ ك→→→ه ن→→→ش→→→→أت گ→→→رف→→→ت→→→→ه ح→→→ي→→→→ات ان→→→→س→→→ان→→→∂ 

خداوند حكيم است: 
 Ẃن џمџك ґاس→→ￍال→ن ∂→ґف ґه→ґب ∂→ ґش Ẃم→ џي Ґورا→Ẁن Ẁه→џن→ا ل Ẃل џع→ џج џو Ẁن→اه→Ẃي→→џي→→ Ẃأح→→џف Ґت→→ا→→Ẃي→→џم џك→→ان Ẃن→→џم џأ و�

نẂها...�؛۱  ґج＃ م ґخارґب џسẂيџل ґماتẀلالظ ∂ґف ẀهẀلџثџم
«آي→→→→ا ك→→→س→→→∂ ك→→→ه م→→→رده ب→→→ود[و ف→→→اق→→→→د ح→→→ي→→→ات ان→→→س→→→ان→→→∂ ب→→→ود]و م→→ا او را زن→→ده ك→→ردي→→م[و 
^ او قرار داديم كه در پرتو آن در ميان  ^ برا ح→ي→ات اي→مان∂ به او بخشيديم]و نور
م→→→ردم راه م→→→→∂رود،آي→→→→ا او م→→→ان→→→ن→→→د ك→→→س→→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه در ظ→→→ل→→→م→→→→ته→→→→ا ق→→→رار گ→→رف→→ت→→ه و راه 

خروج از آنها را نم∂يابد...»؟ 
^ م→خ→ص→وص اس→ت ك→ه در  ^ ح→→ي→ات→∂ خ→اصẃ و ن→ور اي→→ن آي→→ه م→→→∂ف→→رم→→اي→→د: انس→→ان م→ؤم→ن، دارا
ات خ→→→→→اصẃ ان→→→→→س→→→→ان→→→→∂ ك→→→→→ام→→→→ي→→→→→اب  ẃپ→→→→→رت→→→→→و آن ن→→→→ور،راه زن→→→→دگ→→→→∂ ان→→→→س→→→→→ان→→→→∂ را ت→→→→ش→→→→خ→→→→ي→→→→ص م→→→→→∂ده→→→→→د و از ل→→→→ذ
م→∂گ→ردد.ول→∂ آدم ك→اف→ر در م→→ي→ان ظ→→لم→→ته→ا از ج→ه→ل و ك→ف→ر و م→ح→روم→يẃ→ت از عن→→ايات خدا به سر 

^ م∂گردد!   م∂برد و عاقبت دچار هال∑ ابد
حيات انسان∂ در گرو اجابت دعوت خدا و رسول� 

^ ديگر م∂فرمايد:  در آيه
 џو Ґ↨→џب→ґẃي→џط Ґ↕يا→ џح Ẁه→ￍن→џي→ ґي Ẃح→Ẁن→џل џف ẁن→ ґم Ẃؤ→Ẁم џو→Ẁه џو Ẅ∂→ث→ẂنẀا Ẃر＃ أوџك џذ Ẃن→→ ґم Ґح→→ا→→ґص→→ال џل→→ ґم→→ џع Ẃن→→џم�

�؛۲   џونẀل џمẂعџوا يẀما كان ґن џس Ẃأحґب ẂمẀه џر Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґز Ẃجџنџل
                                                        

^ انعام،آيه＾۱۲۲.  ـ سوره ۱
^ نحل،آيه＾۹۷.  ـ سوره ۲
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^ ن→ش→أت گ→رف→ت→ه از اي→م→ان ان→ج→ام ده→د،م→→ا به او حيات  ه→ر ك→س اع→مẃ از م→رد و زن، ع→م→ل ش→→اي→ست→→ه
پ→اك→ي→زه و زن→دگ→→∂ خ→وش م→→∂ب→خ→ش→ي→م و پ→اداش آن→→ه→ا را ب→→ه ب→ه→ت→ري→→ن اعم→→ال→∂ ك→ه ان→ج→ام م→→∂دهند خواهيم 
داد و از اي→→→→ن رو راه رس→→→→→ي→→→→دن ب→→→→ه ح→→→→ي→→→→ات ان→→→→→س→→→→ان→→→∂ را اج→→→اب→→→ت دع→→→→وت خ→→→دا و رس→→→ولش ارائ→→→ه ك→→→رده و 

فرموده است: 
...�؛۱  ẂمẀيكґيẂ Ẁ≥ ≈ґل ẂمẀعاك џإذا د ґول Ẁس ￍلرґل џو ґهẃلґوا لẀيب ґجџت Ẃوا اسẀنџآم џين ґذￍا الџ ╩يا أ�

«ا＾ ك→س→ان→→∂ ك→→ه اي→م→ان آوردهاي→د!دع→وت خ→دا و رس→ول را اج→ابت كنيد چه آن كه 
^ م→→∂ك→→ن→ن→د ك→ه شم→→ا را زن→ده م→→∂ك→ن→د[ب→→ه ش→م→ا ح→→ي→ات ان→س→ان→→∂  ش→→م→→ا را دع→وت ب→ه چ→→ي→ز
م→→→∂ب→→→خ→→→ش→→→د و آن دي→→→ن و آي→→→ي→→→ن آس→→→م→→→ان→→→→∂ خ→→→داس→→→ت ك→→→ه در دس→→→ت→→→رس ش→→م→→ا ق→→رار داده 

است]...». 
^ رعد هم م∂فرمايد:  ^ مباركه ^ مورد بحث از سوره در آيه

ن∂�؛  Ẃس ẀحẂال Ẁم ґهґẃ ب џرґوا لẀجابџت Ẃاس џين ґذￍلґل�
ع→→→→اق→→→→ب→→→→ت ن→→→→ي→→→→→− و زن→→→→→دگ→→→→∂ س→→→→راس→→→→ر خ→→→وش دور از ه→→→رگ→→→ون→→→ه ت→→→ش→→→وي→→→ش و ن→→→گ→→→ران→→→∂ ج→→→س→→→م→→→∂ و 
روح→→→→→∂،از آنґ ك→→→→→س→→→→→→ان→→→→→∂ اس→→→→→ت ك→→→→ه دع→→→→→وت پ→→→→روردگ→→→→ارش→→→→ان را اج→→→→اب→→→→→ت ك→→→→ردهان→→→→د!ح→→→→ال اگ→→→→ر م→→→→→ا در 
→ب→ه و آس→اي→ش و آرام→ش هم→→هج→ان→→ب→ه محروم هستيم، از آن  ẃو ح→→ي→ات ط→ي џџ∂→زن→دگ→∂ خ→→وي→ش از ح→→س→ن
�؛داخ→→ل ن→→ش→→→دهاي→→م و ب→→→ه دع→→وت  Ẅ∂→→ن→→ Ẃس→→→ Ẁح→→Ẃال Ẁم→→ ґهґẃ ب џر→→ґوا ل→→→Ẁ џ→→ج→→→اب →→ت Ẃاس џي→→ن ґذ→→ ج→→→ه→→ت اس→→ت ك→→ه در ج→→رگ→→→ه＾�لґ→→→ل√
پ→→→→روردگ→→→→ار خ→→→→ود ل→→→→ب→→→→يẃ→→→→− اج→→→اب→→→ت ن→→→گ→→→→ف→→→ت→→→ه و آن را ن→→→پ→→→→ذي→→→رف→→→ت→→→هاي→→→م!اگ→→→رچ→→→ه ظ→→→اه→→→راҐ دع→→→→وت را اج→→→اب→→→→ت 
 ẃاحرام م∂پوشيم،با شور و غوغاي∂ خاص ^ ، جامه ẃعمره يا حج ^ م→∂ك→ن→ي→م و در م→يق→→ات ك→→ه ب→را

م∂گوييم: 
(لبẃي− اللهمẃ لبẃي− لبẃي−)؛ 

^ من،آمدم.آماده به خدمتم،آماده به خدمتم».  ^ خدا «بله، آمدم ا
اي→ن ج→→م→ل→ه را م→∂گ→ويي→→م و ب→→ع→د دن→ب→ال ف→ك→ر و ك→→ار و ب→ار خ→ود م→∂روي→→م آن چ→→نان كه گوي∂ 
^ اجابت دعوت همين است؟!  ẃي− اجابت∂ از ما!آيا معنا اصالҐ نه دعوت∂ از خدا بوده و نه لب

                                                        
^ انفال،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱
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اجابت يا اهانت!! 
^ پ→→ذي→→راي→→∂ از ش→→→م→→ا ب→→گ→→س→→ت→→ران→→م،ش→→→م→→ا ه→→→م  اگ→→→ر م→→→ن ش→→م→→→ا را دع→→→وت ب→→ه ط→→ع→→ام ك→→ن→→م و س→→ف→→ره ب→→را
ب→→→گ→→→وي→→→→ي→→→د:ب→→→→ل→→→ه،چ→→→ش→→→م،ه→→→م اك→→→ن→→→ون م→→→∂آي→→→→م؛ ول→→→∂ ن→→→ي→→→اي→→→ي→→د،آن ه→→م ب→→دون ه→→ي→→→چ→→گ→→ون→→ه ع→→ذر＾!آي→→ا اي→→ن 

اجابت است يا اهانت و لذا جا دارد كه بگويد: 
�؛۱   џونẀساه Ẃم ґهґالت џص Ẃنџع ẂمẀه џين ґذￍال � џينґẃل џصẀمẂلґل ẁلẂي џوџف�

ع→→اي→→∂ كه از حقيقت نمازشان در حال غفلتند.نه وقت  ẃاد ^ ^ ب→→ه ح→→ال اي→→ن ن→→م→→ازخ→→وانه→→ا وا
گ→→→ف→→→ت→→→ن اهللاك→→→ب→→→ر م→→→∂ف→→ه→→م→→ن→→د ك→→ه چ→→ه م→→∂گ→→وي→→ن→→د و ب→→ه چ→→ه ج→→اي→→∂ وارد ش→→دهان→→د و ب→→ا چ→→ه ك→→س→→∂ ط→→رف 
→→→الم ع→→→ل→→→ي→→→ك→→→م م→→→∂ف→→→ه→→→م→→→ن→→→د از ك→→→ج→→→ا ب→→→ي→→→رون م→→→∂رون→→→د و ب→→→ا ك→→ه  ẃص→→→ح→→→ب→→→ت ه→→→س→→→ت→→→ن→→→د و ن→→→ه وق→→→ت گ→→→ف→→→ت→→→ن ال→→→س
^ دنياي∂ ماست آن هم  ^ از حيات طيẃبه خداحافظ∂ م∂كنند!اين زندگ∂ خال∂ از حسن∂Ẅ و عار

^ آخر آيه م∂فرمايد:  زندگ∂ پس از مرگ كه جمله
وا  џدџتẂف џال Ẁهџعџم ẀهџلẂث ґم џو Ґيعا ґم џج ґض ẂرџالẂ مẂ ما فґ∂ ا Ẁهџل ￍأن Ẃوџل Ẁه џوا لẀيب ґجџت Ẃس џي Ẃمџل џين ґذￍال џو�

�؛  ґهґب
«و ك→س→ان→∂ ك→→ه دع→وت خ→دا را اج→اب→ت ن→ك→ردهان→د[و ب→→ه اوامر و نواه∂ او در سراسر 
زن→دگ→∂ خ→وي→ش اعت→→ن→اي→→∂ ن→ن→م→وده و وق→ع→∂ ن→گذاشتهاند،در آن سرا چنان در فشار و 
 ^ ^ ع→→ذاب ق→→رار م→→→∂گ→→ي→→رن→→د ك→→ه]ح→→→اض→→ر م→→→∂ش→→ون→→د اگ→→ر ت→→م→→ام آن چ→→ه ك→→→ه رو ت→→→ن→→گ→→→ن→→ا
زم→→ي→→→ن ه→→س→→ت و ه→→م→→ان→→ن→→د آن م→→ال آن→→→ه→→ا ب→→اش→→د،ت→→م→→ام آن را ب→→ده→→ن→→→د و خ→→ود را از ع→→ذاب 

ا ممكن نخواهد شد]»!  ẃبرهانند[ام
 ^ ^ مرد مسلمان! تو كه يكصد تومان از هزينه آر＾،همان كس∂ كه در دنيا م∂گفتيم: ا
 ^ ـ برا ـ كه بيست تومان م∂شود  ^ خود و عائلهات اضافه آوردها＾؛ي− پنجم آن را ي− ساله
مس» به مستمندان بده، م∂گفت: نم∂دهم!  Ẁاجابت دعوت خدا و اطاعت امر خدا به عنوان «خ
^ كاش تمام دنيا مال  ^ ع→→ذاب ف→→ش→→ارش م→→∂ده→→ن→→د كه آرزو م∂كند ا آن روز، چ→→ن→→ان در م→→ن→→گ→→ن→→ه
→→→ا دي→→→گ→→→ر آن آرزو ن→→→اف→→→ع ب→→→ه ح→→→الش  ẃم→→→→ن ب→→→→ود و ه→→→→م→→→→ه را م→→→∂دادم و از اي→→→ن م→→→ه→→→ل→→→ك→→→ه ب→→→ي→→→رون م→→→∂آم→→→دم.ام

نخواهد بود و از عذاب خدا رهاي∂ نخواهد يافت! 
                                                        

 .Ｑماعون،آيات℮و ^ ـ سوره ۱
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�؛  Ẁهاد ґمẂال џسẂئґب џو Ẁمￍن џه џج ẂمẀأواهџم џو ґساب ґحẂال Ẁوء Ẁس ẂمẀهџل џ−ґولئẀا �
^ دارن→→→د و ج→→→اي→→گ→→→اه→→ش→→ان ج→→ه→→نẃ→→→م م→→→∂ب→→اش→→د و ج→→ه→→نẃ→→م، ب→→دج→→اي→→گ→→اه→→→∂  «آن→→→ان ح→→→س→→→اب ب→→→د

است». 
^ و ب→→→→→ه ق→→→→ول  ^ اس→→→→ت ك→→→→ه ب→→→→ا ك→→→→م→→→→→ال دقẃ→→→→→ت و س→→→→خ→→→→→تگ→→→→ي→→→→ر �س→→→→→وءال→→→→→ح→→→→س→→→→اب� آن م→→→→ح→→→→اس→→→→ب→→→→→ها
ه� ه→م ف→روگ→→ذار ن→→ش→ود آنگ→ون→ه  ẃه ب→→ه خش→→خ→اش گ→ذاش→ت→ن" ان→ج→ام ش→ود و از�م→ث→ق→ال ذر→→ẃ م→→ع→→روف "م→→ت

كه قرآن م∂فرمايد: 
�؛۱   Ẁه џرџا ي ￎر џش ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџم џو�

^ كار بد انجام داده باشد،آن را خواهد ديد»!  ها ẃهر كس، به قدر سنگين∂ ذر»
و همچنين م∂فرمايد: 

 џك→ان Ẃإن џو Ґئ→ا Ẃي→ џش ẁسẂفџن Ẁمџل→Ẃظ→Ẁال تџف ґ↨ џي→ام→ ґق Ẃال ґمẂو→џي→→ґل џط→→ Ẃس→→ ґق→→Ẃال џي→→ن ґواز→→ џم→→Ẃال Ẁع→→ џض→→џن џو�
�؛۲   џينґب ґنا حاسґب Ẅ∂فџك џها وґنا بẂيџل＃ أت џد Ẃر џخ Ẃن ґم ＃↨ￍب џح џقالẂث ґم

^ م→→ورد س→→→ت→→م ق→→رار  ^ ع→→→دل [ب→→→ر زم→→→ي→→→→ن] م→→→→∂ن→→→ه→→ي→→→م و اح→→د م→→→→ا روز ق→→→→ي→→→ام→→→ت، ت→→→رازوه→→→ا »
^ خ→→→ردل→→→∂ از ان→→→س→→→ان ع→→→→م→→→ل→→→∂ ص→→→ادر ش→→→ده ب→→→اش→→د،آن را  ن→→→م→→→∂گ→→→ي→→→رد!اگ→→→ر ب→→→ه ق→→→→در دان→→→→ه

م∂آوريم و همين بس كه ما حسابرس باشيم»! 
محروميẃت دل از در∑ قرآن!! 

ẃر در آياتش نم∂كنيم تا بفهميم از ما چه  و ي→ال→→الس→ف ك→ه م→→ا دل ب→ه ق→رآن نم→→∂ده→ي→م و تدب
^ م→ا م→→∂گ→→ذارد.از اي→ن رو ب→ا  م→→∂خ→→واه→→د و چ→→→ه س→→رن→→وش→→ت→→∂ ن→→ش→→ان→→م→→→ان م→→→∂ده→→د و چ→→ه راه→→→∂ پ→→ي→→ش پ→→ا

لحن∂ توبيخآميز م∂فرمايد: 
ا�؛۳   Ẁ≠فاẂوب＃ أقẀلẀق Ẅ∂لџع Ẃأم џآنẂرẀقẂال џون Ẁرￍب џدџت џال يџأ ف�

^ خ→→ود را  ẃ→→→→ر ن→→→م→→→→∂ك→→→ن→→→ن→→→د[ت→→→ا ح→→ق→→→ي→→ق→→ت را دري→→اب→→ن→→د و وظ→→ي→→ف→→→ه آي→→→→ا آن→→→→ه→→→ا در ق→→→→رآن ت→→→دب »
 ^ ب→ش→ن→اس→ن→د]ي→→ا قف→→ل ب→ر دله→→ا ن→ه→اده ش→ده اس→ت[و ح→ق→اي→ق قرآن∂، راه نفوذ در دلها

                                                        
^ زلزال،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱
^ انبياء،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۲
د،آيه＾۲℮.  ẃمحم ^ ـ سوره ۳
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بسته نم∂يابند]». 
→→م ن→→ي→→س→→ت→→ن→→د آنگ→ون→ه ك→ه آي→ات ق→رآن را  ẃر و ت→→→ف→→ه→→ẃ در م→→ي→→→ان م→→ردم ك→→س→→ان→→→∂ ه→→س→→ت→→ن→→→د ك→→ه اه→→ل ت→→دب
ظ به الفاظ  ẃك→ه بت→→وان→→ن→د آن را ب→خ→وانند،تنها تلف Ґب→خ→وان→ن→د و ب→→ف→ه→م→ن→د و ب→ه م→ق→اص→د آن پ→∂ ب→ب→رن→→د.ف→رض→ا
→→ا از  ẃآن م→→→∂ك→→ن→→ن→→→د و ي→→ا ان→→دك→→∂ ب→→االت→→ر، م→→→ف→→اه→→ي→→م آن ال→→ف→→→اظ را ه→→م در ذه→→ن خ→ود خ→ط→ور م→∂ده→→ن→د؛ام
^ در∑ نم→→∂ك→ن→ن→د!ول→∂ ه→→س→ت→ن→د  ^ م→→رب→→وط ب→→ه م→→→ع→→ارف و اخ→→→الق و اح→→→ك→→ام آن چ→ي→ز ح→→ق→→اي→→→ق ع→→→ال→→ي→→→ه
→من→→د؛درسخ→→وان→ده و حوزه و دانشگاه ديدهاند؛آگاه∂ كامل  ẃر و ت→→ف→ه→→ẃ ^ ك→ه اه→ل ت→→دب اف→راد ديگ→→ر
→→→ا چ→→→ه ف→→اي→→ده ك→→→ه ب→→ر دله→→→اي→→ش→ان ق→ف→ل زده ش→ده و آن ع→ل→وم ق→رآن→∂ ك→ه از  ẃاز م→→ق→→اص→→→د ق→→رآن→→∂ دارن→→→د ام
^ درب→س→ت→ه ن→دارد و آن قف→→له→ا  ẃ→→ر در ق→→رآن ب→→→ه دس→→ت آم→→ده اس→ت، راه ن→ف→وذ در آن دله→→ا ط→→ري→→ق ت→→دب
^ اكثر ما  ^ ض→خ→ي→م ب→ر گ→رداگ→رد دلها ^ نف→→س→ان→∂» اس→ت ك→ه ه→م→چ→ون دي→وار ẃب→→اع از اه→وا ه→م→ان «ات

كشيده شده است.اين سخن خداوند حكيم است: 
 џو ґه ґعẂم џس ẅẄ∂لџع џمџت џخ џم＃ وẂل→ ґع Ẅ∂→ل→ џع Ẁاهللا Ẁه→ￍل џأض џو Ẁواه→џه Ẁه→ џإل→ه џذ→ џخ→ￍات ґن→џم џتẂأيџر→џأ ف�

...�؛۱  Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق
^ ن→→ف→→س[و دل→ب→خ→واه]خ→ود را م→ع→ب→ود م→ط→اع خ→ود  ^ آن ك→→س→→∂ را ك→→→ه ه→→وا «آي→→→ا دي→→دها
ق→→رار داده [و ت→→س→→ل→→ي→→→م م→→ح→→ض ت→→→م→→اي→→→الت ن→→ف→→س→→ان→→→∂اش ش→→ده]و در ن→→ت→→→ي→→ج→→ه، خ→داون→د[ب→ه 
^ ضاللت  ^ او]او را با داشتن علم[و آگاه∂ از حقايق]به واد ك→يف→→ر هواپرست∂ها
^ م→→→ق→→→اب→→→ل چ→→ش→→م→→→ش  و گ→→→م→→→راه→→→∂ اف→→→→ك→→→ن→→→ده و م→→→ه→→→ر ب→→→→ر گ→→→وش و ق→→→ل→→→ب→→→→ش ن→→→ه→→→اده و پ→→→ردها

آويخته است...»؟! 
در اي→→ن ص→ورت، طب→→ي→ع→∂ اس→→ت ك→→ه ن→ه چ→ش→م→ش جم→→ال→∂ از ق→رآن خ→واه→د دي→→د و ن→ه گ→وش→ش 
^ خ→واه→→د شن→→ي→د و ن→ه ق→لباҐ گرايش∂ به قرآن خواهد داشت! اينچنين افراد از لحاظ  از ق→رآن ن→→غم→→ها
ا از لحاظ قلب و گرايش و ايمان، آفت ديدهاند و مبتال به  ẃرند امẃ →→ر خ→وبن→→د و اه→ل ت→دب ẃم→غ→ز و ت→ف→ك
^ س→ن→گي→→ن ش→ه→وات، از ح→بẃ م→→ال و م→→ق→ام و خودخواه∂ها و كينهتوز＾ها شدهاند و لذا با  ق→ف→له→ا
^ ق→→رآن س→→خ→→ن م→→∂گ→→وي→→ن→→→د و م→→→ط→→ل→→ب  ^ ك→→ه در ق→→رآن دارن→→د و ق→→اه→→ران→→ه درب→→اره →→ر ẃر و ت→→→ف→→ك→→→→ẃ ت→→→م→→→ام ت→→→دب
^ ق→→ل→→ب→→ش→→→ان ب→→→∂ب→→ه→→رهان→→د!چ→→را ك→→ه  م→→→∂ن→→وي→→س→→ن→→→د، در ع→→ي→→ن ح→→ال از ت→→اب→→ش ن→→→ور خ→→ورش→→ي→→د ق→→رآن ب→→ر ف→→ض→→ا

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
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ه و چاله  ẃآدم→∂ ك→→ه در م→ي→ان ي→− ب→يابان تاري− حركت م∂كند؛ احتياج به دو چيز دارد تا به در
و چ→اه ن→يف→→ت→د: ي→ك→∂ چ→راغ روش→ن→گ→ر و دي→گ→ر چ→ش→م ب→ين→→ا كه تنها وجود يك∂ از اين دو، آدم∂ را به 

مقصد نم∂رساند. 
ـ ب→دون ق→لب→→∂ آزاد از قف→→ل ش→ه→وات و  ẃ→→ر در ق→→رآن  ت→→ن→→ه→→ا ب→→ا در دس→→→ت داش→→ت→→ن چ→→راغ ع→→ل→→م و ت→→دب
ـ ان→→س→ان ت→وان→اي→→∂ پ→ي→م→ودن ص→راط م→س→تقيم قرآن را نخواهد داشت كه  ^ ظ→لم→→تزا  ^Ẅ و ه→وسه→ا ه→و

فرمودهاند: 
 ґوت→→Ẁك→→џل→→џم Ẅ∂→→لґوا ا Ẁر→→џظ→→џن→→џل џم џآد ∂→→ґن→→џب ґوب→→Ẁل→→Ẁق Ẅ∂→→ل→→ џع џون→→→Ẁوم→→→ Ẁح→→→ џي џي→→→اط→→→ي→→→ن→→→ ￍال→→→ش ￍنџو ال ا→→→џل)

)؛۱  ґماء ￍالس
^ آدم→ي→ان م→→∂چ→رخ→ن→د؛ آن→ه→ا  ش دله→ا Ẃو→ џل و ح Ẃو→ џاگ→→ر ن→→ه اي→→→ن ب→→ود ك→→→ه ش→→→ي→اط→ي→ن در ح»

م∂توانستند ملكوت آسمان را ببينند». 
^ شي→→ط→ان→→∂، از ح→بẃ م→→ال و م→ق→ام و دي→گ→ر شهوات نفسان∂، دلها را  ^ وس→وسهه→ا →ا اح→اط→→ه ẃام

از ديدن ملكوت آسمان و قرآن مانع شده است. 
مبادا كه از جمال قرآن محروم باشيم! 

^ ت→→→الوت آن م→→→∂گ→→ش→→ود  در رواي→→→→ت آم→→→ده ك→→→ه ح→→→ض→→→رت ام→→→→ام ص→→→ادق�وق→→ت→→∂ ق→→رآن را ب→→را
م∂فرمود: 

 џو Ґ↕ џب→اد→ ґع ґف→ي→ه ^ ґر џظ→џن Ẃل→→ џع→→ Ẃاج→→џف ￍم→→ Ẁه→→ẃل→→لџا џ−→→џت→→اب→→ ґك џو џ∑џد→→ Ẃه→→ џع ẀتẂر→→ џش→→џن ∂→→ẃن ґا ￍم→→ Ẁه→→ẃل→→لџا)
 џو ∂ґبẂلџق Ẅ∂لџع ∂ґتџرائґق џدẂن ґع ẂعџبẂطџال ت џو... Ґباراґت Ẃعґا ґفيه ^ ґكرґف џو ҐراẂك ґذ ґفيه ∂ґتџرائ→ґق
عџلẂ قґرائџتґ∂ قґرائҐ↨џ ال  Ẃجџال ت џو Ґ↕ џشاوґغ ^ ґر џصџب Ẅ∂→ل џع Ẃل џع→ Ẃج→џال ت џع→∂ و→ Ẃم џس Ẅ∂→џل→ џال ع

اҐ)؛۲  џر Ẃذџه ∂ґتџرائґال ق џو Ґ↨џلẂف џغ ґفيه ^ عџلẂ نџظџر Ẃجџال ت џفيها...و џرب џدџت
«خ→داي→ا! م→ن ف→رم→ان و ك→→ت→اب تو را گشودم.خدايا! نگاهم به آن را عبادت قرار بده 
^ از آن... و خ→→داي→ا! ب→→ه ه→→ن→گ→ام  و ق→→رائ→→ت→→→م را ذك→→ر[و ي→→اد ت→→و]و ف→→ك→→رم را ع→→ب→→رتگ→→→ي→→ر
→→→ه→→ر ب→→ر ق→→ل→→ب و گ→→وش→→م م→→زن،پ→→رده ب→→ر چ→→ش→→م→→→م م→→→ي→→ف→→ك→→ن... و چ→→ن→→ان→→م ك→→ن ك→→ه  Ẁق→→→رائ→→→ت→→→م، م

                                                        
↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۱۲Ｑ،از رسول اكرم�.  ẃـ المحج ۱

ـ همان،صفحه＾۲۲۸.  ۲
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^ از تدبẃر و نگاهم توأم با غفلت نباشد».  قرائتم، عار
^ خ→اصẃ و جم→→ال→∂ م→خ→ص→وص ب→ه  از اي→→ن گ→→→ف→→ت→→ار ام→→ام�است→→ف→اده م→→∂ش→ود ك→→ه ق→رآن ن→غم→→ها
خ→→ود دارد و م→→ا ب→→ا اي→→ن وض→→ع و ح→ال→∂ ك→ه داري→م از شن→→ي→دن آن ن→غ→م→ه و از دي→→دن آن ج→م→ال م→ح→روم 
^ صفحات كاغذ و  م→∂ب→اش→ي→م!آنچ→ه ك→ه ما امروز از قرآن م∂بينيم، خطوط و نقوش∂ است رو
^ است،  ^ و شام∂ و حجاز ^ گ→ون→→اگ→ون قاريان مصر آنچ→ه ك→→ه از ق→رآن م→→∂ش→ن→وي→م،آهن→→گه→→ا

نه جمال و آهنگ آسمان∂ قرآن كه امام صادق�را از خود بيخود م∂ساخت. 
^ از  ^ اخير، قرآن در بسيار ẃه ما خدا را بسيار شاكريم كه عنايت فرموده و در سالها البت
^ از ج→وان→ان و ن→وجوانان ما با قرآن آشنا  ^ زن→دگ→∂ م→ا ح→ض→ور پ→ي→دا ك→رده اس→→ت و ب→س→ي→ار ص→ح→ن→هه→ا
^ اف→→ت→→→خ→→ار  ش→→→دهان→→→د و در م→→→→ي→→→ان→→→→ش→→→ان ق→→→اري→→→ان و ح→→→اف→→→→ظ→→→ان ق→→→رآن ف→→راوان ب→→→هوج→→ود آم→→دهان→→د و اي→→ن م→→اي→→→ه
→س→ات→∂ ك→ه م→وجبات تشويق قاريان و حافظان را فراهم م∂آورند،  ẃي→→ان م→ؤس ẃم→اس→ت و ل→→ذا از م→ت→ص→د
→ف→ان→ه بس→→ي→ار ك→م داري→م و ق→رآن ط→الب  ẃص→→م→→ي→→م→→ان→→ه ت→→→ق→→دي→→ر م→→→∂ك→→ن→→ي→→م.ول→→∂ در ع→→ي→→ن ح→→ال آنچ→→→ه م→→ت→→أس

همان است اين است كه: 
�؛   Ẁم ґهґẃ ب џرґوا لẀجابџت Ẃاس џين ґذￍلґل�

^ ق→رآن ب→نش→→ي→ن→ن→د و از  آن→→ان ك→→ه دع→→وت پ→→روردگ→ارش→ان را اج→اب→ت ك→ن→ن→د و عم→→الҐ ب→ر س→ر س→ف→ره
^ ح→→→ي→→اتب→→خ→→→ش آن در م→→راح→→ل اع→→ت→→ق→→اد و اخ→→الق و ع→→م→ل ب→رخ→وردار گ→ردن→د. اي→→ن→ان بس→→ي→ار  ط→→ع→→امه→→ا
^ ك→ن→ي→م ك→ه ج→وان→→ان ع→زي→ز خي→→ال ك→ن→ن→د ت→→م→ام ه→دف، ح→→ف→ظ و ق→رائ→ت ق→رآن  ان→→دك→→→ن→→د و م→→ا ن→→→ب→→اي→د ك→ار
 ^ مه است و نتيجها ẃن→دارن→د!ب→لك→→ه ب→→اي→→د ب→ه آن→→ه→ا ب→ف→هم→→ان→ي→م اي→→نه→→ا هم→→ه م→ق→د ^ س→ت و دي→گ→ر ك→م→ب→ود ا
م→→ات، ن→→زد خ→→دا ارزش→→→∂ ن→→خ→→واه→→→د  ẃق آن ن→→→ت→→ي→→ج→→ه، اي→→ن م→→→ق→→د→→ ẃم→→→ن→→→ظ→→→ور اس→→→ت ك→→→ه در ص→→ورت ع→→→دم ت→→ح→→ق
→→ران ق→→رآن و ت→→ش→→ك→→ي→→ل  ẃت→→رب→→ي→→→ت ق→→اري→→→ان و ح→→اف→→→ظ→→ان و م→→→ف→→س ^ داش→→→ت!ت→→→م→→→ام اي→→→ن س→→→ع→→→∂ و ت→→→→الشه→→→→ا ب→→را
^ رف→ت→ن ب→ه پ→شتبام و اصالح  ^ ن→ردب→→ام اس→→ت ب→را ^ گ→ون→اگ→ون در اي→ن ب→اب، بس→→ان ت→ه→يẃ→→ه س→ازم→انه→→ا
د به اشكال مختلف باشد  ẃمتعد ^ ^ نردبامها س→اخ→ت→م→ان. اگ→ر ب→ن→ا ش→د تمام كوشش ما در راه تهيه
→→→→ه م→→→→→∂ك→→→→ن→→→→د و  ẃب→→→→دون اي→→→→ن ك→→→→ه ب→→→→→ه ف→→→→ك→→→→ر اي→→→→ن ب→→→→ي→→→→ف→→→→ت→→→→ي→→→→م ك→→→→ه پ→→→→ش→→→→→تب→→→→ام س→→→→وراخ ش→→→→ده و آب از آن چ→→→→ك
ع→نق→ري→ب ب→ر س→ر س→اك→→ن→ان خ→ان→ه ف→رود خ→واه→د آم→د،آر＾،ب→→∂اعت→→ن→ا به اين جريان، دور هم بنشينيم 
→→م اي→ن ي→→− ك→ار  ẃاف→→زاي→→ش ن→→ردب→→امه→→ا ج→→→ش→→ن ب→→گ→→ي→→ري→→م و ب→→→ه ي→→→ك→→دي→→گ→→ر ج→→اي→→زه ب→→ده→→ي→→→م و... م→→س→→ل ^ و ب→→را
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^ قرآن م∂فرمايد:  ^ نخواهد بود!در صورت∂ كه فرستنده پسنديدها
�؛   Ẅ∂ن Ẃس ẀحẂال Ẁم ґهґẃ ب џرґوا لẀجابџت Ẃاس џين ґذￍلґل�

«عاقبت ني− و زندگ∂ سعادتبار از آن كسان∂ است كه اجابت دعوت م∂كنند». 
^ كسان∂ كه آن را خوب م∂خوانند جشن  ن→ه اين كه فقط كارت دعوت را بخوانند و برا

بگيرند و به آنها جايزه بدهند. رسول خدا�فرمودهاند: 
هẀ)؛۱  Ẁؤ џرẂقџت џت Ẃسџلџف џ−џهẂن џي Ẃمџذا ل ґاџف џ∑هاџما ن џرآنẀقẂال ґء џقرґا)

^ ك→→ه ق→→رآن ت→→و را از گ→→ن→→اه ب→→از دارد.پ→→→س  ^ ق→→رآن م→→ح→→س→→وب م→→→∂ش→→و «ت→→→و وق→→ت→→→∂ ق→→ار
^ قرآن نيست∂».  وقت∂ تو را از گناه باز ندارد، تو قار

)؛۲  Ẁهџم ґحارџم ￍل џحџت Ẃاس ґنџم ґرآنẀالقґب џنџما آم)
^ قرآن را عمالҐ حالل بداند، به قرآن ايمان نياورده است».  «كس∂ كه حرامها

اين حديث تكان دهنده را هم از رسول خدا�بشنويم: 
ائẀها)؛۳  ẃرẀق ґ↨ￍم Ẁاال ґه ґهذ ∂ґقґنافẀم ẀرџثẂكџا)

«بيشترين منافقان اين امẃت، قاريان آن هستند»!! 
ẃه،مقصود از قاريان، دانشمندان و آگاهان از علوم قرآن∂ م∂باشند.نه تنها كسان∂ كه  ال→ب→ت
ق→رائ→ت ق→رآن م→∂ك→ن→ن→د و آن→ان ن→ي→ز م→ن→ح→ص→ر در روح→ان→ي→يẃ→→ن نم∂باشند.بلكه امروز بحمداهللا عالمان 
ق→رآن→∂ در ه→ر ل→ب→اس و در هر صنف∂ فراوانند!!از دانشگاهيان و نظاميان و سياستمداران و...چنان 
^ خ→→→→→→→ود اس→→→→→→→ت→→→→→→→→ن→→→→→→→اد ب→→→→→→→ه آي→→→→→→→ات ق→→→→→→→رآن و رواي→→→→→→→→ات  ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→∂ب→→→→→→→→ي→→→→→→→→ن→→→→→→→→ي→→→→→→→→→م ه→→→→→→→→م→→→→→→→→ه در گ→→→→→→→→ف→→→→→→→→→ت→→→→→→→→ار و ن→→→→→→→→وش→→→→→→→→ت→→→→→→→اره→→→→→→→ا
م→→ع→→ص→→وم→→ان�م→→∂ن→→م→→اي→→ن→د.پ→س وق→ت→∂ از رس→ول خ→→دا�م→→∂ش→ن→وي→م ك→ه ب→ي→ش→ت→ري→→ن م→ن→اف→ق→ان اي→ن 
ẃ→→س ب→→ه ل→→ب→اس  ^ ك→→س→ان→∂ ك→ه م→→ل→ب →ت ه→→س→تن→→د ف→وراҐ ذه→→نه→ا ن→رود ب→ه س→و ẃت، ق→→اري→→→ان و ع→الم→→ان اي→ن ام→→ ẃام
روح→→→ان→→∂ ه→→س→→ت→→ن→→→د ب→→ل→→→ك→→ه ش→→ام→→→ل ح→→ال ت→→م→→→ام ك→→س→→ان→→→∂ م→→∂ش→→ود ك→→ه ع→→ال→→م ب→→ه ع→→ل→→وم ق→→رآن→∂ ه→س→تن→→د ول→→∂ 
 −ẃبه دعوت آفريدگار خود، لبي Ґ؛ ن→شدهاند و عمال� Ẁم→ ґه→→ґẃ ب џر→ґوا ل→Ẁ џج→→اب →ت Ẃاس џي→ن ґل√→ذ→→ґداخ→→ل در ج→رگ→→ه＾�ل

                                                        
↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲۱۸.  ẃـ المحج ۱

ـ همان،صفحه＾۲۱۹.  ۲
ـ همان،صفحه＾۲۱۸.  ۳
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اجابت نگفتهاند. 
درجات بهشت∂ انسان در آخرت بر اساس قرائت آيات قرآن 

از رسول خدا�منقول است: 
 ￍن ґا џن→يا ف ال→د ∂→ґف Ẁل→ґẃت џر Ẁت џن→ت→Ẁم→→ا ك→→џك Ẃل→→ґẃ ت џر џو џق Ẃار џو Ẃء џر→→→Ẃقґا ґرآن→→Ẁال→→ق ґب→→ ґص→→اح→→→ґل Ẁق→→ال→→Ẁي)

ئẀها)؛۱  џرẂقџت ＃↨џآي ґر ґآخ џدẂن ґع џ−џل ґزẂنџم
«روز ق→→ي→→ام→→ت، ب→→→ه ص→→اح→→ب ق→→رآن گ→→فت→→ه م→→∂ش→ود ق→→رآن ب→خ→وان و از درج→ات ب→ه→شت→→∂ 
ب→→→اال ب→→→رو و ه→→→→م→→→انط→→→ور ك→→→ه در دن→→→→ي→→→ا ق→→رآن را ب→→→ا ت→→رت→→ي→→→ل و ت→→أمẃ→→→ل و آرام م→→→∂خ→→وان→→د＾. 
^ اس→→ت ك→→ه آن را  اي→→→ن→→→ج→→→→ا ه→→→→م آنگ→→→ون→→→ه ب→→→خ→→→وان ك→→→→ه ج→→→اي→→→→گ→→→اه ت→→→→و ك→→→→ن→→→ار آخ→→→ري→→→→ن آي→→→ها

م∂خوان∂». 
از اي→ن بي→→ان ش→ري→→ف است→→ف→اده م→→∂شود كه درجات بهشت∂ انسان در عالم آخرت، به تعداد 
ر قرائت م∂كرده است و بديه∂ است  ẃآي→ات∂ است از قرآن كه در دنيا با طمأنينه و ترتيل و تفك
ك→ه م→ق→ص→ود از «ص→→اح→→ب ال→ق→رآن» آن ني→→س→ت ك→→ه ق→رآن ب→→غلش باشد و جلد و كاغذ و خطẃ و نقش 
^ قلبش  ق→رآن ه→م→راهش باشد؛بلكه مقصود، آن آدم∂ است كه حقايق آسمان∂ قرآن در خانه

وام طنينانداز در گوش دلش شده است.  ẃعل∂الد
^ از  →→→→→ق→→→→→∂ ك→→→→→ه در دن→→→→→ي→→→→→→ا ب→→→→→→ا خ→→→→→وان→→→→دن ه→→→→ر آي→→→→ه از آي→→→→→ات ق→→→→رآن، درج→→→→→ها ẃآر＾؛ اي→→→→→ن ان→→→→→س→→→→→→ان م→→→→→وف
^ ارت→→ق→→→اء روح→→∂ در ت→→ه→→→ذي→→ب ن→→ف→→س از  ^ از پ→→→ل→→→→هه→→→ا ^ اي→→→→م→→→ان را م→→→∂ پ→→→ي→→→م→→→وده و پ→→→لẃ→→→→ها درج→→→→ات م→→→ع→→→ن→→→و
رذاي→→ل و اك→→تس→→اب فض→→اي→ل ب→اال م→→∂رف→ت→ه است، در عالم آخرت نيز هموست كه با خواندن آيات 

قرآن از درجات بهشت∂ باال م∂رود و به عال∂ترين مقام سعادت نائل م∂شود؛چه آن كه: 
↕)؛  џر ґاالخ Ẁ↨џع џر Ẃزџنيا م لدџا)

^ م→→∂ش→→ود.آي→→ات ق→→رآن→→∂ ك→→ه در دن→→ي→→ا  ^ اخ→→→رو ل ب→→ه م→→ي→→وهه→→→ا ẃاس→→→ت ك→→→ه م→→ب→→د ^ ^ دن→→ي→→→و ب→→ذره→→ا
^ حركت∂ بهوجود آورد.  نتواند آدم∂ را حركت دهد، در آخرت نيز نخواهد توانست در و

^ قيامت  شكايت قرآن از امẃت در فردا
                                                        

مات تفسير مجمع البيان.  ẃششم از مقد ^ مه ẃـ مقد ۱
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اجدين�فرمودهاند:  ẃدالسẃامام سي
∂ لџ−џ اџنẂ تџ→نẂ→ظẀ→رџ م→ا  ґغ→џب→Ẃن→ џي Ґ↨→џزان џخ џت→ Ẃح→џت џم→ا ف→ￍل→Ẁكџف ґم→→Ẃل→→ ґع→→Ẃال Ẁن→→ ґزائ→→ џخ ґرآن→→Ẁال→→ق Ẁآي→→ات)

فґيها)؛۱ 
^ ع→→ل→→→م اس→→→ت[ي→→→− آي→→→ه ك→→→ه م→→→∂خ→→→وان→→→∂  آي→→→→ات ق→→→رآن،خ→→→زي→→ن→→→هه→→→ا و گ→→→ن→→ج→→→ي→→ن→→→هه→→→ا »
^ را گ→→ش→→→ود＾[ب→→→ه  ي→→→→ع→→→ن→→→→∂ در ي→→→→− خ→→→→زان→→→→ه را ب→→→→از م→→→→∂ك→→→ن→→→→∂]وق→→→ت→→→→∂ درґ گ→→→→ن→→ج→→→ي→→ن→→→ها
^ و از ج→→→→واه→→→→ر ع→→→→ال→→→ي→→→→هاش ب→→→ه→→→→رهم→→→ن→→→د  ^ آن ب→→→→ن→→→گ→→→→ر ح→→→ك→→→→م ع→→→ق→→→→ل]ب→→→→اي→→→→د در م→→→→ح→→→ت→→→→وا

گرد＾». 
^ آس→→م→→→ان→→∂ ه→→س→→ت→→ي→→م و از م→→ح→→ت→→ويẃ→→ات آن  و ي→→ال→→→الس→→ف ك→→ه م→→→ا اك→→ث→→راҐ ب→→→∂خ→→ب→→ر از اي→→ن گ→→ن→→ج→→ي→→ن→→→ه
^ ب→→اخ→ب→ر م→→∂ش→وي→م ك→ه ك→ار از ك→→ار گ→ذش→ت→ه و ج→ز ف→ري→→اد واح→س→رت→اه كشيدن، از ما  م→ح→روم! و روز
^ جسم∂،عذاب روح∂  ^ س→اخته نخواهد شد.آن روز است كه عالوه بر عذابها ك→ار دي→گ→ر
^ قرآن نيز ما را خواهد سوزانيد و رسول خدا�به شكايت از  ش→رم→ن→دگ→∂ از ق→رآن و آورنده

دست ما برخواهد خاست: 
ورا�Ґ؛۲   ẀجẂهџم џآنẂرẀقẂا ال џوا هذ Ẁذ џخￍات ∂ ґمẂوџق ￍإن ґẃب џيا ر Ẁول Ẁس ￍالر џقال џو�

→→ت م→ن، اي→ن ق→رآن را [ب→ه دس→ت ف→رام→وش→∂  ẃخ→→دا! ام ^ «رس→→ول خ→→دا خ→→واه→→د گ→→ف→→ت: ا
^ جستند و] رهايش كردند».  سپردند و از آن دور

^ ج→→ف→→اك→→ار  ^ ب→→→ا م→→→ا ب→→→ر خ→→→واه→→→→د خ→→→اس→→ت و خ→→واه→→→د گ→→→ف→→ت:ا آن روز ق→→→رآن ن→→→ي→→→ز ب→→→ه م→→→خ→→→اص→→→م→→→→ه
^ دست→→ت→ان م→∂گ→رف→ت→ي→د و ج→→ل→دم را  م→→ردم! م→→∂دي→→دي→→د ب→→ا م→→ن چ→→گ→→ون→→ه رف→→ت→ار م→→∂ك→ردي→د؟!تن→→ه→ا م→را رو
^ سرتان م∂گذاشتيد و پيش از عروس به حجله م∂برديد و  ^ قدر، رو م→∂ب→وس→ي→دي→د و ش→→بها
^ اي→→ن ك→→اره→→ا ب→→→ه  ^ س→→→ر م→→→س→→→اف→→→رت→→→ان گ→→رف→→ت→→ه و در م→→ج→→ل→→س م→→ردهه→→ات→→→ان م→→→∂خ→→وان→→→دي→→د!آي→→→ا م→→ن ب→→را ب→→→اال
^ ق→→رآن) ب→→ا ل→→ح→→ن→→∂ ت→→وب→→ي→→خ و ت→→ه→→→دي→→→دآم→→ي→→ز ب→→ه م→→ا  دس→→→ت ش→→→م→→→→ا اف→→→ت→→→→اده ب→→→ودم؟!اي→→→ن→→→→− خ→→→دا (ف→→→رس→→→ت→→→ن→→→ده

هشدار م∂دهد و م∂گويد: 
�؛  џون ẀضґرẂعẀم ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẂمẀهẀساب ґح ґاسￍلنґل џبџرџتẂقґا�

                                                        
 .۲۱Ｑ＾البيضاء،جلد۲،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱

 .۳Ω＾فرقان،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱⅛۸
 

«روز ح→→س→→اب م→→ردم ب→→→ه آن→→→ه→→ا ن→→زدي→→− ش→ده و آن→ه→ا در ح→ال غ→ف→ل→ت ب→ه س→→ر م→→∂ب→رن→د [و 
اعتناي∂ به نزدي− شدن روز حسابشان نم∂كنند]». 

^ تازه!  غفلت از يادآور＾ها
 Ґ↨џي ґاله � џونẀب џعẂل џي ẂمẀه џو ẀوهẀعџمџت Ẃاس ￍث＃ إال џد Ẃح→Ẁم Ẃم ґه→ґ ẃ ب џر Ẃن→ ґر＃ م→Ẃك ґذ Ẃن→ ґم Ẃم→ ґي→ه→ ґأت→ џم→ا ي�

...�؛۱  ẂمẀهẀوبẀلẀق
^ آن→→→ه→→ا م→→→∂آي→د،آنه→→ا ب→→ا  ^ ك→→→ه از ج→→ان→→ب پ→→روردگ→→ارش→→ان ب→→ه س→→و ^ ت→→ازها «ه→→→ر ي→→ادآور
 ^ ^ ب→→ه آن گ→→وش م→→∂ده→ن→د در ح→→ال→∂ ك→ه دله→→اش→ان در ل→ه→و و ب→→∂خ→ب→ر ش→→وخ→→∂ و ب→→از

فرو رفته است». 
→رات  ẃت→ذك Ґرا ẃك→ن→ن→ده＾)ت→ازه ب→ه ت→ازه و ن→و ب→ه ن→و ف→راوان داري→م.م→ك→ر ^ ث (ي→ادآور џد→ Ẃح→→Ẁم→ا ذك→ر م
^ م→→ا م→→→∂آي→→د و م→→ا ب→→→ا ح→→ال غ→→→ف→→ل→→ت از آن رو ب→رم→∂گ→ردان→ي→م!ه→ر ه→ف→ت→ه  ج→→دي→→د از ج→→ان→→→ب خ→→دا ب→→ه س→→و
 ^ ش→→ب و روز ج→→م→→ع→→ه ذك→ر م→ح→دث اس→ت و م→ا را ب→ه ي→→اد خ→→دا و م→رگ و روز ج→زا م→∂اف→ك→ن→د.م→اهه→ا
م و ص→→→ف→→→ر ب→→→ا  ẃك→→→ه دارن→→→د ذك→→→ر م→→→ح→→→→دث→→→ن→→→د.م→→→اه م→→→ح→→→ر ^ →→→→ها ẃرج→→→→ب و ش→→→→ع→→→→→ب→→→→ان و رم→→→→ض→→→ان ب→→→→ا اع→→→م→→→→ال خ→→→اص
 ^ فه و...همه ẃذك→ر م→ح→دث→→ن→د! ع→يد فطر و قربان و غدير و...زيارت مشاهد مشر ^ م→ج→الس ع→زادار
ẃ→→ه م→ا از ج→ان→→ب خ→دا ف→را راه م→ا ق→رار  ^ ت→ن→ب →ر ن→وآورن→د ك→→ه ب→را ẃاي→→→نه→→ا از م→→→ص→→ادي→→ق ذك→ر م→ح→دث→→ن→د و م→ذك

^ قرآن:  ا ما به فرموده ẃم∂گيرند.ام
...�؛  ẂمẀهẀوبẀلẀق ↨џي ґاله � џونẀب џعẂل џي ẂمẀه џو ẀوهẀعџمџت Ẃاس...�

^ و له→→و ب→→ا آنه→→ا م→واج→ه م→→∂ش→وي→م و دل ب→ه آن→→ه→ا ن→م∂دهيم!در همان حال∂ كه  ب→ا لع→→ب و ب→از
^ پ→→→اي→→→ي→→→ن م→→→ن→→→ب→→→ر ن→→→ش→→→→س→→→ت→→→ه، م→→→→∂گ→→وي→→ي→→م و م→→→∂ش→→ن→→وي→→→م،  ^ م→→→ن→→→ب→→→ر و دي→→→گ→→→→ر در م→→→ج→→→ل→→→س وع→→→ظ ي→→→ك→→→∂ ب→→→اال
^ م∂كنيم و ترتيب اثر به آنها نم∂دهيم! بلكه  ^ خود باز →ف→ان→ه ب→ا هم→→ان گ→ف→تهها و شنيدهها ẃم→ت→أس
^ مردم∂  ^ خود قرار م∂دهيم!! آيا چه بايد گفت درباره ^ ن→ي→ل ب→ه دنيا ^ ب→را آن→→ه→ا را ه→م وس→يل→→ها
^ ساختگ∂  ^ بگيرند و آن قدر تشريفات و آويزهها ẃ→∂ ق→رآن و ش→→ع→ائ→ر دين→→∂ را هم به باز ك→ه ح→ت
^ ب→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→ام  ب→→→→→→→→→∂ث→→→→→→→→→م→→→→→→→→→ر و اح→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ان→→→→→→→→→اҐ زي→→→→→→→→→→انب→→→→→→→→→خ→→→→→→→→ش ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ح→→→→→→→→اف→→→→→→→→ل ق→→→→→→→→رآن→→→→→→→→∂ و ع→→→→→→→→زادار＾ه→→→→→→→→→ا و ج→→→→→→→→ش→→→→→→→→→نه→→→→→→→→→ا

                                                        
^ انبياء،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱



 ۱⅛۹
 

^ ه→م ب→ه  ام→→ام→→ان�ب→→ي→→ف→→زاي→→ن→→→د ك→→→ه م→→ق→→اص→→د اص→→ل→→∂ ق→→رآن و ام→→ام→→ان�را از ب→→ي→→ن ب→→ب→→رن→د و دس→→ت→اوي→→ز
دست دشمنان دين و دينداران بدهند؟! 
^ قيامت  تأكيد فراوان قرآن بر مسئله

ش اين  ẃق→ي→ام→→ت ت→أكي→→دات فراوان دارد!تمام هم ^ ^ م→س→ئل→→ه ح→اص→ل اين→→ك→ه ق→رآن ك→→ري→م، رو
اس→→→ت ك→→→→ه از خ→→→→الل آي→→→ات آس→→→م→→→→ان→→→→∂اش، ج→→→م→→→ال و ش→→→ك→→→وه ب→→→∂پ→→→اي→→→→ان ب→→→→ه→→→ش→→→ت و ع→→→ق→→→→ب→→→ات� پ→→رس→→وز و 
گ→داز ج→→ه→نẃ→م را نش→→ان ب→ش→ر ب→→ده→د ت→ا ع→→ش→ق ب→ه ج→→م→ال ب→هش→→ت و ت→رس از ج→→ه→نẃ→→م را در دله→→ا ب→→ن→ش→ان→→د و 
^ رسي→→دن ب→ه آن زن→دگ∂ غرق در سرور  در ق→→ل→→به→→ا ايج→→اد ك→→ن→د ت→→ا م→ردم ب→را ح→الت خ→وف و رج→ا� 
→→→→→ت از  ẃم→→→→→ص→→→→→ون→→→→→ي ^ و ن→→→→→→→ش→→→→→→اط اب→→→→→→د＾، در اص→→→→→→→الح ع→→→→→→ق→→→→→اي→→→→→د و اخ→→→→→→الق و اع→→→→→م→→→→→→ال خ→→→→→ود ب→→→→→ك→→→→→وش→→→→→ن→→→→→→د و ب→→→→→را
در زم→→→ره＾�والẃ→→ذي→→ن آم→→ن→→وا و  ^ ج→→→ه→→→نẃ→→→→م از گ→→ن→→→اه→→→ان و م→→ع→→اص→→→∂ ب→→پ→→ره→→ي→→زن→→د و م→→آال�Ґ داخ→→ل  ع→→→ذابه→→→→ا

م فيها خالґدون�؛۱بشوند.  Ẁه ґ↨ẃن џالج Ẁصحابџا џ−ґولئ Ẁعملوا الصالحات�؛گشته و سرانجام�ا
در عظمت وصفناپذير بهشت، همين آيه از قرآن كاف∂ است كه م∂فرمايد: 

�؛۲   џونẀلџمẂعџوا يẀما كانґب Ґزاء џن＃ جẀي Ẃأع ґ↕ ￍرẀق Ẃن ґم ẂمẀهџل џ∂ґف ẂخẀما ا ẁسẂفџن Ẁمџل Ẃعџال تџف�
^ ب→→زرگ→→∂ ك→→ه س→ب→ب روشن→→∂ چ→ش→مه→→ا م→→∂گ→ردد  ه→→ي→→→چك→→→س ن→→م→→→∂دان→→د چ→→ه پ→→اداشه→→ا »

^ اهل ايمان نهفته شده است»!  برا
در روايت∂ از رسول خدا�نقل شده است: 

 џو Ẃتџع ґم џس ẁن ẀذẀال ا џو Ẃأتџر ẁنẂي џما ال ع џحينґال ẃالص џ^ ґباد ґعґل Ẁت Ẃد џدẂعџا ẀولẀقџي џاهللا ￍنґا)
)؛۳  ر＃ џشџب ґبẂلџق Ẅ∂لџع џرџط џال خ

^ ب→→ن→→دگ→→ان ص→→→ال→→→ح→→م،ن→→ع→→م→→→ته→→→اي→→∂ آم→→اده ك→ردهام ك→→ه هي→→چ  خ→→دا م→→∂ف→→رم→→اي→→د: م→→→ن ب→→را »
^ خطور نكرده است».  چشم∂ نديده و هيچ گوش∂ نشنيده و بر قلب بشر

                                                        
� عقبات: گردنهها. 

� خوف و رجا: بيم و اميد. 
� مآالҐ: سرانجام. 

^ بقره،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱
^ سجده،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۲

ـ بحاراالنوار،جلد۸ ،صفحه＾۹۲.  ۳



 ۱۷Ω
 

^ بهشت∂ از نگاه امام اميرالمؤمنين�  رسيدن به نعمتها
اين بيان را هم از امام اميرالمؤمنين�بشنويم: 

 џ−Ẃلґت Ẃن ґم џ−Ẃيџل џع Ẁم ẀجẂهџا يџم Ẅ∂џل ґإ ґول ẀصẀوẂالґب Ẁع ґمџت ẂسẀمẂا الџهأي џ−џبẂلџق џتẂلџغ џش Ẃو→џل→џف)
ا  џذџه ∂ ґسґل Ẃجџم Ẃن ґم џتẂل→→ￍم→ џح→џت џل џا و→ џه→Ẃي џل ґإ Ґق→اẂو џش џ− ẀسẂف џن Ẃت→џق→ џه џز→џل ґ↨ џق→ ґون ẀمẂال ґر→ ґاظ→џن→ џم→Ẃال

االҐ بґهџا)؛  џجẂعґت Ẃاس ґورẀبẀقẂال ґلẂأه ґ↕ џر џاو џجẀم Ẅ∂џل ґإ
^ ش→ن→ون→ده! ب→ب→ين→→∂ آنچه را از مناظر دلربا و شگفتانگيز كه به  «اگ→ر ب→→ا چ→ش→م دلت ا
م→→ح→→ض خ→→روج از اي→→→ن دن→→→ي→→ا ب→→ه آن خ→→واه→→∂ رس→→ي→→د،آن چ→→ن→→ان م→→ج→→ذوب و م→→ف→ت→ون� آن 
ت اش→→→ت→→→ي→→→اق رس→→→ي→→→دن ب→→→→ه آن، ج→→→ان از ت→→→ن→→→ت ب→→→ي→→→رون م→→→∂رود و از  ẃك→→→ه از ش→→→د ^ م→→→∂ش→→→و
^ از ه→→م→ي→ن  ^ رس→→ي→→دن ب→→ه آن ن→→ع→→ي→→م ب→∂پ→اي→ان، م→اي→→ل م→→∂ش→و غ→→اي→→ت ش→→وق و ش→→ت→→اب ب→→را
م→→→→ج→→→→ل→→→→→س م→→→→ن ب→→→→رخ→→→→اس→→→→ت→→→ه ب→→→ه ه→→→م→→→س→→→اي→→→گ→→→→∂ اه→→→→ل گ→→→ورس→→→ت→→→ان ب→→→رو＾[و ب→→→→ه ان→→→ت→→→ظ→→→ار م→→→→رگ 

بنشين∂]»! 
آنگاه امام�دعا كرد و فرمود: 

)؛۱   ґهґت џم Ẃح џرґب ґار џرẂب Ẃاأل ґل ґازџنџم Ẅ∂џل ґإ ґهґبẂلџقґب Ẅ∂џع Ẃسџي Ẃنￍم ґم ẂمẀاكￍي ґإ џو Ẁا اهللاџنџل џع џج)
«خ→داون→د، ب→ه رح→م→ت خ→ود ما و شما را از كسان∂ قرار دهد كه از صميم دل در راه 

رسيدن به منازل نيكان در سع∂ و شتابند». 
ẃقين فرموده است:  ^ در وصف مت ^ ديگر در جمله

 Ẃم→ ґه ґاد→ џس→→ Ẃأج ∂→→ґف Ẃم→→→Ẁه→→ Ẁاح џو Ẃأر ￍر→→ ґق→→џت→→→ Ẃس→→џت Ẃم→→џل Ẃم→→→ ґه→→Ẃي→→џل→→ џع Ẁاهللا џب→→џت→→џك ^ ґذ→→ￍال Ẁل→→→ џج Ẃاأل џال Ẃو→→џل)
)؛۲  ґابџوￍالث ∂џل ґإ ҐقاẂو џن＃ شẂيџع џ↨џف Ẃرџط

ر كرده است[كه بايد در دنيا  ẃآن→→ها مقد ^ ن→→∂ ب→را ẃاگ→ر ن→ه اي→→ن ب→ود ك→→ه خ→دا عم→→ر م→ع→ي»
ت اش→→→→ت→→→ي→→→اق ب→→→→ه ث→→→واب آخ→→→رت، ي→→→− چ→→→ش→→→م ب→→→→ه ه→→م زدن روح→→ش→→ان در  ẃب→→→م→→→ان→→→ن→→→د]از ش→→→د

تنشان باق∂ نم∂ماند». 
                                                        

� مفتون: شيفته و شيدا. 
م.  ẃفيض،خطبه＾℮⅛۱،قسمت سو ^ ـ نهجالبالغه ۱

ـ همان،خطبه＾۱۸℮.  ۲



 ۱۷۱
 

^ را مبادله  ^ و سع→→ادت س→رم→د ح→ال،آي→ا ان→→ص→اف→اҐ ح→ي→ف ن→يس→→ت ك→→ه انس→→ان ع→اق→ل،حي→→ات اب→→د
^ ك→→ه ه→→ر ن→→وش→→ش ب→→ا ص→→ده→→→ا ن→→ي→→ش ت→وأم م→∂ب→اش→د؟!خ→دا ب→ه م→→ا  ^ ف→→→ن→→اپ→→ذي→→ر زودگ→→ذر ك→→ن→→د ب→→ا اي→→ن دن→→→ي→→ا
^ آب ن→گ→ي→ري→م و  رش→→د ع→→→ق→ل→∂ ب→ده→→د ك→→ه در ح→→س→اب ب→ه اي→ن روش→ن→∂ اشت→→ب→اه ن→ك→ن→ي→م،س→راب را ب→→ه ج→ا

طال را به كلوخ نفروشيم. 
^ مسكنت!!  سلطنت به جا

آوردهان→د: پ→ي→رزن→∂ پ→→اك→→دل ب→→اايم→→ان به نام مسكينه عالقه به وعظ واعظ∂ معروف داشت و 
^ آشناي∂  ^ واعظ كه سابقه ت→∂ غ→ايب شد.آقا ẃپ→ي→وس→ت→ه در م→ج→ل→س وع→ظ او ش→رك→ت م→→∂ك→رد.م→د
^ مجلسش با  ^ شده است. او پس از برگزار ب→ا او داش→ت از ح→الش پ→رس→ي→د.گ→ف→تند: بيمار و بستر
ج→م→ع→∂ ب→→ه ع→→ي→ادت→ش رف→ت و كنار بستر پيرزن نشست.ديد در حال احتضار است و آهسته و زير 
^ م→→→→∂گ→→→→وي→→→→د،گ→→→وش ف→→→را داد،دي→→→د اع→→→ت→→→ق→→→→ادات ق→→ل→→ب→→→∂اش را ب→→ه زب→→ان م→→∂آورد و در ه→→م→→ان  لب چ→→→ي→→→ز

حال جان سپرد و از دنيا رفت. 
^ واع→ظ او را در خ→واب دي→→د ت→اج ك→رام→ت ب→ر س→ر و  ت→→ج→→ه→→ي→→زش ك→→ردن→→د.در ش→→ب دف→→ن→→→ش آق→→→ا
^ م→→ن  ^ ب→→→→ه→→→ش→→→ت→→→∂ ب→→→ر ت→→→ن و ش→→→ك→→→وه و ج→→→الل→→→∂ دارد.گ→→ف→→ت: ت→→و ه→→م→→→ان م→→س→→ك→→ي→→ن→→→ها＾؟گ→→ف→→ت: آر ح→→→لẃ→→→→ه

همانم ول∂ ديگر مسكينهام نخوانيد(مسكين و مسكينه يعن∂ بيچاره). 
)؛  Ẁ↨џنџطẂل ￍالس ґتџجائ џو ↨Ẁنџك ẂسџمẂال ґتџبџه џذ)

«مسكنت و بيچارگ∂ رفت و سلطنت و پادشاه∂ آمد». 
خدا هم فرموده است: 

يماҐ وџ مẀلẂكاҐ كџبґيرا�Ґ؛۱   ґعџن џتẂأي џر ￍمџث џتẂأي џإذا ر џو�
«هنگام∂ كه آنجا را بنگر＾، نعمت∂ بزرگ و سلطنت∂ عظيم م∂بين∂». 

آي→→ا م→→∂ش→→ود اي→→ن خ→→داون→→د رحيم و كريم به ما هم اين رشد عقل∂ را عنايت كند تا در اين 
^ از عمر،عاقالنه عمل كنيم و هنگام خروج از اين دنيا ببينيم كه:  چند روز باق∂مانده

)؛  Ẁ↨џنџطẂل ￍالس ґتџجائ џو Ẁ↨џنџك ẂسџمẂال ґتџبџه џذ)
                                                        

 .۲Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۱۷۲
 

ẃان∂ را كه:  ^ رب و به گوش دل بشنويم اين ندا
 ∂ґل Ẁخ Ẃادџف � Ґ↨ￍي ґض Ẃرџم Ґ↨џي ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع ґج Ẃار � Ẁ↨ￍنґئ џمẂطẀمẂال ẀسẂفￍا النџهẀت→ￍي→ا أي�

نￍتґ∂�؛۱   џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع ∂ґف
^ خ→داي→ت؛در ح→ال→→∂ ك→→ه ه→→م ت→→و  ^ ج→→ان آرام→→→ش ي→→→اف→→ت→→ه ب→→ه ي→اد خ→دا! ب→ازگ→رد ب→ه س→و ا »
^ بندگان من و  خ→ش→ن→ود از خ→دا و ه→→م خ→دا خ→ش→ن→ود از ت→وست.اين− داخل در زمره

داخل بهشت من شو». 
وصف ناپذير بودن امور اخرو＾ 

امام اميرالمؤمنين�راجع به وصفناپذير بودن امور مربوط به آخرت م∂فرمايند: 
 ґ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џن→→ ґء＃ م Ẃ∂→→ џش ل→→Ẁك џو ґه→→ ґان→→џي→→ џع Ẃن→→ ґم Ẁم→→џظ→→ Ẃأع Ẁه→→ Ẁاع→→ џم→→ џا س→→џي→→Ẃن ال→→→د џن→→→ ґء＃ م Ẃ∂→→→ џش ل→→→Ẁك)

)؛۲  Ẁرџب џخẂال ґبẂيџغẂال џن ґم џو Ẁاعџم ￍالس ґانџي џعẂال џن ґم ẂمẀكґفẂكџيẂلџف ґه ґاعџم џس Ẃن ґم ẀمџظẂأع ẀهẀانџي џع
^ شنيدن[كه مقام توصيف و شناخت به  «ه→→ر چ→ه كه مربوط به دنياست در مرحله
^ دي→→دن[ك→→ه م→→ق→→ام رس→→ي→→دن ب→→ه ح→→→ق→→ي→→ق→→ت آن  اوص→→→اف اس→→ت]ب→→ا ع→→ظ→→م→→→تت→→→ر از م→→رح→→ل→→ه
 ^ اس→ت]بهن→ظ→ر م→∂آي→د[ول→∂ ب→رع→ك→س]ه→→ر چ→ه ك→→ه م→رب→وط ب→ه آخرت است، مرحله

ديدن آن[و يافتن واقعيتش]با عظمتتر از هنگام سماع و شنيدنش م∂باشد». 
ت→→ش ف→وق  ẃا ام→ور م→رب→وط ب→ه آخ→رت، واق→ع→ي→ ẃت اس→→ت ام→ẃي→→ا ه→→م→→ي→→→ش→→ه ت→→وص→→ي→→ف، ف→→وق واق→ع→ي→→ در دن

توصيف است.از اين رو امام�در ذيل كالمشان فرمودهاند: 
)؛  Ẁرџب џخẂال ґبẂيџغẂال џن ґم џو Ẁاعџم ￍالس ґانџي ґعẂال џن ґم ẂمẀكґفẂكџيẂلџف)

«پ→→→س[ف→→→ع→→→→الҐ ك→→→ه در دن→→→ي→→→ا ه→→→س→→→ت→→→ي→→→→د و از در∑ ح→→→→ق→→→اي→→ق آن ج→→ه→→ان ع→→اج→→زي→→د]از دي→→دن، 
اك→→ت→→ف→→→ا ب→ه ش→→ن→ي→دن نم→→اي→ي→د و از[ام→ور]ن→→ه→ان ب→→ه خب→→ر دادن[پ→ي→ام→ب→ر� و ام→ام→→ان� 

قانع باشيد]». 
جمالت رعبانگيز امير مؤمنان�در توصيف جهنẃم 

                                                        
 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۱

^ فيض،خطبه＾۱۱۳،قسمت دوẃم.  ـ نهجالبالغه ۲



 ۱۷۳
 

^ هم از بياناتشان راجع به جهنẃم بشنويم تا تعادل در سخن حاصل  ح→ال ب→→د نيست نمونها
→→→→م ح→→→→رف→→→→∂ ن→→→م→→→∂زده  ẃش→→→→ود؛اگ→→→→ر چ→→→→ه م→→→→→∂گ→→→→وي→→→→ن→→→→د: آق→→→→→اي→→→→∂ ه→→→→م→→→→ي→→→→→ش→→→→ه از ب→→→→ه→→→→ش→→→→→ت م→→→→∂گ→→→→ف→→→→ت→→→→ه و از ج→→→→→ه→→→→ن
^ ب→گ→وي→→ي→د.آق→ا گ→ف→ت: ج→ه→نẃ→م را  اس→→ت!ع→→اق→→ب→→ت ش→→ن→→ون→→دگ→→ان→→ش گ→→فت→→ن→د:آق→ا! آخ→ر از ج→ه→نẃ→م ه→→م چ→ي→ز

خودتان م∂رويد و م∂بينيد!از بهشت كه هرگز نخواهيد ديد م∂گويم تا دلتان بسوزد! 
^ از  ن ش→اءاهللا ه→رگ→ز آن را ن→خ→واهي→→د ديد م∂گوييم تا به گوشها ґم ه→م ك→ه ا→ẃح→ال م→ا از ج→ه→ن
ب→→ن اب→→ي→→ط→→→الب�و  ẃ∂→→م→→→ن→→→ح→→→رف→→→ي→→→ن از ص→→→راط م→→→س→→→→ت→→ق→→ي→→م والي→→→ت ام→→ام ام→→ي→→رال→→م→→ؤم→→ن→→ي→→ن ع→→ل ^ ب→→→دب→→→خ→→→ت→→→→∂ه→→→→ا
فرزندان معصومش�پ∂ ببريم و قدر اين نعمت بسيار بزرگ واليت را بشناسيم و محكم به 
^ ش→→→→→ري→→→→→ف از ح→→→→→ض→→→→→→رت ام→→→→→→ام  دام→→→→→→ن→→→→→ش ب→→→→→چ→→→→→س→→→→→ب→→→→→ي→→→→→م.اي→→→→→ن ج→→→→→م→→→→→→الت رع→→→→→→بان→→→→→گ→→→→→ي→→→→→ز در ن→→→→→ه→→→→→جال→→→→→ب→→→→→→الغ→→→→→→ه

اميرالمؤمنين عل∂�منقول است: 
 џن џرџق џو ґاقџن→ Ẃع Ẃاأل ∂→џل ґإ џ^ ґد→Ẃي Ẃاأل ￍل џغ џار＃ و џد ￍر џش Ẃم→ Ẁه џل џز Ẃأن→џف ґ↨→џي ґص→→ Ẃع→→ џم→→Ẃال Ẁل→→ Ẃا أه→→ￍأم џو)
اب＃  џذџع ∂ґف ґان џيرґẃ انґ وџ مẀقџطￍعџاتґ الن џر ґطџقẂال џيلґاب џر џس ẂمẀه џسџبẂأل џو ґام џدẂق Ẃاألґب џ∂ ґاصџوￍال→ن
 ẁبџهџل џو ẁب џجџل џو ẁبџل→џا ك џه→џار＃ لџن ∂→ґف ґه ґل Ẃأه Ẅ∂џلџع џق→ґب ẂطẀا Ẃدџاب＃ قџب џو Ẁه ر џح ￍدџت→ Ẃاش ґد→џق
 Ẁم џص→Ẃف Ẁال ت џا و→џه Ẁي→ر→ ґأس Ẅ^ џادџف→Ẁال ي џا و→→ џه→→ Ẁي→→م→→ ґق→→Ẁم Ẁن→→ џع→→Ẃظ→→ џال ي ẁل→→ ґائ→→ џه ẁي→→ف→→ ґص→→џق џو ẁع→→ ґاط→→ џس

)؛۱   Ẅ∂ џضẂقẀيџف ґمẂوџقẂلґل џل џال أج џو Ẅ∂џنẂفџتџف ґار ￍلدґل џ↕ ￍدẀا ال مџهẀولẀبẀك
→ا[كي→→ف→ر]اه→→ل معصيت[چنين است]كه خدا آنان را در بدترين جا وارد سازد  ẃو ام»
^ س→→→→ر را ب→→→→ه پ→→→→اه→→→→ا  ^ ج→→→→ل→→→→و در ح→→→→→ال→→→→→ت→→→→→∂ ك→→→→→ه دس→→→→→→ته→→→→→→ا را ب→→→→→ه گ→→→→→ردنه→→→→→→ا ب→→→→→س→→→→→ت→→→→→ه و م→→→→→وه→→→→ا
م→→→→→→هه→→ا＾]ب→→رش ش→ده از آت→→ش س→وزان ب→ه  پ→→ي→→وس→→ت→→هان→→د! پ→→ي→→راه→→نه→→اي→→→∂ از ق→→ط→→ران�و[ج→→→→→→→→→ا
ت اس→→→→ت  ẃش→→→→د ^ آن→→→→→ه→→→→→ا پ→→→→→وش→→→→ان→→→→دهان→→→→د.در ع→→→→ذاب→→→→∂ ك→→→→ه ح→→→→رارت آن در ن→→→→→ه→→→→اي→→→→ت درج→→→→→ه
^ اهل→→ش ب→س→ت→ه ش→ده[و راه ت→→خ→لẃ→→ص از آن ن→دارن→د]م→→قي→→م  آن ب→→ه رو  ґك→ه]در ^ و[خ→→ان→→ها
در آن ن→→→→م→→→→→∂ت→→→→وان→→→د ت→→→غ→→→→ي→→→ي→→→ر م→→→ك→→→ان ده→→→د و اس→→→ي→→→رґ آن م→→→→م→→→ك→→→ن ن→→→ي→→→س→→→ت ك→→→→ه ب→→→ا ف→→→→دي→→→ه� ره→→→ا 
^ خ→ود س→ازد و ن→ه ب→→ر ف→→رض  ش→→ود[چ→→ه آن ك→→→ه ان→س→ان ج→ه→نẃ→→م→∂، ن→ه م→ال→→∂ دارد ك→ه ف→دا

                                                        
^ فيض،خطبه＾۱Ω۸،قسمت چهارم.  ـ نهجالبالغه ۱

� قطران: روغن∂ است بسيار بدبو. 
^ رهاي∂ خود م∂دهند.  � فديه: آنچه از مال برا



 ۱۷℮
 

^ آن پ→وس→ي→دن و ش→ك→س→ت→ه  ^ پ→→ذي→→رف→→ت→→→ه م→→→∂ش→→ود]غ→→له→→→ا و زن→→ج→→ي→→ره→ا داش→→ت→→ن م→→ال،از و
^ آن  ت→→→→→∂ اس→→→→→ت ك→→→→→→ه پ→→→→→اي→→→→→ان پ→→→→→ذي→→→→→رد و ن→→→→→→ه ب→→→→→را ẃآن خ→→→→→→ان→→→→→→ه، م→→→→→د ^ ش→→→→→→دن ن→→→→→→دارد.ن→→→→→→ه ب→→→→→→را
ق→→→وم[ت→→→ب→→→ه→→ك→→ار]اج→→ل و زم→→ان م→→ع→→يẃ→→→ن→→∂ اس→→ت ك→→→ه ب→→→ه س→→ر آي→→د و م→→ن→→ق→→ض→→∂ گ→→ردد[درد و 

^ است جاودان]».  عذاب∂ است ب∂ پايان و عذابخانها
�؛۱   Ẅ∂џي Ẃحџال ي џيها وґف ẀوتẀمџال ي ￍمẀث�

اين نيز بگذرد 
در دن→→ي→→ا ه→→ر چ→→→ه ه→→م ك→→ه ب→→ر ان→→→س→ان ف→ش→ار آي→د و زن→دگ→∂ دش→وار گ→ردد، در س→ي→اهچ→→ال زن→→دان و 
زي→ر ش→كنجه و آزار هم كه باشد، باز ي− دلخوش∂ بسيار مهمẃ و آرامبخش دارد و آن اين كه: 
→→→→م→→→ور م→→→→∂گ→→→ذرد و لب ت→→ن→→ور ه→→م م→→→∂گ→→→ذرد.ت→→اب→→ل→→وي→→∂ ب→→ه خ→→→طẃ درش→→ت ن→→وش→→ت→→ه ب→→ر  џم→→→∂گ→→→ذرد.ش→→→ب س

^ خود نصب م∂كنيم كه: اين نيز بگذرد.  ديوار خانه
ه→ر دم ك→→ه از ف→ش→ار ن→ام→→الي→→م→ات ج→ه→ان به ستوه آمديم، به آن تابلو م∂نگريم و بر گذشت 
ا واويال از جهنẃم كه مظهر  ẃزم→ان دل→خ→وش م→∂ش→وي→م و ب→ا خ→ود زم→زم→ه م→∂ك→ن→ي→م: اي→ن ن→يز بگذرد.ام
^ آن ب→ه چ→ش→م م→→∂خ→→ورد  ^ ش→دي→داالخ→ذ والع→→ق→اب� اس→→→→→→→→ت.از در و دي→وار و زي→ر و ب→اال خ→→ش→م خ→→دا

كه: 
)؛  Ẅ∂ џضẂقẀيџف ґمẂوџقẂلґل џل џال أج џو Ẅ∂џنẂفџتџف ґار ￍلدґل џ↕ ￍدẀال م)

«اين خانه ويران شدن ندارد و اين قوم آزاد شدن ندارند». 
�؛۲   џون Ẁدґيها خالґف ẂمẀه ґارￍالن Ẁحاب Ẃأص џ−ґولئẀا...�
^ هميشه آنجا ساكنند».  «...اينان ياران آتشند و برا

^ آخرت ب∂خيال!!  ^ دنيا ب∂قرار،برا برا
ح→→ق→→ي→→ق→→ت م→→→ط→→ل→→ب اي→→ن ك→→ه: اي→→→م→→ان ب→→ه ق→→→ي→→ام→→ت، در ق→→→ل→→ب اك→ث→ر م→ا م→ردم وارد نش→→ده و در م→رك→ز 
^ تابستان داريم،  ^ زمستان و گرما ب→اورم→→ان ن→نش→→س→ت→ه اس→ت.اگ→ر ي→− ص→→دم آن ب→→اور ك→ه ب→ه س→رم→ا

                                                        
^ اعل∂،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱

� شديد االخذ والعقاب: سختگير و سخت كيفر. 
^ بقره،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۲



 ۱۷Ｑ
 

^ ج→ه→نẃ→م داش→تي→→م، اي→→نچ→ني→→ن ب→→∂تفاوت و سهلانگار نسبت به آخرت  ^ زم→ه→ري→ر و گ→رم→ا ب→ه س→رم→ا
 ^ ن→→م→∂زيس→→ت→ي→م.م→ا وق→ت→∂ س→خ→ن از آخ→رت ب→ه م→→ي→ان م→→∂آي→د، ب→ا آس→ودگ→∂ خ→اط→ر ت→م→ام م→→∂گ→وي→ي→م: ا
→ا س→خ→ن از دن→ي→ا ك→ه ب→ه م→ي→ان آي→د،تك→→ان  ẃب→→اب→→ا! اي→ن ق→در س→خ→ت ن→گ→ي→ري→→د.خ→دا رح→ي→م اس→ت و ك→ري→م.ام
^ وس→اي→→ل آن م→→∂دوي→م ك→ه زنده،زندگ∂ الزم دارد.پيش از  م→∂خ→وري→م و ب→ا شت→→اب ب→ه دنب→→ال ت→ه→يẃ→→ه
^ از گرما، خود  ^ جلوگير ^ از س→رم→ا و پ→ي→ش از آم→دن ت→→ابس→→ت→ان برا ^ ج→ل→وگ→ي→ر آم→دن زم→ست→→ان ب→را
^ ب→→→→اب→→→ا!اي→→→→ن ق→→→در س→→→خ→→→ت ن→→→گ→→→ي→→→ر، خ→→→دا رح→→→ي→→→م و ك→→→ري→→→م  →→→→ز م→→→→∂ك→→→ن→→→ي→→→م و ه→→→ي→→→چ ن→→→م→→→→∂گ→→→→وي→→→ي→→→م: ا ẃرا م→→→→ج→→→→ه
 ^ ^ آخ→رت ك→ري→م و رحي→→م اس→ت و خ→→دا ^ دن→ي→ا و آخ→رت، دوت→اس→ت؟!خ→دا اس→→ت.آي→→ا م→→گ→→ر خ→→→دا
ا  ẃت در دنيا بر نم∂داريد؛ امẃالي ẃك→رم و رحم→→ت خ→دا دست از فع ^ ẃك→→ا دني→→ا چ→ن→ي→ن ني→→س→ت؟چ→را ب→ه ات
^ ك→رم و رح→→م→ت خ→دا ن→سب→→ت ب→ه آخ→رت، آس→وده م→∂خ→واب→ي→د!آيا اين نشان ايمان نداشتن  ẃ→ك→ا ب→ه ات
ب→ه آخ→رت ن→ي→س→ت؟در ص→ورت→∂ ك→→ه خ→→دا ن→سب→→ت ب→ه دن→→ي→ا دس→ت→ور ح→رص و شت→→اب و س→رع→ت نداده و 

تنها جنبش و حركت∂ به اقتضاء طبع و شرع داده و فرموده است: 
قẀها...�؛۱  Ẃز ґر ґاهللا ∂џلџع ẃإال ґض ẂرџالẂ ابￍ↨＃ فґ∂ ا џد Ẃن ґما م џو�

^ خداست...».  ^ در زمين نيست، مگر اين كه رزقش به عهده «هيچ جنبندها
^ آخرت دستور سرعت داده كه:  در دنيا از تو حركت و از من بركت.ول∂ درباره

 џو Ẁم→→→→→اوات→→→→→→ ￍا ال→→→→→س→→→→→ џه→→→→→ Ẁض Ẃر→→→→→ џع ＃↨→→→→→ￍن→→→→→ џج џو Ẃم→→→→→Ẁك→→→→→ ґẃب џر Ẃن→→→→→→ ґم ＃↕ џر→→→→→→ ґف→→→→→→ Ẃغ→→→→→→ џم Ẅ∂→→→→→→وا إل→→→→→→ Ẁع ґس→→→→→→ار џو�
...�؛۲  Ẁض ẂرџالẂ ا

ب→→→→ش→→→→ت→→→→اب→→→→ي→→→→د و س→→→→رع→→→ت ب→→→گ→→→ي→→→ري→→→د! ت→→→ا ب→→→ه م→→→غ→→→ف→→→رت خ→→→دا و ب→→→ه→→→ش→→→ت پ→→→ه→→→ن→→→اور آن ج→→→ه→→→ان ن→→→ائ→→→ل  »
شويد...». 

دستور مسابقه داده كه: 
 џو ґم→→→→اء→→→→→ ￍال→→→→س ґضẂر→→→→ џع→→→→џه→→→→ا ك→→→→ Ẁض Ẃر→→→→ џع ＃↨→→→→ￍن→→→→ џج џو Ẃم→→→→Ẁك→→→→ ґ ẃب џر Ẃن→→→→ ґم ＃↕ џر→→→→ ґف→→→→ Ẃغ→→→→ џم Ẅ∂→→→→وا إل→→→→Ẁق→→→→→ ґس→→→→→اب�

...�؛۳  ґض ẂرџالẂ ا
                                                        

^ هود،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
^ آل عمران،آيه＾۱۳۳.  ـ سوره ۲

^ حديد،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۳



 ۱۷⅛
 

^ آن  →ا ب→→ه م→→غ→ف→رت پ→روردگ→ارت→ان و ب→ه→شت→→∂ ك→→ه پ→هن→→ا «ب→→ر ي→→ك→→دي→→گ→→→ر س→→ب→→ق→→ت گ→→ي→→ري→د ت
^ آسمان و زمين است نائل شويد...».  مانند پهنا

دستور سع∂ و تالش داده كه: 
�؛۱   Ẅ^ وẂفџ يẀر џس Ẁهџي Ẃع џس ￍأن џو � Ẅ∂џع џما س ẃإال ґسانẂن Ẃإلґل џسẂيџل Ẃأن џو�

^ داده ن→خ→واه→د ش→د و ح→ال آن ك→ه در دن→ي→ا  در آخ→→رت ج→→ز س→→ع→→∂ و ك→→وش→ش ان→س→ان ب→ه او چ→ي→ز
^ م→ح→ص→ول ت→الش او را م→→∂ب→رد و عجيب اين كه  ف→راوان اس→ت ك→→ه ك→س→∂ ت→→الش م→→∂كن→→د و ديگ→→ر
م→ا ب→ه ع→ك→س ك→ردهايم؛آنچه سع∂ و تالش و سرعت و مسابقه داريم، به دامن دنيا م∂ريزيم و 
آنچ→ه ب→→∂حال∂ و تنبل∂ و چرت و خواب و كسالت داريم، به حساب آخرت م∂گذاريم.ول∂ 
� ۲از عمق جان خواهيم  ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف Ẁت Ẃر√طџما ف Ẅ∂ل џع Ẅ∂تџر Ẃس џفرياد �يا ح ^ م→ط→م→ئن باشيم كه روز
^ بازگشت به دنيا خواهيم كرد و جواب ردẃ خواهيم شنيد كه خدا م∂فرمايد:  كشيد و تقاضا

�؛۳   џينґن ґس ẂحẀمẂال џن ґم џونẀأكџف Ґ↕ ￍرџك ∂ґل ￍأن Ẃوџل џذابџعẂال ^ џرџت џين ґح џولẀقџت Ẃأو�
^ بينوا] عذاب خدا را م∂بيند،دادش بلند م∂شود:  «وق→ت→∂ اي→ن انسان [خودباخته
^ ب→→ازگ→→ش→→ت ب→→→ه دن→→→ي→→ا ب→→ه م→→→ن م→→→∂دادن→→د ك→→→ه ب→→رگ→→ردم و از ن→→ي→→ك→→وك→اران  ^ ك→→اش!اج→→ازه ا

باشم». 
ول∂ جواب م∂شنود: 

�؛℮   ґونẀمґẃلџكẀال ت џيها وґا ف Ẁؤ џس Ẃاخ џقال�
«دور شويد[از من] در ميان آتش و با من حرف نزنيد». 

^ بهشتيان دراز م∂كنند و از آنها آب و  از خ→دا ك→ه م→أي→وس ش→دن→د، دس→ت گ→داي→∂ به سو
غذا م∂طلبند: 

مￍا  ґم Ẃأو ґماءẂال џن ґنا مẂيџل џوا ع Ẁيضґأف Ẃأن ґ↨ￍن џجẂال џح→اب→ Ẃأص ґار→ￍال→ن Ẁح→اب→ Ẃأص Ẅ^ џناد џو�
                                                        

 .℮Ωنجم،آيات۳۹و ^ ـ سوره ۱
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲

 .Ｑ۸＾ـ همان،آيه ۳
 .۱Ω۸＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ℮



 ۱۷۷
 

�؛۱  џين ґرґكافẂال ∂џلџما عẀهџم ￍر џح џاهللا ￍوا إنẀقال Ẁاهللا ẀمẀكџق џز џر
^ از آب و از آنچ→→ه ك→→ه خ→→دا ب→ه  «دوزخ→→ي→→ان،ب→→ه→→ش→→ت→→ي→→ان را ص→→دا م→→→∂زن→→ن→→د ك→→ه م→→ق→→دار
^ داده ب→→ه م→→ا ه→م ب→ب→خ→ش→ي→د.آنه→→ا ه→م در ج→واب م→→∂گ→وي→ن→د: خدا اينها را بر  ش→م→ا روز

كافران تحريم كرده است». 
ي→→→ع→→→ن→→→∂ وس→→اي→→→ل زن→→دگ→→∂ در آخ→→→رت ب→→اي→→→د در دن→→ي→→ات→→ح→→ص→→ي→→ل ش→→ود.ان→→→س→→ان ع→→اق→→ل ب→→اي→→د گ→→وش ب→→ه 
^ زن→دگ→∂ در  →ز ب→را ẃم→→ن→→ادي→→ان ح→→ق و راه→→ن→→م→→→اي→→ان ال→→ه→∂ ب→ده→د و ت→ا در دن→ي→ا هس→→ت، خ→ود را م→ج→ه ^ ن→→دا
^ وج→→ود خ→→ود را ب→→ه ح→→دẃ پ→→خ→→ت→→گ→→→∂ ب→→رس→→ان→→د ت→→ا الي→→ق ع→→رض→ه ب→ه ك→اخ ح→ض→رت  آخ→→رت ب→→→س→→ازد و م→→ي→→وه

سلطان گردد كه شاعر عارف م∂گويد: 
^ ك→→رام�  ^ ن→→→ي→→→ـ→→→م خ→→→→ام� اي→→→ن ج→→→ه→→ان ه→→م→→چ→→ون درخ→→ت اس→→ت ا م→→→→ــ→→→→ا ب→→→→ـ→→→→ر او چ→→→→ـ→→→→ون م→→→→ـ→→→→ي→→→→ـ→→→→وهه→→→→ـ→→→→ا
ـ→→→→→ي→→→→ــ→→→→رد خ→→→→→ـ→→→→امه→→→→ـ→→→→ا م→→→→ـ→→→→ر ش→→→→ـ→→→→اخ را�  ـ→→→ش→→→→ـ→→→اي→→→→ـ→→→د ك→→→→ـ→→→اخ را � س→→→→خ→→→→ـت گ→→→→ـ زان→→→→ـ→→→→ك→→→→ـ→→→→ه در خ→→→→→ــ→→→→ام→→→→ـ→→→∂ ن→→→
^ دنيا به سبب ناپختگ∂  چسبيدن به شاخه

^ اي→ن است كه هنوز  ^ درخ→ت دن→→ي→ا چ→→سب→→ي→دهاي→م ب→را اي→ن ك→ه م→→∂ب→ين→→ي→د م→→ا م→ح→ك→م ب→ه ش→اخ→→ه
^ درخ→ت  ^ خ→ام ن→→ارس ه→م م→ح→ك→م ب→ه ش→اخ→→ه ^ اي→ن درخ→تي→→م و ه→ر م→ي→وه ^ خ→→ام و ن→→اپ→خت→→ه م→→ي→→وهه→→ا
→ا ه→م→ي→ن ك→ه رسي→→د و پ→خ→ت→ه ش→→د، خ→ود ب→ه خ→ود از ش→اخ→→ه ج→دا  ẃم→→∂چ→→س→→ب→→د و از آن ك→ن→ده نم→→∂ش→ود.ام
^ ك→→ال و نارس است كه بايد آن  م→∂ش→ود و م→∂اف→ت→د و اح→→ت→ي→اج ب→ه چ→ي→دن ه→م پي→→دا نم→→∂كن→→د.م→ي→وه

قدر سنگ و چوب بر او بزنند تا شاخه را رها كند و بيفتد. 
^ قبض روح كافران را اين گونه نشان م∂دهد:  قرآن مجيد، صحنه

 ẂمẀه џبار Ẃأد џو ẂمẀهџوه ẀجẀو џونẀب ґر Ẃضџي Ẁ↨џكґالئџمẂوا ال Ẁرџفџك џين ґذ→ￍال ∂→→ￍفџو→џت џي Ẃإذ Ẅ^ �وџ لџ→وẂ تџر
�؛۲   ґيق ґر џحẂال џذابџوا عẀوق Ẁذ џو

«اگر وضع عبرتانگيز كافران را هنگام مرگ و قبض روحشان ببين∂ كه چگونه 
فرشتگان به صورت و پشت آنها م∂زنند و به آنها م∂گويند، بچشيد عذاب سوزان 

را». 
                                                        

 .ＱΩ＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۱
 .ＱΩ＾انفال،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱۷۸
 

^ درخ→→ت دن→ي→ا ه→ستند، آن قدر بايد دم مردن بر سر و  ^ ب→ه ش→اخ→→ه آر＾؛آنه→→ا ك→ه چس→→ب→ي→ده
 ^ ص→ورت→شان بزنند تا از دنيا كنده شوند و به آغوش عذاب حريق جهنẃم بيفتند كه طبيعت ميوه

ا:  ẃكال و نارس همين است؛ام
ـ→→د از آن � چ→→→→→→ون ب→→→→→→پ→→→→→خ→→→→→ت و گ→→→→→→ش→→→→→ت ش→→→→→ي→→→→→→ري→→→→→ن، لب گ→→→→→زان�  س→→س→→ت گ→→ــ→ي→ــ→رد، ش→ـــ→اخه→→ا را ب→ــ→ع→ـ

^ ما حضرت عل∂�با دنيا  ^ برخورد موال نحوه
^ درخت عالم است م∂فرمايند:  ^ پخته و رسيده و لذا عل∂ẃ امير�كه ميوه

 Ґالثاџث ґ−ẀتẂقￍلџط Ẃدџق ґ−يґف ∂ґل џ↨ џاج→ џال ح ^ ґرẂي џغ ^ ґẃر→ Ẁغ џات→ џه→Ẃي џن→ي→ا...ه Ẁن→ي→ا ي→ا د Ẁي→ا د)
عџ↨џ فґيهџا)؛۱  Ẃج џال ر

^ ن→→ي→→س→→ت! ت→→و را س→→ه ط→→→الق→→→ه  ^ دن→→→ي→→→ا! غ→→→ي→→→→ر م→→→را ب→→→ف→→ري→→→ب ك→→ه م→→را ب→→ه ت→→و ن→→→ي→→از ^ دن→→→ي→→→ا،ا ا »
كردهام و بازگشت∂ در آن نخواهد بود». 

)؛۲  ґهґ ẃمẀا ґ^ Ẃدџثґب ґلẂفґẃالط џن ґم ґتẂوџمẂالґب Ẁسџب＃ آنґالџط ∂ґأب ẀنẂب џال ґاهللا џو)
«ب→→ه خ→→دا ق→→س→→م، ان→→س پ→→س→→ر اب→→ي→→ط→→الب ب→→ه م→→رگ، ب→→ي→→→شت→→ر اس→→ت از ان→→→س ط→→ف→→ل ب→→ه پس→→ت→ان 

مادرش». 
وقت∂ هم شمشير بر فرق مباركش زدند، فرمود: 

)؛  ґ↨џب ẂعџكẂال ґẃب џر џو ẀتẂزẀف)
^ كعبه قسم رستگار شدم.  به خدا

 Ẅ�＾خ→→→راب→→→→ـ→→→ات→→→ي→→→ـ→→→ان ب→→→ـ→→→ود وط→→→ن→→→م� مرا كه منظر حور است، مسكن و مأو ^ ـ→→→→و چ→→→→ـ→→→را ب→→→ـ→→→ه ك→→→
^ او م→ص→يب→→ت ع→ظ→م→∂Ẅ اس→ت.م→→گ→ر ب→→ه اي→→ن  ^ ب→→ه دن→→ي→→اس→→→ت، م→→ردن ب→→را آن ك→→ه خ→→ام و چ→→س→→ب→→→ي→→ده
џ→ركن→→د؟بن→→د از ب→→ن→دش ج→دا م→→∂ش→ود ت→ا ج→→ان  آس→ان→∂ م→→∂ت→وان→د دل از پ→ول و ك→اخ و ف→رش و ات→وم→ب→ي→ل ب

از بدنش به در رود. 
→→→→ب خ→→→ام→→→∂ اس→→→ت�  ẃو ت→→→ع→→→ص ^ ت→→ا ج→→ن→→ي→→ن→→∂، ك→→ـ→ار، خ→ـ→ون آش→ام→ـ→∂ اس→ت� س→→→→خ→→→→تگ→→→ي→→→ر

ج→→ن→→ي→→ن چ→→ون در رح→→م م→→ادر، ن→→ارس اس→→ت؛ م→→ح→→ك→→م چ→→س→بي→→ده و ك→ارش خ→ون خ→وردن اس→ت 
                                                        

^ فيض،حكمت۷℮.  ـ نهجالبالغه ۱
 .Ｑ＾ـ همان،خطبه ۲



 ۱۷۹
 

ول∂ وقت∂ پخته و كامل شد، به آسان∂ كنده م∂شود و رو به عالم دنيا م∂آورد. 
^ از  ^ دنيا چسبيده و از آن كنده نم∂شود! ديگر ت خام∂، به شاخه ẃآر＾! ي→ك→∂ از شد

^ دنيا بايستد!  ^ شاخه ت پختگ∂،نم∂تواند رو ẃشد
^ از م→رگ ع→زي→زان، م→→ي→ان ل→ش→ك→ر خونخوار ب∂ايمان شمشير  ب→ا لب ع→→طش→→ان و ق→ل→ب س→وخت→→ه

م∂زد و م∂گفت: 
ينґ∂)؛  ґذ Ẁخ ẀوفẀي Ẁل∂ يا سẂتџقґب ẃالґم اґقџت Ẃسџم يџد＃ لￍم џحẀم Ẁدين џكان Ẃنґا)

 ^ م ب→→→→ا ك→→→ش→→→ت→→→→ه ش→→→دن م→→→ن پ→→→ا ب→→→→گ→→→ي→→→رد و اس→→→ت→→→وار گ→→→ردد،ح→→→ال ا ẃاگ→→→→ر ب→→→→ن→→→→اس→→→→ت دي→→→→→ن و ش→→→ري→→→ع→→→ت ج→→→د
^ درخت قرآن ريخته شود و شاداب  شمشيرها! بگيريد مرا و قطعه قطعهام كنيد،تا خون دلم پا

و خرẃمش گرداند. 
صلẃ∂ اهللا علي− يا اباعبداهللا الحسين؛ 

صلẃ∂ اهللا علي− و عل∂ االرواح الẃت∂ حلẃت بفنائ−؛  
→ل لوليẃ− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ و صلẃ∂ اهللا عل∂ محمẃد و آله الطẃاهرين؛ 
 

 

 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱      
                                                        

^ رعد،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱



 ۱۸Ω
 

 Ẁرￍك џذџت џي ≈ￍم∂ إنẂأع џوẀه Ẃن→ џم→→џك ق→џ Ẃ▲ا џ−→ґẃب џر Ẃن→→ ґم џ−→→Ẃي→→џإل џل ґز→ẂنẀا ≈ￍأن Ẁم→џل→ Ẃع→ џي Ẃن→џ џ╙ ۱۹ أ 

 ۲۹۵ ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا
� آيا كس∂ كه م∂داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده،حقẃ است؛همانند كس∂ 

ر م∂شوند.   ẃاست كه نابيناست؟! تنها صاحبان مغز و انديشه متذك
بالغت قرآن در تشبيه عالم و جاهل 

^ ق→→→رآن ك→→→ري→→→م در ت→→→ف→→→→ه→→→ي→→→م ح→→→→ق→→→اي→→→→ق،روش «م→→→ق→→→→اي→→→س→→→ه» ب→→ي→→ن  ^ ح→→→ك→→→ي→→→م→→→ان→→→→ه از ج→→→→م→→→ل→→→ه روشه→→→ا
^ ش→→ري→→ف→→ه،  م→→→ط→→→الب م→→→خ→→→ت→→→ل→→→ف، و ن→→→ي→→→ز روش «ت→→→ش→→→ب→→→ي→→→→ه» م→→→وض→→→وع→→→∂ ب→→→ه م→→→وض→→وع دي→→گ→→ر اس→→ت.در آي→→→ه
^ شده است بين انسان عالم به حق بودن قرآن كريم و آدم جاهل به اين حقيقت و از  م→ق→اي→سها

∂�شده است.م∂فرمايد:  џم Ẃع џاو تعبير به�ا
�؛  Ẅ∂مẂأع џوẀه Ẃنџمџك ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما اￍأن Ẁمџل Ẃع џي Ẃنџمџأ ف�

^ از جانب خدا بر تو  «آي→→ا ك→س→∂ ك→ه ع→ل→م ب→→ه اي→ن حق→→ي→قت دارد كه قرآنґ نازل شده
حق است، آيا او همانند كس∂ است كه كور و نابيناست»؟ 

^ م→→ق→→اي→→س→→ه، ب→→→اي→→→د در ي→→→− ط→→رف، ع→→→ال→→م و در  ت→→→ع→→→ب→→ي→→ر، ع→→ج→→ي→→ب اس→→ت،زي→→را ب→→ر ح→→س→→ب ق→→اع→→ده
طرف ديگر، جاهل قرار داده شده و گفته شود: 
)؛  Ẁمџل Ẃع џن ال يџمџك... Ẁمџل Ẃع џن يџمџفџا)

آي→→ا ك→س→∂ ك→→ه م→→∂دان→د، ه→م→انند كس∂ است كه نم∂داند؟ و حال آن كه چنان كه 
م∂بينيم، اينچنين نفرموده، بلكه فرموده است:  

�؛  Ẅ∂џمẂأع џوẀه Ẃنџمџك... Ẁمџل Ẃع џي Ẃنџمџأ ف�
«آيا كس∂ كه م∂داند، همانند كس∂ است كه اعم∂Ẅ و نابيناست»؟ 

اي→ن ت→ع→بير، اشعار به رعايت كمال فصاحت و بالغت در كالم دارد زيرا در واقع ابتدا دو 
تشبيه انجام شده و سپس دو مقايسه به عمل آمده است. 

ل:  ẃتشبيه او



 ۱۸۱
 

(اџلẂعالґمẀ كџالẂبџصير)؛ 
«عالم، همانند آدم بيناست»! 

م:  ẃتشبيه دو
)؛  Ẅ∂џمẂعџاالџك Ẁل ґجاهẂلџا)

«آدم جاهل مانند نابيناست»! 
ل:  ẃمقايسه او

)؛  Ẅ∂џمẂعџا џوẀه Ẃنџمџك ẁصيرџب џوẀه Ẃنџمџفџا)
«آيا آدم بينا، همانند آدم نابيناست»؟ 

م:  ẃدو ^ مقايسه
)؛  ẁل ґجاه џوẀن هџمџك ẁمґو عالẀن هџمџفџا)

«آيا انسان عالم،مانند آدم جاهل است»؟ 
 ^ ^ ل→→ط→ي→ف و اع→→ج→ابان→→گيز با ي− جمله در ن→ت→يج→→ه،م→ض→م→ون اي→ن چ→→ه→ار ج→م→ل→ه ب→ه گ→ون→ها و 

كوتاه، آن هم در كمال بالغت و رساي∂ بيان شده است: 
لџم...كџمџنẂ هẀوџ أعẂم∂�؛  Ẃعџي Ẃنџمџأ ف�

^ از  آي→→→ا ك→→س→→∂ ك→→→ه ع→→→ال→→م اس→→→ت، ه→→م→→ان→→ن→→→د آدم ن→→اب→→ي→→ن→→اس→→→ت؟ي→ع→ن→∂ ب→ه ص→ورت اس→ت→فه→→ام ان→→ك→ار
^ م→→∂طل→→ب→د و ي→→كس→→ان ن→ب→ودن ع→→ال→م و  وج→→→دان ه→→→ر ان→→س→→→ان س→→ل→→ي→→→مال→→نẃ→→ف→→→س دور از ل→→ج→→اج و ع→ن→اد، داور
ج→اه→→ل را اثب→→ات م→→∂ك→ن→د و ب→→ا ه→→مين بيان،تجليل فوقالعاده از مقام علم و عالم و تحقير نسبت به 
ج→→ه→→ل و ج→→اه→→ل ف→→رم→→وده اس→→ت! ع→→ل→→ي→→رغ→→م ك→→س→→→ان→→∂ ك→→ه ج→→اه→→→الن→→ه و ي→ا م→غ→رض→ان→ه ق→ل→م ب→ه دس→→ت گ→رف→ت→ه 
م→→→→→∂ن→→→→→وي→→→→→س→→→→→ن→→→→→→د: دي→→→→→ن و ق→→→→→رآن، ب→→→→→ش→→→→→ر را از ع→→→→→ل→→→→→م ب→→→→→ه دور ن→→→→→→گ→→→→→ه م→→→→∂دارد و ه→→→→م→→→→واره دع→→→→→وت ب→→→→ه ان→→→→→زوا و 

^ و ذكر و دعا و نماز م∂كند.  گوشهگير
＾ت→ري→ن  ẃم→→→∂ك→→ردن→→د م→→→∂دي→→دن→→د ك→→ه رس→→ات→→ري→→ن و ج→د ^ در ص→→ورت→→∂ ك→→ه اگ→→→ر م→→ن→→ص→→ف→→ان→→ه داور
بي→→ان در ت→ج→ل→ي→ل از ع→لم و ترغيب و تشويق به تحصيل علم، در لسان قرآن و رسول خدا�و 
^ مورد بحث م∂بينيم كه چگونه انسان عالم را بينا و آدم  امامان�آمده است!در همين آيه
^ خودش را نم∂بيند و راه را از چاه تشخيص نم∂دهد و  ج→اه→→ل را ن→ابي→→ن→اي→→∂ م→∂داند كه پيش پا



 ۱۸۲
 

^ نم∂يابد.  نشان از مسير و مقصد
در آي→→→ه＾ دي→→گ→→ر، آدم ج→→اه→→→ل،ت→→ش→→ب→→ي→→→ه ب→→ه ك→→س→∂ ش→ده ك→ه م→ان→ن→د خ→زن→ده ب→ا س→ي→ن→ه و دس→→ت و پ→ا 
^ زم→→→ي→→→ن ك→→→ش→→→→ي→→→ده م→→→→∂ش→→→ود و پ→→→ي→→→ش م→→→→∂رود.ط→→→ب→→→ي→→→ع→→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه چ→→→ن→→→ي→→→ن ك→→→س→→→∂ ن→→→ه راه ب→→→→ه س→→→وي→→→∂  رو

^ مصون م∂ماند كه م∂فرمايد:  م∂يابد و نه از خطر
→→راط＃  ґص Ẅ∂→→џل→→ џا ع→→ￎي ґو→→ џس ∂→→ ґش→→ Ẃم→→ џي Ẃن→→ￍأم Ẅ^ џد→→ Ẃأه ґه→→ ґه→→ Ẃج џو Ẅ∂→→ل→→ џا ع→→ￎب→→ ґك→→Ẁم ∂→→ ґش→→ Ẃم→→→ џي Ẃن→→→ џم→→→џأ ف�

�؛۱  تџقґيم＃ ẂسẀم
^ زم→ي→ن اف→ت→اده[س→ين→→هك→ش]راه م→→∂رود، راه ي→افت→→هت→→ر  آي→→→ا ك→→س→→∂ ك→→ه ب→ه ص→→ورت رو »
اس→→→ت[و ب→→→ه س→→→الم→→→ت ب→→→→ه م→→→ق→→→ص→→→د م→→→→∂رس→→→د]ي→→→→ا ك→→→س→→→∂ ك→→→→ه ب→→→→ا ق→→→ام→→→ت اف→→راش→→ت→→→ه ب→→→ر راه→→→∂ 

مستقيم پيش م∂رود»؟ 
تجليل عالم و تحقير جاهل در لسان آيات و روايات 

ر ك→رد؟ اي→ن  ẃآي→→→ا ب→→ه→→ت→→ر از اي→→ن ب→→ي→ان ق→رآن، در ت→ج→لي→→ل از ع→→ال→م و ت→ح→ق→ي→ر ج→اه→ل م→→∂ت→وان ت→ص→و
ه فرماييد.  ẃدو نمونه از قرآن. اين− به نمونههاي∂ از روايات توج

از حضرت رسول اكرم�منقول است: 
لẂماҐ)؛۲  ґم عẀهلџقџا Ґ↨џمẂيґق ґاسẃالن Ẁلￍقџا џو ҐماẂل ґع ẂمẀه Ẁرџكثџا Ґ↨џمẂيґق ґاسẃالن ẀرџثẂكџا)

«ب→→→→→ا ارزشت→→→→→ري→→→→ن م→→→→ردم پ→→→→رب→→→→→ارت→→→→ري→→→→→ن آن→→→→ان از ع→→→→ل→→→→→م اس→→→→ت و ك→→→→→مارزشت→→→→ري→→→→ن م→→→→ردم، 
كمبهرهترين آنان از علم است»! 

در ك→→دام آي→→ي→→ن و ك→→→دام م→→ك→→ت→→→ب و م→→س→→ل→→→−، اي→→→نچ→→ن→→ي→→→ن س→→خ→→ن→→ان ج→→ام→→ع و پ→→رم→→غ→→ز و پ→→رم→→ح→ت→وا 
^ ع→→→ل→→→م و ع→→→→ال→→→→م رس→→ي→→ده و ج→→ه→→→ل و ج→→→اه→→ل م→→ورد ذمẃ و ن→→ك→→وه→→ش ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه اس→→→ت؟از ام→→ام  درب→→→→اره

اميرالمؤمنين�منقول است: 
)؛۳  ґمẂل ґعẂال џن ґم ẀعџفẂنџا џزẂنџال ك)

«هيچ گنج∂، نافعتر از علم نيست». 
                                                        

^ مل−،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۱،صفحه＾℮⅛۱.  ۲

 .۱⅛Ｑ＾ـ همان،صفحه ۳



 ۱۸۳
 

^ ب→ه دس→ت  در ن→→ظ→→ر م→→ردم دني→→ا، ط→→ال و ن→ق→ره و ن→ف→ت و گ→از و...ف→وقالع→→اده ب→زرگ اس→ت و ب→را
→→ا از ن→ظ→ر ام→ام ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن� ن→اف→عت→ري→ن  ẃآوردن آن، چ→→ه ج→→→ن→→گ و س→→ت→→ي→→زه→→ا ب→→ا ه→→م ب→→پ→ا م→→∂كن→→ن→د ام

^ بشر علم است.  گنج برا
^ گن→→جه→ا و م→ع→ادن و م→ن→اف→ع،از ه→ر قب→→ي→ل ك→ه ه→→س→ت  آر＾،در پ→→رت→→و ن→→ور ع→→ل→→م اس→ت ك→ه هم→→ه

^ زندگ∂ بشر بارز م∂گردد.  شناخته م∂شود و در صحنه
^ از رسول اكرم�رسيده است:  در روايت ديگر

)؛۱  ґه ґمẂل ґع Ẅ∂џلґا ґاسẃالن џمẂل ґع џعџم џج Ẃنџم ґاسẃالن Ẁمџل Ẃعџا)
^ ديگران را هم به علم خود بيفزايد».  «عالمترين مردم، آن كس∂ است كه علمها
^ گ→→س→→ت→→رش دادن م→→ي→→دان ع→→ل→→م ك→→→ه  اي→→→ن ب→→→→هراس→→→ت→→→∂ چ→→→→ه ت→→رغ→→ي→→ب و ت→→ش→→وي→→→ق ع→→ج→→ي→→ب→→∂ اس→→→ت ب→→را
^ دن→→→ي→→→→ا ن→→→→ش→→→ان از ع→→→ل→→→م→→→∂ ي→→→اف→→→ت→→→→ي→→د، دن→→ب→→→الش  →→→→ت م→→→→س→→→ل→→→م وظ→→→ي→→→→ف→→→ه داري→→→د در ه→→→ر ج→→→→ا ẃم→→→∂گ→→→وي→→→د، ش→→→م→→→→ا ام
→→→→دي→→→→د، دن→→→ب→→→الش ب→→→دوي→→→→د! در راه  Ẁآگ→→→اه ش ^ ^ از ج→→→→ه→→→ان،از وج→→→ود دان→→→ش→→→م→→→ن→→→→د ب→→→→روي→→→→د.در ه→→→→ر گ→→→→وش→→→→→ها
^ زم→→→ان و م→→→ك→→→ان ق→→ائ→→→ل اس→→→ت و ن→→ه ش→→راي→→→ط  ^ ب→→→را ẃت→→→ح→→→ص→→→ي→→→ل ع→→→ل→→→م و ب→→→ه دس→→→ت آوردن دان→→→ش ن→→→ه ح→→→→د
^ از  →أن خ→ود، در ه→ر ب→ره→→ه ẃم و اس→→ت→→اد! ان→→→س→→ان م→→س→→ل→→→م→ان، از ن→ظ→ر پ→ي→ام→ب→ر ع→ظي→→مال→→ش→→→ẃم→→ع→→ل ^ →→∂ ب→→را ẃخ→→اص
→→ف ب→→ه  ẃاز دان→→→ش→→→م→→→ن→→→→دان ج→→→ه→→ان، م→→وظ ^ ^ از م→→→→ك→→→ان، از م→→→ح→→→ض→→→ر ه→→→ر دان→→→ش→→→م→→→ن→→→→د زم→→→ان و در ه→→→ر ن→→→ق→→→ط→→→→ه

كسب علم و افزودن بر مراتب علم خود م∂باشد.از حيث گسترش زمان فرموده است: 
)؛۲  ґد ẂحￍلẂال ∂џلґا ґدẂهџمẂال џن ґم џمẂل ґعẂوا الẀبẀلẂطẀا)

«زگهواره تا گور دانش بجو＾»! 
ي→→ع→→ن→→∂ وال→→→دي→→ن م→→س→→ل→→م→→→ان، آن چ→→→ن→→ان ب→→→اي→→د در ت→→رب→→ي→→→ت ف→رزن→د خ→ود س→اع→∂ ب→اشن→→د ك→→ه از هم→→ان 
^ دان→→→شگ→راي→→∂اش ف→راه→م س→ازن→→د و در م→وق→ع  س→→ن→→ي→→ن ك→→ودك→→∂ و دوران گ→→ه→→وارها＾اش زم→→ي→→→ن→→ه را ب→→را
^ در طول عمرش را به  دف→ن و به خا∑ سپردن جسدش نيز بازماندگانش عقايد به دست آمده

^ بنمايند.  ^ تلقين،كنار جسدش به زبان آورند و تجديد خاطر گونه
آموختن علم در آخرين لحظات حيات! 

                                                        
ـ همان،صفحه＾℮⅛۱.  ۱

^ است.  ـ حديث مشهور ۲



 ۱۸℮
 

در حاالت يك∂ از دانشمندان بزرگ معروف نوشتهاند:  
در س→→→اع→→→ات آخ→→→ر ع→→→م→→→رش، ف→→ق→→ي→→ه→→∂ از دوس→→→ت→→ان→→ش ب→→ه ع→→→ي→→ادت→→ش رف→→ت.آن م→→رد دان→→ش→→م→→ن→→→د در 
 ^ ^ از مسائل مشكل علم∂ را طرح كرد و از آقا ^ كه داشت؛ مسئلها ت بيمار ẃه→م→ان ح→→ال ش→د
 ^ →→ب ت→م→ام گ→ف→ت: ا ẃفق→→ي→ه ب→ا ت→ع→ج ^ ف→→ق→→ي→→ه اس→→ت→→دع→→ا ك→→رد آن م→→ش→→ك→→ل ع→→ل→→م→→∂ را ب→→راي→→ش ح→→لẃ كن→→د.آق→ا
ẃه م∂دانم كه به  دوس→ت ع→زي→ز! اي→ن ح→ال ش→→م→ا ك→ه مناسب با اين بحث علم∂ نيست.او گفت: البت
^ خ→→→واه→→→→م م→→→رد ول→→→∂ آي→→ا م→→ن اي→→→ن م→→ط→→ل→→→ب ع→→ل→→م→→∂ را ب→→→دان→→م و ب→→م→→ي→→رم ب→→ه→→ت→→→ر اس→→ت ي→→ا ن→→→دان→→م و  اي→→→ن زود
^ ف→→→ق→→→ي→→ه، ج→→واب ع→→ل→→م→→→∂ او را داد و ب→→رخ→→اس→→→ت. ه→→ن→→وز ب→→→ه م→→ن→→زلش ن→→رس→→ي→→ده ب→→ود ك→→ه خ→→ب→→ر  ب→→→م→→→ي→→→رم؟آق→→→ا

وفات آن مرد دانشمندґ دانشطلب را شنيد! 
لџ∂ الẂل√حد است.از حيث مكان  ґهد ا→→ џم→Ẃال џم→ن џم→→Ẃل→ ґوا ال→ع→Ẁ ط→لẀ→ب Ẁاي→ن ي→− ن→م→ون→ه از ع→م→ل ب→ه دس→ت→ور ا

هم فرموده است: 
)؛۱  ґين ґẃالصґو بџل џو џمẂل ґعẂوا الẀبẀلẂطẀا)

«علم را اگر چه در چين باشد دنبالش برويد»! 
ـ  آن روز ش→اي→د از آن ن→ظ→ر ك→→ه ك→شور چين، دورترين نقاط نسبت به سرزمين حجاز بوده 
→ه ق→رار داده و ف→رم→وده اس→ت،ن→ه ب→→اي→→د  ẃـ آن را رس→→ول اك→→رم�م→→ورد ت→→وج و از ب→→→الد ك→→ف→→ر ه→→م ب→→وده 

^ راه مانع از طلب علم باشد و نه كفر دانشمند معلẃم.  دور
در چه شرايط∂ از علوم كافران بايد بهرهمند شد؟ 

^ شريف نيز آمده است:  در نهجالبالغه
)؛۲   ґاقџفґẃالن ґلẂأه Ẃن ґم Ẃوџل џو џ↨џمẂك ґحẂال ґذ Ẁخџف ґن ґم ẂؤẀمẂال Ẁ↨ￍال џض Ẁ↨џمẂك ґحẂلџا)

^ م→→→ؤم→→→ن اس→→→ت[آن را ه→→→→ر ج→→→ا ك→→→ه ب→→→ي→→→اب→→→د ب→→→ر م→→→∂دارد]ب→→ن→→اب→→راي→→→ن  «ح→→→ك→→→م→→→ت، گ→→→م→→→ش→→→ده
حكمت را از هر كه باشد فراگير، اگر چه دارندهاش از اهل[كفر و]نفاق باشد»! 
→→ص در آن  ẃه ب→→→→دي→→→ه→→→∂ اس→→→ت آن دان→→→→شه→→→اي→→∂ را م→→→∂ش→→ود از ك→→اف→→ران آم→→وخ→→ت ك→→ه ت→→خ→→ص→→→→ẃ ال→→→ب→→→ت
دارن→د وگ→رن→ه م→→ع→ارف و ع→ل→وم دي→ن→∂ را ك→→ه نم→→∂ش→ود از ك→افران ب∂خبر از دين آموخت و لذا آنان 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۱،صفحه＾۱۷۷.  ۱
^ فيض،حكمت۷۷.  ـ نهجالبالغه ۲



 ۱۸Ｑ
 

^ ت→ح→ص→ي→ل علوم به بالد كفر م∂روند،شديداҐ بايد مراقب باشند كه معارف دين∂ خود را  ك→ه ب→را
→→ات و اخ→→→الق→→→يẃ→→→ات و  ẃت→→→ح→→→ت ع→→→ن→→→اوي→→→→ن گ→→→ون→→→→اگ→→→ون از دس→→→ت ن→→→→ده→→→ن→→→د!ب→→→ا ح→→→→ف→→ظ م→→→ب→→ان→→∂ دي→→ن از اع→→ت→→ق→→→ادي

^ آنان بياموزند.خداوند حكيم نيز م∂فرمايد:  ^ عمل∂، از علوم و دانشها برنامهها
...�؛۱  Ẁهџن џس Ẃأح џونẀعґبￍتџيџف џلẂوџقẂال џونẀع ґمџت Ẃسџي џين ґذￍال � ґباد ґع Ẃر ґẃشџبџف...�

«...ب→ش→ارت ده آن دس→ته از بندگانم را كه گوش به سخن م∂دهند،آنگاه از بهترين 
^ م∂كنند...».  آن پيرو

^ بندگان  ي→→ع→→ن→→∂ آن→→ان→→∂ اهل بشارتند كه ابتدا مسير عبوديẃت را تشخيص داده و در جرگه
^ ش→→ن→→اخ→→تن احسن القول و بهترين سخن را به دست آوردهاند و  اҐ ن→→ي→→رو ẃم→→ن داخ→→ل ش→→دهان→→د و ج→→د

^ هدايت نم∂پذيرند.  ^ علم و ضاللت را به جا هرگز جهالت را به جا
→→ف  ẃچ→→→ن→→→→ان پ→→→ي→→→روان خ→→→ود را ب→→→→ه گ→→→→س→→→ت→→→رش دادن م→→→ي→→→→دان ع→→→→ل→→→م و ان→→→دي→→→→ش→→→ه م→→→وظ ق→→→رآن ك→→→ري→→→م آن 

م∂نمايد كه خطاب به پيامبراكرم�م∂فرمايد: 
...�؛۲  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґوا ماذا ف ẀرẀظẂان ґلẀق�

«بگو: بنگريد و بيانديشيد كه در آسمانها و زمين چه چيزها هست...». 
 ^ ^ ان→دي→ش→ي→دن و ل→ذا م→→∂ش→ود از آي→→ه ^ ن→→گ→→اه ك→→ردن ه→→س→→→ت و ه→→م ب→→ه م→→→عن→→ا ن→→ظ→→ر، ه→→م ب→→ه م→→ع→→→ن→→ا
→→→ف ب→→→→ه ت→→→ج→→→ه→→→ي→→→ز خ→→→ود ب→→→ه ج→→→→ه→→→از س→→→ف→→→ر ب→→ه آس→→→م→→انه→→ا  ẃت اس→→→→الم→→→∂، م→→→وظ→→→→ ẃش→→→ري→→→ف→→→ه اس→→→ت→→→→ف→→→اده ك→→→رد ك→→→ه ام
م→→→→∂ب→→→→اش→→→→ن→→→→د ت→→→→ا از ن→→→→زدي→→→− آن→→→چ→→→ه را ك→→→ه در ك→→→رات و ك→→→ه→→→ك→→→ش→→→→انه→→→ا ه→→→→س→→→ت،ب→→→ب→→→ي→→→ن→→→ن→→→→د و در اس→→→رار آن 

بيانديشند. 
تحصيل كدام علم مطلوب قرآن است؟ 

ت اهتمام∂  ẃو شد ẃآر＾، ق→رآن ن→ه ت→نه→→ا ب→شر را به دورماندن از علم وا نم∂دارد، بلكه با جد
→→ر در ت→م→ام ابع→→اد و ج→وان→ب عالم وام∂دارد.حال، آنچه كه  ẃع→ج→ي→ب، او را ب→ه ت→ح→ص→ي→ل عل→→م و ت→ف→ك
^ تحصيل آن  ^ است اين است: آن علم∂ كه قرآن كريم برا →ه ب→ه آن ب→س→يار الزم و ضرور ẃت→وج
 ẃت→→أك→→ي→→د ش→→→دي→→د دارد و آن را ت→→ن→→ه→→ا راه ن→→ي→→→ل ب→→ه س→→ع→→ادت ه→→ر دو ج→→→ه→→ان→→∂ ان→→س→→→ان م→→→∂دان→→د، ع→→ل→→م ب→ه ح→ق

                                                        
^ زمر،آيات۱۷و۱۸.  ـ سوره ۱
 .۱Ω۱＾يونس،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۱۸⅛
 

ف→∂ م→→∂ك→ن→د و  ẃو ن→ابي→→ن→ا م→ع→ر Ẅ∂→ب→→ودن ق→→رآن اس→→→ت ك→→ه ع→→→ال→→م ب→→→ه اي→→→ن ع→→ل→→م را ب→→ي→→→ن→→ا و ج→→→اه→→ل ب→→ه آن را اع→م
م∂فرمايد: 

�؛  Ẅ∂مẂأع џوẀه Ẃنџمџك ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما اￍأن Ẁمџل Ẃع џي Ẃنџمџأ ف�
آي→→ا ك→س→∂ ك→→ه م→∂دان→د آنچ→→ه از ج→ان→→ب خ→داي→ت ب→ه ت→و ن→→ازل ش→ده ح→قẃ اس→ت،آي→ا او همانند 

كس∂ است كه نابيناست؟ 
عالم به علم قرآن كيست؟ 

�؛  ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا Ẁرￍك џذџت џما يￍإن�
«تنها صاحبان مغز و انديشهاند كه اين حقيقت را م∂فهمند و پذيرا م∂شوند». 
آر＾،ع→→ال→→م ب→→→ه ع→→ل→→م ق→→رآن اس→→ت ك→→ه در پ→→رت→→و ن→→ور آس→→→م→ان→∂ ق→رآن، آگ→اه از ت→→م→ام اب→→ع→اد ع→ال→→م 
م→∂گ→ردد.م→ب→دأ و م→→ع→اد هست∂ را م∂شناسد و پ∂ به هويẃت واقع∂ انسان م∂برد و م∂فهمد انسان 
^ ب→→→→اي→→→→د  ي→→→→ع→→→→ن→→→→∂ چ→→→ه؟ از ك→→→ج→→→ا ن→→→ش→→→→أت گ→→→رف→→→ت→→→ه و رو ب→→→ه ك→→→ج→→→ا م→→→→∂رود؟از چ→→→ه راه→→→→∂ و ب→→→ا چ→→→ه ب→→→رن→→→ام→→→ها
^ دي→→گ→→ر، از انس→→ان، ج→ز ج→س→م→∂ ك→ه ه→م→چ→ون گ→ي→اه→∂ م→→∂روي→→د و ه→م→چ→ون ح→ي→وان→→∂  ب→→رود؟ع→→ل→→→مه→→→ا
ـ ه→→م→ان  ẃ→ه ق→رآن  ^ نم→→∂ك→→ن→ن→د!ال→ب→ت ^ از و خ→→ور و خ→واب و خ→ش→م و شه→→وت دارد؛ در∑ چ→ي→ز دي→گ→ر
ا از آن نظر كه در پرتو نور علم قرآن∂  ẃت→م→ام ع→ل→وم، ارزش ق→ائ→ل است؛ ام ^ ـ ب→را گ→ون→ه ك→ه گف→→ت→ي→م 
ق→→رار گ→→ي→→رن→→د و ب→→ه اس→→ت→→→خ→→دام ق→→رآن درآي→→ن→→→د و زم→→ام خ→→ود را ب→→ه دس→→ت ق→→رآن ب→→ده→→ن→→د. در اي→→→ن ص→ورت 
اس→→ت ك→→→ه ت→→م→→ام دان→→ش→→م→→ن→→→دان و ص→→اح→→→ب→→ان ت→→م→→ام دان→→→شه→→ا، دن→→→ب→→ال ق→→رآن ح→→رك→ت م→→∂ك→نن→→د و از ع→→ال→م 
ج→م→اد و نب→→اتش→→ن→اس→∂ و ح→ي→وان و كي→→ه→ان ش→ن→اس→∂ ع→بور م∂كنند و به عالم انسانشناس∂ و سپس 
^ ن→ائ→ل م→→∂گ→ردن→د! و از اي→ن روس→ت ك→ه ق→رآن از  ب→→ه ع→→→ال→م خ→داش→ن→اس→∂ م→→∂رسن→→د و ب→ه س→→ع→ادت اب→→د
ـ ت→ع→ب→ي→ر ب→ه آي→→ت ي→ع→ن→∂ ن→ش→ان→ه و ع→→المت م∂كند و  ـ ك→→ه م→ح→ور ب→ح→ث ع→ل→وم م→→∂ب→اش→ن→د  ت→م→ام ك→ائن→→ات 
ف∂ م∂نمايد و م∂فرمايد:  ẃاز وجود و علم و قدرت و حكمت خدا معر ^ همه چيز را نشانها

...�؛  نẂ تẀراب＃ ґم ẂمẀكџقџل џخ Ẃأن ґهґآيات Ẃن ґم џو�
كẀنẀوا إلџيẂها...�؛  Ẃسџتґل Ґواجا Ẃأز ẂمẀك ґسẀفẂأن Ẃن ґم ẂمẀكџل џقџل џخ Ẃأن ґهґآيات Ẃن ґم џو�



 ۱۸۷
 

...�؛۱  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ẀقẂل џخ ґهґآيات Ẃن ґم џو�
آف→→→→→→→ري→→→→→→ن→→→→→→ش آس→→→→→→→م→→→→→→انه→→→→→→→ا و زم→→→→→→ي→→→→→→ن،رف→→→→→→→توآم→→→→→→→د ش→→→→→→ب و روز،ط→→→→→→ل→→→→→→→وع و غ→→→→→→روب خ→→→→→→ورش→→→→→→ي→→→→→→د و 
^ ن→→→ظ→→→م و ح→→→→س→→→اب دق→→→ي→→→ق ب→→→ا م→→ش→→ت→→رك→→→ات و  م→→→اه،خ→→→ل→→→ق→→→→ت آدم→→→ي→→→ان از خ→→→ا∑،آف→→→ري→→→ن→→→ش م→→→رد و زن رو

^ آن خالق عليم حكيم قديرند!  مفترقاتشان، همه از آيات و نشانهها
ـ→→ك→ن→د، ن→ق→ـش ب→ود ب→ر دي→وار� اي→→→ن ه→→→م→→ه ن→→ق→→ش ع→→ج→→→ب ب→→ر در و دي→→وار وج→→ود�  ه→→ـ→ر ك→ه ف→ـك→→رت ن

علم كدام عالم، عقيم است؟ 
 �^ ب→→→هراس→→ت→→∂ آن دان→→ش→→م→→ن→→→د گ→→→ي→→اهش→→ن→→اس→→∂ ك→→ه ي→→→− ب→→رگ گ→→ل را ت→→ش→→ري→ح م→→∂ك→ن→د و ي→اخت→→هه→→ا
ا نم∂انديشد كه اين حيات و اين شاداب∂ و طراوت، اين لطافت  ẃت م∂نگرد امẃنبات∂ آن را با دق
^ بيرنگ  ^ است كه خا∑ مرده ^ خوش از كجا پيدا شده و كدام دست عليم قدير و اي→→ن بو
 Ґل→طي→→ف خ→وشرن→گ و ب→و ك→رده اس→ت،آي→ا اي→ن دان→شمند، انصافا ^ و ب→و را تب→→دي→→ل ب→ه اي→ن گ→ل زن→ده
ا ذواآلي→→↨� را نم→→∂ب→→→→→→→→ي→→→→→ن→→→د؟!دان→شم→→ن→دان  ẃواق→→ع→→∂ ن→→م→→→∂ب→→اش→→د ك→→ه آي→ت را م→→∂ب→ين→→د ام ^ آدم ج→→اه→→→ل اع→→→م→→ا
 ^ ^ م→→→→∂ك→→→ن→→ن→→د و از م→→غ→→ز ع→→ال→→م ب→→→∂خ→→ب→→رن→→د و از زم→→ره م→→→ن→→→ع→→→زل از ق→→→رآن، در واق→→→ع ب→→→ا پ→→→وس→→→ت ع→→→→ال→→→م ب→→→از
اول→→→واالل→→→ب→→→اب و م→→→غ→→→زداران ع→→→→ال→→→م ب→→→ه ح→→→س→→→→اب ن→→→م→→→→∂آي→→→→ن→→→د!اي→→→ن→→→ان ع→→ل→→→م→→ش→→ان ن→→ازا و ع→→→ق→→ي→→م اس→→→ت و م→→ولẃ→→د 
→ا ع→ل→م ق→رآن م→ولẃ→د اس→ت و آدم→∂ را ت→ا  ẃن→→ي→→س→→ت!در ج→→م→→→اد و ن→→→ب→→ات و ح→→ي→→وان ب→→ه ب→→→نب→→→س→→ت م→→→∂رس→→ن→د.ام

^ خدا كه كمال مطلق نامحدود است، م∂رساند.  اليتناه∂Ẅ جلو م∂برد و به قرب و لقا
چگونگ∂ نگرش حضرت عل∂ẃ امير�به آيات اله∂ 

→→→م، ع→→→ل→→→∂�را ب→→→ن→→→گ→→→ري→→→→د.او ه→→→م در ن→→→ه→→→→جال→→→ب→→→→الغ→→→ه از ج→→→→م→→→اد و ن→→ب→→→ات و ح→→ي→→وان ب→→ح→→ث  Ẃل→→→ ґام→→→ي→→→ر ع
ف→→∂ ن→→م→→وده و در م→→رآت� وج→→ود  ẃا ه→→م→→→ه را چ→→ن→→→ان ك→→→ه ق→→رآن ف→→رم→→وده اس→→ت آي→→→ات خ→→→دا م→→ع→→ر→→→ ẃم→→→∂ك→→→ن→→د ام
^ در  ^ ري→→ز ج→→ن→→→ب→→ن→→ده ^ وج→→ود ي→→− م→→ورچ→→→ه ^ آنه→→→→ا، خ→→→→دا را م→→→ش→→→اه→→ده م→→→∂ن→→م→→→اي→→د.در آي→→ي→→ن→→→ه ه→→→م→→→→ه
^ ك→وچ→− در ه→وا، ج→→م→ال خ→→دا را چن→→ان ن→ش→ان م→→∂ده→د ك→ه آدم→∂ را  →→اش پ→رن→ده ẃف→→ Ẁزم→→ي→→ن و ي→→→− خ

                                                        
^ روم،آيات۲Ωتا۲۲.  ـ سوره ۱

� ياخته: سلẃول. 
� ذواآلي↨: صاحب نشانه. 

� مرآت: آينه. 



 ۱۸۸
 

ـ  ^ خ→→ا∑ پ→→→اي→→ش ب→→اد  ^ ع→→ال→→م ف→→دا ـ ه→→م→→→ه غ→→→رق در ح→→→ي→→→رت و اع→→→ج→→→→اب م→→→∂س→→→ازد.آر＾! اوس→→ت ك→→ه 
م∂گويد: 

)؛۱   Ẁهџعџم џو Ẁه џدẂعџب џو ẀهџلẂبџق џاهللا ẀتẂيџا џر џو ẃالґا ҐئاẂي џش ẀتẂيџا џما ر)
^ را نديدم مگر اين كه خدا را پيش از او و با او و بعد از او ديدم».  «من چيز

يعن∂ من خدا را محيط بر همه جا و همه چيز م∂بينم. 
^ � ب→→→ر ه→→→ر چ→→→ه م→→→→∂ن→→→گ→→→رم ت→→و ن→→م→→ودار ب→→ودها＾�  ^ ن→→→ان→→م→→وده رخ ت→→و چ→→ه ب→→س→→ي→→ار ب→→ـ→→ودها ا

او رخ ب→ه ظ→اه→ربي→→ن→ان→∂ ك→ه م→→∂خ→واهن→→د ه→م→ه چ→ي→ز را ب→ا چ→ش→م س→ر ب→ب→ي→نن→→د؛ ن→ش→ان ن→م∂دهد چرا 
ه از ج→س→م و ج→سم→→ان→يẃ→→ات اس→ت!او ب→→ا چش→→م ج→ان و  ẃك→→ه چ→→ش→→م س→→ر، ت→→ن→→ه→→→ا اج→→→س→→ام را م→→∂ب→→ي→ن→د و او م→ن→ز
^ اي→مان مشاهده م∂گردد و لذا دارندگان آن چشم و آن ديده، او را در همه جا و با همه  دي→ده

چيز م∂بينند و به زبان حال و قال م∂گويند: 
ب→→→→→→→→ـ→→→→→→→→ه دري→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ن→→→→→→→→→ـ→→→→→→→گ→→→→→→→رم دري→→→→→→→ا ت→→→→→→→و ب→→→→→→→ي→→→→→→→ن→→→→→→→م� ب→→→ه ص→→→ح→→→ـ→→→را ب→→→→ن→→→گ→→→ـ→→→رم ص→→ح→→ـ→→را ت→→ـ→→و ب→→ي→→ن→→م� 
^ ت→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ن→→→→→→→→م� ب→→→ه ه→→→ر ج→→→ا ب→→ـ→→ن→→گ→→رم ك→→وه و در و دش→→ت�  ـ→→→→→→→→→ب→→→→→→→→→→ا ^ زي→→→→→→→→→ ن→→→→→→→→→ش→→→→→→→→→→ان از رو

مشكل اصل∂ ظاهربينان چيست و راه چاره كدام است؟ 
^ زي→→→→ب→→→ا دل م→→→→∂ب→→→ازن→→→→د؛ از آن روس→→→ت ك→→→ه از چ→→→ش→→→م و  آن→→→→ه→→→ا ك→→→ه ب→→→ا دي→→→→دن ي→→→→− چ→→→ش→→→م و اب→→→رو
اب→→روآف→→ري→→ن ن→→→اآگ→→اه→→→ن→→د!زل→→ي→→خ→→→ا، ي→→وس→→ف را دي→→د و دل از دس→→ت داد؛چ→→ون از ي→وس→→فآف→ري→→ن ن→→اآگ→اه 
...� ۲در ج→→→واب زل→→→ي→→→خ→→→→ا ك→→→→ه  ґه→→→→ґẃ ب џر џه→→→→ان Ẃر→→→Ẁ ^Ẅ ب أ џا ي→→→→وس→→→→ف چ→→→→ون زل→→→→ي→→→خ→→→اآف→→→ري→→→ن را م→→→→∂دي→→→→د و�...ر→→→→ ẃب→→→→ود.ام

م∂گفت: 
�؛  џ−џل џتẂيџه�

گفت: 
بẃ∂�؛  џر Ẁهẃنґا ґاهللا џعاذџم�

^ ن→→گ→→اري→→ن�  خ→→ط ه→→م→→∂ ب→→ي→→ن→د و ع→→ارف ق→ل→م صن→→ع خ→→دا را� چ→→→ش→→→م ك→→وت→→ه ن→→ظ→→ران ب→→ر ورق رو
و چه بجاست اين سخن گلهآميز خدا از كوتهنظران از بندگانش: 

                                                        
^ فيض(ره)،صفحه＾۳.  ـ كلمات مكنونه ۱

^ يوسف،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۲



 ۱۸۹
 

→→نẂ→→ه→→ا  џع Ẃم→→ Ẁه џه→→ا و→→Ẃي→→џل→→ џع џون ر→→ Ẁم→→ џي ґض ẂرџالẂ →→→م→→→اواتґ وџ ا ￍال→→→س ∂→→→ ґف ＃↨→→→ џآي Ẃن→→→ ґم Ẃن→→→ґẃ �وџ كџ→→→أي
�؛۱   џون Ẁض ґرẂعẀم

و چ→ه ب→س→ي→ار ن→ش→ان→ه[از خ→دا]ك→ه در آس→م→انه→→ا و زمين وجود دارد و آنها از كنارش م∂گذرند 
^ برم∂گردانند و به آن وقع∂ نم∂گذارند و گاه با لحن∂ توبيخآميز م∂فرمايد:  و از آن رو

 џو � Ẃتџعґف Ẁر џفẂيџك ґماء ￍالس ∂џإل џو � Ẃتџقґل→ Ẁخ џف→Ẃي→џك ґل→ґب Ẃاإل ∂џإل џون Ẁر→Ẁظ→Ẃن џال يџأ ف�
�؛۲   Ẃت џح ґط Ẁس џفẂيџك ґض ẂرџالẂ � وџ إلџ∂ ا Ẃتџب ґصẀن џفẂيџك ґبال ґجẂال ∂џإل

«آي→→ا ب→→ه شتر نم∂نگرند كه چگونه آفريده شده و آسمان چگونه افراشته گشته و 
كوهها استوار و زمين مسطح شده است»؟ 

ع→→رب س→→رزم→→ي→→ن ح→→ج→→از ك→→ه ن→→خ→→س→→ت→→ي→→ن م→→خ→→اط→→ب→→ان اي→→ن آي→→ات ب→→ودهان→→د در چشمانداز خود اين 
م→→ظ→→اهر علم و قدرت را بالعيان م∂ديدند.از زمين و آسمان و كوهها و شتر كه مركب همگان∂ 
→→→ا در اس→→→رار آن→→→ه→→→ا ب→→→ه ق→→→در ت→→→وان→→→اي→→→∂ ف→→→ك→→→ر＾ش→→→ان  ẃش→→→→ب→→→→ان→→→هروز＾ش→→→ان ب→→→وده اس→→→ت.اي→→→نه→→→ا را م→→→∂دي→→→دن→→→د ام
ẃه م∂دهد كه در اين آثار صنع متقن بيانديشند و با حضرت  نم∂انديشيدند.اين آيات آنها را تنب

صانع حكيم مرتبط گردند. 
^ ق→رآن→∂،ت→نه→→ا ب→→ا ع→رب ح→جاز چهارده قرن پيش سخن نم∂گويد  ẃ→→ه اي→→ن آي→→ات ك→→ريم→→ه ال→ب→ت
^ ب→→→→ا م→→→ردم ه→→→ر زم→→→ان ط→→→رف ص→→→ح→→→ب→→→ت اس→→→ت و ب→→→ه  ب→→→→ل→→→→ك→→→→ه اي→→→→ن ك→→→→ت→→→→→اب ه→→→→→داي→→→ت ج→→→→ه→→→ان→→→∂ ه→→→م→→→→ه ع→→→ص→→→ر
^ در اسرار آفرينش آسمان و  ẃ→→ه م→∂ده→د و آن→ه→ا را دع→→وت ب→ه ك→نج→→كاو ان→→دي→ش→من→→دان ه→ر زم→→ان ت→ن→ب
زم→ي→ن و ك→وهه→ا و ح→ي→وان→→ات از ش→ت→ر و غ→ي→ر آن م→→∂ن→→م→اي→د و م→∂گ→ويد: تا روز قيامت هم كه شما بر 
^ را  ^ در رم→وز خ→لقت همين شتر بپردازيد، اسرار ناشناختها اس→اس پ→ي→ش→رف→ت ع→ل→وم ب→ه ك→ن→جك→→او

^ از حكمت آفريدگار آن پ∂ خواهيد برد.  ^ ديگر خواهيد شناخت و به زوايا
^ علم ارجمند و ارزشمند  ويژگ∂ها

^ ارزش م→→→∂ب→→اش→→→د و ع→→ل→→م ان→→س→→→ان→→∂ ب→→ه  ح→→اص→→ل اي→→ن ك→→ه: از ن→→ظ→→ر ق→→رآن ك→→→ري→→م،آن ع→→ل→→م→→∂ دارا
^ خ→→دا آش→→→ن→→ا س→→→ازد و او را از ط→→ري→→ق ش→→→ن→→اس→→→ان→→دن  ح→→→س→→→→اب م→→→→∂آي→→→→د ك→→→→ه ب→→→ش→→→ر را ب→→→→ا آي→→→→ات و ن→→→→ش→→→ان→→→→هه→→ا

                                                        
 .۱ΩＱ＾ـ همان،آيه ۱

 .۲Ωغاشيه،آيات۱۷تا ^ ـ سوره ۲



 ۱۹Ω
 

م→خ→ل→وق→ات و مصنوعات خدا، در مسير معرفت و محبẃت خدا و عبادت خدا بيافكند و خالصه! 
ح→→ق ب→→ودن ق→→رآن را ب→→اور داش→→→ت→→ه و در خ→→دم→→→ت ق→رآن ق→رار گ→ي→رد؛ در اي→ن ص→ورت اس→→ت ك→ه زن→دگ→∂ 
^ ج→دا از ت→ع→ل→يم→→ات آسمان∂  ب→ش→ر، ق→ري→ن خ→ي→ر و س→→ع→ادت ه→م→ه ج→انب→→ه خ→واه→د ب→ود! وگ→رن→ه دان→→شه→→ا
^ خ→→→واه→→→د ش→→→→د؛چ→→→→ن→→→ان ك→→→→ه ه→→→م اك→→→ن→→→ون م→→→→∂ب→→→ي→→→ن→→→ي→→→→م ك→→→ه ش→→ده  ق→→→رآن،م→→→ن→→→ش→→→أج→→→→ن→→→اي→→→ات و م→→→ف→→→اس→→→→د ب→→→س→→→ي→→→→ار
^ دانش→→م→ن→دان  ^ ك→ن→ون→∂، م→ول→ود م→غ→زه→ا اس→→ت.اي→→→ن زن→→دگ→∂ غ→رق در ان→→ح→اء فس→→اد و ج→ن→اي→ت در دني→→ا

ش است!  ẃن، در واقع توحẃاز تدي ^ ن عار ẃتمد Ґب∂ايمان منحرف از قرآن است! و اساسا
شمشير علم در دست زنگيان مست!! 
ب→→→ه ك→→→→ه آرد ع→→→ل→→→→م را ن→→→اك→→س ب→→ه دس→→ت� ت→→→→→→→ي→→→→→→غ دادن ب→→→→→→ر ك→→→→→→ف زن→→→→→→گ→→→→→→→∂ م→→→→→→س→→→→→→ت� 

→→→→ت از  ẃش→→→→→م→→→→→ش→→→→→ي→→→→→ر در دس→→→→→ت آدم دي→→→→→وان→→→→ه،خ→→→→ط→→→→رن→→→→→ا∑ اس→→→→→ت و س→→→→ب→→→→→ب س→→→→ل→→→→ب آس→→→→→اي→→→→ش و ام→→→→ن→→→→ي
^ شهوت و غضب افتاده  ج→م→ع→يẃ→ت اس→ت.ام→روز شم→→شير علم به دست ديوانگان و مستان از باده
^ از  ^ س→→→ل→→→→ب ش→→→ده اس→→→ت!در م→→→ح→→→ي→→→→ط زن→→→دگ→→→∂ م→→→ردم ع→→→ار ^ ب→→→ش→→→ر و ام→→→→ن→→→→يẃ→→→→→ت و آس→→→→اي→→→→→ش از ج→→→ام→→→ع→→→→ه
^ فس→→اد  ^ ص→→الح ه→→م ك→→ه وارد ش→ود تب→→دي→ل ب→ه زي→→انبخ→→شت→ري→ن وس→يل→→ه اي→→م→→→ان، ع→→→ال→→→∂ت→→ري→→ن وس→يل→→ه
^ تعليم و تربيت و  م→∂گ→ردد!از ب→→اب م→→ث→ال ه→م→ي→ن ت→ل→وي→→زي→ون و م→اه→واره م→→∂تواند بهترين وسيله برا
ارش→اد و ه→داي→ت ج→ام→ع→ه ب→اش→→د ول∂ مالحظه م∂فرماييد كه چگونه در ميان خانوادهها رايجترين 
^ در اي→→→ن م→→س→→ي→→ر اس→→→ت.اي→→→نه→→→ا  ^ ش→→ده و روز ب→→ه روز ه→→→م در ح→→→ال پ→→ي→→ش→→رو ^ ف→→س→→→ادآم→→وز وس→→ي→→ل→→ه ب→→را
م→→→→→ح→→→→→ص→→→→→ول ع→→→→→ل→→→→→وم ج→→→→→دا ش→→→→→ده از ع→→→→→ل→→→→→م ب→→→→→ه ح→→→→→قẃ ب→→→→→ودن ق→→→→→رآن اس→→→→→ت و ص→→→→→اح→→→→→ب→→→→→ان اي→→→→ن ع→→→→ل→→→→وم، از ن→→→→ظ→→→→ر 

قرآن،نسبت به عوامل سعادت انسان،نابينا و اعم∂Ẅ هستند كه م∂فرمايد: 
 Ẁرￍك џذџت џما يￍإن Ẅ∂مẂأع џوẀه Ẃنџمџك ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґز→ẂنẀم→ا ا→→ￍأن Ẁم→џل→ Ẃع→ џي Ẃن→ џم→џأ ف�

�؛  ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا
عالمان نابينا! 

→→− ك→رده م→→∂گ→→وين→→د: از ن→ظ→ر  ẃر ك→→اف→→∂،ب→→ه ي→→→− ق→→س→→م→→ت از ي→→→− آي→ه ت→م→س→→ẃ ب→→ع→→ض→→∂ ب→→→دون ت→→دب
ـ ارزش→→→م→→ن→→دن→→د و م→→ورد م→→دح و ت→→م→→ج→→ي→→→د زي→→را  ـ از ه→→→ر ق→→→ب→→→ي→→→→ل ك→→→→ه ب→→→اش→→د  ق→→→رآن، ص→→→اح→→→ب→→→→ان ت→→→م→→→ام ع→→→ل→→→وم 

فرموده است: 



 ۱۹۱
 

...�؛۱  џونẀمџل Ẃع џال ي џين ґذￍال џو џونẀمџل Ẃع џي џين ґذￍال ^ ґوџت Ẃسџي Ẃلџه ẂلẀق...�
«...بگو: آيا كسان∂ كه م∂دانند با كسان∂ كه نم∂دانند برابرند...». 

^ دان→ش→من→→دان و دارن→دگ→→ان م→→ط→ل→ق ع→ل→وم، اثبات فضيلت كرده است.در  ^ هم→→ه اي→ن آي→ه ب→را
م آن روش→→→ن  ẃق→→→س→→→م→→→→ت دو ẃل آي→→→ه را ه→→→م ب→→→خ→→→وان→→→ي→→→د ت→→→ا م→→→ف→→→→اد ẃج→→→→واب ع→→→→رض م→→→→→∂ش→→→ود: ش→→→م→→→→ا ق→→→س→→→م→→→ت او

گردد.آيه م∂فرمايد: 
 ґهґẃ ب џر џ↨џم Ẃح џوا ر Ẁج Ẃرџي џو џ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁر џذ Ẃحџي Ґماґقائ џو Ґدا ґساج ґلẂيￍالل џآناء ẁتґقان џوẀه Ẃن→ￍأم�
كￍ→→رẀ اẀولẀ→→وا  џذ→→џت→→ џم→→ا ي→→→ￍإن џون→→ Ẁم→→џل→→ Ẃع→→ џال ي џي→→ن ґذ→→ￍال џو џون→→→ Ẁم→→→џل→→→ Ẃع→→→ џي џي→→→ن ґذ→→→ￍال ^ ґو→→→џت→→→ Ẃس→→→ џي Ẃل→→→ џه Ẃل→→→Ẁق

�؛  ґبابẂل Ẃاأل
^ پ→→ي→→ش→→ي→→ن س→→خ→→→ن از او ب→→ه م→ي→ان آم→ده ك→→ه م→نح→→رف از ص→راط  «[آي→→اك→→س→→∂ ك→→ه در آي→→→ه
^ ارزش اس→→→→ت؟]ي→→→→ا ك→→→→س→→→→→∂ ك→→→→→ه در  ^ ش→→→→ر∑ اس→→→→ت دارا ^ در واد ت→→→→→وح→→→→→ي→→→→د و اف→→→→ت→→→→اده
س→→اع→→ات ش→→ب ب→→→ه ع→→ب→→ادت خ→→دا و س→→ج→→ده و ق→→ي→→ام م→ش→غ→ول اس→ت و ت→رس از آخ→رت در 
ج→→→→→ان→→→→→ش ن→→→→→ش→→→→→س→→→→→ت→→→→→ه و ام→→→→→ي→→→→→د ب→→→→→→ه رح→→→→→م→→→→→ت پ→→→→→روردگ→→→→→→ارش دارد.ب→→→→گ→→→→و: آي→→→→→ا ك→→→→س→→→→ان→→→→∂ ك→→→→ه 
ر  ẃم→∂دان→ن→د،ب→ا ك→س→ان→∂ ك→ه نم→→∂دان→ن→د يكسانند؟تنها صاحبان مغز و فكرند كه متذك

م∂شوند». 
^ ش→→ري→→ف→→→ه، ب→→ي→→→ن دو ان→→س→→→ان م→ؤم→ن و ك→اف→ر م→→ق→اي→→س→ه ك→رده و يك→→س→ان  چ→→ن→→→ان ك→→→ه م→→→∂ب→→ي→→ن→→ي→→م؛ آي→→→ه
د  ẃع→→→ل→→→وم م→→→ت→→→→ع→→→د ^ ب→→→→ودن آن دو را ن→→→→ف→→→→∂ م→→→→→∂ك→→→→ن→→→→→د و ان→→→→س→→→→→ان م→→→→ؤم→→→→ن را ع→→→→ال→→→→→م و ك→→→→اف→→→→ر را(ه→→→ر چ→→→→ن→→→د دارا
^ اول→وااللباب و مغزداران عالم به  ب→اش→→د)ج→→اه→→ل م→∂ ش→م→ارد و در∑ اي→→ن حق→→ي→ق→ت را از وي→ژگ→→∂ه→→ا
ẃ→ه ق→رآن كريم،عالمان ب∂ خبر از علمґ به حق بودن قرآن را، اعم∂Ẅ م∂داند،  حس→→اب م→→∂آورد.ال→→ب→ت
اع→→مẃ از دان→→ش→→م→→→ن→→دان ع→→ل→→وم ط→→ب→→ي→→ع→→→∂ و آگ→→اه→→ان از م→→ب→ان→∂ فل→→س→ف→ه و ع→رف→ان و دي→گ→ر ع→ل→وم دين→→∂ از ه→→ر 
ـ اگ→→ر چ→ه  ^ ع→→ل→→م→→∂  ق→→ب→→ي→→ل ك→→ه ب→→اش→→→ن→→د،ه→→م→→ه را اع→→م→→∂Ẅ م→→→∂دان→→→د،زي→→را ت→→ن→→→ه→→ا، دان→→س→→ت→→ن م→→→س→→ائ→→ل پ→→ي→→چ→→ي→→ده
ـ م→→ال∑ عل→→م ب→ه ح→ق ب→ودن ق→رآن و س→→ب→ب تقرẃب  ^ و م→رب→وط ب→→ه اس→م→ا و ص→→ف→ات خ→دا ب→اش→د  ت→وح→ي→د

به حضرت خالق سبحان نم∂شود! 
...�؛۱  ẂمẀقاكẂأت ґاهللا џدẂن ґع ẂمẀكџم џرẂأك ￍإن...�

                                                        
^ زمر،آيه＾۹.  ـ سوره ۱



 ۱۹۲
 

 ґهґẃ ب џر ґ↕ џباد ґع ґب Ẃ∑ґر Ẃش→→Ẁال ي џو Ґح→→ا→→ґص→→ال Ґال→→ џم→→ џع Ẃل→→ џم→→ Ẃع→→џي→→Ẃل→→џف ґه→→ґẃ ب џر џق→→اء→→ґوا ل→→ Ẁج Ẃر→→ џي џك→→ان Ẃن→→ џم→→џف...�
دا�Ґ؛۲  џأح

تخلẃق به اخالق اله∂ و عمل به مقررẃات دين∂ خالص از شر∑، الزم است! 
...�؛۳  џفاءџن Ẁح џين ґẃالد Ẁهџل џين ґصґل ẂخẀم џوا اهللا ẀدẀب Ẃعџيґل ẃوا إال Ẁر ґمẀما ا џو�

^ قرآن!!  ثџلها џاهانتآميزترين م
ه→→→ر دو در م→ورد ع→ال→م→ان  →→→→→م→→→ار� اس→ت و  ґب� و ح→Ẃل→ џل ك→џ →ث џله→ا، مџ →ث џدر ق→رآن، اه→→ان→→تآم→ي→زت→ري→ن م

به علوم دين∂ و كتب آسمان∂ است.ي− جا فرموده: 
 џكانџف ẀطانẂي ￍالش ẀهџعџبẂأتџها فẂن ґم џخџل џسẂانџنا فґآيات Ẁناه→Ẃي џآت ^ ґذ→ￍأ ال→џب→џن Ẃم→ ґه→Ẃي→џل џع Ẁل→Ẃات џو�
 Ẁه→→Ẃك Ẁر→→Ẃت→→џت Ẃأو Ẃث→→ џه→→Ẃل→→ џي ґه→→Ẃي→→џل→→ џع Ẃل→→ ґم→→ Ẃح→→џت Ẃإن ґب→→Ẃل→→џك→→Ẃال ґل→→џث→→ џم→→џك Ẁه→→→Ẁل→→→џث→→→ џم→→→џف... џي→→→ن ґغ→→→او→→→Ẃال џن→→→ ґم

...�؛℮  ẂثџهẂل џي
^ آنه→→ا س→رگ→ذش→ت آن ك→س→∂ را كه آيات خود را به او داديم ول∂ او از  «ب→خ→وان ب→را
ات]آن خ→→→ارج ش→→→د و ش→→→ي→→→ط→→→ان ب→→→ر او چ→→→ي→→→ره گ→→→ش→→→ت و س→→→ران→→→ج→→→ام از گ→→→م→→→راه→→ان  ẃم→→→ق→→→رر]
ش→→→د....او ه→→→م→→→چ→→→ون س→→→گ[ه→→→ار]اس→→→ت ك→→→→ه اگ→→→ر ب→→→→ه او ح→→→م→→→ل→→→→ه ك→→→ن→→→∂؛ ده→→→ان→→→→ش را ب→→→از و 
زب→→→→→→→ان→→→→→→→ش را ب→→→→→→→→ي→→→→→→→رون م→→→→→→→→∂آورد و اگ→→→→→→→→ر او را ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→ال خ→→→→→→→ود واگ→→→→→→ذار＾، ب→→→→→→از چ→→→→→→ن→→→→→→ي→→→→→→→ن 

م∂كند...». 
^ ديگر آمده است:  و در آيه

 Ẁل→→→ ґم→→→ Ẃح→→→ џي ґم→→→ار→→→ ґح→→→Ẃال ґل→→→џث→→→ џم→→→џوه→→→ا ك→→→Ẁل→→→ ґم→→→ Ẃح→→→ џي Ẃم→→→џل ￍم→→→Ẁث џ↕را Ẃو→→→ￍوا ال→→→ت→→→Ẁل→→→ ґẃم→→→ Ẁح џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال Ẁل→→→→џث→→→→ џم�
 Ｑ؛�...Ґفارا Ẃأس

ات[كتاب آسمان∂]تورات شدند ول∂ از عمل به آن سر  ẃف به مقررẃآن→ان كه مكل»
                                                                                                                                      

^ حجرات،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱
 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۲

 .Ｑ＾بينه،آيه ^ ـ سوره ۳
لب: سگ.  џك �
مار: االغ.  ґح �

^ اعراف،آيات۱۷Ｑو⅛۱۷.  ـ سوره ℮
 .Ｑ＾جمعه،آيه ^ ـ سوره Ｑ



 ۱۹۳
 

باز زدند، مانند االغ∂ هستند كه بار كتاب بر دوش خود حمل م∂كند...». 
^ اعتقاد و اخالق  خ→→الص→ه!ع→→الم به حقẃ بودن قرآن و معارف آن كتاب اله∂ را در حوزه
ر  ẃقرآن و حافظ و مفس ^ ^ اولوااللباب قرار گرفتن، غير تنها قار و ع→م→ل وارد س→اختن و در زمره
^ بين  ^ بين اين دو، همچون فاصله ق→رآن بودن و اعتناي∂ به حق بودن آن نداشتن است!فاصله

^ بين زنده و مرده است.  بينا و نابينا و بلكه همچون فاصله
^ عالґم شدن به حق بودن قرآن  دشوار

ه را شنيدهايم:  ẃاين قص
^ ك→→→وف→→→ه ع→→→ب→→→ور   ش→→→→ب→→→→∂ ام→→→→ام ام→→→→ي→→→→رال→→→→م→→→→ؤم→→→→ن→→→→ي→→→→ن�ه→→→→م→→→→راه ك→→→→م→→→→ي→→→→ل(رض) از ي→→→→ك→→→→∂ از ك→→→→وچ→→→→→هه→→→ا
^ رس→ي→دن→→د.ص→اح→→بخ→انه در داخل خانهاش به نماز  م→∂ك→ردن→د.س→اع→ات آخ→ر ش→→ب ب→ود.درґ خ→ان→→ها
^ زẀمџ→→→ر را م→→∂خ→وان→→د و ص→→داي→ش ب→ه ك→وچ→→ه م→∂رس→ي→د.ب→→ه اي→→ن  ش→→ب اي→→س→→ت→→→اده ب→→ود و در ن→→م→→ازش س→→وره

^ نماز در دل شب است رسيده بود:  آيه كه يك∂ از مناسبترين آيات قرآن برا
 ґهґẃ ب џر џ↨џم Ẃح џوا ر Ẁج Ẃرџي џو џ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁر џذ Ẃحџي Ґماґقائ џو Ґدا ґساج ґلẂيￍالل џآناء ẁتґقان џو Ẁه Ẃن→ￍأم�
 Ẁر→→→→ￍك џذ→→→→џت→→→→ џم→→→→ا ي→→→→→ￍإن џون→→→→ Ẁم→→→→џل→→→→ Ẃع→→→→ џال ي џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال џو џون→→→→ Ẁم→→→→џل→→→→ Ẃع→→→→ џي џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال ^ ґو→→→→џت→→→→→ Ẃس→→→→→ џي Ẃل→→→→→ џه Ẃل→→→→→Ẁق

�؛   ґبابẂل ẂوااألẀولẀا
اي→ن آي→ه وق→ت→∂ ب→ا ل→ح→ن و آه→نگ→→∂ خ→وش در آن س→اع→ت از شب به گوش كميل رسيد، آن 
چن→→ان م→ج→ذوب ش→د ك→ه ت→وان→→اي∂ راه رفتن را از دست داد و همچنان وسط كوچه ايستاد و گوش 
^ ش→→ده اس→→ت.ص→→دا زد: ك→→م→→ي→→ل!  →→ه ش→→د ك→→ه ك→→م→→ي→→→ل م→→ج→→ذوب ق→→رائ→→ت آن ق→→ار ẃف→→→را داد.ام→→→→ام�م→→→ت→→وج

بيا،اين آدم،جهنẃم∂ است!! 
^ كه در اين ساعت  ب كرد كه چطور اين مرد ẃك→م→ي→ل از شن→→ي→دن اين گفتار امام�تعج
از ش→→ب ب→→ه ن→→م→→از اي→→س→→ت→→اده و ب→ا ل→ح→ن و آه→→ن→گ خ→وش ق→رائ→ت ق→رآن م→∂ك→ن→د، جه→→نẃ→م→∂ اس→ت!!از راز 
^ اط→اع→ت ام→ر ام→ام� ح→رك→ت ك→رد و هي→→ب→ت ام→ام م→ان→ع از اي→ن  گ→→ف→→ت→→ار ام→→ام�آگ→اه ن→→ش→د ول→∂ ب→را

د.  شد كه از سرẃ مطلب استفسار� كن
                                                        

� استفسار: پرسش. 



 ۱۹℮
 

^ ب→→ا  ^ ج→→→ن→→گ خ→→وارج ن→→ه→→روان پ→→ي→→ش آم→→د و ن→→ه→→روان→→→ي→→ان ب→→ه م→→→ق→→ات→→ل→→→ه →→→ام→→∂ گ→→ذش→→ت ت→→ا واق→→ع→→→ه ẃاي
^ از آنها كشته شدند.  امام�پرداختند و جمع كثير

پ→→→→س از ف→→→→رو ن→→→→ش→→→→س→→→→ت→→→→ن آت→→→→ش ج→→→→ن→→→→گ،ام→→→→ام�ب→→→→ا ك→→→→م→→→ي→→→ل در م→→→ي→→→ان اج→→→س→→→اد ك→→→ش→→→ت→→→هه→→→ا گ→→→ردش 
^ شمشير اشاره به سر آن جسد كرد و فرمود:  ^ رسيدند.امام�با گوشه م∂كرد؛كنار جسد

→وا  Ẁرج→ џي џو џ↕ џر→ ґخ Ẃاآل Ẁر џذ→ Ẃح→ џي Ґما ґق→ائ џو Ґا џد→ ґس→→اج ґي→→ل→→ￍال→→ل џآن→→اء ẁت→→ґق→→ان џو→→ Ẁه Ẃن→→ￍمџل! ا→→Ẃي→→ џم→→Ẁك)
)؛  ґهґẃ џ↨ رب Ẃ╔ џر

اي→ن ه→→م→ان است كه آن شب،آهنگ دلنشين قرائتش تو را مجذوب كرده بود و گفتم بيا 
كه او جهنẃم∂ است.اين همان است.۱ 

^ نيست!خوارج نهروان، نه  آر＾، ع→→ال→م ب→ه ح→→ق ب→ودن قرآن شدن و آدم شدن، كار سادها
ك→→اف→→ر ب→→ودن→→→د و ن→→ه م→→ن→→اف→→ق،ق→→اري→→→ان ق→→رآن ب→→ودن→→→د و ن→→م→→از ش→→→بخ→وان و رزمآوران در مي→→دان ج→ه→اد!در 
ع→→→→ي→→→→ن ح→→→→ال ج→→→→اه→→→→→ل ب→→→→ه ح→→→→ق ب→→→→ودن ق→→→→رآن ب→→→→ودن→→→→→د و ع→→→→ل→→→→∂ ام→→→ي→→→رال→→→م→→→ؤم→→→ن→→→ي→→→ن�را ك→→→ه روح ق→→→رآن ب→→→ود، 
ن→→→→ش→→→→ن→→→→→اخ→→→→ت→→→→ه ب→→→→ودن→→→→د!ق→→→→ان→→→→ت ي→→→→ع→→→→ن→→→→∂ خ→→→→اض→→→→→ع در م→→→→→ق→→→اب→→→ل ح→→→ق ك→→→ه ع→→→ل→→→∂ẃ ام→→→ي→→→ر�ب→→→ود ن→→→ب→→→ودن→→→د؛ب→→→ا آن ك→→→ه 

راҐ فرموده بود:   ẃرسولخدا�مكر
)؛۲  џما دار џفẂيџك ＃ẃ∂ґل џع џعџم ق џحẂال Ẁور Ẁدџي ґẃق џحẂال џعџم ￒ∂ґلџع џو ＃ẃ∂ґل џع џعџم ق џحẂلџا)
«عل∂ محور حق است! آنجا كه عل∂ م∂گردد حق همان جا م∂گردد»!! 

^ انسان مؤمن با شخص فاسق در قرآن كريم  مقايسه
^ ب→→→س→→→→ي→→→ار الزم اس→→ت ك→→ه آدم→→∂ ف→→ري→→→ب ظ→→واه→→ر را ن→→خ→→ورد.ع→→→ن→→اوي→→ن ج→→→اذب→→→هدار  آر＾! ه→→→ش→→→ي→→→→ار
→→→→ر و...چ→→→→ش→→→→م ف→→→→ك→→→→ر و ق→→→→ل→→→→ب→→→→م→→→→→ان را خ→→→→ي→→→→ره  ẃو م→→→→ف→→→→س ^ دان→→→→→ش→→→→→→م→→→→→ن→→→→→د و دك→→→→→ت→→→→→ر و ف→→→→→ي→→→→ل→→→→س→→→→وف و ع→→→→ارف و ق→→→→→ار
ن→ك→ن→د.ت→خ→لẃ→ق ب→ه اخالق قرآن و عمل به احكام آن معيار است.قرآن كريم به طور مستقيم انسان 
م→→ؤم→→ن را ب→→ا آدم ف→→اس→→ق م→→ورد م→→→ق→→اي→→→س→→ه ق→→رار داده و از س→→اي→→ر ع→→→ن→→اوي→→→ن از ه→→ر ق→→ب→→ي→→ل چ→→ش→م م→→∂پ→وش→د و 

م∂فرمايد: 
�؛۱   џون Ẁوџت Ẃسџال ي Ґقا ґفاس џكان Ẃنџمџك Ґنا ґم ẂؤẀم џكان Ẃنџمџأ ف�

                                                        
ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾⅛۹℮(كمل).  ۱

ـ نقل از مناقب خوارزم∂،صفحه＾۲۲۳.  ۲



 ۱۹Ｑ
 

«آيا انسان مؤمن،با آدم فاسق يكسانند؟نه! هرگز يكسان نيستند»! 
ك→→→س→→→∂ ك→→→→ه از م→→→رز ب→→→ن→→→دگ→→→→∂ خ→→→دا خ→→→ارج گ→→→ش→→→ت→→→→ه و پ→→→ش→→→ت ب→→→ه ف→→→رام→→→ي→→→→ن خ→→→دا ن→→→م→→→وده  ف→→→→اس→→→ق ي→→→ع→→→ن→→→→∂ 
^ ب→→ن→→دگ→→∂ خ→→→دا س→→ي→→ر م→→→∂ك→→→ن→→د و  اس→→→ت.اي→→→نچ→→→ن→→→ي→→→ن آدم از ن→→→ظ→→→ر ق→→→رآن، ب→→→ا ان→→→→س→→→ان م→→→ؤم→→ن ك→→ه در ف→→ض→→→ا
^ عناوين فراوان از علم∂ و  ت→سليم در مقابل فرامين خدا م∂باشد برابر نخواهد بود!هر چند دارا

غير علم∂ باشد. 
الҐ بґما كانẀوا  ẀزẀن ^ џأوџمẂال Ẁاتￍن→ џج Ẃم→ Ẁه→џل→џف ґح→ات→ґال→ ￍوا ال→صẀل ґم→ џع џوا وẀن→џآم џي→ن ґذ→→ￍا ال→→ￍأم�

�؛۲   џونẀل џمẂعџي
^ ب→ه→ش→ت ج→اودان از  →→ا آن→→ه→→ا ك→→ه اي→م→ان آوردن→د و ع→م→ل ص→ال→ح ان→ج→ام دادن→د، ب→اغه→ا ẃام»

آنґ آنها خواهد بود در مقابل اعمال∂ كه انجام م∂دادند». 
...�؛  Ẁارￍالن ẀمẀأواهџ џ╙ واẀق џسџف џين ґذￍا الￍأم џو�

→→ا آن→ان ك→ه ف→اس→ق ش→دن→د و از م→رز اط→اع→ت پ→روردگ→ارش→ان ب→ي→رون رف→ت→ن→د ج→→اي→گ→اه  ẃو ام
^ كه:  هميشگ∂ آنها آتش دوزخ خواهد بود...به گونها

 ґارￍالن џذابџوا عẀوق Ẁذ ẂمẀهџل џيلґق џيها وґوا ف Ẁيد ґعẀها اẂن ґوا م Ẁج Ẁر→ Ẃخ→ џي Ẃوا أن Ẁم→ا أراد→→ￍلẀك...�
�؛۳   џونẀب ґẃذџكẀت ґهґب ẂمẀتẂنẀك ^ ґذￍال

«...هر چه بخواهند از آن[جايگاه آتشين]خارج شوند،آنها را ميان آن باز م∂گردانند 
و به آنها م∂گويند: بچشيد عذاب آتش∂ را كه هميشه آن را دروغ م∂پنداشتيد»! 

م→→ردم ف→→اس→→ق ب→→∂اي→→م→→→ان،در دن→→→ي→→ا ن→→ي→→ز زن→→دگ→∂ ج→ه→نẃ→→م→∂ دارن→→د و ه→ر چ→→ه ت→→الش م→→∂ك→ن→ن→د ك→ه ب→ه 
رف→اه و خ→وش→∂ ب→رس→ن→د،نم→→∂ت→وان→→ن→د زي→را از ص→راط م→س→ت→ق→ي→م زن→دگ→∂ ك→ه خدا معيẃن كرده منحرفند و 

^ و عمل∂ م∂سوزند!  قهراҐ در آتش انحراف فكر
...�؛℮  џذابџعẂوا الẀوق Ẁذџيґها ل џرẂي џغ ҐوداẀل Ẁج ẂمẀناهẂل ￍدџب ẂمẀه ẀودẀل Ẁج Ẃت џج ґضџما نￍلẀك...�

^ ت→→ن→→ش→→ان[در م→→ي→→ان آت→→ش]ب→→ري→→ان ش→→ود و  →→→م→→→ي→→→ان چ→→→ن→→→ي→→→ن→→→ن→→→→د ك→→→ه ه→→رگ→→اه پ→→وس→→ته→→ا ẃج→→→ه→→→ن»
                                                                                                                                      

^ سجده،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۱۹.  ۲

 .۲Ω＾سجده،آيه ^ ـ سوره ۳
 .Ｑ⅛＾نساء،آيه ^ ـ سوره ℮



 ۱۹⅛
 

^ آن ق→رار داده م→→∂شود تا كيفر را[چنان  ^ از ن→و ب→→ه ج→ا ^ دي→گ→ر ب→س→وزد،پوسته→ا
كه بايد]بچشند...». 

 ^ ^ ت→ازه رو در دن→→ي→→ا ه→→م م→→ردم ف→→اس→→ق ب→→→∂اي→→م→→→ان،دم ب→→ه دم پ→→وس→→ت ع→→وض م→→∂ك→→ن→→ن→→→د و م→→ده→ا
^ ن→و ب→ه آس→اي→ش م→→∂رس→→ن→د؛غ→اف→→ل از  ^ ت→ازه و م→ده→→ا ك→→ار م→→→∂آورن→→د،ب→→ه خ→→ي→→ال اي→→→ن ك→→→ه ب→→→ا پ→وس→ته→ا
اي→ن ك→ه ت→ا م→غ→ز ع→وض ن→ش→ود، درس→ت نم→→∂ش→ود!ت→ا مغز،مغز خيانت و جنايت است، به هر پوست∂ 
^ ك→ه ج→ل→وه كن→→ن→د، ه→→م→ان آت→ش اس→ت و هم→→ان س→وخ→ت→ن، ه→→م→ان رنج است و  ك→ه ب→رون→د و ب→ا ه→ر م→→د
ه→م→ان ع→→ذاب.ب→لك→→ه پ→وس→ت ه→ر چ→→ه ت→ازهت→ر ب→اش→→د و ظ→ري→→فت→ر، ادرا∑ درد و عذاب بيشتر خواهد 
^ ك→→→ن→→→ون→→→∂ دارن→→→→د،االغ و  ^ ج→→→س→→→م→→→∂ و روان→→→∂ ك→→→ه ط→→→يẃ→→→→اره س→→→واره→→→ا و ج→→→→ت س→→→واره→→→→ا ش→→→د.ب→→→ي→→→→م→→→ار＾ه→→→→ا

^ گذشته نداشتند!  شترسوارها
سرانجام دردنا∑ فاسقان! 

^ آفريدگار بشر است كه:  آر＾، اين گفته
...�؛  Ẁارￍالن ẀمẀأواهџمџوا فẀق џسџف џين ґذￍا الￍأم џو�

^ دي→→→→ن ح→→→→قẃ ب→→→→ي→→→→رون رف→→→→ت→→→→ه و ل→→→→→ب→→→→اس ت→→→→ق→→→→وا و دي→→→→ان→→→ت را از خ→→→ود  آن→→→→→ان ك→→→→ه از زن→→→→دگ→→→→∂ در ف→→→→ض→→→→ا
^ كه زندگ∂ كنند، جز زندگ∂ آتشين و سوزان  ẃك→ندهاند، به هر لباس∂ كه درآيند و در هر جو

^ نخواهند داشت!  چيز
�؛   џونẀع ґج Ẃرџي ẂمẀهￍلџعџل ґرџبẂك Ẃاأل ґذابџعẂال џون Ẁد Ẅ∂ن Ẃد Ẃاأل ґذابџعẂال џن ґم ẂمẀ ￍ╬џيق ґذẀنџل џو�
«م→→ا آنه→→ا را از عذاب نزدي−[اين دنيا]قبل از عذاب بزرگ[آخرت]م∂ چشانيم؛ 

شوند]و بازگردند».  شايد[متنبẃه� 
 џين→ ґم ґر Ẃج→ Ẁم→Ẃال џن→ ґا م→→→ￍه→→ا إن→→Ẃن→→ џع џضџر→→ Ẃأع ￍم→→Ẁث ґه→→ґẃ ب џر ґآي→→ات→→ ґب џر→→ ґẃك Ẁذ Ẃن→→→ￍم→→ ґم Ẁم→→џل→→Ẃأظ Ẃن→→џم џو�

�؛۱   џونẀمґقџتẂنẀم
→→→ر داده  ẃچ→→→ه ك→→→س→→→∂ س→→→ت→→→→م→→→ك→→→ارت→→ر از ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→→ه آي→→ات پ→→روردگ→→ارش ب→→→ه او ت→→ذك»
م→∂ش→ود و او از آن رو ب→ر م→→∂گ→ردان→د[و وق→ع→∂ ب→→ه آن نم→→∂گ→ذارد]ب→ه ط→ور م→س→لẃ→→م ما 

                                                        
� متنبẃه: بيدار. 

^ سجده،آيات۲۱و۲۲.  ـ سوره ۱



 ۱۹۷
 

از تبهكاران انتقام خواهيم گرفت»!  
م→ا ب→→اي→د پ→ن→اه ب→ه خ→دا ب→ب→ري→→م از اي→ن ك→ه م→→ص→داق اي→ن آي→ات ت→ه→دي→→دآم→يز قرآن شده باشيم و با 
^ خدا بهوجود آوردهايم،بايد منتظر انتقام شديد  ^ ن→اف→رم→ان→∂ ك→ه نس→→ب→ت به خدا و اوليا اي→ن ف→ض→ا

خدا باشيم. 
محروميẃت از فهم قرآن به سبب دنياگراي∂! 

اين بيان رعبانگيز را نيز از رسول خدا�بشنويم: 
الم)؛  Ẃس ґاال Ẁ↨џبẂيџنها ه ґم џع ґزẀن џمџره ґẃالد џنيا و الد ∂ґتￍمẀا Ẃتџمￍظџذا عґا)

→→ت م→→ن پ→→ول و دره→→م و دي→→ن→→ار را ت→→عظيم كردند و بزرگش شمردند،  ẃه→→ر زم→→ان ك→→ه ام»
هيبت اسالم از قلبشان كنده م∂شود [و دين در نظرشان از عظمت م∂افتد]». 
)؛  ґ∂ ẂحџوẂال ↨џك џرџوا بẀم ґر Ẁح ґرџنكẀمẂال ґنџع џ∂Ẃهￍالن џو ґعروفџمẂالґب џرẂمџ Ẃوا االẀك џرџذا تґا џو)

«و وق→→ت→→→∂ ام→→→ر ب→→ه م→→ع→→روف و ن→→ه→→∂ از م→→ن→→ك→→→ر را ت→→ر∑ ك→→ردن→د،از ب→رك→ت وح→∂ م→ح→روم 
م∂گردند»! 

در بيان اين حديث فرمودهاند يعن∂: 
 Ґ↕ џر ґصẂبџت џقال џو ґرك џذￍالت џو ґهمџفẂال ∂ґف џ↨џناب ґاال Ẁاهللا џط џر џد ش→џق џو ґآنẂر Ẁال→ق џم→ Ẃه→џوا ف→Ẁم ґر→ Ẁح)
 Ẁر→→→ￍك џذ→→→џت→→→ џم→→→ا ي→→→→ￍنґـ ا  Ẃي→→→ب→→→ ґن→→→Ẁي Ẃن→→→џم ẃالґا Ẁر→→→ￍك џذ→→→џت→→→ џم→→→ا ي џـ و →→→→ن→→→→ي→→→ب＃  Ẁد＃ م→→→→Ẃب→→→→ џع ґẃل→→→→Ẁك→→→→ґل ^ ґر→→→→Ẃك ґذ џو
 ^ ґو џذ Ẃن ґم џسẂي→џل→џف ґ↕ џر→ ґاآلخ ґي→م→ ґع→џن Ẅ∂џل→ џني→ا ع ال→د џور Ẁر Ẁغ џرџآث ^ ґذ→ￍال→џـ ف  ґب→اب→Ẃل џاالẀول→وẀا

)؛۱  ґتاب ґكẂال Ẁسرارџا Ẁهџل Ẁف ґشџكẂن џال ي џ−ґذلґلџـ ف  ґبابẂل џ Ẃاال
«اي→نچ→ن→ي→ن مردم پولدوست، از فهم حقايق قرآن محروم م∂شوند؛زيرا خداوند، 
^ خ→دا  ^ قل→→ب ب→ه س→و ف→→ه→→م ق→→رآن و پ→→ن→→د گ→→رف→→ت→→→ن از آن را م→ش→روط ب→→ه ان→اب→→ه و رو آور
^ م→→→ن→→→ي→→→ب[و رو  ^ از آنґ ه→→→→ر ب→→→ن→→→ده ن→→→→م→→→→وده و ف→→→→رم→→→→وده اس→→→→ت:ب→→→→ي→→→→ن→→→→ا ش→→→→دن و پ→→→→ن→→→→د گ→→→ي→→→ر

ر م∂شوند».  ẃبه خدا]است و تنها صاحبان مغزند كه از قرآن متذك ^ آورنده
ب→ن→اب→راي→ن ك→س→∂ ك→ه ف→ري→ب خ→وردن از دن→→ي→ا را ب→ر زن→دگ→∂ خ→وش آخ→رت ت→رج→ي→ح م→∂دهد، از 

                                                        
↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲℮۲.  ẃـ المحج ۱



 ۱۹۸
 

^ او مكشوف نخواهد گشت!  اولوااللباب و مغزداران نخواهد بود و در نتيجه اسرار قرآن برا
سه عامل بزرگ فساد در حال حاضر! 

→→ر از  ẃم و ت→→ذك→→→ ẃت از ب→→رك→→→ات ت→→→ف→→ه→→ẃب→→زرگ م→→ح→→روم→→ي ^ ح→→→ال آي→→→ا ب→→→اورم→→→ان م→→→∂ش→→→ود ك→→→ه اي→→→ن ب→→→→ال
^ پول است؛عالوه  وح→∂ و ق→رآن ك→→ه دام→→ن→گ→ي→ر م→ا شده است، معلول فريفتگ∂ ما در مقابل جلوه
^ تلويزيون∂ در  ^ برنامهها ^ ح→→ج→اب اس→→الم→∂ و بدآموز＾ها →اف→→ه ẃزن→→ان در ل→ف ^ ب→ر ج→ل→وهگ→ر＾ه→ا

^ مذهب∂!  ^ برنامهها البهال
 اك→ن→ون م→→ا س→ه ع→ام→ل ب→زرگ ف→س→اد در اج→ت→ماع خود داريم! تا آنها اصالح نشوند، اقدامات 
^ ح→→رف دل خ→→وش→ك→ن→− ت→ج→اوز ن→خ→واه→د ك→رد!آن س→ه ع→ام→ل فس→→اد ع→→ب→ارتن→→د  اص→→→الح→→→∂ از م→→رح→→ل→→→ه
از:رب→→→→→→ا در ب→→→→→→ازار،رش→→→→→→وه در ادارات و ب→→→→→→→∂پ→→→→→→→رواي→→→→→→∂ زن→→→→→→ان در گ→→→→→→→ذرگ→→→→→→اهه→→→→→→→ا و آم→→→→→→وزش→→→→→→گ→→→→→اه→→→→→ه→→→→→→ا و...م→→→→→ا 
^ ن→→ه→→∂ از  ي→→ان ام→→ور، اي→→ن ام→→ور را از م→→ن→→ك→→رات در دي→→ن ن→→م→→→∂دان→→ن→→د ي→→→ا م→→س→→ئ→→ل→→→ه ẃن→→→م→→→∂دان→→ي→→→م آي→→ا م→→ت→→→ص→→د
^ ق→رار گ→رف→ت→ه و از وج→→وب اف→ت→اده اس→ت؟!اگ→ر چ→→ن→ي→ن اس→→ت، پ→س بايد  م→ن→ك→ر ه→م ت→ح→ت ع→ن→وان ث→→ان→و
^ قرار گيرد و از رده  ^ حكم∂ از احكام خدا تحت عنوان ثانو در ان→ت→ظ→ار ب→اش→ي→م ك→ه ه→ر از چند

الم اذ...!! و حديث مشهور:  ẃاالسالم الس ∂џل џخارج شود در نتيجه طول∂ نكشد كه: و ع
)؛  ґ↨يامґالق ґومџي Ẅ∂لґا ẁرام џح ẀهẀرام џح џو ґ↨يامґالق ґومџي Ẅ∂لґا ẁالل џد＃ حￍم џحẀم Ẁالل џح)

منسوخ گردد. 
قرآن،بهار دل مؤمن 

يك∂ از صاحبان معرفت گفته است: 
 ￍل→џق џو ẀهẀن Ẃز→ Ẁح џر→Ẁث→џك ẃالґا ґه ґب Ẁن ґؤم→Ẁي џا ال→ق→رآن џوا ه→ذ→→Ẁل→Ẃت→ џي ẁد→→→Ẃب→→ џع џوم→→џي→→Ẃال џح→→џب→→ Ẃصџم→→ا ا ґاهللا џو)
 џو ẀهẀت→ џراح Ẃت→→ￍل→џق џو Ẁه→Ẁل Ẃغ Ẁش џو Ẁه→Ẁب џص→џن џر→→Ẁث→→џك џو Ẁه→→Ẁك→→ Ẃح→→ ґض ￍل→→џق џو Ẁه→→Ẁك→→ائ→→Ẁب џر→→Ẁث→→џك џو Ẁه→→ Ẁح џر→→џف

)؛۱  ẀهẀتџطالґب
«به خدا سوگند! امروز هيچ انسان مؤمن به قرآن∂ يافت نم∂شود كه اين قرآن را 
^ واق→→→ع→→→→∂ ت→→→→الوت]م→→→گ→→→→ر اي→→→ن ك→→→ه ان→→→دوه→→→→ش زي→→→اد م→→→→∂ش→→→ود و  ت→→→→الوت ك→→→ن→→→د[ب→→→→ه م→→→ع→→→→ن→→→ا

                                                        
↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲℮℮.  ẃـ المحج ۱



 ۱۹۹
 

خوش→ح→ال→∂اش ك→م،گ→ري→→هاش زي→اد م→→∂ش→ود و خ→ن→دهاش ك→م،رن→ج اش→تغ→→ال ب→→ه اصالح 
خودش زياد م∂شود و آسايش و آرامشش كم». 

^ نقل شده كه گفته است:  از صاحبدل ديگر
 ￍنџما اџك ґن ґؤمẀمẂال Ẁبيع џر џرآنẀقẂال ￍنґا ґرآنẀال→ق џل→→Ẃهџم ي→ا ا→Ẁك→→ґوب→Ẁل→Ẁق ∂→ґف Ẁرآن→Ẁق→Ẃال џع џر џم→ا ز)

)؛۱  ґض Ẃرџاال Ẁبيع џر џيثџغẂال
^ ش→→→→م→→→→→ا چ→→→→ه زراع→→→→→ت و ك→→→→ش→→→→ت→→→→→∂ روي→→→→ان→→→→ي→→→→ده اس→→→ت؟  ^ اه→→→→→ل ق→→→→رآن!ق→→→→رآن در دله→→→→ا «ا
حقيقت اين كه قرآن، بهار مؤمن است همان گونه كه باران، بهار زمين است». 
م م∂روياند. آيا  ẃشاداب و خر ^ ب→اران ب→→ه→ار＾، زم→ي→ن م→رده را زن→ده م→→∂ك→→ند و گل و اللهها
^ ايمان و تقوا در آن  ^ ش→→م→ا را زن→ده ن→ك→رده و گ→→ل و الل→→هه→→ا ب→اران آس→→م→ان→∂ ق→رآن،س→رزم→ي→ن دله→ا

نرويانده است؟! 
ل لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃج→ џع ẃال→ل→ه→م

امرنا خيراҐ و صلẃ∂ اهللا عل∂ محمẃد و آله الطẃاهرين؛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲℮۳.  ẃـ المحج ۱
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱  
 Ẁرￍك џذџت џي ≈ￍم∂ إنẂأع џوẀه Ẃنџم→→џك ق→џ Ẃ▲ا џ−→ґẃب џر Ẃن→ ґم џ−→→Ẃي→→џإل џل ґز→ẂنẀا ≈ￍأن Ẁم→→џل→ Ẃع→ џي Ẃن→џ џ╙ ۱۹   أ

  ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا
  џيثاقґ Ẃ├ا џون ẀضẀقẂن џال ي џو ґاهللا ґدẂهџعґب џونẀوفẀي џين ґذￍ۲   الΩ

 џون→Ẁاف→ џ⌠ џو Ẃم→Ẁ ￍ╪ џر џنẂو→ џش→Ẃ џ⌠ џو џل→→ џوص→→Ẁي Ẃأن ґه→→ ґب Ẁاهللا џر→→џم→→ا أم џون→→Ẁل→→ ґص→→ џي џي→→ن ґذ→→ￍال џ۲۱   و
 ۳۲۶ ґسابґ Ẃ▲ا џوء Ẁس

                                                        
^ رعد،آيات۱۹ تا۲۱.  ـ سوره ۱
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� پ→س آي→ا ك→س→∂ ك→ه م∂دان→د آن→چ→ه از جان→ب پ→روردگ→ارت ب→ه ت→و ن→ازل ش→ده،ح→قẃ اس→ت مانند 
ر م∂شوند.  ẃكس∂ است كه نابيناست؟تنها خردمندانند كه متذك

� آنها كسان∂ هستند كه به عهد و پيمان خدا وفا م∂كنند و پيمان[او را]نم∂شكنند. 
� و ك→س→ان→∂ هس→ت→ن→د ك→ه پ→يوندهاي∂ را كه خدا به[حفظ]آن فرمان داده برقرار م∂دارند و از 

^ حساب[روز جزا]م∂ترسند.  پروردگارشان خشيت دارند و از بد
عالґم موردґ تجليل قرآن 

در گ→ذشت→→ه ذي→ل ه→مي→→ن آيه عرض شد:هر چند قرآن كريم از علم و عالم تجليل م∂كند 
و ج→→ه→→→ل و ج→→→اه→→ل را م→→ورد ذمẃ و ن→→ك→→وه→→ش ق→→رار م→∂ده→د؛ ول→∂ ن→ش→ان م→→∂ده→د آن ع→→ال→م→∂ ك→ه م→ورد 
ت→→ج→→ل→→ي→→ل ق→→رآن اس→→ت، ع→→→ال→→م→→∂ اس→→→ت ك→→→ه ع→→ل→→م ب→→ه ح→→→ق ب→→ودن اي→ن ك→ت→اب ن→ازل ش→ده از ج→→ان→ب خ→دا را 

داشته باشد: 
�؛  ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما اￍأن Ẁمџل Ẃع џي Ẃنџمџأ ف�

الҐ ب→دان→→د اي→ن كت→→اب، م→ول→ود ع→→ال→م طب→→ي→ع→ت و م→ح→ص→ول ف→ك→ر و م→غ→ز ب→ش→ر ن→يست! بلكه فرود  ẃاو
آم→→ده از ع→→→ال→→م رب→→وب→→يẃ→→ت اس→→ت و ث→→ان→→→ي→→اҐ ب→→→دان→→د ك→→ه اي→→ن ح→→→ق اس→→ت و ب→→اط→→ل و ب→→∂ اس→اس ني→→س→ت؛ب→ل→ك→ه 
 ^ ^ ع→→→ل→→→م ب→→→ه م→→→ع→→→→ن→→→ا ^ ق→→→ه→→→ر ẃ→→→ه الزم→→→→ه ^ ت→→→→أم→→→→ي→→→→ن س→→→→→ع→→→→ادت ج→→→→→اودان→→→→∂ ب→→→→ش→→→ر اس→→→ت!ال→→→→ب→→→ت ث→→→→اب→→→→ت و الزم ب→→→→را
واق→→→ع→→→∂اش، ع→→→م→→ل اس→→ت.وق→→ت→→∂ ع→→م→→→لك→→رد، م→→→ع→→ل→→وم م→→∂ش→→ود ع→→ال→→م ب→→ه ح→→→ق ب→→ودن ق→→رآن اس→→ت و اگ→→ر 
Ẅ∂→→→ẃ ع→→→ل→→→وم ق→→→رآن→→→∂ ه→→م  �اس→→→ت؛اگ→→→ر چ→→→ه ع→→→ال→→→م ب→→→ه ت→→→م→→→→ام ع→→→ل→→→وم ح→→→ت Ẅ∂→→→ع→→→م→→→ل ن→→→ك→→→رد، از ن→→→ظ→→→ر ق→→→رآن�اع→→→م
ع∂ تشخيص راه از چاه م∂باشد ول∂ رو به چاه م∂رود.  ẃب→اش→→د.م→ان→→ن→د ك→س→∂ ك→ه چ→ش→م دارد و مد

^ بيناي∂ ندارد و از تشخيص راه از چاه عاجز است.  اين نشان م∂دهد كه چشمش نيرو
مفهوم حقẃ از نگاه قرآن 

^ س→→ع→→→ادت و ش→→→ق→→اوت  ع→→∂ ش→→→ن→→اخ→→ت راهه→→→ا ẃآدم→→→∂ ه→→→م ك→→→ه از ع→→→ل→→→وم ق→→→رآن→→→∂ ب→→رخ→→وردار و م→→د
م→→∂ب→→اش→→د ول→∂ عم→→الҐ ب→رخ→→الف آن→چ→ه م→→∂دان→→د و م→→∂گ→→وي→→د؛ در زن→→دگ→∂ ح→رك→ت م→→∂ك→→ن→د، از اين→→ج→ا 
ẃ→ه اي→ن  ^ ق→→رآن، ن→اب→ي→ن→ا و اع→م→∂Ẅ اس→ت.ال→→ب→ت م→→∂ف→→ه→→م→→ي→→م او ع→→ل→→→م ب→→ه ح→→ق ب→→ودن ق→→رآن ن→→دارد و ب→→ه ف→→رم→→وده

حقيقت را همه كس نم∂فهمد: 
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لẂباب�؛  Ẃوا األẀولẀا Ẁرￍك џذџت џما يￍإن�
ر اين حقيقت م∂باشند».  ẃتنها مغزداران [عالمند كه] متذك»

ẃع و تحقيق حساب كرده  » زياد به كار رفته است.برخ∂ از اهل تتب ẃح→ق» ^ در ق→رآن ك→لم→→ه
→→→→→→→→ات آن  ẃه م→→→→→→→→ش→→→→→→→ت→→→→→→→ق→→→→→→→ẃ و گ→→→→→→→→ف→→→→→→→→ت→→→→→→→→هان→→→→→→→→د: اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ل→→→→→→→م→→→→→→→→ه ن→→→→→→→زدي→→→→→→→→− ب→→→→→→→→ه ۲۲۷ ب→→→→→→→ار در ق→→→→→→→رآن آم→→→→→→→ده اس→→→→→→→ت.ال→→→→→→→ب→→→→→→→ت
»۲۲۷ بار در  ẃحق» ^ ،ح→ق→ي→ق و...)حس→→اب ج→داگ→→ان→ه دارد.ت→→ن→ه→ا كل→→مه →→ق∫ џح џا، →ق∫ ґح→Ẁي، →ق∫ ґح→→ џي، →→ق√ џم→انن→→د(ح
ـ قرار گرفته كه خود را به عنوان  ـ جلẃ جالله  ^ آن→→ها ذات اقدس اهللا  ق→رآن آم→ده و در رأس هم→→ه

ف∂ كرده و فرموده است:  ẃمعر ẃحق
...�؛۱  ق џحẂال џوẀه џاهللا ￍأنґب џ−ґذل�

 ^ � ب→→→→ه م→→→→ع→→→→ن→→→→→ا ẃه→→→→و� ك→→→→ه در وس→→→→→ط آم→→→→ده؛ دل→→→→ي→→→→ل ب→→→→ر ان→→→→ح→→→→ص→→→→ار اس→→→→ت!ي→→→→ع→→→→ن→→→→∂ �ح→→→→ق� ^ ك→→→→→ل→→→→→م→→→→→ه
^ رسول  ات)است و بقيẃه(حقẃ بالغير)هستند.درباره ẃبالذ ẃواقع∂،تنها ذات اقدس اوست كه(حق

مكرẃمش� فرموده است: 
...�؛۲  ґẃق џحẂالґب џ∑ناẂل џس Ẃا أرￍإن�

^ دينش:  درباره
...�؛۳  ґẃق џحẂال ґين ґد џو Ẅ^ ولџهẀ بґالẂهẀد Ẁس џر џل џس Ẃأر ^ ґذￍال џوẀه�

راجع به روز قيامت: 
...�؛℮  ق џحẂال ẀمẂوџيẂال џ−ґذل�

 Ｑ؛�... ق џحẂذ＃ الґئџمẂوџي Ẁن Ẃز џوẂال џو�
 ẃه→→→س→→→ت→→→ن→→→→د؛ در ح→→→→د ẃو ت→→→→م→→→→ام ك→→→→ائ→→→→→ن→→→→ات، از آن ن→→→→ظ→→→→ر ك→→→→→ه م→→→→خ→→→→ل→→→وق و م→→→ص→→→ن→→→وع ذات اق→→→دس ح→→→ق

ند.از اين رو فرموده است:  ẃخودشان نيز حق
...�؛۱  ґẃق џحẂالґب ẃما إالẀهџنẂيџما ب џو џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍا السџنẂقџل џما خ џو�

                                                        
^ حج،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱

^ بقره،آيه＾۱۱۹.  ـ سوره ۲
^ برائت،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۳

^ نبأ،آيه＾۳۹.  ـ سوره ℮
^ اعراف،آيه＾۸ .  ـ سوره Ｑ
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«ما آسمانها و زمين را و آنچه را كه در بين آنهاست، جز به حق نيافريدهايم...»! 
^ آنها، هدف و غايت∂ منظور است.بنابراين وقت∂ انسان فهميد كه در  از آف→رين→→ش هم→→ه
داخ→→→→ل ن→→→→ظ→→→ام→→→∂ ك→→→ه س→→→راس→→→ر ح→→ق اس→→ت ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه اس→→→ت،م→→∂ف→→ه→→م→→د ك→→ه خ→→ودش ه→→م ح→→قẃ اس→→ت و 
^ ه→→→م ك→→→ه ب→→→اي→→→د آن را در  ه→→→→دف→→→→∂ از خ→→→→→ل→→→→ق→→→→ت→→→→ش در ن→→→→ظ→→→→ر گ→→→→رف→→→→ت→→→ه ش→→→→ده ك→→→ه ح→→→ق اس→→→ت و آن ب→→→رن→→→ام→→→→ها
 ^ ^ آن برنامه زن→دگ→→∂اش ب→ه ك→ار ب→ب→رد ت→ا به هدف برسد، حق است و طبعاҐ تعيين و تنظيم كننده
^ نظام سراسر حق  ^ اين مجموعه ـ كه بهوجود آورنده وجل  ẃـ عز ح→قẃ ن→يز جز ذات اقدس حق 
→ا  ẃف→→ك→→ر و ف→→ه→→م و ع→→ق→→ل و ش→→ع→→→ور ه→→س→ت، ام ^ اس→→ت، ن→→خ→→واه→→د ب→→ود چ→→را ك→→ه خ→→ود ان→→س→→→ان اگ→→ر چ→→ه دارا
^ ه→ست∂ ندارد تا  ^ خ→وي→ش از م→→ب→دأ و م→نت→→ه→ا ب→ديه→→∂ اس→ت ك→ه اح→اط→ه ب→ه ت→م→ام م→راح→ل س→ي→ر وج→ود
ق→→ان→→ون→→∂ ج→→ام→→ع و ك→→ام→→→ل م→→ت→→ن→→اس→→→ب ب→→→ا ت→→م→ام آن م→راح→ل وض→ع كن→→د ت→ا س→→ع→ادت ه→→م→ه ج→انب→→هاش ت→أم→ي→ن 
→→م اي→→ن ك→→ه از ح→→→ق→→ي→→ق→→ت م→→رگ ك→→→ه ب→→→ه ط→→ور ح→→ت→→م س→→ر راه→→ش ه→→→س→→ت، ه→→ي→→چ آگ→اه→∂  ẃگ→→ردد.ق→→در م→→→س→→ل
ن→دارد و ن→م∂داند مرگ يعن∂ چه و چه وضع و حال∂ به هنگام مرگ برايش پيش خواهد آمد و 
پ→س از آن ب→→ا چ→→ه ع→وال→م→∂ از س→ع→ادت و ش→→ق→اوت م→واج→ه خواهد شد و...و لذا نم∂داند در زندگ∂ 

^ بايد اجرا كند تا مراحل پس از مرگش قرين سعادت گردد.  پيش از مرگ چه برنامها
 ẃآف→→ري→→دگ→→ار خ→→ود ك→→→ه ح→→ق ^ ^ ن→→دارد ج→→ز اي→→ن ك→→ه دس→→ت ن→→→ي→→از ب→→ه س→→و ب→→→ن→→→اب→→→راي→→→ن، ه→→→ي→→→چ چ→→→ارها
ـ نيز پيش از اين كه انسان  ـ جلẃ وعال م→ح→ض اس→ت دراز ك→→ن→د و از او ق→ان→ون زن→دگ→∂ بخواهد و او 
^ پ→→يامبران كرامش�اعالم كرده و از آن تعبير به دين  ب→طل→→ب→د،ت→ن→ظ→ي→م ق→→ان→ون ن→م→وده و ب→ه وس→→يل→→ه

فرموده است: 
يẂنا  ￍص џما و џو џ−Ẃيџنا إلẂي џحẂأو ^ ґذￍال џو ҐوحاẀن ґهґب Ẅ∂ ￍص џما و ґين ґẃالد џن ґم Ẃم→Ẁك→џل џع џر џش�
...�؛۲  ґيهґوا فẀق ￍرџفџتџال ت џو џين ґẃوا الدẀيمґأق Ẃأن Ẅ∂يس ґع џو Ẅ∂وسẀم џو џيم ґراهẂإب ґهґب

^ ش→→→م→→→ا ت→→→ش→→→ري→→→ع ك→→→رد ك→→→ه ب→→→→ه ن→→→وح ت→→→وص→→→ي→→→→ه ك→→→رده ب→→→ود و آن→→→چ→→→ه را ب→→→→ر  «آي→→→→ي→→→→ن→→→→→∂ را ب→→→را
ت→و[م→ح→م→د�]وح→∂ ف→رس→ت→ادي→→م و ب→→ه اب→راه→→ي→م و م→وس→∂Ẅ و ع→ي→س∂Ẅ سفارش نموديم 

كه دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد...». 
                                                                                                                                      

 . ۸Ｑ＾حجر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ شور＾،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
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�؛۱   џونẀمџل Ẃعџوا تẀونẀكџت Ẃمџما ل ẂمẀكџمￍل џع...�
«...چيزهاي∂ را به شما تعليم كرد كه نم∂توانستيد آنها را بدانيد». 

ه است كه نفرموده:  ẃتعبير آيه شايان توج
لџمẀون)؛  Ẃعџم ما ال تẀكџمￍل џع)

آنچه را كه نم∂دانيد تعليمتان كرد. بلكه:  
�؛  џونẀمџل Ẃعџوا تẀونẀكџت Ẃمџما ل ẂمẀكџمￍل џع...�

«...آنچ→→ه را ك→→ه اص→→الҐ ت→→وان→→اي→→∂ آن را ن→→داش→→ت→→ي→د ك→ه ع→ل→م آن را ب→ه دس→ت آوري→د ت→ع→ل→ي→م→ت→ان 
كرد». 

^ حق   دين يعن∂ قانون كامل زندگ∂ از سو
^ دان→→ش→→م→→ن→→دان و ان→→دي→→ش→→م→→ن→→دان ع→→ال→→م، ف→→ك→→ر ب→→ه ف→→ك→→ر ه→→م ب→→ده→→ن→→د و ب→→خ→→واه→→ن→→د م→→ب→→دأ و  اگ→→→ر ه→→م→→ه
^ هست∂ را آن چنان كه هست(نه آنگونه كه پيش خود تخيẃل م∂كنند)به دست آورند و  منتها
ـ بشناسند،  ـ كه رابط بين عالم پيش از مرگ و عالم پس از مرگ اوست  ^ زندگ∂ بشر را  برنامه
 ∂ẃ ن→→خ→→واه→→ن→→د ت→→وان→→س→→ت و ه→→يچ راه∂ هم جز تعليم از جانب آفريدگار هست∂ نخواهند يافت و حت

خطاب به رسول مكرẃمش� نيز فرموده است: 
...�؛۲  Ẁمџل Ẃعџت ẂنẀكџت Ẃمџما ل џ−џمￍل џع...�

«...[خدا]به تو تعليم كرد آنچه را كه[بدون تعليم او]نم∂توانست∂ آن را بدان∂...». 
^ ديگر آمده است:  و در آيه

 џال џو Ẁتاب ґكẂا ال џم ^ ґر Ẃد→→џت џت→→Ẃن→→Ẁن→→ا م→→ا ك ґر→→Ẃأم Ẃن→→ ґم Ґوح→→ا Ẁر џ−→→Ẃي→→џن→→ا إل→→Ẃي→→ џحẂأو џ−ґذل→→џك џو�
...�؛۳  Ẁيمان Ẃاإل

«ه→→مان گونه كه به پيامبران پيشين وح∂ فرستاديم؛ بر تو نيز روح∂ از فرمان خود 
وح→→∂ ك→→ردي→→م و ح→→ال آن ك→→ه ت→→و پ→→يش از وح∂ ما نم∂دانست∂ كتاب چيست و ايمان 

                                                        
^ بقره،آيه＾۲۳۹.  ـ سوره ۱
^ نساء،آيه＾۱۱۳.  ـ سوره ۲
 .Ｑ۲＾شور＾،آيه ^ ـ سوره ۳
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چيست؟...». 
الع از سرنوشت آيندهاش،  ẃح→اص→ل اي→ن ك→ه ان→→س→ان ب→→∂خ→بر از آغاز و انجام جهان و ب∂ اط
^ از جانب حضرت  ^ ج→ز ت→ن دادن ب→ه ق→→ان→ون ت→ن→ظ→ي→م و ت→ع→ي→ي→ن ش→ده ب→ه ح→ك→م ع→ق→ل خ→ودش چ→ارها
آف→ري→دگ→ار اي→ن نظ→→ام ح→ق، ن→→دارد و خ→ود آف→ريدگار از آن قانون،تعبير به دين حق كرده و فرموده 

است: 
...�؛  ґẃق џحẂال ґين ґد џو Ẅ^ ولџهẀ بґالẂهẀد Ẁس џر џل џس Ẃأر ^ ґذￍال џوẀه�

و هم تعبير به اسالم يعن∂ تسليم بودن نموده و فرموده است: 
...�؛۱  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

دين حق،دين اسالم است 
^ در ن→زد خ→دا اس→→الم [و ت→س→لي→→م ب→ودن در ب→راب→ر ف→رم→ان او] اس→ت ك→ه  آي→→ي→→→ن پ→س→ن→دي→ده

حكم عقل نيز همين است. 
 џن→→→→ ґم ґ↕ џر→→→→ ґخ Ẃاآل ∂→→→→ ґف џو→→→→ Ẁه џو Ẁه→→→→Ẃن→→→→ ґم џل→→→→џب→→→→Ẃق→→→→Ẁي Ẃن→→→→џل→→→→џف Ґي→→→→ن→→→→ا ґد ґالم→→→→ Ẃس Ẃاإل џر→→→→Ẃي→→→→ џغ ґغ→→→→џت→→→→→Ẃب→→→→→ џي Ẃن→→→→→џم џ؛۲ �و� џين ґر ґخاسẂال
«ه→→ر ك→→ه [ق→ان→ون و] آي→ين→→∂ ج→ز [ق→ان→ون] اس→→الم [و تسليم گشتن در مقابل فرمان حق 
^ ع→→ق→→→ل]از او  ن→→→ي→→→→اي→→→→∂اش] ب→→→رگ→→→زي→→→ن→→→د[در م→→ح→→ك→→م→→→ه ^ خ→→→ود در زن→→→دگ→→→→∂ د وع→→→ال ب→→→را ẃع→→→ز

^ آخرت از زيانكاران خواهد شد»!  پذيرفته نخواهد شد و او در سرا
^ قانون زندگ∂  ع→ق→ل م→∂گ→وي→د: م→ن اي→ن ح→ق→يق→→ت را ب→→ه خ→وب→→∂ م→∂ف→ه→م→م ك→ه تن→→ظ→ي→م كننده
ـ ب→→→→اي→→→→د ك→→→→س→→→→∂ ب→→→→اش→→→→→د ك→→→→→ه از ج→→→→→ه→→→→ان پ→→→→س از م→→→→رگ ت→→→→و آگ→→→→اه ب→→→اش→→→→د و زن→→→دگ→→→∂  ^ ان→→→→→س→→→→ان  ـ ا ^ ت→→→→و  ب→→→→را
^ ت→وس→ت و ل→→ذا  دني→→اي→→∂ات را ب→ا زن→دگ→∂ پ→س از م→رگ→ت ت→ط→ب→ي→ق و ت→ن→ظ→ي→م ن→→م→اي→د و او ت→نه→→ا آف→رين→→ن→ده
^ ت→→→و  ^ ك→→→س→→→∂ م→→→→∂ب→→→رم ك→→→→ه ب→→→→ا دالي→→→ل روش→→→→ن، م→→→ب→→→ع→→→وث از ج→→→ان→→→→ب آف→→→ري→→→ن→→→ن→→→→ده م→→→→ن ت→→→و را ب→→→ه در خ→→→ان→→→→ه
^ م→→→→→→→ق→→→→→→ام وح→→→→→→∂ و ن→→→→→→ب→→→→→→وẃت ش→→→→→→→ن→→→→→→اخ→→→→→→→ت→→→→→ه م→→→→→→∂ش→→→→→ود.او را ك→→→→→→ه  م→→→→→→∂ب→→→→→→اش→→→→→→د و ب→→→→→→→ه ع→→→→→→ن→→→→→→وان پ→→→→→→→ي→→→→→→ام→→→→→→ب→→→→→→ر و دارن→→→→→→ده
ش→ناخت∂؛تسليم محض او باش و ب∂ هرگونه چون و چرا، امر و نهيش را بپذير! اين دستور عقل 

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱
 . ۸Ｑ＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۲Ω⅛
 

را قرآن كالم خدا نيز بيان م∂كند و م∂فرمايد: 
 ∂ґوا ف Ẁد ґجџال ي ￍمẀث ẂمẀهџنẂيџب џر џج џيما شґف џ∑وẀمґẃك џحẀي Ẅ∂ￍت џح џونẀن→ ґم ẂؤẀال ي џ−ґẃب џر џال وџف�

لґيما�Ґ؛۱   Ẃسџوا تẀمґẃل џسẀي џو џتẂي џضџا قￍم ґم Ґجا џر џح Ẃم ґه ґسẀفẂأن
«ب→→→→→ه پ→→→→→روردگ→→→→→→ارت س→→→→→وگ→→→→→ن→→→→→د!آن→→→→→ه→→→→→ا م→→→→→ؤم→→→→→ن ن→→→→→خ→→→→→واه→→→→→ن→→→→→د ب→→→→→ود م→→→→گ→→→→→ر اي→→→→ن ك→→→→ه ت→→→→→و را در 
^ ت→و  ^ بط→→ل→ب→ن→د و س→پ→س در دل خ→ود ني→→ز از داور م→ش→اج→رات و م→→ن→ازع→ات→ش→ان ب→ه داور

احساس ناراحت∂ ننمايند و كامالҐ تسليم باشند». 
و ب→→دي→ه→∂ اس→ت ك→→ه اي→→نچ→ني→→ن ت→س→ل→ي→م م→→ق→ام وح→∂ و ن→ب→وẃت ش→دن،ني→→از ب→→ه ق→ل→ب→∂ سليم و عقل∂ 

واقعبين دور از آلودگ∂ به شهوات دارد كه قرآن نيز م∂فرمايد: 
لẂباب�؛  Ẃوا األẀولẀا Ẁرￍك џذџت џما يￍإن�

«تنها مغزداران وانديشمندان عالمند كه اين حقيقت را م∂فهمند و م∂پذيرند». 
^ اولواااللباب از نظر قرآن كريم  ويژگ∂ها

ح→→→ال، از ن→→→ظ→→ر ق→→رآن ك→→ري→→م �اول→→واالل→→ب→→اب� ي→→ع→→ن→→→∂ ان→→دي→→ش→→م→→ن→→→دان م→→→ت→→ديẃ→→ن ب→→ه دي→→ن ح→→ق و اه→→→ل 
^ ع→→اليم و نشانهها و خصيصههاي∂ هستند كه با  اس→→الم و ت→س→لي→→م در م→→ق→اب→→ل ام→ر و ن→ه→∂ خ→دا، دارا

آن نشانهها و خصيصهها شناخته م∂شوند. 
^ كه با خدا بستهاند  ^ به عهد الف: وفا

لين خصيصه:  ẃاو
�؛  џيثاق ґمẂال џون ẀضẀقẂن џال ي џو ґاهللا ґدẂهџعґب џونẀوفẀي џين ґذￍال�

«آنان كسان∂ هستند كه به عهد و پيمان خدا وفا م∂كنند و آن پيمان را نم∂شكنند». 
 ^ ^ اس→→ت؟ج→واب را از س→وره ^ ك→→ه خ→→دا ب→→ا �اول→→واالل→→ب→→اب� ب→ست→→ه چ→ه ع→→ه→د ح→→ال، آن ع→→ه→→→د

^ يس م∂گيريم به حكم:  مباركه
هẀ بџعẂضاҐ)؛۲  ẀضẂعџب Ẁر ґẃسџفẀي ẀرآنẀلقџا)

                                                        
 .⅛Ｑ＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱

^ فيض،خطبه＾۱۳۳،قسمت⅛.  ـ نهجالبالغه ۲



 ۲Ω۷
 

«بعض آيات قرآن، بعض ديگر آن را تفسير م∂كند». 
مراد از عهد در اينجا عهد عبادت است 

^ يس فرموده است:  سوره
 ￒو Ẁد→→ џع Ẃم→→Ẁك→→џل Ẁه→→ￍإن џط→→ان→→→Ẃي→→→ ￍوا ال→→→ش Ẁد→→→Ẁب→→→ Ẃع→→→џال ت Ẃأن џم џآد ∂→→→ ґن→→→џي→→→ا ب Ẃم→→→Ẁك→→→Ẃي→→→џإل Ẃد→→→ џه→→→ Ẃأع Ẃم→→→џأ ل�

�؛۱   ẁيمґقџت ẂسẀم ẁراط ґهذا ص ∂ґون ẀدẀب Ẃاع ґأن џو � ẁينґبẀم
^ فرزندان آدم كه شيطان را عبادت نكنيد؟! چه آن  «آي→→ا م→→ن ب→ه ش→→ما عهد نكردم ا
ك→→→→ه او دش→→→→م→→→→ن آش→→→→ك→→→→ار ش→→→→م→→→→اس→→→ت و اي→→→ن ك→→→ه م→→→را ع→→→ب→→→ادت ك→→→→ن→→→ي→→→د! اي→→→→ن اس→→→ت ص→→→راط 

^ سعادت جاودان]».  مستقيم[به سو
پ→س م→راد از ع→ه→د خ→→دا ب→ا اول→وااللب→→اب،ع→هد و پيمان عبادت است كه خدا را عبادت كنيد 
ẃ→→ه م→راد از ع→→ب→ادت در م→ورد ش→يط→→ان، اط→اع→→ت اس→ت ن→ه پ→رس→ت→ش!چ→ه  →ت و ش→→ي→→ط→ان را عب→→ادت ن→كن→→ي→د!ال→ب
^ او اط→اع→→ت م→→∂كن→→د.در ق→رآن و  آن ك→→ه ك→→س→→∂ ش→→ي→→ط→→→ان را پ→→رس→→ت→→ش ن→→م→→∂ك→→ن→→د بل→→ك→ه از وس→وس→هه→ا

^ اطاعت نيز آمده است:  روايات، عبادت به معنا
ذџ إلهџهẀ هџواهẀ...�؛۲  џخￍات ґنџم џتẂأي џأ ر�

^ نفس خود را اله و معبود خود برگزيده است...»؟  ^ آن كس∂ را كه هوا «آيا ديدها
^ ن→→ف→→س خ→→ود را ن→→م→→∂پ→→رس→→ت→→د، ب→→ل→→ك→→ه از آن اط→→اع→→ت م→→∂ك→→ن→→د.ح→→دي→→ث  پ→→→ي→→→داس→→→ت ك→→→ه ك→→س→→∂ ه→→وا

^ هم از حضرت امام باقر و هم از حضرت امام جواد�منقول است كه:  مشهور
هẀ)؛   џدџب џع Ẃدџقџق＃ ف ґاطџن Ẅ∂џإل Ẅ∂џغ Ẃأص Ẃنџم)

^ ف→→→را ده→→د[و آن را ب→→پ→→ذي→→رد]در واق→→ع او را  «ك→→→س→→→∂ ك→→→→ه گ→→→وش ب→→→→ه س→→→خ→→→ن گ→→→وي→→→ن→→→دها
عبادت كرده است». 

اي→ن→ج→ا ه→م م→ق→ص→ود از «ع→→ب→ادت» هم→→ان «اط→اع→→ت» اس→→ت كه فكر شنونده دنبال فكر گوينده 
م∂رود. 

 Ẁق→ ґاطￍال→ن џان→џك Ẃإن џو џاهللا џد→џب→ џع Ẃد→џق→џف ￍل→ џج џو ￍز→→џع ґاهللا ґن→→џع ^ ґ ẃد џؤ→Ẁي Ẁق→→ ґاط→ￍال→ن џان→џك Ẃإن→џف)
                                                        

^ يس،آياتΩ⅛و۱⅛.  ـ سوره ۱
^ فرقان،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۲



 ۲Ω۸
 

)؛۱  џانџطẂي ￍالش џدџب џع Ẃدџقџف ґانџطẂي ￍالش ґنџع ^ ґẃد џؤẀي
«ح→ال،آن گ→وي→ن→ده اگ→→ر پ→→ي→ام از خدا آورده، شنونده عبادت خدا م∂كند و اگر او 

پيام از شيطان آورده،شنونده عبادت شيطان م∂كند»! 
 ^ ح→→ال، ب→→اي→→→د ب→→دان→→ي→→→م اي→→→ن ع→→ه→→د و پ→→ي→→م→→→ان را خ→→→دا در چ→→ه ع→→→ال→→م→→∂ از آدم→→ي→→→ان گ→→رف→ت→ه ك→ه ب→ن→ده

ـ نباشند.  ـ دشمنشان  ^ شيطان  خالق خود باشند و بنده
اخذ پيمان در عالم فطرت 

اي→ن پي→→م→ان، نخ→→س→ت→ي→ن ب→ار از عالم فطرت و سرشت آدم∂ آغاز شده كه هست∂بخش خود 
را م∂طلبد و از دشمن بدخواهش م∂گريزد.اين آيه احتماالҐ اشاره به اين حقيقت دارد كه: 
 џيل ґدẂبџها ال تẂي→џل→ џع џاس→ￍال→ن џرџط→џف ∂→ґت→→ￍال ґاهللا џتџر→Ẃط→ґف Ґي→ف→ا ґن→ џح ґين ґẃل→د→ґل џ−џه→ Ẃج џو Ẃم→ґأق→џف�

...�؛۲  ґاهللا ґقẂل џخґل
اخذ پيمان در عالم عقل 

م، عالم عقل است كه هر انسان عاقل∂ از دشمن قسم خوردهاش كه گفته:  ẃم دوџعال
�؛۳   џين ґعџم Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґوẂغẀ џال џ−ґت ￍز ґعґبџف...�

م∂گريزد و به خالق دوستدارش كه فرموده: 
�؛℮   Ґ↨ￍي ґض Ẃرџم Ґ↨џي ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع ґج Ẃار�

م∂پيوندد. 
اخذ پيمان در عالم وح∂ 

م، عالم وح∂ و تشريع است كه فرموده است:  ẃم سوџعال
 Ｑ؛�... ґ↨ￍن џجẂال џن ґم ẂمẀكẂي џوџأب џج џر Ẃما أخџك ẀطانẂي ￍالش ẀمẀكￍنџنґتẂف џال ي џم џآد ∂ґنџيا ب�

                                                        
ـ كاف∂،جلد⅛،صفحه＾℮۳℮.  ۱

 .۳Ω＾روم،آيه ^ ـ سوره ۲
^ ص،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۳
^ فجر،آيه＾۲۸.  ـ سوره ℮

^ اعراف،آيه＾۲۷.  ـ سوره Ｑ



 ۲Ω۹
 

^ ف→→→→→رزن→→→→دان آدم!م→→→→راق→→→→ب ب→→→→اش→→→→ي→→→→د ش→→→ي→→→ط→→→ان ف→→→ري→→→ب→→→ت→→→ان ن→→→→ده→→→د! آن گ→→→ون→→→ه ك→→→ه پ→→→در و  «ا
مادرتان را از بهشت اخراج كرده است...». 

�؛۱   ẁينґبẀم ￒو Ẁدџع ẂمẀكџل Ẁهￍإن ґطانẂي ￍالش ґواتẀط Ẁوا خẀعґبￍتџال ت џو...�
^ نكنيد كه او دشمن آشكار شماست».  ^ شيطان دنبالهرو «...از گامها

آر＾،پي→→م→ان خ→→داط→ل→ب→∂ و از شي→→ط→انگ→→ري→ز＾، در س→ه ع→ال→م ف→ط→رت،عقل و وح∂ از آدميان 
لين خصيصه از خصايص �اولوااللباب� است  ẃبه اين پيمان، او ^ گ→رفته شده است و لذا وفادار

كه: 
�؛  џيثاق ґمẂال џون ẀضẀقẂن џال ي џو ґاهللا ґدẂهџعґب џونẀوفẀي џين ґذￍال�

^ پروردگار  گنهكار،محجوب از لقا
^ ق→→رآن را ك→→ن→→ار ه→→م م→→→∂چ→→ي→→ن→→ي→→م و ن→→ت→→ي→→ج→→ه  ح→→→ال، م→→→ا چ→→ن→→→د م→→ط→→ل→→→ب ب→→رگ→→رف→→ت→→ه از آي→→ات ك→→ري→→م→→→ه

م∂گيريم: 
ـ آدم گنهكار در حين ارتكاب گناه، عبادت شيطان م∂كند!  ۱
ـ عبادت شيطان، نقض عهد خدا و شكستن پيمان خداست!  ۲

^ اولوااللباب است كه قرآن فرموده:  ـ نقض عهد خدا، خالف خصيصه ۳
�؛   џيثاق ґمẂال џون ẀضẀقẂن џال ي�

^ قرآن، اعم∂Ẅ است:  ^ اولوااللباب، به فرموده ^ از جرگه ـ آدمґ خارج شده �؛ ℮ Ẅ∂مẂأع џوẀه Ẃنџمџك ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما اￍأن Ẁمџل Ẃع џي Ẃنџمџأ ف�
ـ در آخرت نيز اعم∂Ẅ است:  ^ قرآن  ـ به فرموده ^ در دنيا ـ اعما Ｑ

...�؛۲  Ẅ∂مẂأع ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف џوẀهџم∂ فẂأع ґه ґهذ ∂ґف џكان Ẃنџم џو�
^ در آخرت، از لقا و ديدار خدا، محجوب و محروم است:  ـ اعما ⅛

�؛۳   џونẀوب Ẁج Ẃحџمџذ＃ لґئџمẂوџي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃنџع ẂمẀهￍإن ẃالџك�
                                                        

^ بقره،آيه＾۸⅛۱.  ـ سوره ۱
^ اسراء،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۲

 .۱Ｑ＾فين،آيه ẃمطف ^ ـ سوره ۳



 ۲۱Ω
 

^ خدا، جز جهنẃم، جايگاه∂ نخواهند داشت:  ـ محجوبان از لقا ۷
�؛۱   ґيم ґح џجẂوا الẀصالџل ẂمẀهￍإن ￍمẀث�

^ آم→→→→وزن→→→→ده را  خ→→→→→→الص→→→→→ه اي→→→→ن ك→→→→ه! م→→→→→ا ب→→→→→ا در ك→→→→→ن→→→→ار ه→→→→م ن→→→→→ه→→→→ادن آي→→→→ات→→→→∂ از ق→→→→رآن، اي→→→→ن ن→→→→ت→→→→ي→→→→ج→→→→→ه
م→∂گ→ي→ري→م ك→→ه آدم گ→نه→→ك→ار،ع→اب→→د شي→→ط→ان اس→ت!ع→اب→د شي→→طان،ناقض عهد خداست!ناقض عهد 
^ اول→→واالل→→ب→→→اب، اع→→م→→∂Ẅ اس→→→ت.  ^ اول→→→واالل→→→ب→→→→اب اس→→→ت!آدم خ→→→→ارج از ج→→→رگ→→→→ه خ→→→دا،خ→→→ارج از ج→→→رگ→→→→ه
^ خ→→→→داس→→→ت و  ^ در آخ→→→→رت،م→→→ح→→→ج→→→وب از ل→→→→ق→→→ا ^ در آخ→→→→رت اس→→→→ت!اع→→→→م→→→→→ا ^ در دن→→→→→ي→→→→ا،اع→→→→م→→→→→ا اع→→→→م→→→→ا

^ خدا، جايگاهش جهنẃم است!  محجوب از لقا
شيعيان! عقوبت خدا را كوچ− نشماريد!! 

آر＾،آدم گ→→→→ن→→→→ه→→→→ك→→→→ار رو ب→→→→ه ج→→→ه→→→نẃ→→→→م م→→→∂رود م→→→گ→→→ر اي→→→→ن ك→→→→ه ت→→→وب→→→→هك→→→ار ش→→→ود و از م→→→س→→→ي→→→ر گ→→→ن→→→اه 
ل ق→→→ب→→→ر و دوران ب→→→رزخ و ع→→→رص→→→ات م→→→ح→→→ش→→→ر و ع→→→اق→→→ب→→ت در  ẃب→→→ازگ→→→ردد وگ→→→رن→→→ه ه→→→ن→→→→گ→→→ام م→→→رگ و ش→→→ب او
^ خ→دا� و ش→م→ول  ج→ه→نẃ→م، ب→ه ت→ن→اس→ب گ→ن→اه→→ش ع→ذاب خ→واه→د داش→ت ت→ا ش→راي→→ط ش→ف→اع→ت اول→→ي→ا
^ در∑  ـ درب→→ارهاش ف→راه→م گ→ردد ك→ه آن ه→→م از ح→يطه وع→→ال ẃـ ع→ز  ẃح→ض→رت ح→ق ^ رح→م→ت واسع→→ه
ـ  ẃ→→ت→ش داريم  ẃ→→∂ ام→ام ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن�ـ ه→م→ان م→والي→∂ ك→ه ام→→ي→د ن→ج→ات در م→ح→ب م→ا ب→ي→رون اس→ت!ح→ت

فرموده است: 
 џن ґم ￍن ґاџف ￍل џج џو ￍزџاهللا ع џ↨џوبẀقẀروا ع ґغ Ẃصџت Ẃسџلوا و ال ت→ґẃك→џت→џال ت џوا و Ẁط→ي→عџا џوا و→Ẁل→ џم→ Ẃاع→џف)
)؛۲  ＃↨џن џس ґفẂلџا ґ↨џمائ џالثџث ґذابџع џدẂعџب ẃالґنا اẀت џفاع џش ẀهẀق џحẂلџن ال تџم џفين ґسرẀمẂال

ي→→→→م→→ان تنها]نداشته  «پ→س ك→ار ك→→ن→ي→د[امر و نه∂ خدا را]اطاعت نماييد و اتẃكال� [بر ا
^ در ارت→→→ك→→→اب م→→→→ع→→→اص→→→→∂ ب→→→اش→→→ي→→→د]و ع→→→ق→→→وب→→→ت خ→→→دا را ك→→→وچ→→→−  ب→→→→اش→→→→ي→→→→د[ك→→→→ه ب→→→→→∂پ→→→→روا
ن→→ش→→م→→اري→→د! چ→→ه آن ك→→ه از گ→→ن→→ه→→ك→→اران[م→ؤم→ن]ك→س→ان→∂ ه→س→تن→→د ك→→ه ش→ف→اع→ت م→ا ب→→ه آن→→ه→ا 

ب بودن»!  ẃنم∂رسد مگر بعد از سيصدهزار سال معذ
^ آن→ان كه به دستاويز عنوان  ^ دارد درب→اره اي→ن ب→→ي→ان از م→وال، ت→ه→دي→→د بس→→ي→ار ت→ك→ان ده→→ن→دها

                                                        
ـ همان،آيه＾⅛۱.  ۱

 .۱Ｑ℮＾ـ بحاراالنوار،جلد⅛،صفحه ۲
ẃكال: تكيه به كس∂ كردن.  � ات



 ۲۱۱
 

ẃ→→→ك→→ال ب→→ه م→→→ق→→ام والي→→ت ام→→ام ام→→ي→→رال→→م→→ؤم→→ن→→ي→→ن�  ^ خ→→→دا و ات ش→→→ي→→→ع→→→ه و دل→→→گ→→→رم ب→→→ودن ب→→→ه ش→→→→ف→→→اع→→→→ت اول→→ي→→→ا
ارت→→ك→اب م→ع→اص→→∂ و ن→اف→رم→ان→∂ خ→دا و ب→→∂پ→رواي→→∂ در گ→→ن→اه را سب→→− م→→∂ش→م→ارن→د و عق→→وب→→ات خ→→دا را 
ẃ→ت→م→ان ن→س→ب→ت ب→ه ح→ضرت عل∂ẃ امير�و اهل  ẃ→→ه م→ا اص→ل م→ح→ب ك→وچ→− و ن→→اچ→ي→ز ت→ل→ق→∂ م→→∂ك→→ن→ن→د!ال→ب→ت
ب→ي→ت رس→ول�را ان→ك→ار نم→→∂ك→ني→→م و ه→م→چ→ن→ين اصل مخلẃد نبودن محبẃ حضرت عل∂�را در 
ج→ه→نẃ→م م→ن→ك→ر نم→→∂ب→→اش→ي→م ل→ي→ك→ن ب→ر اس→اس گ→→ف→ت→ار خ→ودش→ان نم→→∂ت→واني→→م ت→ردي→د داش→ت→ه ب→اشيم در اين 
ك→ه آل→ودگ→ان ب→ه گ→ن→اه ب→→اي→د ت→→ط→ه→ي→ر ش→ون→د ت→→ا صالحيẃت رفتن به جايگاه پاكان را به دست آورند،و 
^ ب→ه ه→ر جهت در دنيا زندگ∂ كنيم و دلگرم بودن  ن→ي→ز نم→→∂ت→وان→ي→م ب→→پ→ذي→→ري→م ك→→ه سه→→لانگ→→ار و ب→ار

ẃتشان را عذر ب∂پرواي∂ نسبت به فرامين خدا بپنداريم كه فرمودهاند:  به محب
)؛  ґاهللا џ↨џوبẀقẀروا ع ґغ Ẃصџت Ẃسџال ت џلوا و ґكￍتџال ت)

«اتẃكال[بر محبẃت تنها]نداشته باشيد و عقوبت خدا را كوچ− نشماريد»! 
^ به عهد خدا است.  ^ اوẃل اولوااللباب بود كه وفا تا اينجا توضيح خصيصه

ب: پيوند با خويشاوندان  
م:   ẃدو ^ ا خصيصه ẃام

�؛  џل џوصẀي Ẃأن ґهґب Ẁاهللا џرџما أم џونẀل ґصџي џين ґذￍال џو�
«آنه→ا، ك→س→ان→→∂ هس→→ت→ن→د ك→→ه پ→ي→ون→ده→اي→→∂ را ك→ه خ→دا ب→→ه ب→رقرار داشتن آنها امر كرده 

است، برقرار م∂دارند»! 
ف هستيم ي− سلسله پيوندها و ارتباطات را كه با خارج از خود داريم؛ محفوظ  ẃم→ا موظ
^ آن→→ه→ا پ→ي→ون→→د ب→→ا ارح→ام اس→ت ك→ه در ع→ظم→→ت و ك→رامت  ن→گ→ه داش→→ت→ه و آن→ه→ا را ق→ط→ع ن→ك→ن→ي→م.از ج→مل→→ه
 ^ اي→→ن پ→→ي→→ون→→→د ه→→م→→ي→→ن ب→→س ك→→→ه در ردي→→ف «پ→→ي→→ون→→د ب→→ا خ→→→دا» ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه اس→→ت! چ→ن→ان ك→ه در اي→ن آي→→ه

شريفه آمده است: 
...�؛۱  џحام Ẃر Ẃاأل џو ґهґب џونẀلџسائџت ^ ґذￍال џوا اهللاẀقￍات џو...�

^ او اح→→ت→→رام و ع→→ظ→→م→→→ت ق→→ائ→→ل→→ي→→د آن چ→ن→ان ك→ه هن→→گ→ام  ب→→پ→→ره→→ي→→زي→→د از ن→→→اف→→رم→→ان→→∂ خ→→داي→→∂ ك→→→ه ب→→را
                                                        

^ نساء،آيه＾۱.  ـ سوره ۱



 ۲۱۲
 

^ از ي→كديگر نام او را م∂بريد و نيز بپرهيزيد از ارحام و خويشاوندان(يعن∂ از  درخ→واس→ت چ→ي→ز
ق→ط→ع پ→ي→ون→د با آنها)كه پيوند با ارحام آن گونه محترم است كه گرام∂داشت خدا محترم است 
∂ دارند كه احسان به آنها در رديف عبادت خدا قرار  ẃو در م→→ي→ان ارح→ام ن→ي→ز وال→دي→ن ام→تي→→از خاص

داده شده و در اين آيه آمده است: 
ساناҐ...�؛۱  Ẃإح ґنẂي џدґوالẂالґب џو Ẁاهￍإي ẃوا إال ẀدẀب Ẃعџت ẃأال џ−ب џر Ẅ∂ضџق џو�

«پروردگار تو، فرمان داده كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر احسان نماييد...». 
احسان به والدين اعمẃ از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان! 

اي→→→→ن ق→→→→رار دادن «اح→→→→→س→→→→ان ب→→→→ه وال→→→→دي→→→ن» در ك→→→ن→→→ار «ت→→→وح→→→ي→→→د» ك→→→→ه اص→→→ي→→→→لت→→→ري→→→ن اص→→→ول اس→→→→الم→→→∂ 
^ دي→→ن→→→∂ و ان→→→س→→ان→→∂ اس→→ت و از اي→→→ن ك→→ه  ^ اي→→→ن وظ→→→ي→→→ف→→→→ه →→→يẃ→→→→ت ف→→→وقال→→→→ع→→→اده ẃاه→→→م ^ اس→→→ت، ن→→→ش→→→→ان ده→→→ن→→→ده
 ^ ẃوال→دي→→ن،م→ط→ل→ق آمده، شامل كافر و مسلم م∂شود و اطالق احسان نيز همه گونه نيك∂ از ماد

و معنو＾،قلب∂ و لسان∂ و عمل∂ را در بر م∂گيرد. 
از حضرت امام باقر�منقول است: 

 џو ґẃرџبẂال ∂џإل ґ↨џانџم Ẃاأل Ẁاء џأد Ґ↨ џص Ẃخ Ẁر ￍن ґيه→ґد＃ ف џح ґأل ￍل→ џج џو ￍز→ џع Ẁاهللا ґل→ џع→ Ẃج→ џي Ẃم→џل ẁالث→џث)
 Ẃا أو→→→џان→→→џك ґن→→→Ẃي ￍر→→→џب ґن→→→Ẃي џد→→→ґالџو→→→Ẃال ر→→→ ґب џو ґر→→→ ґاج→→→џف→→→Ẃال џو ґẃر→→→џب→→→Ẃل→→→ґل ґد→→→ Ẃه→→→ џع→→→Ẃال→→→ ґب Ẁاء→→→џف џو→→→→Ẃال џو ґر→→→→ ґاج→→→→џف→→→→Ẃال

)؛۲  ґنẂي џر ґاجџف
 ^ ^ را م→→→ج→→→از در ت→→→ر∑ آن ق→→رار ن→→داده اس→→ت؛ادا «س→→→ه چ→→→ي→→→ز اس→→→ت ك→→→ه خ→→→داون→→→د اح→→→د
^ ب→→→ه ع→→ه→→د و پ→→ي→م→ان،چ→ه  ام→→ان→→ت، چ→→ه ص→→اح→→ب آن ن→→ي→→ك→→وك→→ار ب→→اش→→د و چ→→→ه ت→→ب→→ه→→→ك→→ار،وف→→ا
ط→→رف ع→→ه→→د ن→→→ي→→ك→→وك→→ار ب→→اش→→د و چ→→ه ت→→ب→→ه→→ك→→→ار و اح→→س→→ان ب→→ه وال→→دي→→ن،چ→→ه آن→→→ه→→ا ن→→ي→→ك→→وك→→ار 

باشند و چه تبهكار». 
حضرت امام صادق�فرموده است: 

ال↕)؛۳   џص Ẁهџل Ẁاهللا ґلџبẂق џي Ẃمџل Ẁهџل ґانџمґالџا ظџمẀه џت＃ وґاقџم џرџظџن ґهẂي џوџأب Ẅ∂џإل џرџظџن Ẃنџم)
                                                        

^ اسراء،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۲⅛۱.  ۲
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۳℮۹.  ۳



 ۲۱۳
 

«ك→→س→→∂ ك→→→ه خ→→ش→→مآل→→ود ب→→ه وال→دين→→ش ن→گ→اه ك→ن→د، خ→دا ن→م→از او را ق→ب→ول نم→→∂ك→ن→د! ه→→ر 
^ ظالم باشند».  ^ و چند آنها درباره

نگاه محبẃت آميز فرزند به والدين،برابر با ي− حجẃ مقبول 
از آن سو رسول خدا�فرموده است: 

 ẁ↨→ ￍج џح ↕ џر→Ẃظ→џن ґẃل→Ẁك→ґب Ẁه→џل џك→ان ẃالґا ＃↨ џم→ Ẃح џر џر→џظџن ґهẂي џد→ґوال Ẅ∂→џلґا Ẁر→Ẁن→→ظ→→ џي ＃ẃد＃ ب→→ار→→џل џن و→→ ґم→→ا م)
 џو Ẁرџك→بџا Ẁاهللا Ẃم→ џع џن џق→ال ＃↕ ￍر џم џ↨→џائ→ ґوم＃ م џي ￍل→Ẁك џرџظ→џن Ẃنґا џو ґاهللا џلẀس→و џوا ي→ا ر→Ẁق→ال ẁ↕ џور Ẁب→ر→џم

)؛۱  ẀبџيẂطџا
^ ه→ر ن→گ→اه→ش ي→→−  ^ ك→→ه ب→→ه ص→→ورت وال→دي→ن→ش ن→→گ→اه م→ح→بẃ→→تآمي→→ز كن→→د ب→را «ف→→رزن→→د
^ ن→→وش→→ت→→ه م→→→∂ش→→ود!گ→→ف→→ت→→ن→د: ي→→ا رس→ول اهللا!ح→ال اگ→→ر  ^ اع→→م→→→ال و ح→→جẃ م→→→ق→→ب→→ول در ن→→ام→→→ه
→→→→ار اي→→→→نچ→→→→ن→→→ي→→ن ن→→→گ→→اه ك→→ن→→د [ص→→د ح→→جẃ م→→ق→→ب→→→ول ن→→وش→→ت→→ه م→→→∂ش→→ود؟] ف→→رم→→ود:  ^ ص→→→دب روز

آر＾، خدا بزرگتر و مهربانتر است». 
^ ف→رزن→دانن→→د ك→ه ب→اي→→د ق→→در  ^ ري→زش رح→م→ت خ→→دا ب→را ب→→ن→→اب→→راي→→ن، پ→→در و م→→ادر،ب→→زرگ وس→→ي→→ل→→→ه
اي→→→→→→→ن ن→→→→→→→ع→→→→→→→م→→→→→→→ت را ب→→→→→→→دان→→→→→→→ن→→→→→→→→د و از ب→→→→→→→رك→→→→→→→ات وج→→→→→→→ودش→→→→→→→ان ب→→→→→→رخ→→→→→→وردار گ→→→→→→ردن→→→→→→د و ن→→→→→→ي→→→→→→ز از ح→→→→→→ض→→→→→→رت ام→→→→→→ام 

باقر�رسيده: 
→مџ→→ا  Ẁه→Ẃن→ џع ∂→→ ґض→→Ẃق→→џال ي→→џف ґان→→џوت→ Ẁم→ џي ￍم→Ẁا ث→ џم→ ґه→ ґات→џي→ џح ∂→→ґف ґه→Ẃي џد→ґالџو→ґب Ґا ẃار→џب Ẁون→Ẁك→џي→џل џد→Ẃب→ џع→→Ẃال ￍإن)
 ∂→ґا ف џم→ Ẁه→џل Ґا→ẃاق→ џع Ẁون→Ẁكџي џل Ẁه→ￍإن џو Ґا→ẃاق→ џع Ẁاهللا Ẁه→Ẁب→Ẁت→Ẃك→џي џا ف→ џم→ Ẁه→џل Ẁر→ґف→→ Ẃغ→→џت→→ Ẃس→→ џال ي џا و→→ џم→→ Ẁه→→џون→→Ẁي Ẁد
 ￍزџع Ẁاهللا ẀهẀبẀتẂكџيџا فџمẀهџل џرџفẂغџت Ẃاس џا وџمẀهџنẂي џد Ẅ∂ џضџا قџاتџا م џإذџا فџم ґهґب ＃ẃارџب џرẂي џا غџم ґهґات→џي→ џح

اҐ)؛۲   ẃارџب ￍل џج џو
^ در زم→ان حي→→ات وال→دي→→ن→ش ب→→ارẃ و ن→ي→كوكار به آنها بوده ول∂ پس از  «گ→اه→→∂ ف→رزن→د
^ آنها طلب  م→رگ→شان فراموششان م∂كند! نه دينشان را ادا م∂كند و نه از خدا برا
^ فرزندان عاقẃ والدين به  م→غ→ف→رت م→→∂نم→→اي→د؛در اي→ن ص→ورت، خ→دا او را در زم→ره
^ در زن→ده ب→ودن وال→دي→→ن ع→اقẃ آن→→ه→ا ب→وده ول→→∂  ح→→س→اب م→→∂آورد و از آن س→و ف→→رزن→د

                                                        
 . ۸Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد℮۷،صفحه ۱

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۳⅛۱.  ۲



 ۲۱℮
 

 ^ پ→→س از م→→رگ→→ش→→ان ج→→ب→→ران گ→→ذش→→ت→→→هه→→→ا ك→→رده، دي→→→ن آن→→ه→→ا را ادا م→→∂ك→ن→د و از خ→دا ب→را
^ ف→→رزندان بارẃ و  آن→ه→ا طل→→ب م→غ→ف→رت م→→∂ن→م→اي→د،در اي→ن ص→→ورت خ→دا او را در زم→ره

^ به والدين قرار م∂دهد»!  احسان كننده
اذيẃت والدين در امور مستحبẃ∂، حرام است 

^ ح→→→دود ب→→→س→→→ي→→→→ار ظ→→→ري→→→→ف و ب→→→اري→→→− اس→→→ت.دي→→→ن→→داران ب→→اي→→د ح→→دود دي→→ن خ→→ود را  دي→→→ن م→→→ا دارا
 ^ ^ آن ن→ائ→→ل ش→ون→د.اف→راد ب→→ش→→ن→→اس→→→ن→→د و رف→→ت→ار و گف→→ت→ارش→→ان را ب→ا آن ت→ط→ب→ي→ق ن→→م→اي→ن→د ت→ا ب→→ه ن→→ت→اي→ج ع→الي→→ه
وظ→→→→→اي→→→→ف واج→→→→ب خ→→→→وي→→→→ش اع→→→→ت→→→→ن→→→→→ا ن→→→→م→→→→→∂ك→→→→→ن→→→→ن→→→→د ول→→→→∂ ب→→→→ا ش→→→→→ور و ش→→→→وق ف→→→→راوان دن→→→→ب→→→→ال  ه→→→→س→→→→ت→→→→ن→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→ه 
 ^ ا در جلسات دعا ẃات دي→→ن م→∂رون→د!! اط→اع→ت امر والدين كه واجب است نم∂كنند ام→ẃ م→س→ت→ح→ب
^ م→اه رم→ض→ان ت→ا س→ح→ر ب→→ي→دار م→→∂م→→انن→→د و آن ب→ي→چ→ارهه→ا را در  ن→→دب→→→ه و ك→→م→ي→ل و اب→وح→م→زه در ش→→به→ا
^ چهارشنبه رفتن به مسجد جمكران  ح→ال اض→ط→راب و ن→→گ→ران∂ و تشويش رها م∂كنند!!شبها
ـ كه  ا آزردن خاطر پدر و مادر  ẃت دارد امẃي ẃبا جمع دوستان از نظر ي− جوان مسلمان بسيار اهم
→يẃ→ت→∂ ن→دارد! اي→→ذاء وال→دي→→ن و آزردن خاطر آنها در دين  ẃـ در ن→ظ→رش اه→م راض→∂ ب→ه رف→ت→ن او ن→ي→ست→→ن→د 
م→→→ا ح→→→رام اس→→→→ت و گ→→→ن→→→اه ب→→→ه ش→→→→م→→→ار م→→→→∂رود ول→→→∂ رف→→→ت→→→ن ب→→→ه م→→→س→→→→اج→→→د و م→→→→ش→→→اه→→→د م→→→س→→→ت→→→ح→→→بẃ اس→→→ت و در 
ص→→ورت→→∂ ك→→ه ب→→ا ح→→رام→→∂ ه→→م→→راه ب→→اش→→د، ن→→ه ت→→→ن→→ه→→ا ث→→واب ن→→دارد، ب→→ل→→ك→→ه گ→→ن→→اه ه→→م م→→ح→→س→→وب م→→∂گ→ردد و 

عقاب دارد. 
م مستحبẃ بر واجب؟!  ẃتقد

^ از مردم آن چنان مهمẃ است كه پيش از اذان صبح احياناҐ در  نماز عيد فطر از نظر بسيار
يẃت∂ نم∂دهند و  ẃا همانها همان روز اگر نماز صبحشان قضا شود اهم ẃحاضر م∂شوند! ام Ẅ∂ẃمصل
ـ  ه در دين  ẃمتأسف نم∂شوند!!در صورت∂ كه نماز عيد مستحب است و نماز صبح، واجب.تفق
ẃات و پ∂ بردن به آنچه كه در نظر شارع  يعن∂ شناختن حدود دين و تمييز بين فرائض و مستحب
^ حتم∂ ي− انسان مسلمان است،تا نباشد از كسان∂ كه  ـ وظيفه يẃت و اولويẃت دارد  ẃس اهم ẃمقد
درب→→ارهاش گ→→ف→→ت→→ه ش→→ود: ت→→ر∑ واج→→ب ك→→رده و س→→نẃ→→ت ب→→ج→→ا آورده و م→→ت→→أس→→ف→→ان→→ه از اي→→ن كسان در ميان 

مردم ما فراوانند! 



 ۲۱Ｑ
 

^ ارحام  بركات چشمگير صله
ب→ار＾! از ج→مل→→ه پ→ي→وندها كه خدا امر كرده بايد محفوظ بماند و قطع نشود، پيوند با ارحام 
^ رح→م» ن→ام→→ي→ده م→∂ش→ود و گ→ف→ت→ي→م آن چ→→ن→ان مه→→م است كه قرآن كريم آن را در  اس→ت ك→→ه «صل→→ه

رديف پيوند با خدا قرار داده و فرموده است: 
...�؛  џحام Ẃر Ẃاأل џو ґهґب џونẀلџسائџت ^ ґذￍال џوا اهللاẀقￍات џو...�

ه→→→→→→م→→→→→→ان گ→→→→→→ون→→→→→→ه ك→→→→→→ه از ق→→→→→→ط→→→→→→ع پ→→→→→→ي→→→→→→ون→→→→→→→د ب→→→→→→ا خ→→→→→→دا م→→→→→→→∂پ→→→→→→ره→→→→→→ي→→→→→→زي→→→→→→د، از ق→→→→→→ط→→→→→→ع پ→→→→→ي→→→→→ون→→→→→→د ب→→→→→ا ارح→→→→→ام ن→→→→→ي→→→→→ز 
بپرهيزيد.رسول خدا�فرموده است: 

)؛۱  الم＃ џسґو بџل џنيا و الد ∂ґم فẀكџحام Ẃرџوا اẀل ґص)
«با ارحامتان در ارتباط باشيد؛ اگرچه به ي− سالم كردن باشد»! 

^ يكبار حداقل با تلفن، سالم و احوالپرس∂ نماييد.  هر چند
)؛۲  نẂ ماء＃ ґم ＃↨џب Ẃر џشґب Ẃوџل џو џ−џم ґح џر Ẃل ґص)

ت نفع∂ برسان اگرچه اندك∂ از آب باشد»!  џم ґح џبه ر»
 Ẁ↨џل ґص џو џين ґر Ẃش ґعґب ґوان Ẃخ ґاال ↨џل ґص џو џ↕ џر џشџع ∂→ґم→ان→џث ґب ẀضẂرџق→Ẃال џو ＃↕ џر→ џش→ џع→ ґب Ẁ↨→џق џد→ ￍل→صџا)

)؛۳  џين ґر Ẃش ґع џو џعџب Ẃرџاґب ґم ґح ￍالر
«ص→دق→ه، ده ث→واب دارد و ق→→رض ه→ج→ده ث→واب و اح→س→ان ب→ه ب→رادران اي→مان∂، بيست 

ثواب و احسان به رحم، بيست و چهار ثواب دارد»! 
از امام صادق�منقول است: 

 Ẁعџف Ẃدџت џو џاب џس ґح→Ẃال Ẁر→ ґẃس→џي→Ẁت џو џوالẂم Ẃاأل ∂→→ ґم→→Ẃن→→Ẁت џو џال→→ џم→→ Ẃع Ẃاأل ∂→→ґẃك џز→→Ẁت ґم→→ ґح ￍال→→ر Ẁ↨→→џل→→ ґص)
)؛℮  ґق Ẃز ґẃالر ∂ґف Ẁيد ґزџت џو Ẅ^ џوẂلџبẂال

^ ان→س→ان و ب→رك→→تدار گ→ش→ت→ن اموال  ^ رح→م، م→وج→ب پ→ا∑ ش→دن اع→م→ال آل→وده «صل→→ه
م→→∂ش→→ود.ح→→س→→اب روز ق→→ي→→→ام→→ت را آس→→ان م→→→∂ك→→ن→→د و دف→→→ع ب→→ل→→يẃ→→→ات ن→→م→→وده و ب→→→ر وس→→ع→ت 

                                                        
 .۱Ω℮＾ـ بحاراالنوار،جلد℮۷،صفحه ۱
ـ بحاراالنوار،جلد℮۷،صفحه＾۸۸ .  ۲

 .۱Ω℮＾ـ همان،صفحه ۳
 .۱Ｑ۷＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ℮
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^ م∂افزايد»!  رزق و روز
رسول اكرم�فرمودهاند: 

→→تџ→→لџ→→فџ→→تґ ال→→قẀ→→لẀ→→وبẀ و  Ẃاخ џو Ẁن→→ Ẁس→→Ẃل џاال ґت→→џف→→џل→→џتẂأ џو Ẁل→→ џم→→ џع→→Ẃال џز ґر→→Ẁت→→ Ẃاح џو Ẁم→→Ẃل→→ ґع→→Ẃال џر→→ џه→→→џذا ظґا)
)؛۱  ẂمẀه џصارẂبџا Ẅ∂џمẂعџا џو ẂمẀهￍم џصџاџف Ẁاهللا ẀمẀهџن џعџل џ−ґنا لẀه Ẁحام Ẃرџاال ґتџعџقاطџت

 ^ →→→→→ا ع→→→→→→م→→→→→ل رو ب→→→→→ه ك→→→→س→→→→اد ẃوق→→→→→ت→→→→→∂ ع→→→→→ل→→→→→→م و دان→→→→→ش در م→→→→→ي→→→→→ان م→→→→→ردم ب→→→→→ارز و راي→→→→→→ج ش→→→→→د ام»
رف→ت،زب→انه→ا ب→→ا ه→م م→ه→رب→ان و دله→ا ب→ا ي→ك→دي→گر مختلف شد و ارحام از هم بريدند! 
 ^ در اي→ن م→وق→ع اس→ت ك→ه خ→دا آن م→ردم را م→ط→رود از رحمت خود كرده،گوشها

آنها را كر و چشمهايشان را كور م∂كند»! 
^ مناديان حق را م∂توانند بشنوند و نه چهره و جمال حق را  ^ م→→∂ش→وند كه نه صدا ط→ور

م∂توانند ببينند! 
^ ارتباط با امام معصوم�  ^ خمس از مصاديق برجسته ادا

^ مورد بحث از حضرت امام صادق�سؤال شد:  از تفسير همين آيه
�؛  џل џوصẀي Ẃأن ґهґب Ẁاهللا џرџما أم џونẀل ґصџي џين ґذￍال џو�

^ كه خدا امر كرده كه بايد محفوظ بماند،كدام پيوند است؟فرمود:  آن پيوند
)؛  џرẀثџك Ẃوџا ￍلџما قґب ＃↨џن џس ґẃلẀك ∂ґف ґمام ґاال Ẁ↨џل ґص џوẀه)

«آن پيوند با امام است در هر سال به هر چه كه كم يا زياد باشد». 
^ ام→→→ام� اس→→→ت؛م→→→ن→→→ت→→→→ه→→→ا در  ẃ→→→→→ه م→→→ن→→→ظ→→→ور ام→→→ام� اي→→→ن ب→→→وده ك→→→ه از م→→→ص→→→→ادي→→→ق ص→→→ل→→→ه،ص→→→ل→→→→ه ال→→→→ب→→→→ت

يẃت كه هيچگاه نبايد تر∑ شود.از تعبير به:  ẃت و اهمẃاولوي ^ ^ اعال درجه
)؛  џرẀثџك Ẃوџا ￍلџما قґب ＃↨џن џس ґẃلẀك ∂ґف)

→→م→→س اس→→→ت ك→→→ه ه→→ر م→→س→→ل→→→م→→ان→→→∂ ب→→→اي→→د س→→→ال  Ẁخ ^ ^ ادا اس→→→ت→→→ف→→→اده م→→→→∂ش→→→ود ك→→→ه اش→→→اره ب→→→ه م→→→س→→→ئ→→→ل→→→→ه
^ خ→ود و ع→ائل→→هاش اض→اف→ه آم→ده آن را  ^ خ→→ود ت→→ع→→يي→→ن ك→→ن→د و ه→ر س→ال آن→چ→ه از ه→زين→→ه خ→→م→→س→→∂ ب→→را
ت→→→خ→→→م→→→ي→→→س ك→→→ن→→→د و ي→→→→− پ→→→ن→→→ج→→→م آن را اع→→→مẃ از زي→→→اد و ك→→→→م ب→→→ه ع→→→ن→→→وان خ→→→م→→→س م→→ال خ→→ود ت→→ق→→→دي→→م ام→→ام 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد℮۷،صفحه＾⅛۹.  ۱
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زم→→→ان� خ→→→ود ب→→→ن→→→م→→→→اي→→→→د ت→→→ا ص→→→رف ت→→→ح→→ك→→ي→→م اس→→اس اس→→→الم و ت→→أم→→ي→→ن م→→ص→→ال→→ح م→→→س→→ل→→م→→ي→→ن گ→→ردد و در 
^ همان حديث فرمود:  ادامه

يџتџكẀم)؛۱  ґك Ẃزџت ẃالґا џ−ґذلґب ẀريدẀما ا џو)
^ امام�(كه خمس مال خود را بدهيد) پا∑ كردن خود شماست  مقصود من از صله
^ رش→→→د روح→→→∂ ش→→→→م→→→اس→→→ت در م→→→س→→→ي→→→ر ت→→→→ك→→→ام→→→ل و ارت→→→ق→→→→اء در  ^ ح→→→بẃ م→→→→ال و ب→→→را از آل→→→→ودگ→→→→∂ ب→→→→ه پ→→→→ل→→→→ي→→→→د

مدارج قرب خدا. 
ج: خشيت از پروردگار متعال 

^ آخر آيه م∂فرمايد:  جمله
�؛  ґساب ґحẂال џوء Ẁس џونẀخافџي џو ẂمẀهￍب џر џنẂو џش Ẃخџي џو�

^ اول→→واالل→→→ب→→اب اي→→→ن اس→→ت ك→ه از پ→روردگ→→ار خ→ود خ→ش→ي→ت دارن→د و از  «از وي→→ژگ→→→∂ه→→ا
^ حساب[روز جزا]م∂ترسند».  بد

تفاوت خشيت و خوف 
→يџ→→ت ف→رم→ودهان→د: خ→شي→→ت، ح→ال خ→ض→وع و ان→ك→س→ار� روح→∂ اس→→→→→→→→ت  Ẃش→ џدر ف→→رق ب→→ي→ن خ→وف و خ
ك→→ه ب→→ر اث→→ر در∑ ع→→ظ→→→م→→ت و ج→→→اللت در ان→→س→→ان ب→→→هوج→→→ود م→→→∂آي→→د ن→→ه ب→ه خ→اط→ر گ→ن→اه→→∂ ك→→ه م→رت→ك→ب 
ش→→ده اس→→ت. آن ان→→ق→→→الب ح→→ال→→∂ ك→→ه ش→→ن→→→ي→→دهاي→→م ب→→ه ه→→ن→→→گ→→ام ن→→→م→→از از ام→→ام ام→→ي→→رال→→م→→ؤم→→ن→→ي→ن�م→ش→اه→ده 
ـ ك→→→ه رن→→→→گ چ→→→ه→→→رهاش زرد م→→→→∂ش→→→د و ب→→→دن→→→→ش م→→→∂ل→→→رزي→→→د و ب→→→ع→→→→ض→→→اҐ م→→→ده→→→وش م→→→∂گ→→ردي→→د و  م→→→∂ش→→→د 
ـ ه→→م→→ي→→ن ح→→الت  �م→→ش→→ه→→ود م→→→∂ش→→د  Ẅ^ ^ ك→→ب→→→ر ي→→ق→→→ه ẃه→→→م→→→چ→→ن→→ي→→ن ن→→ظ→→ي→→ر اي→→ن ح→→االت در ح→→ض→→رت ص→→د

خشيت است كه قرآن هم فرموده است: 
...�؛۲  ẀماءџلẀعẂال ґه ґباد ґع Ẃن ґم џاهللا ∂ џش Ẃخџما يￍإن...�

«...تنها عالمان از بندگان خدا هستند كه از خدا خشيت دارند...»! 
                                                        

 .℮۹Ｑ＾ـ تفسير نورالثقلين،جلد۲،صفحه ۱
� انكسار: شكستگ∂. 

^ فاطر،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲
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∂ كه شناخت صفات جالل و جمال خداست.  ẃخاص ^ ẃه علم به معنا آن هم البت
ه به مقام عدل خدا در روز حساب و رسيدگ∂  ẃا خ→وف، ح→→الت ت→رس→∂ اس→ت ك→ه از توج→ ẃام
ساب� اشاره به دقẃت  ґالح џوء Ẁب→ه اع→→م→ال آدم→→ي→ان در ب→ن→دگ→ان م→ؤم→ن ب→ه اي→→م→ان واق→ع→∂ پ→→ي→دا م∂شود.�س

^ عدل خداست و فرموده:  ^ در رسيدگ∂ به جزئيẃات اعمال است كه مقتضا و سختگير
�؛۱   џينґب ґنا حاسґب Ẅ∂فџك џها وґنا بẂيџل＃ أت џد Ẃر џخ Ẃن ґم ＃↨ￍب џح џقالẂث ґم џكان Ẃإن џو...�

^ خ→→ردل از ع→→م→→ل ب→→اش→→د؛ م→→→∂آوري→→م و ه→→→م→→ي→→ن ب→→→س ك→→ه م→→ا  ...ب→→→→ه ق→→→در س→→→ن→→→گ→→→→ي→→→ن→→→∂ دان→→→ه »
حسابرس باشيم». 

^ دارد و به ما فرمودهاند در دعاها بگوييد:  ẃه فضل خدا حساب جداگانها البت
)؛  џ−ґل Ẃدџعґنا بẂل ґعامẀال ت џو џ−ґل Ẃضџفґنا بẂل ґنا عامￍب џر)

^ ما! با ما به فضلت رفتار كن نه به عدلت كه بيچارگ∂ها و شرمندگ∂ها  ^ خدا ا
خواهيم داشت. 

هدا�  ẃدالشẃر شديد رسول اكرم�از شهادت حضرت حمزه سيẃ تأث
→→→→→→ه→→→→→→→دا� ع→→→→→→مẃ ب→→→→→→→زرگ→→→→→→وار رس→→→→→→ول  ẃدال→→→→→→ش→→→→→→ ẃال، روز ش→→→→→→ه→→→→→→→ادت ح→→→→→→ض→→→→→→رت ح→→→→→→م→→→→→→زه س→→→→→→يẃ۱ ش→→→→→→وＱ روز
^ واق→ع ش→→د.لشكر اسالم بر  →→د در چ→ن→ي→ن روز Ẁح Ẁا ^ م ه→ج→ر＾، غ→زوه ẃخ→دا�اس→ت. در س→ال س→و
اث→→→→→→ر ب→→→→→→→∂اح→→→→→→ت→→→→→→→ي→→→→→→اط→→→→→→∂ ج→→→→→→→م→→→→→→ع→→→→→→∂ از س→→→→→→رب→→→→→ازان، ش→→→→→ك→→→→→→س→→→→→ت خ→→→→→ورد و ش→→→→→راي→→→→→ط→→→→→∂ پ→→→→→ي→→→→→ش آم→→→→→د ك→→→→→ه رس→→→→→ول 
خ→→دا�ت→→ن→→ه→→ا م→→ان→→د و از ه→→م→ه ط→رف م→ورد ه→ج→وم ل→ش→ك→ر دش→م→ن ق→رار گ→رف→ت و لط→→م→ات→∂ ب→ر ب→→دن 
ش→→→ري→→→ف→→→ش وارد آم→→→د.ت→→→ن→→→→ه→→ا ح→→ض→→→رت ع→→ل→→∂�ب→→ود ك→→ه ه→→م→→چ→→ون پ→→روان→→→ه گ→→رد ش→→م→→ع وج→→ود اق→→دس→→ش 
^ آن ق→وم ع→نود را به جان م∂خريد كه قريب ۹Ω زخم بر بدن  م→∂چ→رخ→ي→د و ض→رب→ات ش→م→ش→ي→ره→→ا

^ آسمان∂ در فضا پيچيد كه:  ^ مناد مباركش رسيد!در آن موقع ندا
)؛  ẁقارџوالف Ẁذ ẃالґا џفẂي џال س ẃ∂ґلџع ẃالґا Ẅ∂џتџالف)

^ همانند شمشير عل∂ نيست»!  ^ همچون عل∂ẃ و شمشير «جوانمرد
^ ب→زرگ→وار  ج→→م→→ع→→∂ از س→→رب→→→ازان اس→→→الم ب→→→ه ش→→ه→→ادت رسي→→دن→د! از ج→→م→ل→ه ح→ض→رت ح→م→زه ع→م→و

                                                        
^ انبياء،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۱
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^ آن ح→→→→→ض→→→→→رت ب→→→→→ود.وق→→→→→ت→→→→→∂ ك→→→→→→ن→→→→→ار ن→→→→→ع→→→→→ش در خ→→→→→ون  رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا�ك→→→→→→ه ش→→→→→دي→→→→→→داҐ م→→→→→ورد ع→→→→→→الق→→→→→→ه
^ م→→→→ش→→→اه→→→ده ك→→→رد! گ→→→وشه→→→ا و ب→→→ي→→→ن→→→∂ و لبه→→→→ا را ب→→ري→→ده،پ→→ه→→ل→→→و را  غ→→→ل→→→ت→→→ي→→→دهاش رس→→→ي→→→د، وض→→→ع اس→→→→ف→→→ب→→→ار
ش→ك→اف→ت→ه و ج→گ→رش را ب→ي→رون كش→→ي→ده ب→ودن→د. س→خ→ت دگ→رگ→ون ش→د و ف→رم→ود: ه→ي→چ م→وقف∂ دشوارتر 

از اين موقف بر من نبوده است. 
م→→→→ا ع→→→→رض م→→→→∂ك→→→→ن→→→→ي→→→→م: ي→→→→ا رس→→→→ول اهللا! س→→→→ن→→→گ→→→ي→→→→نت→→→ر از م→→→وق→→→ف ش→→→م→→→→ا، م→→→وق→→→ف ي→→→→ادگ→→→ار دخ→→→ت→→→رت 
�ب→ود ك→→ه روز ع→اش→ورا ك→→ن→ار ن→ع→ش ب→رادر رسيد! ديد سر در بدن ندارد و  Ẅ^ زه→را�زي→ن→ب كب→→ر

قلب شكافته و تن غرق در زخم و جراحت است.صدا زد: 
 џن ґم ґأسￍالر Ẁوز Ẁز Ẃجџم ґضاءẂعџاال ẀعￍطџقẀم ґماء ґẃبالد ẁلￍم џرџم ẁين џس Ẁاهللا! هذا ح џلẀس→و џي→ا ر

القџفاء؛ 
صلẃ∂ اهللا علي− يا اباعبداهللا و عل∂ االرواح الẃت∂ حلẃت بفنائ−؛  

→ل لوليẃ− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل
امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱   
 Ẁرￍك џذџت џي ≈ￍم∂ إنẂأع џوẀه Ẃنџم→џك ق→џ Ẃ▲ا џ−→ґẃب џر Ẃن→ ґم џ−→→Ẃي→→џإل џل ґز→ẂنẀا ≈ￍأن Ẁم→→џل→ Ẃع→ џي Ẃن→џ џ╙ ۱۹   أ

  ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا
  џيثاقґ Ẃ├ا џون ẀضẀقẂن џال ي џو ґاهللا ґدẂهџعґب џونẀوفẀي џين ґذￍ۲   الΩ

 џون→Ẁاف→ џ⌠ џو Ẃم→Ẁ ￍ╪ џر џنẂو→ џش→Ẃ џ⌠ џو џل→→ џوص→→Ẁي Ẃأن ґه→→ ґب Ẁاهللا џر→→џم→→ا أم џون→→Ẁل→→ ґص→→ џي џي→→ن ґذ→→ￍال џ۲۱   و
  ґسابґ Ẃ▲ا џوء Ẁس

 ￍ≈ ґوا م→→→Ẁق→→→→џف→→→→Ẃأن џو џ↕ال→→→→ ￍوا ال→→→→ص→→→→ Ẁأق→→→→ام џو Ẃم→→→→ ґ ґẃ╪ џر ґه→→→→→ Ẃج џو џغ→→→→→اء→→→→ґت→→→→Ẃوا اب Ẁ џ□→→→→ џص џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال џ۲۲   و
 џﾶ→→Ẃق→→ Ẁع Ẃم→→Ẁ џ≠ џ−→→ґول→→ئẀا џ↨→→џئ→→ ґẃي→→→ ￍال→→→→س ґ↨→→→→џن→→→ џس→→→џ Ẃ▲ا→→→ ґب џن Ẁؤ џر Ẃد→→→ џي џو Ґ↨→→→џي→→→ ґالن→→→ џع џا و ￎر→→→ ґس Ẃم→→→ Ẁن→→→اه→→→Ẃق џز џر

 ۳۶۷ ґار ￍالد
                                                        

^ رعد،آيات۱۹تا۲۲.  ـ سوره ۱
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� پ→س آي→ا ك→س→∂ ك→ه م∂دان→د آن→چ→ه از جان→ب پ→روردگ→ار ت→و ب→ه ت→و ن→ازل شده حقẃ است مانند 
ر م∂شوند.  ẃكس∂ است كه او نابيناست؟!تنها خردمندانند كه متذك

� آنها كسان∂ هستند كه به عهد خدا وفا م∂كنند و آن پيمان را نم∂شكنند. 
� و ك→س→ان∂ هستند كه پيوندهاي∂ را كه خدا امر به برقرار داشتن آنها فرموده است برقرار 

^ حساب[روز جزا]م∂ترسند.  ^ خود خشيت دارند و از بد م∂دارند و از خدا
^ خدا صبر كردهاند...  ^ تحصيل رضا � و كسان∂ هستند كه برا

^ حقيق∂ در اين عالم كيست؟  بينا
^ ف→→رموده است بين  →→رض ش→→د: خ→→داون→→د ح→→ك→→ي→→م،در اي→→ن آي→→ات ش→→ري→→ف→→ه م→→ق→→اي→→س→→ها در گ→→ذش→→ت→→ه ع
�كرده است.آن  Ẅ∂انسان عالم به حق بودن قرآن و آدم جاهل به اين حقيقت كه از او تعبير به�اعم
ك→→→س→→→∂ ك→→→ه ع→→→ل→→→م ب→→→ه ح→→→ق ب→→→ودن ق→→→رآن دارد و م→→→∂دان→→→د ك→→→ه آن از ج→→ان→→ب خ→→دا ن→→ازل ش→→ده و ح→→ق اس→→ت و 
^ نفسانيẃه و آرامش  واقعيẃت دارد،چنين كس∂ بيناست يعن∂ راه و مقصد را م∂شناسد و با طمأنينه
خاطر حركت م∂كند و به مقصد م∂رسد.ول∂ آن كس∂ كه علم و ايمان به اين حقيقت ندارد و 
�است؛ نه از هويẃت انسان∂ خويش آگاه∂ دارد و نه  Ẅ∂حق بودن قرآن را باور نكرده است، �اعم
^ سير و مشكالت بين راه و دفع و رفع  ^ عالم هست∂ را م∂شناسد و نه از مسير و برنامه مبدأ و منتها
^ م∂داند و لذا طبيع∂ است كه او به مهال− فراوان بر خواهد خورد و سالماҐ به مقصد  آن→→ه→→ا چ→→يز

نخواهد رسيد. 
→→ه ب→→ه آن الزم اس→→→ت، اي→→ن اس→→→ت ك→ه ت→→ن→ه→ا دان→س→ت→ن اي→ن ك→ه ق→رآن كت→→اب  ẃح→→ال آنچ→→→ه ك→→→ه ت→→وج
^ از ج→ان→→ب خ→→داس→ت، ك→اف∂ در بيناي∂ و نيل به مقصد نم∂باشد بلكه علم و ايمان به  ن→ازل ش→ده

حقẃ بودن آن الزم است؛ چنان كه م∂بينيم نفرموده: 
)؛  џ−ґẃب џن ر ґم џ−Ẃيџلґا џل ґزẂنẀا Ẁهẃنџا Ẁمџل Ẃعџي Ẃنџمџفџا)

«م∂داند كه آن از جانب خدايت به تو نازل شده است». 
بلكه فرموده است: 

�؛  ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما اￍأن Ẁمџل Ẃع џي Ẃنџمџأ ف�
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^ از م→→ردم  م→→→∂دان→→→د ك→→→ه آن ح→→→ق اس→→→ت و ح→→→ق ب→→→ودن آن ب→→→اورش ش→→→ده اس→→→ت! وگ→→→رن→→→ه ب→→س→→ي→→→ار
^ از ج→→→→ان→→→→ب خ→→→→→دا ب→→→→→ه  ب→→→→→ودن→→→→→د و ه→→→→→س→→→→→ت→→→→→→ن→→→→→د ك→→→→→ه م→→→→→→∂دان→→→→→س→→→→→→ت→→→→→ن→→→→د و م→→→→→∂دان→→→→ن→→→→→د؛ ق→→→→رآن ك→→→→ت→→→→اب ن→→→→ازل ش→→→→ده
^ ت→أم→ين  ^ از آن ب→→را پ→ي→ام→ب→راك→رم�اس→ت ول→∂ آي→ا ب→اورش→ان ش→ده ك→ه ق→رآن، ح→ق اس→ت و پ→ي→رو
^ اس→→→ت؟  س→→→→ع→→→→ادت ج→→→→اودان→→→→∂ ان→→→→س→→→→→ان الزم و واج→→→→→ب اس→→→ت و م→→→خ→→→→ال→→→ف→→→ت آن، م→→→وج→→→ب ه→→→→ال∑ اب→→→د
^ ع→لم∂،  � و ن→→اب→→ين→→اين→→د اگ→رچ→ه در ت→→م→ام رشت→→هه→→ا Ẅ∂→اي→→نچ→ني→→ن اف→راد، از م→ن→ظ→ر خ→→داون→→د ح→كي→→م�اع→م
^ زمين و آسمانشناس∂ و  ار در بحثها ẃصند و پهلوانان قه ẃاز ع→→ل→وم ط→بيع∂ و دين∂، متخص ẃاع→م
^ و اسم→→اء و ص→→ف→ات ال→ه→∂ و...م→∂ب→اش→→ن→د ك→ه ه→→م خ→وب  ف→→ي→→ل→→س→→وف→→ان و ع→→ارف→→ان در م→→ب→→اح→→ث ت→→وح→→ي→→→د
^ ج→اه→→الن و  →→ا در ع→ل→م ب→→ه ح→ق ب→ودن آن،ن→ات→وان و در زم→ره ẃم→→∂گ→→وي→→ن→→→د و ه→→→م خ→→→وب م→→→∂ن→→وي→→س→→ن→→د ام
^ شناختن راه و چاه دارد ول∂ رو به چاه م∂رود و عمالҐ نشان  عا ẃن→ابي→→ن→اي→ان→ند؛همانند كس∂ كه اد

عا، كاذب است!  ẃم∂دهد كه از حقيقت راه و چاه آگاه∂ نداشته و در اد
اغلب،راويان خوشگفتاريم!! 

∂ است و در عين حال آن را م∂خورد طبيع∂  ẃه سم ẃآدم→∂ ك→→ه م∂گويد: م∂دانم اين ماد
^ از ال→→→ف→→اظ و  →→→∂ ب→→→ودن آن ب→→→اورش ن→→→ش→→→ده اس→→→ت؛ ه→→→م→→→چ→→→ن→→→ي→→→ن ان→→→ب→→→اش→→→ت→→→ن ق→→→س→→م→→ت زي→→→اد ẃاس→→→ت ك→→→→ه س→→→م
^ ذه→ن و ب→→ي→ان آن از ط→ري→ق  م→→ف→→اه→→ي→→م آي→→→ات ق→→رآن و دي→→گ→→ر م→→ن→→اب→→ع ع→→→ل→→م→→∂ دي→→ن→→∂ و غ→→ي→→ر آن در ف→→→ض→ا
^ ق→→رآن و ع→→ام→→ل ن→ب→ودن ب→ه اح→→ك→ام آس→م→ان→∂ آن،  →→ق ن→→ب→→ودن ب→→→ه اخ→→→الق ع→→ال→→ي→→→ه ẃزب→→→ان و ق→→ل→→م ول→→∂ م→→ت→→خ→→ل
^ خود  ن→م→اي→ان→گ→ر اي→→ن اس→ت ك→ه ع→ال→→م→ان ب→ه اي→ن ع→ل→وم، ع→ل→م ب→ه ح→ق ب→ودن ق→رآن ن→→دارن→د و ب→ه فرموده
^ است كه  �ه→س→ت→ن→د و از گ→→روه �اول→وااالل→→ب→اب� نم∂باشند.كارشان نظير كار افراد Ẅ∂→ق→رآن،�اع→م
^ گ→→رف→→ت→→ن و دادن پ→→ول ب→→ه م→→ردم م→→→∂ب→→اش→→ن→→د ك→→ه ش→→اي→→د در روز،دهه→→→ا و ص→→ده→→→ا  ẃدر ب→→→ان→→→→−ه→→→→ا م→→→ت→→→ص→→→د
م→→ي→→ل→→ي→→ون ت→→وم→→ان از دس→→ت آن→→ه→→→ا ع→→ب→→ور م→→∂كن→→د و داخ→ل صن→→دوق م→→∂ش→ود و از آن خ→ارج م→∂گ→ردد 
وام ب→ا پ→ول س→روك→ار دارن→د و ب→ا پ→ول  ẃول→→∂ آن→→→ه→→ا خ→→ودش→→ان پ→→ول→→دار ن→→ي→→س→ت→ن→د و در ع→ي→ن اي→ن ك→ه عل→→∂ال→د
 ^ ^ خ→→→→ان→→→→→ه →→→→ل و از ت→→→→أم→→→→ي→→→→ن م→→→→الاالج→→→→→اره ẃش→→→→ام ش→→→→ب→→→→→ش→→→→ان م→→→→ع→→→→ط ^ →→→→→ا اح→→→→→→ي→→→→→ان→→→→→اҐ ب→→→→→را ẃزن→→→→→دگ→→→→→∂ م→→→→→→∂ك→→→→→ن→→→→→→ن→→→→→د، ام
^ از م→→ا ه→م م→مكن است اينچنين باشيم!الفاظ و مفاهيم فراوان از  م→س→ك→ون→∂ش→ان ن→ات→وان→ن→د!ب→س→ي→ار
آي→→→→→ات ق→→→→رآن و رواي→→→→→ات ام→→→→ام→→→→ان� و ت→→→ح→→→ق→→→ي→→→ق→→→ات ف→→→ي→→→ل→→→س→→→وف→→→ان و ع→→→ارف→→→ان در وع→→→اء ذه→→→ن خ→→→وي→→→ش 
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ان→ب→اش→→ت→ه ب→اش→يم و با بيان∂ بسيار فصيح و قلم∂ بسيار روان بگوييم و بنويسيم ول∂ در عالم قلب و 
^ از آن ه→→→→م→→→→→ه ع→→→→ل→→→→م و دان→→→→اي→→→→∂ خ→→→ود ن→→→ب→→→رده ب→→→اش→→→ي→→→→م و  ج→→→→ان از ل→→→→ح→→→→→اظ اخ→→→→→الق و ع→→→→م→→→→→ل، ه→→→→ي→→→→چ ب→→→→ه→→→→رها
^ از ع→→→→→→ل→→→→→وم دن→→→→→→ي→→→→→ا، ب→→→→→ا ش→→→→→رم→→→→→ن→→→→→دگ→→→→→∂ از  ^ ان→→→→→→ب→→→→→→اش→→→→→→ت→→→→→→→ه س→→→→→→ران→→→→→→ج→→→→→→ام روز ج→→→→→→زا و روز ف→→→→→→رود آوردن ب→→→→→→→اره→→→→→→ا

^ شاعر:  ^ العظيم.به گفته ته∂دست∂، با خدا مواجه گرديم!اعاذنا اهللا من هذا الخز
^ ب→→→رادر ب→→→ر ت→→و ح→→ك→→→م→→ت ع→→اري→→→ه اس→→ت�  ه→→→م→→→چ→→→و در ن→→→زد ن→→→→خ→→→اس→→→∂ ج→→→→اري→→→ه اس→→ت� ا

^ گ→→ذش→→ت→→ه ب→ازار ب→ردهف→روش→∂  ن→→خ→→اس→→∂ ي→→ع→→ن→→∂ ب→→ردهف→→روش.ج→→اري→→ه ي→→ع→→→ن→→∂ دخ→→ت→→ر.در زم→→→انه→→→ا
رواج داش→ت.غ→→الم→→ان و ك→ن→ي→زان→∂ خريد و فروش م∂شدند!چه بسا كس∂ در روز، ده تا و صد تا 
آن→→ها را  →ا خ→ودش از آن→→ه→ا ه→ي→چگ→ون→ه اس→تم→→ت→اع→∂� ن→داش→ت و  ẃدخ→ت→ر زي→ب→ا م→→∂خ→ري→د و م→→∂ف→روخ→→ت ام
^ ع→→ل→→م→→∂ را در  ^ رس→→ي→→→دن ب→→→ه پ→→ول م→→→∂دان→→س→→→ت.ح→→→ال، آدم→→∂ ه→→م ك→→→ه ال→→ف→→→اظ و م→→ف→→اه→→ي→→م زي→→→ب→→ا وس→→→ي→→→ل→→→ه
ذه→ن خ→→وي→ش ان→→ب→اشت→→ه م→∂ك→→ن→د و به ديگران تحويل م∂دهد تا به منافع∂ از مال و جاه برسد ول∂ 

^ از آنها نم∂برد، به او بايد گفته شود:  ^ اله∂ و اخرو خود، هيچ بهره
^ ب→→→رادر ب→→→ر ت→→و ح→→ك→→→م→→ت ع→→اري→→→ه اس→→ت�  ه→→→م→→→چ→→→و در ن→→→زد ن→→→→خ→→→اس→→→∂ ج→→→→اري→→→ه اس→→ت� ا

علم به حق بودن قرآن نزد خردمندان است و بس! 
از اين روست كه قرآن م∂فرمايد: 

�؛  ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا Ẁرￍك џذџت џما يￍإن�
→→→ي→→→→ا را در∑ م→→→→∂ك→→→ن→→→ن→→→→د و آن را  Ẃل→→→→ Ẁت→→→→ن→→→→ه→→→→ا �اول→→→→وااالل→→→→ب→→→→اب� و خ→→→→ردم→→→ن→→→دان→→→→ن→→→د ك→→→ه اي→→→ن ح→→→→ق→→→ي→→→ق→→→ت ع
م→∂پ→ذي→رن→د.آنگ→اه قرآن، عاليم و نشانههاي∂ از �اولواااللباب� ارائه م∂كند تا ما، هم خود را با 

آن نشانهها بشناسيم و هم ديگران را.  
^ به عهد  ^ اوẃل خردمندان،وفا نشانه
^ اوẃل را خوانديم كه فرمود:  نشانه

�؛   џيثاق ґمẂال џون ẀضẀقẂن џال ي џو ґاهللا ґدẂهџعґب џونẀوفẀي џين ґذￍال�
«آنان، كسان∂ هستند كه به عهد و پيمان خدا وفا نموده و آن را نم∂شكنند». 

                                                        
� استمتاع: بهرهگير＾. 
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^ �يس� عهد عبادت و بندگ∂ است كه:  عهد خدا نيز بر حسب استفاده از سوره
 ￒو Ẁد→→ џع Ẃم→→Ẁك→→џل Ẁه→→ￍإن џط→→ان→→→Ẃي→→→ ￍوا ال→→→ش Ẁد→→→Ẁب→→→ Ẃع→→→џال ت Ẃأن џم џآد ∂→→→ ґن→→→џي→→→ا ب Ẃم→→→Ẁك→→→Ẃي→→→џإل Ẃد→→→ џه→→→ Ẃأع Ẃم→→→џأ ل�

�؛۱   ẁيمґقџت ẂسẀم ẁراط ґهذا ص ∂ґون ẀدẀب Ẃاع ґأن џو � ẁينґبẀم
از آدم→→→ي→→→ان [در ع→→→ال→→→م ف→→→ط→→→→رت و ع→→→ق→→→ل و ش→→→رع] پ→→→ي→→→م→→→→ان گ→→→رف→→→ت→→→ه ك→→→ه اط→→→→اع→→→→ت ش→→→ي→→ط→→→ان دش→→م→→ن 
^ ان→س→ان  آش→→ك→→ارش→→ان را ن→→ن→→م→→→اي→→→ن→→د و خ→→→دا را ع→→ب→→ادت ك→→ن→→→ن→→د ك→→ه ص→→راط م→→س→ت→ق→ي→م ن→→ي→ل ب→ه س→→ع→ادت اب→→د

است. 
^ دوẃم خردمندان،پيوند با خويشاوندان   نشانه

م:  ẃعالمت دو
�؛  џل џوصẀي Ẃأن ґهґب Ẁاهللا џرџما أم џونẀل ґصџي џين ґذￍال�

«ك→س→ان→∂ ه→→س→ت→ن→د ك→ه پ→ي→ون→ده→اي→∂ را ك→ه خ→دا امر به حفظ آنها كرده است؛ محفوظ 
نگه م∂دارند». 

ـ را ح→→→ف→→→ظ  ـ م→→→خ→→→ص→→→وص→→→اҐ پ→→→ي→→→ون→→→→د ب→→→→ا وال→→→دي→→→ن  پ→→→→ي→→→→ون→→→→د ب→→→→ا خ→→→→دا و رس→→→→ول و ام→→→→ام، پ→→→→ي→→→→ون→→→→د ب→→→→→ا ارح→→→ام 
م∂كنند. 

م و چهارم خردمندان،خشيت از خدا و ترس از حساب روز جزا  ẃسو ^ نشانه
�؛  ґساب ґحẂال џوء Ẁس џونẀخافџي џو ẂمẀهￍب џر џنẂو џش Ẃخџي џو�

^ حساب م∂ترسند».  «از پروردگار خود خشيت دارند و از بد
→ران در ف→رق ب→ي→ن «خ→ش→ي→ت» و «خ→وف» فرمودهاند، خشيت آن حالت  ẃب→رخ→∂ از آق→اي→ان م→→ف→س
انك→→س→ار و ش→ك→ست→→گ→∂ ق→ل→ب→∂ اس→ت ك→ه ب→ر اث→ر در∑ ع→ظ→م→ت و ج→→اللت در انس→→ان بهوجود م∂آيد، 
ن→→→→→ه ب→→→→→→ه خ→→→→اط→→→→ر ارت→→→→ك→→→→اب گ→→→→ن→→→→اه و م→→→→ع→→→→ص→→→→ي→→→→ت! و اي→→→→ن ك→→→→ه ش→→→→ن→→→→→ي→→→→دهاي→→→→→م ام→→→→ام→→→→ان�ـ م→→→→خ→→→→ص→→→→وص→→→→اҐ ام→→→→ام 
^ بيرون م∂رفتند و اعضا و جوارحشان م∂لرزيد  ـ ب→ه هنگام نماز از حال عاد ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن� 
و اح→→ي→→ان→→اҐ م→→→ده→→وش م→∂ش→دن→د و... ه→م→ان ح→ال خش→→ي→ت ب→ود ك→ه ع→ارض→→ش→ان م→→∂گ→ردي→د ك→ه خ→→دا ه→م 

فرموده است: 
                                                        

^ يس،آياتΩ⅛ و۱⅛.  ـ سوره ۱



 ۲۲Ｑ
 

...�؛۱  ẀماءџلẀعẂال ґه ґباد ґع Ẃن ґم џاهللا ∂ џش Ẃخџما يￍإن...�
^ از م→→ع→→رف→→ت و ش→→ن→→اخ→→ت خ→→دا ه→→س→→ت→→ن→→→د ك→→→ه  ^ اع→→ال ت→→→ن→→→ه→→→→ا ع→→→ال→→م→→ان و دارن→→دگ→→ان م→→رت→→ب→→→ه »

حالت خشيت از خدا در قلبشان پيدا م∂شود». 
ه به مقام عدل خدا در  ẃت→رس→∂ اس→ت ك→→ه از ت→وج ^ →ا «خ→وف» اح→ت→م→االҐ در اي→ن آي→→ه،ب→ه م→عن→→ا ẃام

انسان مؤمن به روز حساب پيدا م∂شود. 
ẃ→→→ه ب→→→ه خ→→→ش→→→خ→→→اش م→→→∂گ→→→ذارن→→→د و م→→→و را از م→→→اس→→→ت ب→→→ي→→رون  ^ ك→→→ه م→→→ت آر＾! ب→→→اي→→→د ت→→→رس→→→ي→→→د از آن روز

^ خردل و ارزن از عمل آدم∂ را به حساب م∂آورند!  م∂كشند و به قدر سنگين∂ دانه
در گذشته راجع به �سوءالحساب� بيان∂ شده است و احتياج به تكرار آن نم∂بينيم. 

^ پنجم خردمندان،صبر و بردبار＾  نشانه
عالمت پنجم از عالئم اولواااللباب: 

�؛  Ẃم ґهґẃ ب џر ґه Ẃج џو џغاءґتẂوا اب Ẁرџب џص џين ґذￍال џو�
^ پ→→→→روردگ→→→→ارش→→→→ان ص→→→→ب→→→→→ر  ^ ج→→→→ل→→→→ب رض→→→→ا «آن→→→→→ان، ك→→→→→س→→→→→ان→→→→→∂ ه→→→→→س→→→→→ت→→→→→ن→→→→→د ك→→→→→→ه ب→→→→ه ان→→→→گ→→→→ي→→→→زه

كردهاند». 
^ ي→→− انس→→ان ب→ااي→م→ان اس→→ت عب→→ارت  ص→→ب→→ر ك→→ه از ص→→→ف→ات پس→→ن→دي→→ده و از ك→م→االت ع→→ال→→∂ ب→را
ات در راه نيل به هدف! و اگر بگوييم رمز موفẃقيẃت  ẃل ش→→دائ→د و م→شق→ ẃاس→ت از است→→ق→ام→ت در ت→ح→م
ـ ص→ب→ر اس→ت و استقامت و راز عدم مؤفقيẃت نيز   ^ ^ و م→ع→ن→و ẃاز م→اد ẃـ اع→م در ت→م→ام ش→→ؤون زن→دگ→→∂ 

^ است و نبود استقامت، سخن∂ به اغراق نگفتهايم!  ب∂صبر
^ سكوت و سكون و انزوا  ص→ب→ر آن گ→ون→ه ك→ه در ب→رخ→∂ از ذه→→نه→→ا خ→ط→ور م→→∂ك→ند به معنا
^ مق→→اوم→ت در مقابل هجوم شدائد است و همچون  و عق→→بن→→ش→ي→ن→∂ از اق→دام ن→ي→س→ت!ب→ل→ك→ه ب→ه م→→عن→→ا
^ هدف  →ل كردن و از حركت به سو ẃرا ت→ح→م ^ ك→وه م→ح→ك→م اي→س→ت→ادن و ه→رگ→ون→ه س→خ→ت→∂ و دش→وار

باز نايستادن كه خداوند حكيم م∂فرمايد: 
 џوا وẀخافџت ẃأال Ẁ↨џكґالئџمẂال Ẁم ґهẂيџل џع Ẁل ￍزџن→џت→џوا ت→Ẁق→ام→џت→ Ẃاس ￍمẀث Ẁا اهللا→џن→→ب џوا ر→Ẁق→ال џين ґذ→ￍال ￍإن�

                                                        
^ فاطر،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱



 ۲۲⅛
 

�؛۱   џون ẀدџوعẀت ẂمẀتẂنẀك ∂ґتￍال ґ↨ￍن џجẂالґوا ب Ẁر ґشẂأب џوا وẀن џز Ẃحџال ت
 ^ ح→→→→→→ق→→→→→→ي→→→→→→ق→→→→→→ت اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ه آن→→→→→→ان ك→→→→→→→ه گ→→→→→ف→→→→→→ت→→→→→ن→→→→→د: پ→→→→→روردگ→→→→→ار م→→→→→→ا اهللا اس→→→→→ت و[ب→→→→→→ر گ→→→→→ف→→→→→ت→→→→→→ه »
خ→→وي→→ش]اس→→ت→→ق→→ام→→ت ورزي→→دن→→د، ف→رش→ت→گ→ان ب→→ر آن→ه→ا ف→رود م→→∂آي→ن→د[و ب→→ه آنه→→ا ب→ش→ارت 
م→→∂ده→→ن→→د]ك→ه ن→ت→رس→ي→د و م→ح→زون ن→ش→وي→د و ب→→ه ب→ه→شت→→∂ ك→→ه پ→ي→وس→ت→ه ب→→ه آن وع→ده داده 

م∂شديد؛ خوشحال باشيد»! 
^ به سبب استقامت در راه بندگ∂  كسب مقامات عال∂ معنو

ـ اعمẃ از  ^ حرف خويش ايستادن و هر بالي∂ را در اين راه  �و سپس پا Ẁا اهللاџن∫ ب џا گفتن�ر→ ẃام
ـ پ→→ذي→رف→ت→ن و از ج→→ا در ن→رف→ت→ن؛ ك→ار آس→ان→∂ ن→→ي→س→ت!بس→→ي→ار  ^ و از دس→→→ت دادن ع→→زي→زان  ف→→ق→→ر و ب→→ي→→م→→→ار

سفر بايد تا پخته شود خام∂. 
�م→→∂گ→وي→ن→د و در م→س→ي→ر ع→ب→وديẃ→→ت اهللا اس→ت→ق→ام→ت م∂ورزند، آن چنان باال  Ẁا اهللا→→џن→∫ ب џآن→→ه→ا ك→ه �ر
م→∂رون→د ك→ه ف→رش→تگ→→ان ب→ر آن→ه→ا ف→رود م→∂آي→→ن→د و ان→ي→س و م→ونس→→ش→ان م→∂ش→ون→د؛نه در آخرت، بلكه 
در ه→م→ي→ن دن→→يا به اين درجه از ارتقاء روح∂ دست م∂يابند كه همنشين و همصحبت با مالئكه 
ẃه پيامآوران وح∂ و شرايع، تنها  م→∂گ→ردن→د! ارت→ب→اط ب→ا ف→رش→تگ→→ان در انح→→ص→ار انب→→ي→ا�ن→ي→ست! البت
^ فرشتگان، به ديگر صالحان از  ا حقايق ديگر آسمان∂، به وسيله ẃب→ه ان→بيا�نازل م∂شوند؛ ام
يقه� كرده است  ẃخ→دا ن→ي→ز اب→→الغ م→→∂گ→ردد!حض→→رت م→ري→م�ك→ه خ→دا از او تعبير به �صد ^ اول→→ي→ا

در راه عبادت خدا چنان ترقẃ∂ كرده كه: 
 ґ∑ف→→ا→→џط→→ Ẃاص џو ґ∑џر→→ ￍه→→џط џو ґ∑ف→→ا→→џط→→ Ẃاص џاهللا ￍإن Ẁم→→ џي Ẃر→→џي→→ا م Ẁ↨→→џك→→ ґالئ→→ џم→→→Ẃال ґتџق→→→ال Ẃإذ џو�

�؛۲   џين ґمџعالẂال ґساءґن Ẅ∂لџع
مالئكه با او سخن گفتند و عنايت مخصوص خدا را به او ابالغ كردند. 

يￎا�؛۳   ґو џس Ґرا џشџها بџل џلￍث џمџتџنا ف џوح Ẁها رẂيџنا إلẂل џس Ẃأرџف...�
^ او آم→→د و بش→→ارت ف→رزن→ددار ش→→دن ب→ه  ـ ب→ه س→و ـ م→→ل→→→− م→→ق→رẃب خ→→دا  ح→→ض→→رت روح االم→→ي→→ن 

                                                        
 .۳Ω＾لت،آيه ẃفص ^ ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۲
^ مريم،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۳



 ۲۲۷
 

^ داد و او به فرشته گفت:  و
...�؛۱  ẁر џشџب ∂ґن Ẃس џسẂمџي Ẃمџل џو ẁالمẀغ ∂ґل ẀونẀكџي Ẅ∂ￍأن...�

«...چگونه ممكن است من فرزنددار شوم و حال آن كه شوهر ندارم...»؟! 
→→ت→→ق→→ام→→ت در ط→→ري→→ق ب→→ن→→دگ→→∂، ت→→ن→→ه→→ا راه دس→→تي→→اب→→∂ ب→→ه مقامات عاليه از  م→ن→→ظ→→ور اي→→ن ك→→ه ص→→ب→→ر و اس
ظ آن به زبان، بسيار آسان  ẃاهللا) كه تلف ẃاست و (الاله اال� Ẁا اهللاџب∫ن џب به خداست.شعارش گفتن�رẃتقر
ق آن به جوهر جان بسيار دشوار؛زيرا حقيقت الاله االẃاهللا نف∂ و طرد هرگونه معبود و  ẃاست و تحق
^ ق→→ل→→ب اس→→ت.ج→→اروبґ «ال» را ب→→ه دس→→ت گ→→رف→→ت→→ن و ه→→ر م→→ح→→ب→→وب غير اهللا را از  م→ح→→ب→→وب غ→→ي→→ر اهللا از ف→→ض→→ا
^ دل ج→→اروب ك→→ردن و ب→→ي→→رون ريختن و به همه چيز «نه» گفتن:پول نه!مقام نه!شهرت نه!زن  خ→→ان→→ه

نه!اوالد نه!مسكن و مركب اعال نه!تنها اهللا. 
پاسبان دل خود باش كه اين دل حريم كبرياست 

يẂرџ اهللا)؛۲  џغ ґاهللا ґم џر џح ∂ґف Ẃن ґسكẀال تџف ґاهللا Ẁم џر џح ґن ґؤمẀمẂال Ẁلبџق)
^ خدا، غير خدا را منشان»!  ^ خداست؛در خانه «قلب مؤمن، خانه

^ دل ب→→→ن→→ش→→ي→→→ن و ه→→ر چ→→ه غ→→ي→→→ر خ→→→داس→→ت راه→→ش م→→ده.اي→→ن ك→→ار آي→→ا ك→→ار دش→→وار و  ب→→→ر در خ→→→ان→→→→ه
 ^ ^ رسي→→دن ب→ه س→ع→ادت اب→د ك→→م→→رش→→ك→→ن→→∂ ن→→يس→→ت؟!آر＾،ب→→هراس→ت→∂ ك→→ه بس→→ي→ار دش→وار اس→ت ول→∂ ب→را

نيز راه∂ جز اين نيست! 
وا)؛  ẀحґفلẀاهللا ت ẃالґا الاله اẀولوẀق)

^ بيرون ريختن  عا ẃاهللا و اد ẃاهللا تا رستگار شويد.ما هم فراوان م∂گوييم الاله اال ẃبگوييد الاله اال
→→→→ف→→→→ان→→→→ه م→→→→م→→→→ل→→→وẃ از  ẃدل ك→→→→ه ب→→→→ن→→→→گ→→→→ري→→→→م م→→→→∂ب→→→ي→→→→ن→→→→ي→→→→م م→→→→ت→→→→أس ^ ه→→→→ر چ→→→→ه غ→→→→ي→→→→ر خ→→→→دا از دل را داري→→→→م، ول→→→→∂ ب→→→→ه خ→→→→ان→→→→ه

^ فراوان است و تنها كس∂ كه جا در آن ندارد، همان اهللا است!!  محبوبها
 ^ عا ẃح→→ال آي→→ا ن→→م→→∂ت→→رس→→ي→→م ك→→ه م→→ا را ب→→ه ه→→م→→ي→→ن دروغ→→م→→ان اخ→→ذ ك→→ن→→ن→→د و ب→→گ→→وي→→ن→→د ي→→− ع→→مر اد
^ دل ندارم؟!ما را م∂خواهند در دامن آيات قرآن  دروغين داشت∂ كه محبوب∂ جز اهللا اندر خانه
د صابر بسازند ول∂ يالالسف كه ما تن به اين تعليم و تمرين  ẃو ب→→ي→→ان→→ات ام→→ام→→ان�،م→→ؤم→→ن م→→وح

                                                        
 .۲Ω＾ـ همان،آيه ۱

ـ آخر جامع االخبار صدوق(رض).  ۲



 ۲۲۸
 

^ خش− از اقوال و اعمال گشتهايم!!  نم∂دهيم و دلخوش به ظواهر
^ اله∂ از كمال معرفت است  رضا به دادهها

 ^ ^ اب→→وح→→م→→زه ^ م→→→→اه م→→ب→→ار∑ رم→→ض→→→ان از دع→→→ا ^ ب→→→س→→→ي→→→ار پ→→→رم→→→ح→→→ت→→→وا را در س→→→ح→→→ره→→→ا اي→→→ن ج→→→م→→→ل→→→→ه
ثمال∂ م∂خوانيم: 

 ∂ґنџبґصيẀن يџل Ẁهￍنџا џمџل Ẃعџا Ẅ∂ￍت џح Ґقيناџي џو ∂ґبẂلџق ґهґب Ẁر ґباشẀت Ґيماناґا џ−Ẁأل Ẃسџا ∂ґẃنґا ￍمẀهẃل→لџا)
مẂتџ لґ∂)؛  џسџما قґب ґشẂيџعẂال џن ґم ∂ґن ґẃض џر џو ∂ґل џتẂبџتџما ك ẃالґا

«خدايا! از تو ايمان∂ م∂خواهم كه بر اثر آن،تو به قلبم بچسب∂ و يقين∂ م∂خواهم 
^ به من نخواهد رسيد  ^ من نوشتها كه بدانم جز آنچه[از بليẃات و مصائب]كه برا

و به آنچه كه از زندگ∂ قسمت من كردها＾، راض∂ و خشنودم گردان». 
^ و آس→اي→→ش و...همه را نشأت گرفته  →ت و م→رض،م→رگ و حي→→ات،گ→رف→ت→ار ẃف→ق→ر و غن→→ا،ص→ح

^ خدا بدانم و راض∂ به آن باشم كه فرموده است:  از تقدير حكيمانه
نẂيا...�؛۱  الد ґ↕يا џحẂال ∂ґف ẂمẀهџت џيش ґعџم ẂمẀهџنẂيџنا بẂم џسџق Ẁن Ẃحџن...�

«...ما معيشت و انحاء زندگ∂ مردم را ميانشان تقسيم كردهايم...». 
ẃ→→→ه م→→ن از ب→→اب م→→→ث→→ال ب→→ه ع→→ن→→وان ي→→→−  ب→→→ه ه→→→ر ك→→→→ه، ه→→→ر چ→→→→ه م→→→ص→→→ل→→→ح→→ت→→ش ب→→وده اس→→ت دادهاي→→م.ال→→ب→→ت
رات→∂ ك→→ه ت→ح→ت ع→ن→وان  ẃك→→ه خ→دا در طب→→ي→ع→ت→م ق→رار داده و ط→ب→ق م→ق→ر ^ م→→س→→ل→→م→→→ان، ب→→ر ح→→س→→→ب اس→→→تع→→داد
ل و اعتقاد  ẃتوك ^ دين و شريعت، پيش پايم نهاده است، كار م∂كنم و هيچگاه به عذر و بهانه
^ پ→ي→ش→واي→ان  →→→ال→→يẃ→→→ت ب→→ر ن→→م→→→∂دارم ب→→ل→→ك→→ه آدم ب→→ي→→→ك→→ار را ب→ر اس→اس گ→فت→→ه ẃب→→ه ت→→ق→→→دي→→ر، دس→→→ت از ك→→ار و ف→→ع
اليẃتم آنچه عائدم م∂شود از  ẃدي→ن، مل→→ع→ون و م→ن→ف→ور در پ→يش→→گ→اه خ→→دا م→→∂دان→م.ول→∂ دنبال كار و فع
 ^ ر به تقدير خداوند حكيم م∂دانم و رضا به آن م∂دهم و هرگز آرزو ẃزي→→اد و ك→م، آن را م→→ق→د
داش→ت→ن آن→چه كه خدا به ديگران داده است نم∂كنم.به آنان كه نعمتهاي∂ بهتر و بيشتر از من 

دارند، حسد نم∂ورزم و بدخواهشان نم∂باشم كه خداوند متعال فرموده است: 
...�؛۲  كẀمẂ عџل∂Ẅ بџعẂض＃ џضẂعџب ґهґب Ẁاهللا џل ￍضџوا ما فￍن џمџتџال ت џو�

                                                        
^ زخرف،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱
^ نساء،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۲



 ۲۲۹
 

 ^ «ت→م→نẃ→→ا ن→→ك→ن→ي→د آنچ→→ه را ك→ه خ→دا ب→ع→ض→∂ از ش→م→ا را ب→→ه داش→ت→ن آن ب→→ر بعض ديگر برتر
داده است...»! 

 ^ ^ از شما بر م∂آيد و استعداد اشتغال به چه كار شما، اوẃل به خود بنگريد كه چه كار
رات∂  ẃرا داري→د؛آنگ→اه راج→→ع ب→ه آن ك→ار از اح→ك→ام دي→→ن خ→ود آگ→اه ش→وي→→د و ب→ب→ين→→ي→د دين→→ت→ان چ→ه م→قر
ر  ẃآن ك→→ار دارد و س→پ→س ب→ه آن→→چ→ه ك→ه از آن ك→ار ع→اي→دت→ان ش→د راض∂ باشيد و آن را مقد ^ درب→→اره
^ ديگران نيز كه همان كار شما را بهتر از  از ج→ان→→ب خ→داون→د و خ→ال→ق ح→ك→يم خود بدانيد.درباره
شما انجام م∂دهند دعا كنيد و خير و سعادت آنها را از خدا بخواهيد و از صميم دل بگوييد: 

џرباب النￍعيم نџعيمẀهẀم)؛  ґال Ґنيئاџه)
ẃه اينگونه  گ→وارا ب→اد آن ن→→ع→م→ت، ب→→ه دارن→دگ→ان آن ن→ع→م→ت ك→ه خدا عنايتشان فرموده است.البت
^ روح→→→∂ ب→→→→س→→→ي→→→ار دارد ول→→→∂ در ح→→→دẃ خ→→→ود، ك→→→م→→→ال و ف→→→→ض→→→ي→→→ل→→→→ت ب→→زرگ→→∂ اس→→ت و  ش→→→دن، دش→→→وار＾ه→→→→ا

^ كريمه است:  ^ آن، از مصاديق همين آيه دارنده
�؛  Ẃم ґهґẃ ب џر ґه Ẃج џو џغاءґتẂوا اب Ẁرџب џص џين ґذￍال џو�

→→ته→→ا  ẃپ→روردگ→ارش→ان ص→ب→ر ك→رده و رن→ج و م→ش→ق ^ ^ ج→ل→ب رض→ا آن→→ان ك→→س→→ان→→→∂ ه→→س→→→ت→→ن→→د ك→→→ه ب→را
ل شدهاند و م∂شوند.  ẃمتحم

^ بيشتر،سبب قرب باالتر!  بال
^ از ج→→→ان→→→ب خ→→→دا را ه→→→م  ر ش→→→ده ẃد واق→→→ع→→→∂، ص→→→اب→→→ر م→→→→∂ش→→→ود و ن→→→ام→→→→الي→→→م→→→→ات م→→→→ق→→→د→→→ ẃان→→→→→س→→→→ان م→→→→وح

شاكرانه م∂پذيرد كه فرمودهاند: 
تẃاҐ)؛۱  џغ ґالءџبẂالґب Ẁهￍت џغ ҐداẂب џع ￍب џا أح џإذ џاهللا ￍإن)

^ را دوست بدارد، در ميان امواج بال غوطهورش م∂سازد»!  «خدا وقت∂ بندها
ج→→→→→→→→→→ام ب→→→→→→→→→→→ال ب→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→ش→→→→→→→→→→ت→→→→→→→→→رش م→→→→→→→→→∂ده→→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→د� ه→→→ر ك→→→ه در اي→→→ن ب→→→زم م→→ق→→رẃبت→→ر اس→→ت� 

^ م→ح→ب→وب م→بت→→ال، دس→ت ب→ه دع→ا ب→ر دارد و از خ→→دا ح→اجت∂ بخواهد، خدا  و ه→رگ→اه آن ب→ن→ده
^ من ،آنچه م∂خواه∂ م∂توانم بدهم ول∂ اگر آن را ندهم و ذخيره  ^ بنده ẃ→→ي− ا م→∂گ→وي→د: ل→ب

                                                        
 .۲Ｑ۳＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۱



 ۲۳Ω
 

^ از درج→→ات ب→→ه→→ش→→ت→→∂ را  ^ ت→→→و ب→→→ه→→ت→→ر خ→→واه→→د ب→→ود!آنگ→→اه روز ج→→زا درج→→→ها ^ آخ→→→رت→→→ت ك→→→ن→→→م ب→→→را ب→→→را
^ ت→→و در دن→→→ي→→اس→→ت.در آن  ^ اج→→اب→→ت ن→→ش→→ده ن→→→ش→→→ان→→→→ش م→→→∂ده→→→→ن→→→د و م→→→→∂گ→→→وي→→→→ن→→→د،اي→→ن پ→→→اداش آن دع→→→ا
^ من در دنيا اجابت نشده م∂ماند و اينجا اجابت  ^ ك→اش ت→م→ام دع→اه→ا م→وق→ع او آرزو م→→∂ك→→ن→د ا

م∂شد.۱ 
 ґ↨ￍي ґدџهẂالґب ẀهџلẂأه Ẁل Ẁج ￍالر Ẁدџاهџعџت џا يџمџك ґالءџبẂالґب џن ґم ẂؤẀمẂال Ẁدџاه→ џع→џت→џي→џل ￍل→ џج џو ￍز→ џع џاهللا ￍإن)

نџ الẂغџيẂبџ↨)؛۲  ґم
^ م→→ؤم→→ن را ب→→→ا ف→→رس→→ت→→ادن ب→→→ال، ه→→م→→ان  خ→→→دا م→→→ورد م→→→ه→→→→ر و ن→→→وازش ق→→→رار م→→→→∂ده→→→→د ب→→→ن→→ده »
^ خ→ود را م→ورد مه→→ر و  ^ اف→راد خ→ان→واده گ→→ون→→ه ك→→ه م→→رد در سف→→ر ب→→ا ف→رس→ت→ادن ه→دي→→ها

نوازش قرار م∂دهد»! 
^ ما خيل∂ گوارا نيست ول∂ فرمودهاند:   اگرچه اين گونه احاديث در ذائقه

)؛۳   ẀلџثẂم Ẃاألџف ẀلџثẂم Ẃاأل ￍمẀث ẂمẀهџونẀل џي џين ґذￍال ￍمẀث ẀاءџيґبẂن Ẃألџا Ґالءџب ґاسￍالن ￍد џأش ￍإن)
^ آنها هستند! هر كه مشابهتر به  پ→رب→→الترين مردم، پيامبرانند و سپس كسان∂ كه دنبالهروها
→→→ت→→→→ش→→→ان در ن→→→زد  ẃرب→→→→→الت→→→→→ر از دي→→→→→گ→→→→ران اس→→→→ت و ه→→→→م→→→→ي→→→→ن م→→→→ب→→→ت→→→→ال ب→→→ودن→→→ش→→→→ان دل→→→ي→→→ل ب→→→ر م→→→ح→→→ب→→→وب→→→ي→→→→Ẁآنه→→→→اس→→→→ت، پ

خداست. 
صبر شگفتانگيز حضرت ايẃوب� 

^ ب→زرگ→∂  داس→→ت→→→ان ح→→ض→→→رت ايẃ→→وب� پ→→→ي→→ام→→ب→→ر ب→→زرگ→→وار خ→→→دا را ش→→ن→→ي→→دهاي→→م ك→→ه ب→→ه چ→→ه ب→→→اله→→→ا
مبتال شد و چه صبر عظيم∂ از خود نشان داد كه خدا دربارهاش فرموده است: 

...�؛℮  џوبنا أي џدẂب џع ẂرẀك Ẃاذ џو�
^ ما ايوب را...».  «به ياد آور؛ بنده

^ م→→→ا،ن→→→ش→→→→ان از ك→→→→م→→→ال ل→→ط→→→ف و ع→→ن→→اي→→→ت دارد ك→→ه خ→→→ط→→اب ب→→ه رس→→ول  ت→→→ع→→→ب→→→ي→→→ر ب→→→ه�ع→→→ب→→→→دن→→→ا� ب→→→ن→→→ده
                                                        

 .۲Ω۸＾ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه ۱
 .۲ＱＱ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲

 .۲Ｑ۲＾ـ همان،صفحه ۳
^ ص،آيه＾℮۱  ـ سوره ℮



 ۲۳۱
 

^ به ميان آور.  ^ ما ايẃوب بنما و سخن از و ^ از بنده اكرم�م∂فرمايد،ياد
�؛۱   ẁابￍأو Ẁهￍإن ẀدẂب џعẂال џمẂعґن Ґراґصاب Ẁناه Ẃد џج џا وￍإن...�

ع پ∂درپ∂  ẃتضر ^ ^ خوب∂ است كه بسيار رابطه «...م→ا او را ص→→اب→ر ي→اف→تيم چه بنده
با ما داشت». 

^ ام→→ت→→ح→→ان ك→→ش→→ي→→ده ش→→د و ان→→واع ب→→اله→→ا و  ^ ح→→→ك→→→م→→→ت ال→→→ه→→→∂ ب→→→ه ص→→→ح→→→ن→→→ه آن پ→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر ب→→→زرگ→→→وار، رو
^ فوقالعاده شديد  ^ آورد!هر چه از اموال و اوالد داشت از دستش رفت!بيمار محنتها به او رو
ـ به  ـ و به نقل∂ هجده سال  بر بدنش عارض شد و زمينگير گرديد!اين محنت عظيم، هفت سال 
طول انجاميد!تمام دوستان و يارانش به زعم اين كه او(العياذباهللا)مرتكب گناه∂ بزرگ شده كه 
مورد قهر و غضب خدا قرار گرفته، از اطرافش پراكنده شدند و تنهايش گذاشتند!تنها همسرش 
^ از اصحاب پيشينش آمدند و  ها ẃعد ^ ^ استقامت ورزيد تا اين كه روز ^ نسبت به و در وفادار

گشودند.  زبان به شماتت� 
^ ك→→→→→→ه اي→→→→→→نگ→→→→→ون→→→→→ه م→→→→→ب→→→→→ت→→→→→→ال  ^ ايẃ→→→→→→وب! ت→→→→→و ح→→→→→ت→→→→→م→→→→→اҐ گ→→→→→→ن→→→→→اه→→→→→∂ ب→→→→→زرگ م→→→→→رت→→→→→ك→→→→→ب ش→→→→→دها گ→→→→→ف→→→→→ت→→→→→→ن→→→→→د: ا
گ→شت→→ها＾!ح→ال، بي→→ا نزد ما اعتراف به گناهت كن كه شايد خدا به پاس همين اعتراف به گناه از 

تو بگذرد و بهبود＾ات بخشد!! 
دل ايẃوب پيامبر به درد آمد! 

آن پ→→ي→→ام→→ب→→ر ب→→زرگ→→وار خ→→دا از اي→→→ن س→→خ→→ن ش→→م→→ات→→تآم→→ي→→ز، س→→خ→→ت آزرده خ→→اط→→ر ش→→د و پ→س از 
رف→→ت→→ن آن→→ه→→→ا دس→→→ت ب→→ه دع→→→ا ب→→رداش→→ت و ب→→→ه درگ→→اه خ→→→دا ن→→ال→→→ي→→د و گ→→→ف→→ت: پ→→→روردگ→→ارا! اگ→ر ب→→ه م→ن اج→ازه 

بده∂ دليل∂ محكم م∂آورم بر اين كه من استحقاق چنين بالي∂ را نداشتهام! 
^ در م→→ق→→→اب→→ل→→ش پ→→ي→→→دا ش→→→د و ص→→→داي→→∂ از آن ب→→ه گ→→وش→→ش رس→→ي→→د:ا＾ايẃ→→→وب!  ^ اب→→ر دف→→→ع→→→ت→→→اҐ ق→→→ط→→→ع→→→→ه
ع و  ẃوب ب→→ا ح→→ال ت→→ض→ر→→→ẃآن→→چ→→ه م→→→∂خ→→واه→→→∂ ب→→گ→→و و دل→→ي→→→ل خ→→ود را ب→→ي→→→اور ك→→ه م→→ن ح→→اض→→رم، م→→→∂ش→→ن→→وم.اي
^ ب→ودم ك→ه ه→رگ→ز س→ف→رهام از ي→ت→يم→→ان و م→ست→→م→ن→دان خال∂ نبود.قلبم  ^ گ→→ف→ت: خ→داي→ا! م→ن بن→→دها زار
پ→ي→وس→ت→ه ب→ه ي→اد ت→و و زب→انم به ذكر تو مشغول بود.آيا پاداش آن همه طاعت و بندگ∂ اين همه بال 

                                                        
ـ همان،آيه＾℮℮.  ۱
� شماتت: سرزنش. 



 ۲۳۲
 

^ ايẃوب!آن توفيق طاعت و بندگ∂  ^ ابر جواب به گوشش رسيد:ا و محنت بود؟از همان قطعه
را چ→→→→ه ك→→→→س→→→→∂ ب→→→→ه ت→→→→و داد؟آن ك→→→→→س ك→→→ه دلت را ب→→→ه ي→→→→اد م→→→ع→→→ب→→→ود اف→→→ك→→→→ن→→→د و زب→→→ان→→→ت را ب→→→→ه ن→→→→ام او م→→→ت→→→رنẃ→→→م 

ساخت، كه بود؟ 
)؛  џ−Ẃيџل џع Ẁ↨ￍن ґمẂال ґيهґف ґهẃلґما لґب ґاهللا ∂џلџع نẀمџتџا)

ẃاه) گفتن را به  ^ اين كه من بر تو منẃت بگذارم و نعمت توفيق عبادت و (يا اهللا) و (يا رب به جا
^ و طاعت و بندگ∂ات را به رخم م∂كش∂؟!  ت بكشم،تو بر من منẃت م∂گذار џخẀر

^ م→ن ن→ب→ود و ل→ط→ف و ع→→نايت من شامل حالت نم∂شد، تو كجا و (يااهللا)  ه ẃل و ق→و Ẃو→ џاگ→ر ح
گفتن كجا؟تو كجا و دل به خدا بستن كجا؟ 
ẃ→→→→→→ي→→→→→− م→→→→→اس→→→→→ت�  آن ن→→→ي→→→→از و س→→→وز ودردت پ→→→ي→→→ـ− م→→→اس→→ت� ن→→→→→→ـ→→→→→→∂ ك→→→→→→→ـ→→→→→→ه آن اهللا ت→→→→→→ـ→→→→→→و ل→→→→→→ب
ـ→→→ه م→→ن م→→ش→→ـ→→غ→→ول ذك→→ـ→→رت ك→→ردهام � ن→→→→→→→→→ـ→→→→→→→→→∂ ت→→→→→→→→→ـ→→→→→→→→→و را در ك→→→→→→→→ـ→→→→→→→→ار م→→→→→→→→ـ→→→→→→→→ن آوردهام�  ن→→→∂ ك→→
ẃ→→→→ي→→→ـ−ه→→→ـ→→→اس→→→ت� درد و رن→→→→→→→ج ت→→→→→→→و ك→→→→→→→م→→→→→→→ن→→→→→→د ل→→→→→→ط→→→→→→→ف م→→→→→→اس→→→→→→ت�  ـ→→→→و ل→→→ب زي→→→ـ→→→ر ه→→→ـ→→→ر ي→→→→ـ→→→اربẃ ت→→→

مقام رضا و نزول رحمت ب∂ منتها 
→→→وب� اي→→→ن را ك→→ه ش→→→ن→→ي→→د خ→→ود را ب→→ه خ→→ا∑ ان→→→داخ→→ت و م→→ش→→ت→→∂ خ→→→ا∑ از زم→→ي→→ن  ẃح→→→ض→→→رت اي
^ كه خلقم كرد＾،عقل و  ^ تو بود ^ من! آر ^ خدا ب→رداش→ت و در ده→→ان→ش ري→خ→ت و گ→فت: ا
^ خ→→→دا! ت→→و م→→ال− و م→→ن م→→م→→ل→→وك→→م.م→→ال−،ح→→قẃ ه→→→م→ه گ→ون→ه  ^ ا ه→→وش و چ→→ش→→م و گ→→وش→→م داد＾.آر

^ تو محتاج رحمت و غفرانم.  ^ خود پشيمانم.از سو تصرẃف در مل− خود دارد.از گفته
چون به مقام رضا آمد و يكجا تسليم امر خدا شد، از جانب خدا فرمان رسيد: 

�؛۱   ẁراب џش џو ẁد ґبار ẁل џسџتẂغẀهذا م џ−ґل Ẃج ґرґب ẂضẀك ẂرẀا�
 ^ ^ آب→→→→→∂ م→→→→→∂ج→→→→وش→→→→د ك→→→→ه ه→→→→م ب→→→را ^ خ→→→→ود را ب→→→→ه زم→→→→ي→→→→ن ب→→→→ك→→→→وب! چ→→→→ش→→→→م→→→→ه «اي→→→→ن→→→→− پ→→→→→ا

^ نوشيدنت گواراست».  ^ تنت مناسب است و هم برا شستشو
^ آب سرد و زالل∂ از زمين جوشيد! بدنش را در آن شستشو  پ→ا ب→ه زم→ين كوبيد و چشمه
داد. ش→→اداب→∂ و ط→راوت و زيب→→اي→∂ را از س→ر گ→رف→ت.ظ→→اه→ر و ب→اطنش غرق در نور و سرور گشت و 

                                                        
^ ص،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۱



 ۲۳۳
 

آن بي→→ابان خش− تبديل به گلزار و گلستان شد!اموال و اوالد از دست رفتهاش دو چندان به او 
برگردانده شد كه در قرآن آمده است: 

�؛۱   ґبابẂل Ẃاأل ∂ґولẀ ґال Ẅ^ كẂر ґذ џا وￍن ґم Ґ↨џم Ẃح џر ẂمẀهџعџم ẂمẀهџلẂث ґم џو ẀهџلẂأه Ẁهџنا لẂبџه џو џو�
«م→→ا خ→ان→وادهاش را ب→→ه او ب→خ→ش→ي→دي→→م و ه→م→ان→ند آنها را با آنها به او داديم تا رحمت∂ از 

^ انديشمندان»!۲  ^ برا ر ẃما باشد و هم تذك ^ سو
^ م→→→ردم م→→→∂گ→→وي→→ي→→→م ت→→ا ص→→اح→→→ب→→ان ع→→ق→→ل و  →→→ه و داس→→→→ت→→→ان رح→→→م→→→ت و ع→→→→ن→→→اي→→→ت خ→→→ود را ب→→→را ẃم→→→ا ق→→→ص
ẃ→→→باالس→→ب→→→اب را  ẃ→→→ه پ→→→ي→→→دا ك→→→ن→→→→ن→→د و چ→→→ش→→م خ→→ود را ف→→→ق→→ط ب→→→ه اس→→ب→→→اب ط→→ب→→ي→→→ع→→ت ن→→→دوزن→→د و م→→س→→ب دراي→→→→ت،ت→→→ن→→→ب
^ و ش→→ف→→ا ق→→رار م→→→∂ده→→د،  ^ ب→→ي→→م→→ار ع→→ل→→ي→→→ل را م→→ن→→ش→→→أ پ→→ي→→→داي→→→ش ب→→ه→→ب→→ود ن→→→ادي→→→ده ن→→→→گ→→→ي→→→رن→→→د!آن ك→→→→س ك→→→ه پ→→→ا
^ ت→→→م→→اس م→→→∂ده→→د و  ^ ب→→ن→→→∂ اس→→رائ→→ي→→ل را ب→→ا ب→→→دن ان→→س→→→ان م→→ردها ك→→→ي→→→س→→→→ت؟آن ك→→س ك→→→ه دم گ→→→او م→→رده
ت م∂كند و از مرده، زنده بيرون م∂آورد!!  ẃمرده را زنده م∂كند كيست؟ از مرض، توليد صح

...�؛۳  ґلẂيￍالل ∂ґف џهارￍالن ẀجґولẀي џو ґهارￍالن ∂ґف џلẂيￍالل ẀجґولẀي...�
...�؛℮  ґẃ∂ џحẂال џن ґم џتґẃ ي џمẂال Ẁج ґر ẂخẀي џو ґتґẃ ي џمẂال џن ґم ￍ∂ џحẂال Ẁج ґر ẂخẀي...�

  Ｑ؛� џونẀلґق Ẃعџت ẂمẀكￍل џعџل ґهґآيات ẂمẀيك ґرẀي...�
صبر بر اطاعت امر امام� 

ث→→ي→→→ن م→→ع→→روف و از ب→→زرگ→→واران→→∂ اس→→→ت ك→→→ه م→→ورد  ẃد ب→→→→ن م→→→س→→ل→→م از روات و م→→ح→→د→→→ ẃج→→→ن→→→→اب م→→→ح→→→م
ل→→→→→→→ط→→→→→→→ف و ع→→→→→→→→ن→→→→→→→اي→→→→→→→ت خ→→→→→→→→اصẃ ح→→→→→→→ض→→→→→→رت ام→→→→→→ام باق→→→→→→ر و ح→→→→→→ض→→→→→→رت ام→→→→→→ام ص→→→→→→ادق�ب→→→→→→وده اس→→→→→→ت.او در 

ص بود.در مدينه خدمت حضرت امام باقر�مشرẃف شد.  ẃكوفه،ثروتمند و متشخ
امام�ي− جمله فرمود: 

مẃد)؛  џحẀيا م Ẃع џواضџت)
د! تواضع كن».  ẃمحم»

                                                        
ـ همان،آيه＾℮۳.  ۱

ـ تفسير الميزان،جلد۱۷،صفحه＾۲۲Ｑ و بحاراالنوار،جلد۱۲،صفحه＾۳℮۳.  ۲
^ حج،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ۳

^ يونس،آيه＾۳۱.  ـ سوره ℮
^ بقره،آيه＾۷۳.  ـ سوره Ｑ



 ۲۳℮
 

وق→→ت→→∂ ب→→ه ك→→وف→→ه ب→→رگ→→ش→ت،ي→→− س→→ب→د ب→زرگ خ→رم→ا ب→ا ي→− ت→رازو خ→ري→→د و رف→→ت ك→→ن→ار م→سج→→د 
كوفه نشست و شروع به خرما فروختن كرد! 

ب كردند كه چگونه اين مرد كه از اعيان و اشراف كوفه است،  ẃمردم جمع شدند و تعج
 ^ آم→ده خ→رم→اف→روش→∂ م→∂كن→→د؟!ف→اميل و افراد خانوادهاش آمدند و گفتند:تو با اين كارت آبرو
^ من امر كرده تواضع كنم.تواضع من اين است.به  م→ا را ب→رد＾!چ→را چ→→ن→ي→ن م→→∂كن→→∂؟گف→→ت:موال
→→ن→→→د: ح→→اال ك→→→ه م→→→∂خ→→واه→→→∂ ك→→اس→→ب→∂ كن→→∂،پ→س ب→→ي→ا آسي→→اب→ان→→∂ ك→ن.از م→ردم گ→→ن→دم ب→خ→ر و آرد  او گ→→ف→→ت

ان�.۱  ẃح џتو مناسبتر است.او قبول كرد و معروف شد به ط ^ كن و بفروش.اين برا
→→ل  ẃخ→→ود را ت→→ح→→م ^ ^ اط→→→اع→→ت ام→→ر م→→وال اي→→→ن از م→→→ص→→→→ادي→→→ق ص→→→ب→→→ر ب→→→ر ط→→→اع→→→→ت اس→→→ت ك→→→ه دش→→→وار

كرد.چون صبر بر سه قسم است: صبر در مصيبت،صبر بر طاعت و صبر از معصيت. 
تصميم قاطع عل∂بن اب∂ حمزه در اطاعت از امر امام� 

ب→→ناب→→∂ح→م→زه ك→ه از اص→→ح→اب  ẃ∂→ام، م→→ن→→س→→→وب ب→→ه ح→→ض→→رت ام→→→ام ص→→→ادق�اس→ت.از ع→ل→→ ẃاي→→ن اي
آن حضرت است روايت شده است: 

ه منش∂  ẃبن∂امي ^ ^ در دستگاه حكومت غاصبانه ^ متماد م→→ن دوس→→ت∂ داشتم كه سالها
^ ن→→زد م→→ن آم→→د و گ→→ف→→ت: م→→ن اح→→ساس  ^ ب→→ه دس→→ت آورده ب→→ود.روز ب→→ود و از اي→→ن راه،ث→→روت س→→رش→→ار
^ وجود مرا  ^ سراپا ت ع→→م→→رم ب→→ه ت→→باه∂ گذشته و ظلمت و تاريك∂ وحشتبار ẃم→→∂ك→→ن→→م اي→→ن م→→د
گرفته است و م∂خواهم از در توبه و اصالح وضع و حالم درآيم.اگر ممكن است از حضرت 

امام صادق�برايم وقت مالقات∂ بگير كه شرفياب حضورش گردم و راه نجات∂ بيابم. 
من از امام� وقت گرفتم؛با هم شرفياب شديم. 

^ م→→ن! م→→ن ت→→اك→→ن→→ون از ص→راط م→س→ت→ق→ي→م ح→ق م→ن→ح→رف ب→وده و خ→ودم را ب→ه  ^ م→→وال او گ→→ف→→ت: ا
ت→→ب→اه→∂ ك→→ش→ي→دهام و ال→→ح→ال پ→شي→→م→ان ش→→ده و آم→دهام از شم→→ا است→→م→داد ك→ن→م ت→→ا دس→ت→م را ب→گ→ي→ري→→د و از 

بدبخت∂ نجاتم بدهيد. 
^ ن→→ش→ان دادن ب→زرگ→∂ گن→→اه→ش او را توبيخ كرد و فرمود:اين امثال شماها  ام→ام�ابت→→دا ب→را

                                                        
ان: آسيابان.  ẃطح �

ـ بحاراالنوار،جلد۷Ｑ،صفحه＾۱۲۱.  ۱
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ẃ→→ار، آن→ه→ا را ت→ق→وي→→ت م→∂كنيد!يك∂  ه→س→تي→→د ك→→ه ب→→ا ن→زدي→→− ك→ردن خ→ودت→ان ب→→ه دست→→گ→اه ح→اك→→م→ان ج→ب
م→→∂ م→ال→→ي→ات ج→م→ع ك→ن و...در ن→ت→ي→ج→ه آن→→ه→ا را م→س→لẃ→→ط ب→ر  ẃس→→رب→→از و س→→و ^ م→→ن→→ش→→∂ آن→→→ه→→ا م→→→∂ش→→ود،دي→→گ→→ر
م→ردم م∂ك→ني→د.م→رد با سرافكندگ∂ تمام عرض كرد: اكنون م∂فرماييد چه كنم؟امام�فرمود: 

^ همين آمدهام.  ^ يابن رسول اهللا! برا اگر راه نشانت بدهم م∂پذير＾؟عرض كرد: آر
^ و ت→→→م→→→ام ام→→→وال→→→→∂ ك→→→→ه  ^ ب→→→ي→→→رون ب→→→رو ^ ك→→→→ه ب→→→→ه دس→→→→ت آوردها ف→→→→رم→→→→ود: ب→→→→اي→→→→→د از اي→→→→ن زن→→→→دگ→→→→→∂ا
ت→→→→→اك→→→→→ن→→→→→ون در دس→→→→→ت ت→→→→→وس→→→→→ت و م→→→→→ال م→→→→→ردم ب→→→→→وده اس→→→→→ت؛ب→→→→→ه ص→→→→→→اح→→→→→→ب→→→→→ان→→→→→ش→→→→→ان ب→→→→→رس→→→→→ان→→→→→∂ و اگ→→→→ر آن→→→→ه→→→→→ا را 
د م∂شوم خدا تو را بيامرزد  ẃن→م→∂ش→ن→اس→∂، از ط→رف آن→ها صدقه بده∂. اگر چنين كن∂، من متعه

و از بهشتيان قرارت دهد. 
ترجيح خا∑ نشين∂ بر كاخ نشين∂! 

در روايت آمده كه مرد وقت∂ اين سخن را از امام� شنيد،سر به پايين انداخت و به فكر 
فرو رفت و فكرش طوالن∂ شد.(طبيع∂ است كه تصميم گرفتن بر چنين كار＾، بسيار دشوار 
اس→→→→ت! از ك→→→→اخن→→→→ش→→→→ي→→→→ن→→→→∂ ب→→→→ه خ→→→ا∑ن→→→ش→→→ي→→→ن→→→∂ اف→→→ت→→→ادن اس→→→ت و از دوس→→→ت و دش→→→م→→→ن م→→→الم→→→ت و س→→→رزن→→→ش 

شنيدن.)ول∂ سرانجام توفيق اله∂ نصيبش شد و سر برداشت و با قاطعيẃت عرض نمود: 
)؛  џ∑داґف ẀتẂل ґع Ẁج ẀتẂلџعџد فџق)

^ من قربانت شوم».  «تصميم گرفتم موال
اي→ن را گف→→ت و از ج→ا ب→رخ→اس→ت.ع→ل→∂ẃ ب→ن اب→∂ ح→م→زه م→∂گ→وي→د، ب→ا ه→م ب→→ه ك→وف→ه ب→رگ→ش→ت→ي→م.او 
 ^ ب→ن→ا ك→رد ت→دري→→ج→اҐ از زن→دگ→→∂ ب→ي→رون آمدن و اموال مردم را به صاحبانشان رد كردن.پس از چند
^ دارم.رف→ت→م دي→دم م→ردان→ه ع→م→ل ك→رده و طبق دستور  ك→س→∂ را دن→→ب→ال م→ن ف→رس→ت→اد ك→ه ب→ي→ا ب→ا ت→و ك→ار
ẃ→∂ ل→→ب→اس تنش را هم داده  ام→ام� واق→ع→اҐ از زن→دگ→∂ بي→→رون آم→ده و ه→ر چ→→ه داش→ت→ه ب→ه م→ردم داده،ح→ت
 ^ اس→ت.م→ن از دوست→→ان پ→ول→∂ ج→م→ع ك→ردم،ل→→ب→اس و وس→اي→ل زن→دگ→∂ ب→راي→ش ف→راه→م ك→ردم و سرمايه

كسب∂ هم به او دادم.مشغول كسب و كار حالل شد. 
چند ماه∂ گذشت. ديدم كس∂ را فرستاده كه از من عيادت∂ كن.فهميدم مريض شده،به 
^ ك→→ن→→ار ب→→س→→ت→→رش ب→→ودم ك→→ه ب→→ه ح→→ال  ت ك→→رد.روز ẃدي→→→دارش رف→→→ت→→م.پ→→س از چ→→ن→→د روز ب→→ي→→م→→ار＾اش ش→→د
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احتضار افتاد؛لحظات∂ در حال اغماء بود.ناگهان چشمش را باز كرد و با خوشحال∂ گفت: 
)؛  џ−Ẁب ґصاح ґاهللا џو ∂ґل Ẅ∂џف џو ∂ґلџيا ع)

«عل∂! به خدا قسم مواليت به وعدهاش وفا كرد». 
اين را گفت و چشم بر هم نهاد و جان سپرد.تجهيزش كرديم. 

م→وس→م ح→جẃ رس→ي→د. در م→→دينه خدمت امام صادق�رفتم.امام� تا چشمش به من افتاد 
فرمود: 

)؛  џ−ґب ґصاحґل ґاهللا џنا وẂيџف џو ∂ґلџيا ع)
^ رفيقت به وعده وفا كرديم».  «عل∂! به خدا قسم درباره

^ من!قربانت شوم به خدا قسم خودش هم موقع مرگش  ^ م→وال ^ ا گ→ف→ت→م: راس→→ت ف→رم→ود
به من گفت: آقا به وعدهاش وفا كرد!!۱ 

اللẃهمẃ صلẃ عل∂ موالنا جعفربن محمẃد الصادق؛ 
اللẃهمẃ صلẃ عليه و عل∂ آبائه الطẃاهرين و ابنائه المعصومين؛ 

→ل لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ґẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل
امرنا خيراҐ؛ 

 
        

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷℮،صفحه＾۳۸۳.  ۱
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 ￍ≈ ґوا م→→→→Ẁق→→→џف→→→Ẃأن џو џ↕ال→→→ ￍوا ال→→→ص→→→Ẁأق→→→ام џو Ẃم→→→ґ ґẃ╪ џر ґه→→→ Ẃج џو џغ→→→اء→→→ ґت→→→Ẃوا اب Ẁ џ□→→→→ џص џي→→→ن ґذ→→→→ￍال џ۲۲   و
 џﾶ→→Ẃق→ Ẁع Ẃم→Ẁ џ≠ џ−→→ґول→→ئẀا џ↨→→џئ→→ ґẃي→→ ￍال→→→س ґ↨→→→џن→→ џس→→џ Ẃ▲ا→→ ґب џن Ẁؤ џر Ẃد→→ џي џو Ґ↨→→џي→→ ґالن→→ џع џا و ￎر→→ ґس Ẃم→→ Ẁن→→اه→→Ẃق џز џر

 ۳۹۱ ґار ￍالد
^ پ→→روردگ→→ارش→→ان ص→→ب→→ر م→→∂ك→ن→ن→د و ن→م→از را ب→رپ→ا م∂دارن→د و از  ^ ج→→ل→→ب رض→→ا � و آن→→ان ك→→ه ب→→را
→ئ→آت را ب→ا ح→س→ن→ات از ب→ي→ن  ẃدادهاي→→م در پ→→ن→→ه→→ان و آش→→ك→→ار ان→→ف→→اق م→→∂ك→→ن→→ن→→د و س→ي ^ آنچ→→ه ب→→ه آن→→ه→→ا روز

^ آخرت از آنґ آنهاست.  م∂برند پايان ني− سرا
^ اولواااللباب در قرآن كريم  شاخصهها

خ→→→→→→→داون→→→→→→→→د ح→→→→→→→ك→→→→→→→ي→→→→→→→م، از ع→→→→→→→→ال→→→→→→→م→→→→→→→→ان ب→→→→→→→ه ح→→→→→→ق ب→→→→→→ودن ق→→→→→→رآن ت→→→→→→→ع→→→→→→ب→→→→→→ي→→→→→→ر ب→→→→→→→ه�اول→→→→→→وااالل→→→→→→ب→→→→→→→اب� ن→→→→→→م→→→→→→وده 
^ وجود انسان را م∂شناسند  اس→ت.خ→ردم→ن→دان→∂ ك→ه در ه→ويẃ→→ت انس→→ان م→→∂ان→دي→شند و مبدأ و منتها
^ خ→داس→ت و در اي→ن  ^ ب→→زرگ ب→→ه ع→→ن→→وان ل→→ق→ا ^ م→→ق→→→ص→→د و م→→∂ف→→ه→→م→→ن→→د ك→→ه در ح→→ال ح→→رك→→ت ب→→ه س→→و
^ سير هم از طرف خالق انسان تنظيم  →→∂ دارد و اي→ن ب→رن→ام→→ه ẃس→ي→ر خ→اص ^ م→س→ي→ر، اح→→ت→ي→اج ب→ه ب→رن→ام→→ه
و ب→ه ن→ام «ق→رآن» از ع→الم باال تنزيل شده و در اين راه آنچه باعث سرعت حركت و يا مانع از آن 
^ اي→→→نه→→→ا را م→→→∂ش→→ن→→اس→→ن→→د و ب→→→ا  اس→→→ت، در اي→→→ن ب→→→رن→→→ام→→→ه ن→→→→ش→→→ان داده ش→→→ده اس→→→ت. �اول→→→وااالل→→→ب→→→→اب� ه→→→م→→→ه

^ مقصد پيش م∂روند.  آرامش و امنيẃت خاطر به سو
س→پ→س خ→داون→→د ح→ك→ي→م، ع→→الي→م و ش→اخص→→هه→اي→∂ از�اول→واااللب→→اب� نشان م∂دهد تا ما، هم 
^ از وظايف،زندگ∂ نكنيم و  خ→ودمان را با اين عاليم منطبق سازيم و در حال غفلت و ب∂خبر

عيان كاذب را نخوريم.آن عاليم و شاخصهها عبارتند از:  ẃهم مردم را شناخته و فريب مد
. وف→→→→ادار م→→→→→ان→→→→→دن ن→→→→→س→→→→ب→→→ت ب→→→ه ع→→→→ه→→→د و پ→→→ي→→→→م→→→ان→→→∂ ك→→→ه خ→→→→دا در ع→→→→ال→→→م ف→→→ط→→→رت و ع→→→ق→→→→ل و ش→→→رع از  ۱

بندگان خود گرفته كه خدا را عبادت كنند و از شيطان اطاعت ننمايند! 
                                                        

^ رعد،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
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۲. پ→→→→ي→→→→ون→→→→ده→→→→اي→→→→∂ را ك→→→→→ه خ→→→→دا ام→→→→ر ب→→→→ه ب→→→→رق→→→→رار داش→→→→ت→→→→ن آن→→→→→ه→→→→ا ك→→→→رده اس→→→→ت؛ ب→→→→رق→→→→رار دارن→→→→د!چ→→→→ون 
ع→ال→م،ع→ال→→م ارت→ب→اط→→ات اس→→ت و ان→→سان نم∂تواند از همه چيز جدا شود و تنها زندگ∂ كند. احتياج 
^ از آنها  ب→ه زمين و آب و هوا و نور و ديگر وسايل حيات و افراد همنوع خود دارد كه با بسيار
 ^ ^ گ→→→زي→→ن→→د.از م→→→ن→→ادي→→→ان ش→→ه→→وت و غ→→ف→→ل→→→ت دور ^ از آن→→ه→→→ا ن→→ي→→ز ب→→اي→→د دور ب→→→اي→→→د ب→→→→پ→→→ي→→→ون→→دد و از ب→→س→→→ي→→ار

جسته و به مناديان تقوا و فضيلت بپيوندد. 
۳. خشيت از پروردگارشان دارند! 

℮. از �سوءالحساب� روز جزا م∂ترسند! 
�؛  Ẃم ґهґẃ ب џر ґه Ẃج џو џغاءґتẂوا اب Ẁرџب џص џين ґذￍال џو�.Ｑ

 ^ ^ پ→روردگ→→ارش→ان ص→ب→ر م∂كنند و گفتيم معنا ^ ج→ل→ب رض→ا آنه→ا، ك→س→ان→∂ ه→س→ت→ن→د ك→ه ب→را
ل  ẃف و ركود نيست؛صبر در واقع حركت توأم با تحمẃو توق ^ ص→ب→ر، س→ك→ون و ان→زوا و گ→وش→هگ→ير
→→ف و س→ك→ون.م→نت→→ه→ا در  ẃس→→خ→→ت→→∂ه→→ا و دش→→وار＾ه→→اس→→ت!زي→→را ع→→ال→→م،ع→→→ال→→م ح→→رك→→→ت اس→→ت ن→→ه ع→→→ال→→م ت→→وق
^ ج→ز  م→→→وان→→ع و م→شك→→الت ن→ي→ز م→→∂ب→→اش→→د و ل→→ذا انس→→ان، چ→ارها م� ب→ا  Ẁص→→اد→→џ و ت →م�  Ẁزاح→џ ع→→ي→→ن ح→ال،ع→ال→م ت

^ با موانع سر راه خود ندارد.  مبارزه
صابر حقيق∂ كيست؟ 

ان→→س→ان ص→→اب→ر آن ني→→س→ت ك→ه وق→ت→∂ با شدائد و مشكالت در زندگ∂ مواجه شد؛ توقẃف كند 
ي→→ا ب→→ه ع→→ق→→→ب ب→→رگ→→ردد!ب→→ل→→ك→→ه ب→→→اي→→د اب→→→ت→→دا ب→→→ه ت→→ش→→خ→→ي→→ص وظ→→ي→→ف→→ه در ش→→راي→→→ط م→→خ→→ت→→ل→→→ف ب→→پ→→ردازد و آنگ→→اه 
اس→تقامت از خود نشان داده و همچون كوه محكم بايستد و شدائد را از خود دور سازد و پيش 

ẃه با اين شاخص بارز كه:  برود. �اولواااللباب� از ديدگاه قرآن چنينند. البت
�؛  Ẃم ґهґẃ ب џر ґه Ẃج џو џغاءґتẂوا اب Ẁرџب џص�

� و ت→→ح→→ص→→ي→→→ل رض→→→ا و ج→→ل→→→ب ع→→ن→→→اي→→ت  ẃص→→→ب→→→ر و اس→→→ت→→→ق→→ام→→ت→→→ش→→ان ت→→→ن→→ه→→ا �اب→→ت→→غ→→→اء وج→→→ه رب ^ ان→→→گ→→→ي→→→زه
^ هستند كه استقامت در شؤون مختلف زندگ∂ از خود نشان  پ→روردگ→ارش→ان اس→ت.اف→راد بس→→يار
^ استقامت  ^ نفسان∂ يا خلق∂ آنها را وادار به ارائه ^ اله∂ ندارند! انگيزهها ا انگيزه ẃم→∂دهند ام

                                                        
� تزاحم: مزاحم يكديگر بودن. 

� تصادم: برخورد با يكديگر داشتن. 
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ـ در سعادت جاودان∂  ـ ارزش∂ ندارد و ثمربخش  ـ از نظر قرآن  م→∂كند و اين صبر و استقامت 
^ گ→ش→ت→ن. �وج→→ه�ي→ع→ن∂ رو و صورت.  ـ نم→→∂ب→اش→→د.�ابت→→غ→اء�يع→→ن→∂ ط→ل→ب ك→ردن و دنب→→ال چ→ي→ز ان→→س→ان 

^ بدن انسان، وجه و صورت انسان است.  بارزترين عضو از اعضا
مقصود از "وجه اهللا" 

د به ميان آمده است.مثالҐ فرموده:  ẃدر قرآن كريم سخن از وجه خدا در موارد متعد
...�؛۱  Ẁهџه Ẃج џو ẃإال ẁ−ґء＃ هال Ẃ∂ џش لẀك...�

«...همه چيز جز وجه خدا نابود است...»! 
�؛۲   ґرامẂك Ẃاإل џو ґالل џجẂوال Ẁذ џ−ґẃب џر Ẁه Ẃج џو Ẅ∂قẂبџي џو � لџيẂها فان＃ џع Ẃنџم لẀك�

^ زم→ين است، فان∂ است جز وجه پروردگار ذوالجالل و االكرام  «ه→→ر چ→ه ك→ه رو
كه باق∂ است». 

^ منحصر خود را به مستمندان م∂دادند م∂گفتند:  اهل بيت رسالت�كه غذا
...�؛۳  ґاهللا ґه Ẃجџوґل ẂمẀكẀم ґعẂطẀما نￍإن�

^ نم∂باشيم...».  «ما از اين انفاق خود، جز وجه خدا طالب چيز
ه از داش→ت→ن وج→→ه و ص→ورت ج→سم→→ان→∂ است! مقصود از وجه خدا، ذات  ẃح→ال، خ→→دا ك→ه م→ن→ز
 ^ اق→دس و رضا و لطف و عنايت مخصوص اوست! و چون صورت انسان، مظهر خشم و رضا
ẃه  ^ خ→→دا» ن→ي→ز تع→→بير به وجه خدا شده است(البت اوس→ت،(اح→ت→م→االҐ)از اي→ن ل→ح→اظ، از «ل→→ط→ف و رض→→ا

^ هم بيان كردهاند).اگر امامان�فرمودهاند:  ^ لطيفتر صاحبان معرفت، معنا
جهẀ اهللا)؛℮  џو Ẁن Ẃحџن)

«ما وجه خدا هستيم». 
^ م→→ا  ^ خ→→ش→→م خ→→→دا و رض→→→ا ^ خ→→→→دا ه→→→س→→→ت→→→ي→→→م!خ→→→ش→→→م م→→→ا ن→→→→م→→→اي→→→ن→→→→ده ي→→→ع→→→ن→→→∂ م→→→ظ→→→ه→→→ر خ→→→ش→→→م و رض→→→ا

                                                        
^ قصص،آيه＾۸۸ .  ـ سوره ۱

^ رحمن،آيات⅛۲و۲۷.  ـ سوره ۲
^ انسان،آيه＾۹.  ـ سوره ۳

ـ بحاراالنوار،جلد℮۲،صفحه＾۱۹۲.  ℮
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^ خداست.  كاشف از رضا
در حديث آمده: 

مџ↨џ وџ يџرض∂Ẅ لґرґضاها)؛۱  ґفاط ґب џضџغґل Ẁب џغضџي џاهللا ￍنґا)
^ او راض∂ م∂شود»!  «خدا، با خشم فاطمه خشم م∂كند و با رضا

ل سخت∂ها؛ آن  ẃح→اص→ل آن ك→→ه: از ج→→م→ل→ه ش→→اخص→→هه→ا＾�اول→→واااللب→→اب� ص→بر است و تحم
 ^ ^ و رض→→ا ^ ك→→ه ان→→گ→→ي→→زهاش اب→→ت→→→غ→→اء وج→→→ه ال→→رẃب اس→→→ت و ص→→رف→→اҐ ب→→ه دس→→ت آوردن خ→→ش→→ن→→ود ه→→→م ص→→→ب→→ر

خدا. 
اقسام صبر 

در روايات آمده است: 
 ґن→→ џع ẁر→→Ẃب→→ џص џو ґ↨→→ џاع→→→ￍال→→→ط ∂→→→џل→→→ џع ẁر→→→Ẃب→→→ џص џو ґ↨→→→џي→→→ب→→→ ґص→→→ Ẁم→→→Ẃال џد→→→Ẃن→→→ ґع ẁر→→→Ẃب→→→ џص ẁ↨→→→џالث→→→џث Ẁر→→→Ẃب→→→ ￍل→→→صџا)

)؛۲  ґ↨џي ґصẂعџمẂال
ـ ص→→→→→ب→→→→ر از  ـ ص→→→→→ب→→→→→→ر ب→→→→→→ر ط→→→→اع→→→→ت.۳ ـ ص→→→→→ب→→→→→→ر در م→→→→→ص→→→→→→ي→→→→→ب→→→→→ت.۲ «ص→→→→→ب→→→→→→ر س→→→→→ه گ→→→→→ون→→→→→ه اس→→→→→ت:۱

معصيت». 
^ و مرگ  ^ و بيماردار ^ پيش م∂آيد. از فقر و بيمار در زن→دگ→∂، ح→وادث تلخ و ناگوار
ع→→زي→→زان ك→→ه آدم→→∂، س→→خ→ت ت→ح→ت ف→ش→ار ج→س→م→∂ و روح→∂ ق→رار م→→∂گ→ي→رد. در اي→ن م→وق→ع اس→ت ك→ه 
^ خدا، به انسان آرامش م∂دهد و از عمق جان م∂گويد:  ايمان به خدا و تقديرات حكيمانه

�؛۳   џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍإن...�
^ او باز م∂گرديم».  «...ما مل− خداييم؛از او نشأت گرفته و به سو

او ح→→قẃ ه→م→ه گ→ون→ه ت→ص→رẃف در م→→ل→− خ→ود دارد! از اي→ن روس→ت ك→ه ان→→س→ان م→ؤم→ن ب→ه ع→دل و 
ل  ẃح→ك→م→ت خ→دا، هن→→گ→ام ه→ج→وم م→ص→ائ→ب گ→ون→اگ→ون، هي→→چگ→→اه خ→ود را ن→م∂بازد و جز صبر و تحم
^ كه حاك∂ از نارضاي∂ از تقدير خدا باشد به زبان  ب→ار س→→نگين از خود نشان نم∂دهد و گفتار

                                                        
ـ همان،جلد۳℮،صفحه＾۱۹.  ۱
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۹۱.  ۲
 .۱Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳
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^ ع→→واط→→ف ان→→→س→→ان→→∂ اس→→ت،  ẃ→→→ه ان→→→→دوه→→→گ→→ي→→ن ب→→ودن و اح→→→ي→→ان→→اҐ اش→→→− ري→→خ→→ت→→ن ك→→ه الزم→→→ه ن→→→م→→→∂آورد.ال→→→ب→→→ت
^ ان→→→س→→ان  ^ خ→→دا دادن ن→→→دارد!آخ→→→ر آن→→چ→→→ه ك→→→ه در درون س→→ي→→ن→→→ه ه→→→ي→→→چگ→→→ون→→→ه م→→→ن→→→اف→→→ات→→∂ ب→→ا رض→→ا ب→→→ه ق→→ض→→→ا
ẃ→ت اس→ت ك→ه  ^ ع→→اط→ف→ه و ك→ان→ون م→ح→ب م→→∂ت→→پ→→د، ق→→ل→→ب اس→→ت؛آه→→ن و پ→→والد و چ→→→دن ك→→ه ن→→ي→→س→→ت! دارا
^ ق→→→ه→→→ر＾اش، ان→→→دوه→→→ن→→→→ا∑ گ→→→ش→→→ت→→→→ن در ف→→→راق م→→→ح→→→ب→→→وب و گ→→→→ري→→→س→→→ت→→→ن اس→→→ت.آي→→→→ا از رس→→→ول اهللا  الزم→→→→ه
^ خ→دا س→راغ داري→د؟!او ك→→ن→ار جس→→د ب→→∂روح ك→ود∑ ۱۸م→→اه→→هاش  اع→→ظ→→م�راض→→∂ت→→ر ب→→ه ق→→ض→→ا
اب→→راه→→ي→→م ن→→→ش→→س→→ت→→ه ب→→ود و اش→→− م→→→∂ري→→خ→→ت.اص→→ح→→اب ع→→رض ك→→ردن→→→د: ي→→ا رس→→ول اهللا!ش→→م→→→ا م→→ا را ام→→ر ب→→ه 

صبر م∂كرديد،اين− خودتان اينگونه ناراحتيد؟فرمود: 
)؛۱  ￍبￍالر Ẁط ґخ ẂسẀما ي ẀولẀقџال ن џو Ẁعџم Ẃدџت ẀنẂي џعẂال џو Ẁن џز Ẃحџي ẀبẂلџلقџا)

ق→→ل→→ب، م→ح→زون م→→∂ش→ود و چش→→م م→→∂گ→ري→د، ول→→∂ س→خن→→∂ نم→→∂گ→ويي→→م ك→ه خ→دا را ب→→ه  »
خشم آورد». 

ẃ→→→ت ق→→ل→ب→∂ ن→→دارد!اي→→ن ص→ب→ر در م→ص→ي→ب→ت  ^ خ→→→دا دادن،م→→→ن→→اف→→→ات ب→→ا ع→→اط→→ف→→ه و م→→ح→→ب رض→→ا ب→→→ه ق→→ض→→ا
م، صبر بر طاعت كه مشكلتر از صبر در مصيبت است.   ẃاست و دو

ثواب برتر صبر از معصيت 
م ص→→→→ب→→→→ر از م→→→→ع→→→→ص→→→→ي→→→→ت ك→→→→ه ب→→→→ه م→→→رات→→→ب دش→→→وارت→→→ر از ص→→→ب→→→ر ب→→→ر ط→→→اع→→→ت و ص→→→ب→→→ر در م→→→ص→→→ي→→→ب→→→→ت  ẃس→→→→و
^ وج→ود آدم م→→∂پ→يچ→→د و آدم→∂  ^ م→→ع→→ص→→ي→→ت ك→→ه پ→ي→ش آي→د،ت→وف→ان شه→→وت در ف→ض→ا اس→→ت.ص→→ح→→ن→→→ه
^ ت→→→→ن→→→→→دب→→→→→اد م→→→→→∂اف→→→→ت→→→→→د.در اي→→→→ن م→→→وق→→→ع اس→→→ت ك→→→ه ص→→→ب→→→ر و ش→→→ك→→→ي→→→ب→→→اي→→→∂ و  ه→→→→م→→→→چ→→→→ون پ→→→→ر ك→→→→→اه→→→→∂ ب→→→→→ه ده→→→→ان→→→→→ه
 Ґاز اق→→→دام ب→→ه ارت→→ك→→اب گ→→→ن→→اه، ب→→س→→∂ دش→→→وارت→→ر از ص→→ب→→ر ب→→ر م→→ص→→ائ→→ب م→→→∂گ→→ردد و ق→→ه→→را ^ خ→→→وي→→→ش→→ت→→→ندار

^ م∂باشد و لذا از رسولخدا�منقول است كه:  ^ اجر و ثواب بيشتر دارا
 ＃↨џمائ џالثџث Ẁهџل Ẁاهللا џبџتџها كґزائџع ґن Ẃس Ẁحґها ب ￍد Ẁرџي Ẅ∂ￍت џح ґ↨џيب ґصẀمẂال џدẂن ґع џرџب џص Ẃن→ џم→џف)
 џرџب џن صџو م ґض Ẃرџاال ∂џلґا ґماء ￍالس џنẂيџما بџك ↨ џج џر ￍال→د ∂џلґا ґ↨→ џج џر ￍال→د џن→Ẃي→џم→ا ب Ґ↨→ џج џر џد
↨ґ كџما  џج џر ￍالد ∂џلґا ґ↨ џج џر ￍالد џنẂيџما ب Ґ↨ џج џر џد ＃↨џائ→ ґم ￍت→ ґس Ẁه→џل Ẁاهللا џبџت→џك ґ↨→ џاع→ẃال→ط ∂→џل→ џع
 џع Ẃسґت Ẁهџل Ẁاهللا џبџتџك ґ↨→џي ґص Ẃع→ џم→Ẃال ґن џع џرџب→ џن صџم џو ґشẂر џع→Ẃال ∂→џلґا ґرضџاال ґوم→ Ẁخ→Ẁت џن→Ẃي→џب

                                                        
 .۹Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۸۲ ،صفحه ۱



 ۲℮۲
 

 ∂џهџتẂنẀم Ẅ∂џلґا ґض Ẃرџاال ґوم ẀخẀت џنẂيџما بџك ґ↨→ џج џر ￍال→د ∂џلґا ґ↨ џج џر ￍال→د џنẂي→џم→ا ب Ґ↨→ џج џر џد ＃↨→џائ→ ґم
)؛۱  ґشẂرџعẂال

→→ل ن→م→وده و ج→زع  ẃك→→س→→∂ ك→→→ه ب→→→ه ه→→ن→→گ→→ام پ→→ي→→ش آم→→د م→ص→ي→ب→ت، آن را ب→ه ن→ي→ك→وي→→∂ ت→ح→م»
 ^ ^ او م→→∂ن→وي→س→د ك→→ه ف→→اصل→→ه ن→→ك→→ن→→د، خ→→داون→→د س→→ي→ص→د درج→ه از درج→ات ب→ه→ش→ت→∂ ب→را
^ زمي→→ن ت→→ا آس→م→ان اس→ت و ك→س→∂ ك→ه  ^ ب→االت→ر، م→ان→ن→د ف→اصل→→ه ب→→ي→ن ه→ر درج→→ه ب→→ا درج→→ه
^ اط→→→اع→→→ت از ف→→→رم→→→ان خ→→→دا ص→→→→ب→→→ر از خ→→ود ن→→ش→→ان ده→→د،ش→→ش→→ص→→د درج→→ه از درج→→→ات  ب→→→را
^ از طب→→ق→ات  ^ ه→→ر دو درج→ه م→ان→ن→د ف→اصل→→ه ^ او م→→→∂ن→→وي→→س→→ن→→د ك→→ه ف→→اصل→→ه ب→→ه→→ش→→ت→→∂ ب→→را
^ از م→ع→صي→→ت  ^ ع→→رش خ→→داس→→ت! و ك→→س→∂ ك→→ه صب→→ر ب→ر خ→وددار زي→→ري→→→ن زم→→ي→→ن ت→→ا پ→→ا
^ بين  ^ او م∂نويسد كه فاصله ك→ن→د، خ→داون→د ن→ه→ص→د درجه از درجات بهشت∂ برا
^ عرش خداست».  ^ اعال ^ از اعماق زمين تا مرتبه هر دو درجه مانند فاصله

 چنان كه از اين حديث شريف استفاده م∂شود، اجر و ثواب صبر بر طاعت، دو برابر اجر 
صبر در مصيبت و ثواب صبر از معصيت، سه برابر ثواب صبر در مصيبت است. 

∂ كه ما انجام م∂دهيم نم∂باشد  ẃپ→ي→داست كه مقصود از طاعت، اين نماز و روزه و حج
^ كه قرآن نشان م∂دهد كه  ẃ→ه آن نم→→از ^ ن→دارد!!ال→ب→ت زي→را ع→ب→ادات→∂ ك→ه م→ا ان→ج→ام م→∂ده→ي→م دش→وار
^ م→قاومت در روح انسان ايجاد  ...�،۲آن→چ→ن→ان ن→ي→رو ґر→ џك→ Ẃن→ Ẁم→Ẃال џو ґش→→اء Ẃح→ џف→→Ẃال ґن→ џع Ẅ∂→ه→ Ẃن→џ ال↕џ ت �...إن√ ال→ص√
^ گ→ن→اه، از پ→→ا در نم→→∂آي→→د و اط→اع→→ت از ف→رم→ان ن→ف→س  ^ از ص→حن→→هه→→ا م→→∂ك→→ن→→د ك→→ه در ه→→ي→چ ص→حن→→ها

اره و شيطان نم∂نمايد.  ẃام
 ^ ^ اس→ت و ه→م→چ→ن→ي→ن روزها اҐ ك→ار دش→وار ẃروح→∂، ج→د ^ آر＾! ب→→ه دس→→ت آوردن اي→ن ن→ي→رو
^ ام→→س→→→ا∑� از ه→→ر  ك→→→ه ت→→م→→ام اع→→→ض→→ا و ج→→وارح ان→→س→→→ان را از اق→→دام ب→→ه گ→→ن→→اه ب→→از م→→∂دارد و ب→→ل→→ك→→→ه م→→ل→→ك→→→ه
^ ن→→ياز  چ→ه غ→ي→ر خ→داس→→ت در روح انس→→ان ب→→هوج→ود م→→∂آورد، ب→→دي→ه→∂ اس→ت ك→ه ان→ج→ام چ→ن→ي→ن روزها
^ دارد و ب→ه ه→مي→→ن م→نوال است اقدام به عبادت بزرگ  ب→ه ج→→ه→اد و ري→اض→→ت ن→→فس→→ان→∂ ب→→س→ي→ار دش→وار

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۱،صفحه＾۷۷.  ۱

 .℮Ｑ＾عنكبوت،آيه ^ ـ سوره ۲
� امسا∑: خوددار＾. 
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^ عالم قرب  ẃي− گويان به سو ^ و لب ^ از خ→ود دور س→→اخ→ت→ن ت→م→ام تعلẃقات دنيو ح→جẃ ك→ه ب→ه م→عن→→ا
خ→دا رف→ت→ن اس→ت و در ع→رف→ات و م→ش→عرالحرام آن چنان شعور اله∂ به دست آورد كه تمام اموال 
^ دف→→→اع از ح→→→ري→→→→م دي→→→ن، ب→→→ر س→→→ر  ^ ب→→→→∂ارزش ب→→→→ب→→→ي→→→ن→→→د و آن→→→→ه→→→ا را ب→→→را دن→→→→ي→→→→→ا را ه→→→→م→→→→چ→→→→ون س→→→→ن→→→→→گ ري→→→→زهه→→→→ا
 ^ ^ طاغ∂ بر خدا را همچون گوسفند اره ẃزم→ان ب→ك→وب→د و در ق→رب→ان→→گاه منا، نفس ام ^ ط→اغ→وته→→ا
ب و متقرẃب به خدايش، به وطن بازگردد.  ẃبر زمين خوابانده و خونش را بريزد و با جان∂ مهذ
→→ل ان→→ح→→→اء م→ص→ائ→ب س→ن→گي→→ن  ẃاي→→ن ه→→م ب→→س→→→ي→→ار روش→→ن اس→→ت ك→→→ه دش→→وار＾اش ش→→دي→→دت→→ر از ت→→ح→→م
اس→→→ت! و از اي→→→نه→→→→ا دش→→→وارت→→→ر، اط→→→اع→→→ت ف→→رم→→ان خ→→→دا در رع→→→اي→→→ت ح→→ق→→وق ال→→نẃ→→→اس اس→→ت ك→→ه ك→→→مت→→ري→→ن 
اق→→→لẃ رع→→→اي→→ت اف→→راد ي→→−  ẃض→→→→اي→→→ع ن→→→ش→→→ود و اي→→→ن ب→→→→هراس→→→ت→→→∂ ب→→→س→→→→ي→→→ار م→→→ش→→→ك→→→ل اس→→→ت!ح→→→د ^ →→→∂ از اح→→→د ẃح→→→ق
س ك→ه زن و ش→وه→ر از م→رز خ→ود ت→ج→اوز  ẃخ→→ان→→واده ح→→ق→→وق ي→→ك→→→دي→→گ→ر را در م→ح→ور اح→→ك→ام ش→رع مق→→د
ا آيا مرد مسلمان اين حرف را  ẃن→ك→ن→ن→د و ه→ر ي→→− در ص→راط م→س→ت→قيم دين، انجام وظيفه بنمايند.ام
 ^ ^ كه كارها س اس→→الم اين حق را ندار ẃب→ه س→ادگ→∂ م→→∂پ→ذي→ر د ك→→ه بگ→→وي→ي→م، ت→و از ن→ظ→ر دي→ن م→ق→د

^ يا رختشوي∂ كند!  خانهات را به همسرت تحميل كن∂ و از او بخواه∂ كه مثالҐ آشپز
 ^ ẃ→→ت و اخ→→→الق ان→→→س→ان→∂، خ→ودش پ→→ذي→را ب→اش→د، آن ح→س→اب دي→گ→ر ^ م→→ح→→ب ẃ→→→ه او اگ→→→ر از رو ال→→ب→→ت
ف هست∂ كه تمام مايحتاج او را  ẃاس→ت؛ ول→∂ از ل→→ح→اظ ق→→ان→ون ع→→دل ال→ه→∂، ش→ما مرد مسلمان، موظ
^ و از او م→→→ان→→ن→→→د ي→→−  ^ م→→اس→→ت ت→→ا س→→→ي→→اه→→∂ زغ→→ال در دس→→ت→→رس→→ش ب→→گ→→→ذار ب→→ه ق→→ول م→→ع→→روف از س→→ف→→→ي→→د
→→ل م→→ح→→ت→→رم پ→→ذي→→راي→→→∂ ب→→ن→→→م→→اي→→∂! و م→→→∂دان→→ي→→م اي→→ن س→→خ→→ن را اك→→ث→→ر م→→ردان ن→→م→→→∂پ→→→ذي→→رن→→→د و ب→→ه  ẃم→→ج→→ل ^ ب→→ان→→→و
^ زن مسلمان با ايمان!  →ي→ز اع→ت→راض م→→∂كن→→ن→د و از اي→→ن س→و ب→ه زن م→→س→لم→→ان ن→ي→ز ب→گوييم، ا گ→وي→→ن→ده ن
^ وگ→رن→ه تا به  ^ ب→→دون اذن ش→وه→ر، از خ→ان→ه ب→ي→رون ب→رو س اس→→الم ح→ق ن→→دار ẃت→و از دي→دگ→اه دي→ن م→→ق→د
خ→ان→→ه ب→رگ→رد＾؛ م→ورد ل→ع→ن ف→رش→ت→گ→ان خ→دا ق→رار م→→∂گ→ي→ر＾.اي→ن ح→رف آي→→ا م→ورد پ→سن→→د زن مسلمان 
^ م→→در∑  ام→→→روز واق→→→ع م→→→∂ش→→→ود؟ م→→→خ→→→ص→→وص→→اҐ اگ→→ر او خ→→ان→→م درس خ→→وان→→ده و دان→→ش→→→گ→→اه رف→→ت→→ه و دارا
 ∂→→→ ẃدك→→→→ت→→→→را و ش→→→وه→→→رش ه→→→م از ل→→→ح→→→اظ س→→→واد از او پ→→→اي→→→ي→→→→نت→→→ر ب→→→اش→→→د!!اي→→→→ن ح→→→رف از ن→→→ظ→→→ر او اه→→→ان→→→→ت ت→→→ل→→→ق
ل  ẃل آن، از تحم→ ẃم→∂ش→ود و ب→ا ب→∂اعت→→ن→اي→∂ اس→ت→ه→زاآم→ي→ز از ك→→ن→ار آن م→→∂گ→→ذرد و ب→ه راس→ت→∂ ك→→ه ت→ح→م
م→ص→ي→ب→ت م→رگ ع→زي→زان ن→ي→ز ب→راي→ش دش→→وارت→ر م→∂گ→ردد! همان طور كه در حديث خوانديم: صبر 
بر طاعت، دشوارتر از صبر در مصيبت است و لذا ثواب اين نيز بزرگتر از ثواب آن است. 
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^ زن∂ كه به همسر خود وفادار ماند  منزلت واال
اين حديث را نيز بشنويم كه: 

^ از انص→→ار خواست به سفر برود.با زنش عهد كرد تا من  در زم→→ان پ→→ي→ام→ب→ر اك→رم�م→رد
ت  ẃب→رگ→ردم؛ت→و از خ→→ان→ه ب→ي→رون ن→رو.او ه→م اي→ن عه→→د را پ→ذي→رف→ت و س→ف→ر م→رد ط→ول ك→شيد.در اين مد
پ→→→→→→→در زن م→→→→→→→ري→→→→→→→ض ش→→→→→→→د. او ك→→→→→→→س→→→→→→→∂ را خ→→→→→→→دم→→→→→→→ت پ→→→→→→→ي→→→→→→→ام→→→→→→→ب→→→→→→راك→→→→→→رم�ف→→→→→→رس→→→→→→ت→→→→→→اد ك→→→→→→ه پ→→→→→→→درم م→→→→→→ري→→→→→→ض 
ش→→→→→→ده،م→→→→→→∂خ→→→→→→واه→→→→→→م ب→→→→→→ه ع→→→→→→→ي→→→→→→ادت→→→→→→ش ب→→→→→→روم.ش→→→→→→وه→→→→→→رم ب→→→→→→ه س→→→→→ف→→→→→ر رف→→→→→ت→→→→→ه و ب→→→→→ه م→→→→→ن گ→→→→→ف→→→→→ت→→→→→→ه از خ→→→→→→ان→→→→→ه ب→→→→→ي→→→→→→رون 

نروم.م∂فرماييد چه كنم؟رسول اكرم�پيام داد: 
)؛  ґ− џوج џز ∂ґيع ґطџا ґ−ґيتџب ∂ґف ∂ ґسґل Ẃجґا)

«در خانهات بنشين، اطاعت امر شوهرت كن». 
او اط→→→اع→→→ت ك→→→رد و در خ→→→ان→→→ه ن→→→→ش→→س→→ت.پ→→س از چ→→ن→→→د روز ب→→ار دي→→گ→→ر ك→→س→→∂ را خ→→دم→→ت رس→→ول 
ت ي→اف→ت→ه. اج→ازه م→→∂ف→رم→اي→ي→د از او ع→→ي→ادت كن→→م؟باز آن  ẃپ→درم ش→د ^ اك→رم�فرس→ت→اد ك→ه ب→ي→م→ار

حضرت پيام داد: 
)؛  ґ− џوج џز ∂ґيع ґطџا ґ−ґيتџب ∂ґف ∂ ґسґل Ẃجґا)

«در خانهات بنشين، اطاعت امر شوهرت كن». 
م ك→→س→→→∂ را ف→→رس→→ت→→اد ك→→ه: ي→→ا رس→→ول اهللا!پ→→درم از دن→→ي→→→ا رف→→ت؛اج→→→ازه  ẃچ→→→ن→→→د روز گ→→→→ذش→→→ت.ب→→ار س→→و

م∂فرماييد در نماز بر جنازهاش شركت كنم؟باز آن حضرت پيام فرستاد: 
)؛  ґ− џوج џز ∂ґيع ґطџا ґ−ґيتџب ∂ґف ∂ ґسґل Ẃجґا)

«در خانهات بنشين، اطاعت امر شوهرت كن». 
^ آن زن پ→→ي→→→ام ف→رس→ت→اد ك→ه ب→ر اث→ر اي→ن  پ→→س از اي→→ن→→→ك→→ه ج→→→ن→→ازه دف→→ن ش→→→د،رس→→ول اك→→رم�ب→→را
^ و از خ→→→ان→→→→ه ب→→→ي→→→رون ن→→→رف→→→ت→→→∂،خ→→→→دا، ه→→→م گ→→→→ن→→اه→→ان خ→→ودت را  ^ ك→→→→ه در اط→→→اع→→→ت ام→→→ر خ→→→دا ك→→→رد ص→→→ب→→→ر

آمرزيد و هم گناهان پدرت را!!۱ 
عزẃت دنيا و آخرت به سبب اطاعت رسول اهللا� 

                                                        
 .۱℮Ｑ＾ـ بحاراالنوار،جلد۲۲،صفحه ۱



 ۲℮Ｑ
 

→→→→→ل آن ع→→→→→اق→→→→→الن→→→→→ه  ẃش→→→→ي→→→→→ري→→→→→ن دارد، ت→→→→ح→→→→→م ґر→→→→→→џ ح→→→→→→ال، آي→→→→→→ا اي→→→→→→ن ص→→→→→ب→→→→→→ر ت→→→→→ل→→→→→خ→→→→→→∂ ك→→→→→→ه اي→→→→→→نچ→→→→→→ن→→→→→ي→→→→→→ن ب
^ را  ^ ب→→→→رادران و خ→→→→واه→→→ران اي→→م→→→ان→→→∂!اي→→→ن ب→→→اورت→→→ان ب→→ش→→→ود ك→→→ه ش→→م→→→ا ه→→→رگ→→→ز اح→→→د ^ ا ن→→→ي→→→س→→→→ت؟آر
خ→→ي→→→رخ→→→واهت→→→ر و م→→ه→→→رب→→→انت→→→ر از رس→→→ول گ→→→رام→→→∂ خ→→→ال→→→قت→→ان نخ→→واهي→→د ي→→اف→→ت!اگ→→ر ان→→دك→→∂ اي→→ن ت→→لخ→→∂ 
→→ل ك→→ني→→د و پش→→ت پ→→ا ب→→ه تم→→اي→→الت ن→→فس→→ان→→∂ پ→→وچ ان→→در پ→→وچ خ→→ود ب→→زني→→د و  ẃح→→→م→→ ص→→ب→→→ر زودگ→→→ذر را ت
اط→→→اع→→→ت از ف→→→رم→→→ان رس→→→ول اهللا اع→→ظ→→→م�پ→→→در م→→ه→→→رب→→→ان→→ت→→→ان ب→→ن→→م→→→اي→→ي→→→د،ب→→→ه ي→→قي→→ن ع→→زẃت و ع→→ظم→→ت 
^ در آن س→→→→→→→→را را ب→→→→→→→→ه دس→→→→→→→→ت خ→→→→→→→→واه→→→→→→ي→→→→→→→د آورد؛  در اي→→→→→→→→ن س→→→→→→→→را و س→→→→→→→ع→→→→→→→→ادت و خ→→→→→→→→وش→→→→→→→→ب→→→→→→→خ→→→→→→→ت→→→→→→→→∂ اب→→→→→→→→د

نشاءاهللا.  ґا
زنان را گرام∂ نم∂دارند مگر بزرگواران 

^ از زن→→→→→ان و م→→→→→ردان م→→→→→س→→→→→ل→→→→→→م→→→→→ان، اع→→→→→ت→→→→→→ن→→→→→اي→→→→→→∂ ب→→→→→ه ف→→→→→رام→→→→→ي→→→→→ن خ→→→→→دا و  ي→→→→→ال→→→→→→الس→→→→→→ف ك→→→→→→ه ب→→→→→س→→→→→→ي→→→→→ار ول→→→→→∂ 
^ ط→→→اق→→→تف→→→رس→→→ا در  رس→→→ولش� در رع→→→اي→→→ت ح→→→ق→→→وق خ→→→ان→→→→وادگ→→→∂ ن→→→م→→→→∂ك→→→→ن→→→ن→→→د و اذيẃ→→→→ت و آزاره→→→→ا
م→→ح→→ي→→ط خ→→→ان→→واده ن→→س→→ب→→→ت ب→→ه ي→→ك→→→دي→→گ→→ر دارن→→د و اح→→ي→→ان→→اҐ ش→→→ن→ي→ده م→→∂ش→ود ب→→ع→ض→∂ از ش→وه→ران نس→→ب→ت ب→→ه 

زنانشان دستґ زدن دارند!!در صورت∂ كه رسول خدا�فرموده است: 
نها)؛۱  ґم Ẅ∂џولџا ґرب ￍالضґب џوẀه џو ẀهџأتџرẂام Ẁبґر Ẃضџي Ẃنￍم ґم Ẁب ￍجџعџتџا ∂ґẃ (اґن

→→→→→ب م→→→→→∂ك→→→→ن→→→→→م از ك→→→→س→→→→∂ ك→→→→→ه زن→→→→→ش را م→→→→→∂زن→→→→→د و ح→→→→ال آن ك→→→→ه او ب→→→→→ه ك→→→→ت→→→→−  ẃم→→→→ن ت→→→→ع→→→→ج »
خوردن سزاوارتر است تا آن زن». 

)؛  ẁئيمџل ẃالґا ￍنẀهџهانџما ا џو ẁريمџك ẃالґا џساءґẃالن џم џكرџما ا)
«گ→رام→∂ نم→→∂دارد زن→ان را مگر انسان بزرگوار و اهانت نم∂كند آنها را مگر آدم 

پست و فرومايه»! 
حاصل آن كه «صبر بر طاعت» از اركان اساس∂ ايمان است و از صبر در مصيبت دشوارتر 

و ثواب آن نيز دو برابر است و معاالسف در ميان مسلمانان، بسيار كمياب است. 
^ انسان!  ناامن∂ محيط زندگ∂ به سبب ب∂صبر
^ ما امام اميرالمؤمنين�فرموده است:   موال

                                                        
ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾⅛Ｑ۸(نسأ).  ۱
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 џأسџد＃ ال ر→ џس→ џج ∂→ґف џر→Ẃي→ џال خ џو ґد→→ џس→→ џج→→→Ẃال џن→→ ґم ґأسￍال→→ر→→→џك ґان→→ џي→→→م ґ Ẃاإل џن→→ ґم џر→→Ẃب→→ ￍال→→ص ￍنґا)
)؛۱   Ẁهџعџم џرẂب џان＃ ال صџيم ґإ ∂ґال ف џو Ẁهџعџم

^ ب→→دن اس→ت!ب→دن ب→∂س→ر ف→اق→د  ^ اي→→→م→→ان ب→→س→→ان م→→وق→→ع→→يẃ→→→ت س→→ر ب→→را «م→→وق→→ع→→يẃ→→→ت ص→→ب→→ر ب→→را
هرگونه خير است.ايمان ب∂ صبر هم فاقد هرگونه خير است»! 

^ م→→اش→→ي→→ن اس→→→ت.م→→اش→→ي→→ن ب→→→∂ت→→رم→→ز، خ→→ط→→رآف→→ري→→ن  ^ ت→→رم→→ز ب→→را ص→→→ب→→→ر در وج→→→ود ان→→→س→→→→ان ب→→→ه م→→ن→→زل→→ه
^ را  د، اف→→راد ẃپ→→ر ت→→رد ^ هه→→→ا و خ→→ي→→اب→→→انه→→→ا ẃه و چ→→→ال→→→ه و چ→→→اه م→→→∂زن→→→د.در م→→→ي→→→→ان ج→→→اد ẃاس→→→ت؛ب→→→→ه ك→→→وه و در
^ ص→→→→→ب→→→→→ر ن→→→→→ي→→→→→ز ك→→→→→ه ف→→→→→رم→→→→→ان از ع→→→→→ق→→→→ل و ش→→→→رع  ^ ف→→→→→اق→→→→→د ن→→→→→ي→→→→→→رو م→→→→→ص→→→→→دوم و م→→→→→ع→→→→→→دوم م→→→→→→∂س→→→→→ازد.ان→→→→→س→→→→→→انه→→→→→ا
 ^ ن→→→→م→→→→∂ب→→→→رن→→→→د،ب→→→→→ه ه→→→→→ن→→→→گ→→→ام ط→→→غ→→→→ي→→→ان ش→→→ه→→→وت و غ→→→→ض→→→ب، از اق→→→دام ب→→→ه ه→→→ر خ→→→→ي→→→ان→→→ت و ج→→→ن→→→اي→→→ت→→→∂ خ→→→وددار
ن→م→∂ك→ن→ن→د! در ن→ت→ي→جه، سلب آسايش و امنيẃت از محيط زندگ∂ كرده مال و جان و ناموس مردم 
 ^ ^ ك→ن→ون→→∂ م→ا ب→ه ه→مي→→ن درد ب→→∂ص→ب→ر را در م→→ع→→رض خ→→ط→→ر ق→→رار م→→∂ده→→→ن→→د.چ→→→ن→→ان ك→→→ه م→→∂ب→→ي→ن→ي→م دن→→ي→ا
^ را  ^ بشر م→بت→→ال گ→→شته و از همه سو، ترس و وحشت و اضطراب از جانيان و هوسرانان، جامعه

فرا گرفته است. 
^ صعود و سقوط  نوسان انسان در دو سو

^ از  ^ ع→→→→→→→→→ق→→→→→→→→→→ل اس→→→→→→→→→ت و ع→→→→→→→→ار →→→→→→→→→لџ→→→→→→→→→→− دارا џداري→→→→→→→→→م و ح→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→وان و ان→→→→→→→→→س→→→→→→→→→→ان.م −→→→→→→→→→→џل→→→→→→→→→→џدر ع→→→→→→→→→→ال→→→→→→→→→م، م
ب از عقل و  ẃاست مرك ^ ا انسان، موجود ẃاز عقل است.ام ^ ^ شهوت و عار ش→ه→وت.ح→يوان دارا

شهوت.اگر شهوت در وجودش حاكم شود، پستتر از حيوان م∂شود: 
...�؛۲  ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك џ−ґولئẀا...�

«...اينان همانند چارپايان و بلكه گمراهترند...». 
و اگر عقل در وجودش غالب شود، عال∂تر از مџلџ− م∂گردد: 
�؛۳   Ẅ∂ن Ẃأد Ẃأو ґنẂي џسẂوџق џقاب џكانџف � Ẅ∂ￍل џدџتџنا ف џد ￍمẀث�

ـ→→→→→→ال ب→→→→پ→→→→ر ان→→→→در پ→→→→ي→→→→ـ→→→→م�  گ→→→ف→→→ت: رو رو م→→→ن ح→→→→ري→→ف ت→→و ن→→ي→→م� گ→→→→→ف→→→→→ت: ج→→→→→ب→→→→→ري→→→→→
                                                        

^ فيض،حكمت۷۹.  ـ نهجالبالغه ۱
^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۲
^ نجم،آيات۸ و۹.  ـ سوره ۳
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ر ب→→→→→گ→→→→ش→→→→→اي→→→→د آن پ→→→→رẃ ج→→→→ل→→→→ي→→→→ل�  џـ→→→→د ج→→→ب→→→رئ→→→ي→→→ل� اح→→→→→م→→→→→→د ا ت→→→ـ→→→ا اب→→→د م→→→→ده→→→ـ→→→وش م→→→ان→→→
 YYYY

→→→→ه م→→→→ع→→→→ـ→→→→ج→→→→ـ→→→→ون→→→→∂ اس→→→→ت�  џرف→→→→→ Ẁك→→→→→→→ـ→→→→→→→ز ف→→→→→→→رش→→→→→→→ت→→→→→→→ه س→→→→→→→رش→→→→→→→ت→→→→→→ه وز ح→→→→→→ي→→→→→→وان� آدم→→→→→ي→→→→→زاد ط
ور ك→→→→→→ن→→→→→د م→→→→→ي→→→→→→ـ→→→→→ل آن،ش→→→→→ود ب→→→→→ه از آن � گ→→→ر ك→→→→ن→→د م→→ي→→ل اي→→ن،ش→→ود ك→→م از اي→→ن� 

^ خردمندان  ^ نماز و انفاق مال،ديگر نشانهها اقامه
^ نماز است وانفاق مال كه م∂فرمايد:  عالمت ششم و هفتم�اولواااللباب� اقامه

�؛  Ґ↨џيґالنџع џا و ￎر ґس ẂمẀناهẂق џز џا رￍم ґوا مẀقџفẂأن џو џ↕ال ￍوا الصẀأقام џو�
^ دادهاي→→م؛آش→→→ك→→ارا و ن→→ه→→ان  «آن→→→ه→→→→ا ن→→→م→→→از را ب→→→پ→→→→ا م→→→∂دارن→→د و از آن→→چ→→→ه ك→→→ه ب→→ه آن→→ه→→ا روز

انفاق م∂كنند». 
^ واجب،خشيت  ^ پيشين از وفا به عهد خدا، حفظ پيوندها اگ→رچ→ه عاليم و شاخصهها
^ ن→م→از و ان→→ف→اق م→ال ن→ي→ز  از خ→→دا، خ→وف از حس→→اب روز ج→زا و ص→ب→ر ب→ر ط→اع→ت ش→ام→ل ع→ن→وان اق→ام→→ه
^ به عهد خدا، صله و پيوند با خدا  م→∂ب→اش→ن→د.يعن∂ نماز خواندن و انفاق مال نيز از مصاديق وفا
و پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر� و ام→→→ام� ،خ→→→ش→→→ي→→→ت از خ→→→→دا و خ→→→وف از روز ج→→→زا و ص→→→ب→→→ر ب→→ر ط→→اع→→→ت ب→→ه ح→→→س→→اب 
ت اه→→ت→→→م→→ام از ج→→ان→→→ب خ→→→داون→→د ح→→ك→→ي→→م  ẃش→→د ^ م→→→∂آي→→→ن→→→د، ول→→∂ از آن ن→→ظ→→ر ك→→ه اي→→ن دو ش→→اخ→→ص→→ه دارا

ه قرار گرفتهاند.  ẃنيز مورد ذكر و توج Ґم∂باشند، مستقال
^ دي→→ن ف→رو  ^ دي→ن اس→ت! ب→→ا ش→ك→س→ت→ن س→ت→ون ن→م→از، خ→→يم→→ه ن→م→از، رك→ن ايم→→ان و س→ت→ون خ→يم→→ه

م∂خوابد!آدم ب∂نماز، آدم ب∂دين شناخته م∂شود. 
چرا ب∂نماز، كافر است؟! 

از حضرت امام صادق�پرسيدند: 
يẂتџهẀ كџافґراҐ)؛۱  ￍم џس Ẃدџق ґ↕ال ￍالص џ∑ґارџت џو Ґراґافџك ґيهґẃم џسẀال ت ∂ґان ￍالز Ẁالџا بџم)

→ل→و↕ ن→ماز  ẃا آدم ت→ار∑ ال→ص→ ẃچ→گ→ون→ه اس→ت ك→ه ش→م→ا آدم زن→→اك→ار را ك→اف→ر نم→→∂ن→امي→→د ام»
نخوان را كافر م∂ناميد»؟! 
                                                        

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾⅛۳۸.  ۱
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^ ش→→→→ه→→→→وت→→→→∂ در  ام→→→→→ام�ف→→→→رم→→→→ود: زن→→→→اك→→→→→ار و ام→→→→ث→→→→→ال او از س→→→→اي→→→→ر گ→→→→ن→→→→ه→→→→→ك→→→→اران، ب→→→→→ه س→→→→ب→→→→ب غ→→→→ل→→→→ب→→→→→ه
^ ج→→ز اس→→→ت→→خ→→ف→→اف و س→→ب→→→−  →→ا آدم ن→→→م→→ازن→→خ→→وان، ان→→گ→→ي→→زها ẃوج→→→ودش→→→ان م→→→رت→→ك→→ب گ→→ن→→اه→→→∂ م→→∂ش→→ون→→د ام

شمردن فرمان خدا ندارد. 
)؛  ẀرẂفẀكẂال џعџق џو Ẁافџف Ẃخґت Ẃس ґ Ẃاال џعџق џا و џإذ џو)

اس→ت→خ→ف→اف و سب→→− ش→م→ردن ف→رم→ان خ→دا، ه→→م→ان كفر است و ايمان نداشتن به خداست و 
لذا مقبوليẃت تمام عبادات، مشروط به مقبوليẃت نماز است! 

واها)؛۱  ґما س ￍد Ẁر Ẃت ￍد Ẁر Ẃنґا و اџاهџو ґا سџم џلґبẀق ẂتџلґبẀق Ẃإن)
ن→م→از ك→ه پ→ذي→رف→ت→ه ش→د، دي→گ→ر ع→ب→ادات ن→ي→ز پ→ذي→رف→→ته م∂شود.نماز كه ردẃ شد، ديگر 
ع→→→→ب→→→→ادات ن→→→→→ي→→→→ز ردẃ م→→→→→∂ش→→→→ود و م→→→→ق→→→→ص→→→→ود اص→→→→ل→→→→∂ از ن→→→→م→→→→→از، ذك→→→ر و ي→→→→اد خ→→→→داس→→→ت ك→→→ه 

فرموده است:  
＾�؛۲   ґرẂكґذґل џ↕ال ￍالص ґمґأق...�

«...نماز را برا＾[استقرار] ياد من [در قلب]بپادار». 
و همچنين فرموده است: 

 ґاهللا Ẁر→→Ẃكґذ→→џل џو ґر→→џك→→Ẃن→→→ Ẁم→→→Ẃال џو ґش→→→اء→→→ Ẃح→→→џف→→→Ẃال ґن→→→ џع Ẅ∂→→→ه→→→Ẃن→→→џت џ↕ال→→→ ￍال→→→ص ￍإن џ↕ال→→→ ￍال→→→ص ґم→→→ ґأق...�
...�؛۳  ẀرџبẂأك

...ن→→م→→→از را ب→→→پ→→ادار ك→→ه ن→→→م→→از آدم→→→∂ را از ف→→ح→→ش→→ا و م→→ن→→ك→→→ر ب→→→از م→→→∂دارد و[اس→ت→ق→رار ي→اد  »
خدا در دل]بزرگتر [از آثار ديگر نماز]است...». 

نماز،تمرين استقرار ياد خدا در دل 
→→→ه ق→→→ل→→ب→→∂ ب→→→ه خ→→→دا و م→→ح→→ص→→ول اص→→ل→→∂ ت→→م→ام عب→→ادات ن→ي→ز  ẃاص→→ل→→∂ ت→→م→→→ام ع→→ب→→→ادات، ت→→وج ^ ان→→گ→→ي→→زه
ح→اك→م→يẃ→→ت ذك→ر و ي→→اد خ→دا در دله→است!وقت∂ ياد خدا در قلب استقرار يافت، طبيع∂ است كه 
م→ات و  ẃآدم ح→→اض→→ر در م→→ح→→ض→→ر خ→دا ه→ي→چگ→اه اق→دام ب→ه ارتك→→اب گن→→اه→∂ نم→→∂ك→ن→د.م→ا اگ→ر در م→ق→د

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۸۲ ،صفحه＾۲۲۷.  ۱

^ طه،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
 .℮Ｑ＾عنكبوت،آيه ^ ـ سوره ۳
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م→ق→ارن→→ات و ت→ع→قي→→ب→ات ن→→م→از ب→ي→ان→ديشيم، م∂بينيم تمام هدف،تمرين دادن انسان به مستقرẃ ساختن 
^ وض→→→و گ→→رف→→ت→→ن م→→∂ن→→ش→→ي→→ن→→ي→→م، م→→س→→ت→→ح→→بẃ اس→→ت  ي→→→اد خ→→→→دا و روز ج→→→زا در ق→→→ل→→→ب اس→→→ت!م→→→ث→→→الҐ وق→→ت→→∂ ب→→را

^ از آب در دهان بگيريم و آن را بشوييم و بگوييم:  مقدار
)؛  џ∑ґكر Ẁش џو џ∑ґرẂكґذґسان∂ بґل ẂقґلẂطџا џو џ∑قاẂلџا џمẂوџي ∂ґت ￍج Ẁح ∂ґẃ ن ґẃقџل ￍمẀهẃللџا)

^ ك→→ه دي→دارت م→→∂ك→→نم،به من تلقين كن كه در جواب سؤاالتت چه  «خ→داي→ا! روز
بگويم و زبانم را به ذكر و شكرت آزاد و روان گردان». 
^ به بين∂ استنشاق م∂كنيم و م∂گوييم:  آنگاه از آب مقدار

ها و  џحẂو џر џها و џيح ґر م Ẁش џن ي→→ ￍم→→ ґم ∂→→ґن→→Ẃل→→ џع→→ Ẃاج џو ґ↨→→ￍن→→ џج→→Ẃال џي→→ح ґر ￍ∂→→џل→→ џع Ẃم ґẃح→→ر→→Ẁال ت ￍم→→ Ẁه→→ẃل→→لџا)
يبџها)؛  ґط

 ^ ^ ب→→ه→→ش→→ت را ب→→→ر م→→ن ح→→رام م→→→گ→→ردان و م→→را از ك→→س→ان→∂ ق→رار ده ك→→ه از ب→و خ→→داي→→ا! ب→→و
خوش بهشت استشمام م∂كنند و به هنگام شستن صورت م∂گوييم: 

 ґفيه ضџيẂبџت џومџي ∂ ґه Ẃج џو Ẃد ґẃو џسẀال ت џو Ẁوه ẀجẀوẂال ґفيه دџو Ẃسџت џومџي ∂ ґه Ẃج џو Ẃضґẃ (اџللẃهẀمￍ بџي
وهẀ)؛  ẀجẀوẂال

«خ→→داي→→ا! روس→→پ→→ي→→دم ك→→→ن آن روز ك→→→ه روه→→→ا س→→ي→→اه م→→→∂ش→→ون→د و روس→ي→اه→→م م→گ→ردان آن 
روز كه روها سپيد م∂شوند». 

دست راست را كه م∂خواهيم بشوييم م∂گوييم: 
 ∂→ґن Ẃب→ ґح→اس џو ^ ґس→ار→џي→ ґب ґن→ان→ ґجẂال ∂→ґف џد→Ẃل→ ẀخẂال џو ∂→ґين ґم→џي→→ ґب ∂→→ґت→→اب→→ ґك ∂→→ґن→→ ґط→→ Ẃعџا ￍم→→ Ẁه→→ẃل→→لџا)

ساباҐ يџسيراҐ)؛  ґح
^ اعمالم را به دست راستم بده و جاودانه بودن در بهشت را به دست  «خ→دايا! نامه

چپم عنايت فرما». 
به هنگام شستن دست چپ م∂گوييم: 

 Ґ↨џولẀغلџها مẂلџع Ẃجџال ت џو ^ ґرẂهџظ ґراء џن و ґال م џو ∂ґمال ґشґب ∂ґتاب ґك ∂ґن→→ ґط→ Ẃع→Ẁال ت ￍم→ Ẁه→ẃل→لџا)
نẀقґ∂)؛  Ẁع Ẅ∂џلґا

^ اع→→م→→→ال→→→م را ب→→→ه دس→→ت چ→→پ→→→م و از پ→→ش→→ت س→→رم م→→ده و آن را غ→→ل ش→→ده ب→→→ه  خ→→→داي→→→ا! ن→→ام→→→ه »
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گردنم مگردان». 
موقع مسح سر م∂گوييم: 

)؛  џ∑ґوẂفџع џو џ−ґكاتџرџب џو џ−ґتџم Ẃح џرґب ∂ґن ґẃشџغ ￍمẀهẃللџا)
^ رحمت و بركات و عفوت فرو ببر».  «خدايا! مرا به دريا

و به هنگام مسح پا: 
→→يґ→→∂ ف→→ي→→م→→ا  Ẃع→→ џس Ẃل→→ џع→→ Ẃاج џو Ẁدام→→Ẃق џ Ẃاال ґي→→ه→→ ґف ل ґز→→џت џمẂو→→ џي ґراط→→ ґẃال→→ص ∂→→џل→→ џع ∂→→ґن→→Ẃت→→ ґẃب→→џث ￍم→→ Ẁه→→ẃل→→لџا)

)؛  ґرامẂك ґاال џو ґالل џجẂاال џيا ذ ∂ґẃ ن џع џ−ي ґض ẂرẀي
«خدايا! بر صراط ثابتم گردان آن روز كه قدمها در آن م∂لغزند و سع∂ و تالشم را 
^ ص→→→اح→→→ب ج→→→الل و  →→→→ج→→→→ام ك→→→→اره→→→اي→→→∂ ق→→→رار ده ك→→→ه ت→→→و را از م→→→ن خ→→→ش→→→ن→→→ود م→→→∂س→→→ازد ا در ان

اكرام». 
چ→→→→→ن→→→→→→ان ك→→→→→→ه م→→→→→→الح→→→→→ظ→→→→→ه م→→→→→→∂ف→→→→→رم→→→→→اي→→→→→ي→→→→→د،ت→→→→→→م→→→→→ام اع→→→→→→م→→→→→ال وض→→→→→و را ب→→→→→→ا ي→→→→→→اد خ→→→→→دا و روز ج→→→→→زا ان→→→→ج→→→→ام 
م→∂ده→ي→م.آنگ→اه ب→→ه نم→→از ك→→ه م→→∂اي→س→تيم، اذان و اقامه را با (اهللاكبر) آغاز و با (الاله االẃ اهللا) ختم 
^ ح→→→م→→→→د ك→→→رده و در آن، خ→→→→دا را ب→→→ه ص→→→ف→→→→ات ك→→→→م→→→ال از  م→→→→∂ك→→→→ن→→→→ي→→→→م.س→→→→پ→→→س ش→→→روع ب→→→ه ق→→→رائ→→→ت س→→→وره
رب→وب→يẃ→ت ت→وأم ب→ا رح→→م→ت و ص→→اح→ب اخت→→ي→ار روز ق→→ي→ام→ت ب→ودن م→∂س→تاييم و در ركوع و سجود هم 

خدا را تسبيح و تحميد م∂نماييم. 
^ و  ẃع ب→ه درگ→اه خ→دا ب→ر م→→∂داري→م و ان→واع حوائج از ماد ẃپ→س از ن→م→از ن→ي→ز دس→ت دع→ا و ت→ض→ر

^ را از خدا م∂خواهيم.  معنو
نماز،درمانگر مفاسد اخالق∂ و اجتماع∂ 

م→→ق→→ص→ود اي→ن ك→→ه ه→→دف اص→ل→∂ از ت→ش→ري→ع و دس→ت→ور ن→→م→از، اس→ت→ق→رار دادن ذك→ر و ي→→اد خ→دا در 
^ ب→ش→ر در ه→ر دو س→را، ذك→ر و ياد خداست كه  دله→اس→ت و ع→ام→ل اص→ل→∂ اص→→الح زن→دگ→→∂ ج→امع→→ه

قرآن م∂فرمايد: 
＾�؛  ґرẂكґذґل џ↕ال ￍالص ґمґأق...�

...�؛  ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال ґنџع Ẅ∂џهẂنџت џ↕ال ￍالص ￍإن...�
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 ^ اگ→ر ن→→م→از ب→ه صورت واقع∂اش انجام پذيرد،تمام مفاسد اخالق∂ و اجتماع∂ از جامعه
^ ريشهكن م∂شود و لذا امام صادق�فرموده است:  بشر

 ґن→→ џع Ẁه→→Ẃت→→ џع→→џن→→џل م→→ џه Ẃر→→Ẁظ→→Ẃن→→џي→→Ẃل→→џف Ẃل→→џب→→Ẃق→→Ẁت Ẃم→→→џل Ẃمџا Ẁه→→→Ẁالت→→→ џص Ẃت→→→џل→→→ ґب→→→Ẁقџا џم→→→џل→→→ Ẃع→→→ џي Ẃنџا ￍب→→→ џحџا Ẃن→→→џم)
)؛۱  ẀهẂن ґم ẂتџلґبẀق ẀهẂت џعџنџما م ґر Ẃدџقґبџف ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال

«هر كه م∂خواهد بداند نمازش مقبول شده يا نه، بنگرد كه نماز، او را چه قدر از 
^ و گ→→ن→→اه ب→→ازداش→→ته است؛بداند كه به همان قدر از او قبول شده  ارت→→ك→→اب زش→→ت→→ك→→ار

است». 
مراتب گناهزداي∂ نماز 

→ع ن→داش→ت→ه ب→اشي→→م ه→م→ي→ن ك→ه ي→− ب→→ار  ẃاز گ→→ن→→اه ه→م م→رات→ب و درج→→ات دارد.ت→وق ^ ẃ→→→ه ب→→→ازدار ال→→ب→→ت
ن→→م→→از خ→→وان→→دي→→م، از ت→→→م→→ام گ→→ن→→اه→→→ان ب→→اي→→د ب→→از داش→→ت→→→ه ش→→ده ب→→اش→→ي→→م و اگ→→ر ن→→ش→→دي→→→م، پ→→س ن→→م→از م→ا ب→∂اث→ر 
اس→ت.خ→ي→ر!نم→→از، ح→ت→م→اҐ خ→اص→يẃ→ت گ→ن→اهزداي→→∂ دارد م→ن→ته→→ا ت→→دري→ج و ت→ك→رار و م→راق→ب→ت الزم است و 

^ به طور مسلẃم در حدẃ خود تأثير در نه∂ از فحشا و منكر دارد.  هر نماز
^ خداوند حكيم است كه:   اين گفته

...�؛  ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال ґنџع Ẅ∂џهẂنџت џ↕ال ￍالص ￍإن...�
و ب→ه ط→ور حت→→م، آدم ن→→مازخوان گنهكار،به خدا و طهارت، از آدم ب∂نماز نزدي−تر و از 
→→ر، ب→ار ديگ→→ر ب→ه ع→زي→زان از ج→وان→→ان و ن→وج→وان→→ان داده  ẃدورت→ر اس→ت! و ل→ذا اي→→ن ت→ذك ^ ش→→ي→→ط→→ان و پ→→ل→→ي→د

م∂شود كه: 
الҐ گ→→ن→→اه ن→→ك→→ن→→ي→→د! ك→→ه گ→→ن→→اه س→→ب→→ب روس→→ي→اه→→∂ در دن→→ي→ا و آخ→رت اس→ت! و ح→ال  ẃع→→→زي→→زان! او ^  ا
^ گ→→ن→اه  ^ ن→→اخ→→واس→→→ت→→ه ب→→→ه واد اگ→→ر غ→→رور ج→→وان→→∂ و ع→→وام→→ل گ→→م→→راه ك→→ن→→→ن→→ده ب→→ر ش→→→م→→ا غ→→الب ش→→→د و خ→→دا
اف→ت→ادي→د، در ه→ر ح→→ال ك→ه ه→ست→→ي→د، دس→ت از نماز بر نداريد.گناه نكنيد ول∂ اگر آلوده به هر گناه 
^ ب→اري→→− ب→ي→ن خود و خدا را پاره نكنيد! اين ي− در  ه→م ك→ه ش→دي→د، نم→→از را ب→خ→وان→ي→د! اي→ن رشت→→ه
^ ش→م→ا دراز  ^ خ→ود ب→از نگ→→ه داري→د ك→ه ع→اق→ب→ت از ه→مي→→ن در، دس→ت→∂ ب→ه س→و آش→→ت→→∂ ب→ا خ→دا را ب→ه رو

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۸۲ ،صفحه＾۱۹۸.  ۱
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م∂شود و شما را از لجنزار عصيان نجات م∂دهد! 
ب→ه رس→ول خ→→دا�گ→ف→تن→→د: ف→→الن ج→→وان ك→ه در ن→→م→از ج→م→اع→ت ب→ا ش→→م→ا ش→رك→ت م→→∂كند در 

خفا مرتكب گناهان بزرگ م∂شود. 
رسول اكرم�فرمود: 

التџهẀ تџنẂهاهẀ يџوماҐ مџا)؛۱  џص ￍنґا)
^ او را از گ→→ن→اه ب→از م→→∂دارد و ط→ول→∂ ن→ك→شيد ديدند او توبهكار گشته و انسان∂  ن→م→ازش روز

م شده است.  ẃد و منظẃ متعب
^ نماز از نمازگزاران  دستگير

آر＾! ي− روز از درون همين آدم نمازخوان گنهكار، نداي∂ برم∂خيزد: 
...�؛۲  ґاهللا ґرẂكґذґل ẂمẀهẀوبẀلẀق џع џش Ẃخџت Ẃوا أنẀنџآم џين ґذￍلґل ґأنџي Ẃمџأ ل�

«آي→→ا وق→ت آن ن→رس→ي→ده ك→→ه دله→ا＾ ارت→→ب→اطدار ب→ا خ→دا ب→→ه ي→→اد خ→دا ب→ي→اف→→تند و در برابر 
او خاشع شوند [و از درґ آشت∂ با خدا درآيند]...»؟ 

→→→ي→→→→اض" را ش→→→ن→→→→ي→→→دهاي→→→م ك→→→→ه پ→→→س از  ґي→→→ل ب→→→→ن ع→→→ џض→→→Ẁداس→→→→ت→→→→→ان آن ش→→→→خ→→→→ص غ→→→→رق در گ→→→→→ن→→→→اه ب→→→ه ن→→→ام "ف
^ بزند.در همان موقع كس∂  ^ باال م∂رفت دستبرد ^ ت→ب→ه→كار＾، ي− شب از ديوار خانها ع→م→ر

داخل خانه مشغول تالوت قرآن بود و اين آيه را تالوت م∂ نمود: 
...�؛  ґاهللا ґرẂكґذґل ẂمẀهẀوبẀلẀق џع џش Ẃخџت Ẃوا أنẀنџآم џين ґذￍلґل ґأنџي Ẃمџأ ل�

«آيا وقت آن نرسيده كه دلها در پيشگاه خدا خاشع شوند و با خدا آشت∂ كنند...»؟ 
^ دي→→→→وار ن→→→→ش→→→→→س→→→→ت→→→→ه رس→→→→ي→→→→د، ت→→→→ك→→→→ان خ→→→→→ورد و ان→→→→ق→→→→→الب→→→→∂ در  ت→→→→ا اي→→→→ن ص→→→→→دا ب→→→→ه گ→→→→وش آن دزد ب→→→→اال

درونش پيدا شد و از خود بيخود شد و گفت: 
بґẃ قџد اџن∂)؛  џيا ر ∂џلџب)

^ من! وقت آن رسيده».  ^ خدا «چرا ا
از دي→وار پ→اي→ي→ن آم→→د و ب→ا ح→→ال→∂ دگ→رگ→ون، راه بي→→اب→ان پيش گرفت و توبهكار شد و سرانجام 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۸۲ ،صفحه＾۱۹۸.  ۱

^ حديد،آيه＾⅛۱.  ـ سوره ۲
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از مشايخ عرفان گرديد.فرمودهاند:۱ 
 џود→→ Ẁع→→ џال ي Ẃنџا Ẁخ→→اف→→ џع＃ ي ґẃدџو→→Ẁم џ↕ال→→ џه→→ا ص→→ґت→→Ẃقџو→→ґل ґẃل→→ џص→→→џف ＃↨→→→ џي→→→ض ґر→→→џف џ↕ل→→→و→→→ џص џت→→→Ẃي→→→ￍل→→→ џذا صґفيها)؛۲ (ا
«وق→ت→∂ ن→م→از واج→ب م→→∂خ→وان→∂، در وقت→→ش ب→خ→وان! م→ان→ن→د ك→س∂ كه با نمازش وداع 

م∂كند و آن را آخرين نماز خود م∂داند». 
^ زيارت حضرت مل−الموت�  كسب آمادگ∂ برا

 Ґآماده باشد كه فرضا ^ چه خوب است انسان مؤمن به مرگ و عوالم پس از مرگ، طور
 ^ ^ در برنامه ^ دي→گ→ر خ→واه→→د مẀ→رد، ه→ي→چ تغ→→يير اگ→ر از ط→ري→ق→∂ اط→م→ين→→ان پي→→دا ك→رد ك→→ه ي→− ه→فت→→ه
^ زي→→→ارت  زن→→→دگ→→→→∂اش ن→→→ده→→→د و ه→→→م→→→چ→→→ن→→→ان ك→→→ه ع→→→م→→→→ل ب→→→ه وظ→→→ي→→→ف→→→→هاش م→→→∂ك→→→رد، ع→→م→→ل ك→→→ن→→د و آم→→→اده
ح→→→ض→→→رت م→→→ل→→→→−ال→→→م→→→وت ع→→→زرائ→→→ي→→→ل� ب→→→اش→→→د.زي→→→را اگ→→→ر ت→→→ا ب→→→→ه ح→→→→ال م→→ق→→ب→→ول خ→→دا ب→→وده ك→→ه خ→→وش→→ا ب→→→ه 
حالش و اگر نبوده كه جز تشويش و نگران∂ و پريشانحال∂ اضافه نخواهد كرد.فرمودهاند: 
دẀ لџهẀ ألџماҐ وџ ال  ґجџال تџف ẀهẂن ґم Ẅ∂→ џض→џا م→ џم→џف ẁ↨→ џاع→ џس џ∂→ ґا ه→ џم→ￍإن џا ف→џي→Ẃن ال→د ∂џل→ џوا ع Ẁر→ґب→ Ẃصґا)
اعџتџ−Ẁ الￍتґ∂ أنẂتџ فґيهџا  џس џ∂ ґا هџمￍإن џو џوẀا هџم ^ ґر Ẃدџال تџف Ẃء∂ ґجџي Ẃم→џا ل→џم џو Ґورا Ẁر→ Ẁس

)؛۳   ґاهللا ґ↨џي ґصẂعџم Ẃنџا عџيهґف Ẃرґب Ẃاص џو ґاهللا ґ↨џاعџط Ẅ∂џلџا عџيهґف Ẃرґب Ẃاصџف
→→ل ك→→ن→→يد زيرا دنيا در واقع ساعت∂ بيش  ẃب→→ر دن→→ي→→ا ص→→اب→→ر ب→→اش→→ي→→د و ت→→ل→→خ→→∂ ص→→ب→→ر را ت→→ح→→م»
^ از آن اح→→س→→اس م→→∂ك→→ن→→ي→→د و ن→→ه س→→رور＾.  ^ دن→→ي→→ا را، اك→→ن→→ون ن→→ه درد ن→→→ي→→→س→→ت.گ→→ذش→→ت→→ه
^ تو همين ساعت∂ است كه الحال در  آينده هم كه نم∂دان∂ چگونه است، پس دنيا
آن ه→→س→→ت→→∂ پ→→س در ه→→م→→ي→→ن س→→اع→→ت زودگ→→ذر، ب→→ر ط→→اع→→ت خ→→دا ص→→ب→→ر ك→→ن و از معصيت 

^ نما»!  خدا خوددار
)؛℮  Ґيال ґوџط Ґنا Ẃز Ẁح Ẃتџث џر Ẃأو ＃↨џاع џس ґ↕џوẂه џش Ẃن ґم Ẃمџك)

                                                        
ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾۹⅛۳(فضل).  ۱

عادات،جلد۳،صفحه＾۳۲۲.  ẃـ جامع الس ۲
 .℮Ｑ℮＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۳

 .℮Ｑ۱＾ـ همان،صفحه ℮
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^ پ→→ش→→ي→→م→→ان→→→∂ و پ→→→س از م→→→رگ ن→→ي→→ز  «چ→→→ه ب→→→س→→→ا س→→→اع→→→ت→→→→∂ ش→→ه→→وت→→ران→→∂ ك→→ه دن→→→ب→→ال→→→هاش ع→→م→→ر
عذاب جاودان∂ خواهد بود». 

^ كه پيامدش سرور و خوشحال∂ و سعادت  از آن س→و س→→اع→ت→∂ ش→كي→→ب→اي∂ و خويشتندار
^ خواهد داشت.  ابد

^ امام صادق�به منصور عباس∂  پاسخ پرمعنا
ح→→→→→→→ض→→→→→→→رت ام→→→→→→→ام ص→→→→→→→ادق�چ→→→→→→→ون خ→→→→→→→ورش→→→→→→→→ي→→→→→→→د م→→→→→→→∂درخ→→→→→→→ش→→→→→→→ي→→→→→→→→د و دله→→→→→→→ا را م→→→→→→→ج→→→→→→→→ذوب خ→→→→→→ود 

م∂ساخت. منصور عباس∂ از اين جريان سخت به خود م∂پيچيد و م∂گفت: 
 ل ґح џال ي џو Ẁه Ẁي Ẃف џن Ẁوز Ẁج→→ џال ي ^ ґذ→→ￍف→→اء ال→→џل→→ Ẁخ→→Ẃال ґوق→→Ẁل→→ Ẁح ∂→→ ґف Ẁرض→→џت→→ Ẃع→→ Ẁم→→Ẃال ∂→→ џج→→ ￍه→→ذا ال→→ش)

)؛۱  ẀهẀلẂتџق
^ خلفا گير كرده است! نه  «اي→ن ج→ع→ف→رب→→ن م→ح→م→د، اس→ت→خ→وان→∂ است كه در راه گلو
^ ب→→ه ش→ه→ر دي→→گ→ر ت→ب→ع→ي→دش ن→م→ود؛زي→را ه→→ر جا برود،  م→∂ش→ود ن→ف→ي→ش ك→رد [و از ش→ه→ر
^ ق→تل→→ش در اف→ك→ار ع→م→وم→∂ م→ردم  ^ ب→را ز ẃه→→م→→ان ج→اذب→ه را خ→واه→د داش→ت] و ن→ه م→ج→و

م∂شود ايجاد كرد».  
از اي→ن رو تق→→الẃ و ت→→الش م→→∂ك→رد ك→ه ام→ام� را از ط→ري→ق→∂ ب→ه دس→→ت→گ→اه ح→ك→وم→تش نزدي− 
 ^ ك→→ن→→د، ت→→ا ه→→→م م→→ش→→روع→→يẃ→→→ت ح→→ك→→وم→→ت→→ش را در ن→→ظ→→ر م→→ردم ب→→ه اث→→→ب→→ات ب→→رس→→ان→→د و ه→→م ش→→خ→→ص→→يẃ→ت م→ع→ن→و
^ خدمت  →→هدار س→ازد و از م→ح→ب→وب→يẃ→→ت آن حضرت در ميان مردم بكاهد و لذا نامها ẃام→ام� را ل→ك

امام فرستاد كه: 
)؛  ґاسẃالن Ẁرґشانا سائẂغџما يџشانا كẂغџال ت џمґل)

ش→→م→→ا چ→→را ب→→→ه م→→ا ن→→زدي→→− ن→→م→→→∂ش→→وي→→د و ن→→زد م→→→ا ن→→م→→→∂آي→ي→د؛ آن گ→ون→ه ك→→ه س→اي→→ر م→ردم  »
[نزدي−] م∂شوند و م∂آيند»؟ 

امام�در جواب مرقوم فرمود: 
)؛  Ẁهџل џ∑و Ẁج Ẃرџما ن ґ↕ џر ґاآلخ џن ґم џ∑ џند ґال ع џو ґهґل Ẃجџا Ẃن ґم џ−Ẁخافџنا ما نџل џيسџل)

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷℮،صفحه＾۷⅛۱.  ۱
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^ آن  ^ نگهدار ^ داريم كه به خاطر آن از تو بترسيم و برا «ن→ه م→ا از م→ت→اع دن→→ي→ا چيز
^ هست كه به خاطر تحصيل  ب→ه ت→و ن→زدي→→− ش→وي→م و نه در پيش تو از آخرت چيز

آن نزد تو بياييم»! 
 Ẁعџن→ Ẃص→џه→→ا ف→م→ا ن→→ ґب џ−→→ي ґẃز→→ џع→→Ẁن→→џف ↨→→ џم→→Ẃق→→џراه→→ا ن→→џال ت џو џ−→→џئ→→ ґẃن→→ џه→→Ẁن→→џف ↨→→ џم→→ Ẃع→→ ґن ∂→→ ґف џت→→Ẃنџال ا џو)

)؛  џ∑ џدẂن ґع
^ ت→→ب→ري→− و ته→→ن→ي→ت پي→→ش ت→و بي→→ايي→→م و ن→→ه ت→و  و ن→→ه ت→→و را در ن→→→ع→مت→→∂ م→→∂ب→→ي→ني→→م ك→ه ب→را »
خ→ود را در ب→→ال و م→ص→يبت∂ م∂بين∂ كه به خاطر آن تو را تعزيت و تسليت بگوييم؛ 

بنابراين نزد تو بياييم كه چه بكنيم»؟ 
منصور بار ديگر نوشت: 

نا)؛  џح џصẂنџتґنا لẀب џح Ẃصџت)
^ ن→→داري→→د ول→→∂ م→→ا ب→→ه ش→→→م→→ا ن→→→ي→→ازم→→ن→→→دي→→م.ب→→→ي→→اي→→→ي→→د ب→→ا م→→ا مص→→اح→ب→ت ك→ن→ي→د ت→ا  آر＾! ش→→→م→→ا ب→→ه م→→ا ن→→ي→→از
س م→→→آب→→→∂ آدم→→→∂ را ف→→→ري→→→→ب م→→→∂ده→→→→ن→→→د و  ẃن→→→→ص→→→→ي→→→→ح→→→→ت→→→→م→→→→ان ن→→→→م→→→→→اي→→→→ي→→→→د.ش→→→→ي→→→→→ط→→→→انص→→→→ف→→→→ت→→→→ان گ→→→اه→→→∂ از راه ت→→→ق→→→د
→ه دار م→∂س→ازن→→د:آق→ا! ب→ح→م→داهللا ش→م→ا ع→ال→م∂ نافذالكالم و مالذاالنام�  ẃرا ل→ك ^ ^ م→عن→→و →ته→→ا ẃش→خ→ص→ي
سه و سازمان دخالت ك→نيد و بگوييد و  ẃهستيد و مردم از شما م∂پذيرند،اگر شما در فالن مؤس

^ كردهايد و جمعيẃتها را از ضاللت و گمراه∂ نجات دادهايد و...  بنويسيد،دين را يار
^ كوتاه  ام→ام ص→ادق�ه→م ك→ه سخ→→نش→→ناس و آدمشناس است در جواب او ي− جمله

ا بسيار پر معنا مرقوم فرمود:  ẃام
)؛  џ−Ẁب џح Ẃصџال ي џ↕ џر ґاآلخ џرادџا Ẃنџم џو џ− Ẁح џصẂنџنيا ال ي الد џرادџا Ẃنџم)

ك→→→س→→→∂ ك→→→ه ط→→الب دن→→ي→→→ا ب→→اش→→د ت→→و را ن→→ص→→ي→→ح→→→ت ن→→م→→→∂ك→→ن→→→د و ك→→س→→∂ ك→→ه ط→→→الب آخ→→رت  »
باشد، با تو مصاحبت نم∂كند»! 

دنياداران، دوست دارند تو هميشه بر مسند قدرت و مكنت تكيه زده باش∂ تا آنها هم در 
وẂش تو به نوا برسند.اگر نصيحت كنند و تو را به زهد و ب∂رغبت∂ به دنيا ترغيب كنند،  џول و ح џح
→→→ا آخ→→→رتط→→→ل→→ب→→ان ه→→م ك→→ه م→→ص→→اح→→ب→→ت ب→→ا ت→→و را م→→ض→→رẃ ب→→ه  ẃخ→→→ودش→→→ان از ك→→→ام→→→رواي→→→∂ م→→→ح→→→روم م→→→∂ش→→→ون→→→د. ام

                                                        
� مالذاالنام: پناهگاه مردم. 
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حالشان م∂دانند، هرگز به تو نزدي− نم∂شوند. 
آر＾، س→→→خ→→→ن،در ع→→→ي→→→ن ك→→→وت→→اه→→∂ چ→→ه ش→→ك→→وه و ج→→→الل→→∂ دارد!ت→→ك→→ان در دل م→→∂اف→→ك→→ن→→د و ه→→ر 

^ را بيدار م∂سازد.  خواب رفتها
)؛  џ−Ẁب џح Ẃصџال ي џ↕ џر ґاآلخ џرادџن اџم џو џ− Ẁح џصẂنџنيا ال ي الد џرادџا Ẃنџم)

عكسالعمل منصور عباس∂! 
^ امام به دست آورد،در حيرت فرو رفت و با  م→ن→ص→ور وق→ت→∂ آن جواب كوبنده را از نامه

خود و نزديكانش گفت: 
)؛  ґاسẃالن џل ґنازџم ^ ґدẂن ґع џزґẃيџم Ẃدџقџل ґاهللا џو)

^ شناختن مردم به دستم داده است»!  «به خدا قسم معيار و ميزان خوب∂ برا
)؛  џ↕ џر ґاآلخ Ẁيد ґرẀي Ẃنￍم ґنيا م الد Ẁيد ґرẀن يџم)

ور  џدن→ي→اطل→→ب→ان را از آخ→رتط→لبان جدا كرده و به من فهمانده است كه آنها كه د
^ من است!  ^ دنيا ^ شخص من نيست، برا џرґ من م∂چرخند، برا و ب

نيا)؛۱  الد џال џ↕ џر ґاآلخ Ẁيد ґرẀي Ẃنￍم ґم Ẁهￍنґا џو)
«و خوب نشان داده كه او مرد آخرت است؛ نه مرد دنيا»! 

آر＾، م→→→→ن→→→→ص→→→→ور ك→→→→ه ف→→→→ه→→→→م→→→→→ي→→→→د از ه→→→→ي→→→→چ راه∂ ن→→→→م→→→→→∂ت→→→→وان→→→→د ام→→→→ام� را خ→→→→اض→→→→ع در پ→→→→ي→→→→ش خ→→→ود 
ـ خاموش گرداند و  ـ از طريق مسموم كردن  س→ازد،تصميم گرفت آن مشعل فروزان هدايت را 

چنين هم كرد. 
محرومين از شفاعت 

^ م→→∂گ→وي→→د، در س→اع→ات آخ→ر ع→م→ر شريفش به عيادتش رفتم.ديدم امام� آن قدر  راو
الغ→→→→ر ش→→→→ده ك→→→→→ه گ→→→→وي→→→→→∂ ت→→→→ن→→→→ه→→→→ا س→→→ر در ب→→→دن ش→→→ري→→→ف→→→ش ب→→→اق→→→→∂م→→→ان→→→ده.گ→→→→ري→→→→ان ش→→→دم.ف→→→رم→→→ود:چ→→→را گ→→→ري→→→ه 
 ^ ẃ→→رم.ف→→رم→→ود:ت→→ق→→دي→→ر خ→→دا درب→→اره ^ م→→ن! ش→→م→→ا را در اي→→ن ح→→→ال م→→→∂ب→→ي→→ن→→م م→→ت→→أث م→→→∂ك→→→ن→→→∂؟گ→→→→ف→→ت→→م:م→→وال
^ م→ؤم→ن→ش خ→ي→ر است.اگر مال− مابين مشرق و مغرب شود؛ خير است و اگر بدنش قطعه  ب→ن→ده

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷℮،صفحه＾۱۸℮.  ۱
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^ او خير است.  ـ قطعه هم بشود، باز برا
^ ب→→س→→ت→→گ→→→ان→→ش را ك→→ن→→ار ب→→→س→→ت→→رش ج→→م→→ع ك→→ردن→→د.در آخ→→ري→→ن ل→→ح→→ظ→→→ات ع→→م→→ر  دس→→→ت→→→ور داد ه→→→م→→→→ه

^ همه افكند و فرمود:  شريفش نگاه∂ به چهره
)؛۱  ґ↕لو ￍالصґب Ґاẃف ґخџت ẂسẀم Ẁنالџنا ال تџت џفاع џش ￍنґا)

«به يقين، شفاعت ما نم∂رسد به كس∂ كه نماز را سب− بشمارد»!! 
لو↕ و ب∂نماز مشمول شفاعت نم∂شود، بلكه فرمود،  ẃه داري→د ك→ه ن→ف→رمود، تار∑ الص→ ẃت→وج
ن→م→ازخ→وان→∂ ك→ه نم→→از را سب→→− ب→شم→→ارد!مث→→الҐ گ→→اه→∂ ب→خ→وان→د و گ→اه→∂ نخواند يا از اوẃل وقت تأخير 
^ نماز را ننمايد، از شفاعت ما محروم م∂گردد.  بياندازد و رعايت احترام و ادب به هنگام ادا

^ ارحام امام صادق�به هنگام احتضار  صله
آنگ→اه اس→م چ→→ن→د ن→ف→ر از بس→→ت→گ→ان→ش را ب→رد و ف→رمود: فالن مبلغ پول به فالن شخص و فالن 
ار گفت: آقا! آن كس∂ كه با كارد به شما حمله كرد  ẃض Ẁم→ب→ل→غ ب→ه ف→→الن آدم ب→→دهي→→د و...ي→ك∂ از ح
و م→→∂خ→→واس→→ت ش→→م→→→ا را ب→→ك→→ش→→→د، دس→→ت→→ور م→→∂دهي→→د ب→ه او پ→ول ب→ده→→ن→د؟!ف→رم→ود: آي→ا م→→∂خ→واه→∂ م→ن از 

كسان∂ نباشم كه خدا فرموده: 
...�؛۲  џل џوصẀي Ẃأن ґهґب Ẁاهللا џرџما أم џونẀل ґصџي џين ґذￍال џو�

«پيوندهاي∂ را كه خدا به برقرار داشتن آن فرمان داده است، برقرار م∂دارند...».۳ 
^ ارحام داده است...!  ^ ارحام» است و خدا دستور صله يعن∂ اين كار من «صله

لẂ ل→ول→يẃ− ال→ف→رج و اج→ع→ل→ن→ا م→ن  ẃد و ع→ج ẃد و آل م→ح→م→ẃع→ل→∂ م→ح→م ẃص→→ل ẃه→→م→→ẃال→→ل
المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
  

                                                        
ـ همان،صفحه＾۲.  ۱

^ رعد،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲
ـ بحاراالنوار،جلد۷℮،صفحه＾۲.  ۳



 ۲Ｑ۸
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱                   
 ￍ≈ ґوا م→→→Ẁق→→→џف→→→Ẃأن џو џ↕ال→→→ ￍوا ال→→→ص→→→Ẁأق→→→ام џو Ẃم→→→ґ ґẃ╪ џر ґه→→→ Ẃج џو џغ→→→اء→→→→ ґت→→→→Ẃوا اب Ẁ џ□→→→→ џص џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال џ۲۲  و
 џﾶ→Ẃق→ Ẁع Ẃم→Ẁ џ≠ џ−→→ґول→→ئẀا џ↨→→џئ→→ ґẃي→→ ￍال→→→س ґ↨→→→џن→→ џس→→џ Ẃ▲ا→→ ґب џن Ẁؤ џر Ẃد→→ џي џو Ґ↨→→џي→→ ґالن→→ џع џا و ￎر→→ ґس Ẃم→→ Ẁن→→اه→→Ẃق џز џر

                                                        
^ رعد،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱



 ۲Ｑ۹
 

 ۴۲۳ ґار ￍالد
^ پروردگارشان، صبر و شكيباي∂ م∂نمايند و نماز را برپا  ^ ت→ح→ص→ي→ل رضا � و آن→ان ك→ه ب→را
 ^ ^ دادهاي→→م،در پ→→ن→→ه→→ان→→∂ و آش→→ك→→ارا ان→→ف→→اق م→→∂ك→→ن→→ن→→د و ب→→ه وس→→ي→→ل→→ه م→→→∂دارن→→→د و از آن→→→چ→→→ه ب→→→ه آن→→ه→→ا روز

ئات را دفع م∂نمايند؛پايان ني− آن جهان از آن آنهاست.  ẃحسنات،سي
مقصد انسان،لقاءاهللا 

خ→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→ك→→→→→ي→→→→→م در آي→→→→→ات گ→→→→→ذش→→→→→ت→→→→→→ه،ق→→→→→س→→→→→م→→→→→ت→→→→→∂ از وي→→→→→ژگ→→→→→∂ه→→→→→ا＾�اول→→→→→وااالل→→→→→ب→→→→→→اب� را ارائ→→→→ه 
^ خ→ردمن→→د و انديشمند كه در آفرينش عالم م∂انديشند و  ف→رم→ود.�اول→وااالل→ب→اب� ي→→ع→ن→∂ ان→س→انه→ا
 ^ مه ẃرالعقول را مقدẃاين نظامات محي ^ ^ ع→ليم و حكيم م∂برند كه همه پ→∂ ب→→هوج→ود آف→رين→→ن→دها
^ ب→→→س→→→→ي→→→ار ع→→→ظ→→→ي→→→م آف→→→ري→→→ده ك→→→ه از آن ت→→→ع→→→ب→→→ي→→→ر  ^ م→→→→ق→→→→→ص→→→→د وج→→→→ود ان→→→→س→→→→→ان ق→→→→رار داده و ان→→→→س→→→→→ان را ه→→→→→م ب→→→→را
^ به  ^ سير در اين دنيا تا به آن مقصد برسد، برنامها ب→ه�لق→→اءاهللا�و دي→دار خدا ف→رموده است و برا
 ^ ن→→→→ام ق→→→رآن ت→→→ن→→→ظ→→→ي→→→→م ك→→→رده و آن را در اخ→→→ت→→→ي→→→→ار ان→→→س→→→ان ق→→→رار داده اس→→→ت.�اول→→→وااالل→→→ب→→→→اب� آن ب→→→رن→→→ام→→→→ه
→→ه ق→→رار م→→→∂ده→→→ن→→د و وي→→ژگ→→→∂ه→→اي→→→∂ را ك→→ه ب→→را＾�اول→→وااالل→→ب→→→اب�  ẃت ت→→→م→→ام م→→ورد ت→→وج→→→ẃآس→→م→→ان→→∂ را ب→→ا دق
→→م ح→رك→ت كن→→ن→د و ب→→ه آن م→قص→→د ع→ظ→ي→م  ẃارائ→→ه ف→→رم→→وده اس→→ت؛ب→→ا خ→→ودش→→ان ت→→ط→→→ب→→ي→→ق م→→∂ن→→م→→اين→→د ت→ا م→ن→ظ

واصل گردند. 
^ اولواااللباب  ويژگ∂ها

اين ويژگ∂ها كه قبالҐ توضيح داده شده است عبارت بود از: 
...�؛   ґاهللا ґدẂهџعґب џونẀوفẀي џين ґذￍـ �ال ۱

^ به عهد خدا...».  «وفا
...�؛   џل џوصẀي Ẃأن ґهґب Ẁاهللا џرџما أم џونẀل ґصџي џين ґذￍال џـ �و ۲

^ الزم...».  «حفظ پيوندها
...�؛   ẂمẀهￍب џر џنẂو џش Ẃخџي џـ �...و ۳

«...خشيت از خدا...». 



 ۲⅛Ω
 

�؛۱  ґساب ґحẂال џوء Ẁس џونẀخافџي џـ �...و ℮
«...ترس از حساب روز جزا». 

�؛  Ẃم ґهґẃ ب џر ґه Ẃج џو џغاءґتẂوا اب Ẁرџب џص џين ґذￍال џـ �و Ｑ
«صبر و استقامت در انجام وظايف». 

ال↕�؛  ￍوا الصẀأقام џـ �و ⅛
^ نماز».  «اقامه

�؛  ẂمẀناهẂق џز џا رￍم ґوا مẀقџفẂأن џـ �و ۷
^ كرده است».  «انفاق از هر چه كه خدا به آنها روز

نماز، عالمت حاكميẃت فرمان خدا بر تمام شؤون زندگ∂ 
→→ه ق→→ل→→ب→→∂ ب→→ه خ→→→دا ن→→→ش→→ان داده؛ن→→→ه ه→→م→→ي→→ن  ẃم→→ق→→ص→→ود اص→→ل→→∂ از ن→→م→→→از را ه→→م ذك→→ر و ي→→→اد خ→→دا و ت→→وج
→→→ه دل ك→→→ه م→→→ا ان→→→ج→→→→ام م→→→∂ده→→→ي→→→م و غ→→→→ال→→→→ب→→→اҐ ه→→→م  ẃاع→→→م→→→ال ب→→→→دن→→→∂ از ق→→→ي→→→ام و رك→→→وع و س→→→ج→→→ود خ→→→→ال→→→∂ از ت→→→وج
، ش→بهه در فكرمان پيدا م∂شود كه پس كجاست آثار نماز با آن  Ґنم→→∂گ→ي→ري→م و احي→→ان→ا ^ ن→ت→يج→→ها
همه عظمت در زندگ∂ ما؟! و هيچ به فكرمان نم∂رسد كه آخر آن كس كه دستور نماز داده 

و فرموده است: 
＾�؛۲   ґرẂكґذґال↕ ل ￍالص ґمґأق...�

آن ن→→→→→→م→→→→→→از＾، ن→→→→→م→→→→→→از اس→→→→→→ت ك→→→→→→ه م→→→→→ولẃ→→→→→د «ي→→→→→اد م→→→→→ن» ب→→→→→اش→→→→→→د و ي→→→→→اد م→→→→→ن را در دله→→→→→→ا زن→→→→→ده ك→→→→→→ن→→→→→د و 
ن→م→ازگ→زار، خ→ود را در حضور من ببيند و من را حاضر و ناظر بر افكار و اعمال خود بداند.«ذكر 
^ قلب∂ است نه  ظ به الفاظ (سبحان اهللا) و (الاله االẃ اهللا) نيست!ذكر و ياد، امر ẃخ→دا» كه تنها تلف
زب→→ان→→∂!زب→→→ان اگ→→ر ب→→ه اس→→ت→→خ→→دام ق→→ل→→ب درآم→→→د و ب→→ه ت→ح→ري→→− دل م→ت→ح→رẃ∑ ش→د، ذك→ر اس→ت و ارزش 
^ نخواهد بود!اگر نماز ما واقعاҐ ذكر و ياد خدا بود و  ج→→∂ در هوا چيز ديگر ẃدارد وگ→رن→ه ج→ز ت→م→و
 ^ ^ و معنو ẃاز ماد ẃزندگ∂ ما اعم ^ خ→دا را ح→اك→م در ش→→ؤون زن→دگ→∂ م→ا م→→∂س→اخ→→ت، اي→→ن→− ق→يافه
دگ→→رگ→→ون ش→→ده ب→→ود و م→→ا اي→→→نچ→→→ن→→ي→→ن ن→→ب→→ودي→م ك→ه اك→ن→ون ه→س→ت→ي→م!چق→→در در ق→رآن، س→خ→ن از ذك→ر، ب→ه 

                                                        
^ رعد،آيات۲Ωو۲۱.  ـ سوره ۱

^ طه،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲



 ۲⅛۱
 

^ اصل∂ تمام عبادات، ذكر و مقصود نهاي∂  م→ي→ان آم→ده و اص→رار ب→ر اي→ن دارد ك→→ه ب→ف→هماند:ريشه
از آنها نيز ذكر است. 

پس از بيان آثار مهمẃ نماز كه: 
...�؛  ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال ґنџع Ẅ∂هẂنџت џ↕ال ￍالص ￍإن...�
^ بشر] را از پليد＾ها پا∑ م∂سازد».  «...نماز [جامعه

آنگاه م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẀرџبẂأك ґاهللا ẀرẂكґذџل џو...�

 Ґب→→زرگت→→ر از ت→→م→→ام ف→→وائ→→د، اي→ن اس→ت ك→ه ن→→م→از، ي→→اد خ→→دا را در دله→→ا احي→→اء م→→∂ك→→ن→د و ن→ت→يج→→ت→ا
فرمان خدا را حاكم بر تمام شؤون زندگ∂ آدميان م∂گرداند! 

�؛۲   ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�
«...توجẃه! تنها با ياد خداست كه دلها طمأنينه و آرامش م∂يابد»! 

 ẃاي→ن دن→ي→اس→→ت ك→→ه م→∂ب→ي→ن→ي→م ب→ر اث→ر ف→رام→وش ك→ردن خدا و افتادن دنبال غير خدا هر چه تقال
و ت→→الش م→→∂ك→→ن→د آرام→ش و آس→اي→ش نم∂يابد! ترس و وحشت و ناامن∂ از همه سو بر او م∂بارد 

^ راه گم كردهها:  در حال∂ كه آفريدگار مهربان ندا م∂كند: ا
...�؛۳  ẂمẀك ẂرẀك Ẃأذ ∂ґون ẀرẀك Ẃاذџف�

«ياد من كنيد تا من هم ياد شما كنم...». 
با من باشيد تا من هم با شما باشم. 
ـ→→→→ي→→→→→م→→→→ان رف→→→→ـت ك→→→→ژ�  ـ→→→م→→ان گ→→ف→→→ـت ب→ادا ك→ژ م→غ→ژ �� ب→→→→→اد ب→→→→→ر ت→→→→→خ→→→→→ت س→→→→→ل→→→→ پ→→ـس س→→ل→→ي→→
^ س→→→ل→→→ي→→→م→→→→ان ك→→→→ژ م→→رو�  ^ ك→→→ژ از ك→→→ژم خ→→→ش→→→م→→→ي→→→→ن م→→→ش→→→و� ب→→→اد ه→→→م گ→→→ف→→→ت ا ور رو
ت→→→→ـ→→→→ا ت→→→و ب→→→→ا م→→→ـ→→→ن روش→→→ن→→→ـ→→→∂ م→→→ن روش→→→ن→→→م� از ت→→→ـ→→→رازو ك→→→ـ→→→م ك→→→ن→→→ـ→→→∂ م→→→ن ك→→→→م ك→→ن→→م� 

 ґرẂك ґذ Ẅ∂وا إل џع Ẃاس→џف ґ↨→ џع Ẁم Ẁج→Ẃال ґمẂو→ џي Ẃن ґم ґ↕ال→ ￍل→ص→ґل џ^ ґودẀوا إذا ن→Ẁن→џآم џي→ن ґذ→ￍا ال→ џه→ي→ا أي�
                                                        

 .℮Ｑ＾عنكبوت،آيه ^ ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲

 .۱Ｑ۲＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳
� مغژ: از مصدر غژيدن يعن∂ مرو. 



 ۲⅛۲
 

...�؛۱  џعẂيџبẂوا ال Ẁر џذ џو ґاهللا
در اي→→ن آي→→ه ه→→م م→→الح→→ظ→→ه م→→→∂ف→→رم→→اي→→ي→→د از ن→→→م→→از ت→→→ع→→ب→→ي→→ر ب→→→ه�ذك→→راهللا� ش→→ده اس→→ت ك→→ه ح→قي→→ق→ت 
→ش اح→→ي→اء ذك→ر و  ẃن→→م→→از، ذك→→ر خ→→→دا و دل ب→ه ي→اد خ→دا ب→ودن اس→ت و ع→ج→ي→ب اي→ن ك→ه ق→رآن،ت→م→ام ه→م
→→→→م→→→→→ان، آب و رن→→→→→گ دادن ب→→→→ه ظ→→→→واه→→→→ر ك→→→→ار اس→→→→→ت و اف→→→→زودن ب→→→→ر  ẃي→→→→→اد خ→→→→→→داس→→→→→ت ل→→→→→ي→→→→→ك→→→→→ن م→→→→→→ا ت→→→→→م→→→→→ام ه→→→→م
ت→ش→ري→فات ظاهر قرآن و نماز و مسجد و منبر و محراب!! و به راست∂ كه ما هدف را گم كرده و 

ميان راه، حيران شدهايم! 
ف∂ اولواااللباب در آيات قرآن  ẃمعر

ف∂ م∂كند:  ẃآل عمران �اولواااللباب� را معر ^ آيات آخر سوره
ي→→ات＃  џآل ґه→→→ار→→→→ￍال→→→ن џو ґل→→→Ẃي→→→ￍال→→→ل ґالف→→→ ґت→→→ Ẃاخ џو ґض ẂرџالẂ →→→م→→→اواتґ وџ ا ￍال→→→س ґق→→→Ẃل→→→ џخ ∂→→→ ґف ￍإن�

�؛  ґبابẂل Ẃاأل ∂ґولẀ ґال
→→→→→ي→→→→→→ن در آف→→→→→→ري→→→→→ن→→→→→→ش آس→→→→→م→→→→انه→→→→→ا و زم→→→→ي→→→→ن و رف→→→→→توآم→→→→→د ش→→→→ب و روز، آي→→→→ات و  «ب→→→→→ه ي→→→→→ق

^ خردمندان»!  نشانههاي∂ است برا
...�؛  Ẃم ґهґوبẀن Ẁج Ẅ∂لџع џو ҐوداẀعẀق џو Ґياماґق џاهللا џون ẀرẀك Ẃذџي џين ґذￍال�

«آنه→ا، ك→س→ان→→∂ هس→→ت→ن→د ك→→ه خ→دا را ي→اد م→→∂ك→→ن→ند در حال∂ كه ايستاده يا نشسته و يا 
به پهلو خوابيدهاند...». 

 Ґال ґه→ذا ب→اط џتẂق→џل→ џنا م→ا خ→→ￍب џر ґض ẂرџالẂ →م→اواتґ وџ ا ￍال→س ґق→Ẃل→ џخ ∂ґف џون Ẁر→→ￍك→→џف→→џت→→ џي џو...�
�؛۲   ґارￍالن џذابџنا عґقџف џ−џحانẂب Ẁس

 ^ ه→→∂ ت→→→و ا ẃو در آف→→→ري→→→ن→→→ش آس→→→→م→→→انه→→→ا و زم→→→ي→→→→ن م→→→→∂ان→→→دي→→→ش→→→ن→→→د و م→→→∂گ→→وي→→ن→→د، م→→ن→→ز... »
پروردگار ما!اين نظام را به باطل نيافريدها＾.ما را از عذاب آتش دور نگهدار». 
 ^ ي→→ع→→ن→→→∂�اول→→وااالل→→ب→→اب� پ→→ي→وس→ت→ه ب→ا ي→اد خ→→دا و آخ→→رت زن→دگ→∂ م→→∂كن→→ن→د و خ→ود را آم→→اده ب→را

^ خدا م∂سازند.  لقا
^ شريف سخن از ذكر به ميان آورده  ح→ض→رت ام→ام ام→ي→رال→م→ؤم→ن→ي→ن�ن→ي→ز در نهجالبالغه

                                                        
^ جمعه،آيه＾۹.  ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيات۱۹Ωو۱۹۱.  ـ سوره ۲



 ۲⅛۳
 

و فرموده است: 
 џو ґ↕ џرẂق џوẂال џدẂعџب ґهґب Ẁعџم Ẃسџت ґوبẀلẀقẂل→ґل Ґالء→→ џج џر→Ẃك ґẃال→ذ џل→ џع→→ џج Ẅ∂→џال→ џع→џت џو Ẁه→џان→ џح→Ẃب→ Ẁس џاهللا ￍن ґإ)

)؛۱  ґ↕ џدџانџعẀمẂال џدẂعџب ґهґب ẀادџقẂنџت џو ґ↕џو ẂشџعẂال џدẂعџب ґهґب Ẁر ґصẂبẀت
^ ج→→→→ال و ص→→→ي→→→ق→→→→ل دله→→→ا ق→→→رار داده ك→→→ه دله→→→→ا پ→→→س از  «خ→→→داون→→→د، ذك→→→ر را وس→→→ي→→→ل→→→→ه ب→→→را
ن→→→→→اش→→→→→ن→→→→→واي→→→→→∂ ب→→→→→ه س→→→→→ب→→→→→→ب ذك→→→→→→ر ش→→→→→ن→→→→→وا م→→→→→→∂ش→→→→→ون→→→→→د و پ→→→→→س از ن→→→→→اب→→→→→→ي→→→→→ن→→→→→اي→→→→∂، ب→→→→ي→→→→→ن→→→→ا و پ→→→→س از 

ستيزهگر＾، تسليم م∂گردند». 
عبادت خدا، ي− اصل عقل∂ 

ح→اص→ل اي→ن ك→ه م→ا از ل→ح→اظ ذك→ر و ب→ه ي→→اد خ→دا ب→ودن،ب→→سي→→ار ك→س→ر داري→م و از همين جهت 
^ را كه بايد ببريم؛ نم∂بريم!  ^ معنو ^ خويش، آن بهره است كه از اعمال عباد

^ م→→→→→ورد ب→→→→→ح→→→→→ث ك→→→→→ه ش→→→→→اخ→→→→→ص→→→→→→هه→→→→→ا＾�اول→→→→→وااالل→→→→ب→→→→اب� را ارائ→→→→→ه م→→→→→∂ك→→→→→ن→→→→د، دو  ^ ش→→→→→ري→→→→→ف→→→→→→ه آي→→→→→→ه
^ ن→→م→از و ان→ف→اق را م→س→تق→→الҐ نش→→ان م→→∂ده→د! در ح→ال∂ كه هر دو شاخصه مشمول عناوين  ش→اخص→→ه
^ ب→→ه ع→→ه→→→د خ→→→دا و ب→→رق→→رار داش→→ت→→ن پ→→ي→→ون→→→ده→→ا و خ→شي→→ت از خ→→دا و خ→وف از حس→→اب روز  ق→→ب→→ل→→∂ از وف→→ا
^ خ→→دا ب→→ودهان→→د؛ل→→ي→→ك→→ن از ن→→ظ→→ر  →→ل ش→→دائ→→د در راه ح→→رك→→ت ب→→ه س→→و ẃج→→→زا و ص→→→ب→→ر و اس→→ت→→ق→→ام→→→ت در ت→→ح→→م
→ه ب→→ه اي→→ن ن→كت→→ه ه→م خ→ال→→∂ از ف→اي→ده  ẃذك→ر ش→دهان→د!ت→وج Ґت اه→→ت→→→م→→ام ب→→ه اي→→ن دو ش→→اخ→→ص→→→ه، م→→س→→ت→→ق→→→ال ẃش→→د
ا كيفيẃت و چگونگ∂ آن، مستند به  ẃحكم عقل است! ام ^ ن→ي→ست كه اصل لزوم عبادت، مقتضا
^ انسان! تو مخلوق∂ هست∂ كه حضرت  ح→ك→م ش→رع اس→ت.ي→عن∂ اين عقل است كه م∂گويد: ا
خ→ال→→ق ع→ل→ي→م ح→كيم به تو نعمت وجود و حيات و چشم و گوش و عقل و هوش و هزاران نعمت 
→→→→ف م→→→→∂دان→→→→∂ ك→→→→ه از  ẃت→→→→→ت، خ→→→→ود را م→→→→وظ→→→→→ ẃان→→→→→س→→→→→→ان→→→→→ي ^ دي→→→→→گ→→→→→ر ع→→→→→ن→→→→→اي→→→→→ت ف→→→→→رم→→→→→وده اس→→→→→ت و ت→→→→→و ب→→→→→ه اق→→→→→ت→→→→→ض→→→→→→ا
^ فطرت و وجدان و  ر از منعم، مقتضا ẃنماي∂ كه تشك ^ →→ر و س→→پ→اس→گ→زار ẃن→عم→→تب→خ→ش خ→ود ت→ش→ك
^ و وج→→دان→→∂ و ع→→ق→→ل→→∂ ن→→س→→ب→→→ت ب→→→ه ح→→ض→→رت خ→→ال→→ق  →→ر ف→→ط→→ر ẃع→→ق→→ل ه→→ر ان→→س→→→ان→→∂ اس→→→ت و از ه→→→م→→ي→→ن ت→→ش→→ك
^ و  →→ان،ت→→ع→→ب→→ي→→ر ب→→→ه ع→→ب→→ادت م→→∂ش→→ود و ل→→ذا م→→→∂گ→→وي→→ي→م، اص→→ل ل→زوم ع→ب→ادت خ→→دا، ي→− اص→→ل ف→ط→ر ẃم→→ن
→ف ب→→ه  ẃان→→س→ان، او را م→وظ ґت→∂ ه→م در ك→ار ن→ب→ود، خ→ود ع→ق→ل ẃدي→ن و وح→→∂ و ن→ب→و Ґع→→ق→→ل→∂ اس→→ت ك→→ه ف→رض→ا

                                                        
^ فيض،خطبه＾۲۱۳.  ـ نهجالبالغه ۱
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→→ر از خ→→القش م∂نمود كه عقل در وجود انسان، «پيامبر باطن∂» است!منتها  ẃع→رض س→پ→اس و ت→ش→ك
^ وح→→∂ و  →→→ت و چ→→→گ→→→ون→→→گ→→→∂ و راه و رس→→→م ع→→→ب→→→→ادت خ→→→→دا ب→→→→اي→→د از ج→→ان→→ب خ→→ود خ→→دا ب→→ه وس→→ي→→ل→→→ه ẃك→→→ي→→→ف→→→ي
ر كند  ẃت، ت→ش→ري→ع و ت→ع→ي→ي→ن گ→ردد!چ→ون خ→ود عق→→ل انس→→ان نم→→∂دان→د چ→گونه از خالق خود تشكẃن→ب→و

كه مورد پسند او باشد. 
ـ از ط→→→→→→ري→→→→→→ق وح→→→→→→∂ ب→→→→→→→ه پ→→→→→→ي→→→→→ام→→→→→ب→→→→→ر  ـ ج→→→→→→لẃ ش→→→→→→أن→→→→→→ه ال→→→→→→ع→→→→→→زي→→→→→→ز  از اي→→→→→→ن روس→→→→→→→ت ك→→→→→→ه ح→→→→→→ض→→→→→→رت م→→→→→→ن→→→→→→ع→→→→→→م 
^ بندگانش تعيين و ترسيم فرموده كه نماز  م→ك→رẃم→ش� ك→ي→ف→يẃت و راه و رسم عبادتش را برا
^ را اي→→→→→→نچ→→→→→→ن→→→→→ي→→→→→ن ان→→→→→ج→→→→→ام  را اي→→→→→→→نگ→→→→→→ون→→→→→→→ه ب→→→→→→خ→→→→→→وان→→→→→→ي→→→→→→→د و روزه و ح→→→→→→جẃ و ج→→→→→→→ه→→→→→→اد و دي→→→→→→گ→→→→→→ر اع→→→→→→→م→→→→→→ال ع→→→→→→→ب→→→→→اد

بدهيد!همانطور كه حضرت ابراهيم�از خدا خواست: 
كџنا...�؛۱  ґناسџنا م ґأر...�

«...طرز پرستش خودت را به ما نشان بده...». 
دليل كافر بودن ب∂نماز 

آر＾، اص→ل ل→زوم عب→→ادت، عق→→الن→∂ و ك→ي→ف→يẃ→ت آن،وح→ي→ان∂ است.انسان نمازخوان اطاعت 
از ح→ك→م ع→ق→ل و ف→طرت و وجدانش م∂كند و آدم ب∂نماز، اعتنا به فرمان عقل و وجدان نكرده 
^ ان→→س→ان→يẃ→ت→ش م→→∂گ→→ذارد و از ح→ي→وان ن→ي→ز پس→→تت→ر م→∂ش→ود!چ→را ك→ه ب→رخ→∂ از ح→ي→وان→ات، در  و پ→→→ا رو
م م→→∂جن→→ب→ان→→ن→د و پ→وزه ب→ه زم→ين  Ẁاز دس→ت→ش خ→→وردهان→د؛ د ^ م→ق→اب→ل ص→→اح→→بش→→ان ك→ه آب و ن→ان و دان→→ها
→ن  ґح→س→Ẁم م→→ ґن→ع→ Ẁم→→∂م→→ال→→ن→→د و در ع→→ال→م خ→→وي→ش از او ق→دردان→∂ م→→∂ن→→م→اي→→ن→د و ل→ذا ج→→ا دارد ك→ه حض→→رت م

^ اينان بفرمايد:  درباره
�؛۲   Ґيالґب џس ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك ẃإال ẂمẀه Ẃإن...�

«...آنان بسان چارپايانند و بلكه از آنها نيز راه گم كردهترند»! 
در گ→ذشت→→ه ض→م→ن ح→دي→ث∂ از حضرت امام صادق�نقل شد كه چرا آدم ب∂نماز، كافر 
 ^ ن→ام→ي→ده م→→∂ش→ود ول→∂ س→→اي→ر گ→→ن→ه→ك→اران اي→ن→چ→ن→ي→ن ن→→ي→ست→→ن→د.ف→رم→ود: چ→ون آدم ب→→∂ن→م→از،ه→ي→چ ان→گيزها

^ فرمان خدا ندارد و استخفاف فرمان خدا، كفر است!  جز استخفاف و سب−شمار
                                                        

^ بقره،آيه＾۱۲۸.  ـ سوره ۱
^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۲



 ۲⅛Ｑ
 

يẃت بهپا داشتن نماز  ẃاهم
^ �اولواااللباب� و خردمندان م∂  ^ نم→→از را از وي→ژگ→∂ها ^ م→ورد ب→ح→ث، اق→ام→→ه ح→ال، آي→→ه

شمارد و م∂فرمايد: 
ال↕�؛  ￍوا الصẀأقام џو�

^ ب→ش→ود خ→ال→∂ از ت→ن→اس→→ب ني→→س→ت و آن ن→ك→ت→ه اي→ن كه:  ^ ادب→∂ ه→م اش→ارها اي→ن→ج→ا ب→ه اي→ن ن→→كت→→ه
^ پ→→→ي→→ش→→ي→→ن ك→→ه چ→→→ه→→ار خ→→ص→→ي→→→ص→→ه از خ→→→ص→→اي→→→ص�اول→→وااالل→→ب→→→اب� ارائ→→ه ش→→ده اس→ت ه→→م→ه(ب→ه  در دو آي→→→ه

^ فعل مضارع آمده:  اصطالح ادب∂)با صيغه
�؛  џونẀخافџي џو... џون џش Ẃخџي џو... џونل ґصџي џين ґذￍال џو... џونẀوفẀي џين ґذￍلџا�

 ^ ^ صبر و نماز و انفاق ارائه شده است، هر سه با صيغه →ا در اي→ن آي→ه ك→ه س→ه خ→ص→يص→→ه ẃام
فعل ماض∂ آمده: 

انẂفџقẀوا...�؛  џوا...وẀقامџا џروا...وџب џص�
→يẃ→→ت،به سر حدẃ قطعيẃت رسيده و به وقوع  ẃت اه→م ẃاش→→اره ب→ه اي→ن ب→اش→د ك→ه از ش→د Ґك→ه اح→ت→م→اال
^ نماز خواندن  →وا»كه به معنا ẃدي→گ→ر اي→→ن ك→→ه در م→ورد ن→→م→از، ن→ف→رم→وده «و ص→ل ^ پ→ي→وس→ت→ه اس→ت.ن→كت→→ه
^ از مردم  ^ بپا داشتن نماز است.چون، بسيار ال↕�؛كه به معنا اس→ت؛ب→ل→ك→ه ف→رم→وده �وџ أقامẀوا الص√
^ ه→س→تن→→د ك→ه م→→∂ك→وش→ن→د ت→ا ن→→م→از را س→رپ→ا ن→گ→ه دارن→د و نگ→→ذارن→→د از پ→→ا  ن→م→از م→→∂خ→وانن→→د ل→ي→ك→ن اف→راد
ـ ان→→→→→د∑ ك→→→→→م→→→→→رن→→→→→گ و ب→→→→→∂رن→→→→→گ و س→→→→ران→→→→ج→→→→ام م→→→→ت→→→→رو∑  →→→→→ت اس→→→→→→الم→→→→→∂، ان→→→→→د∑  ẃب→→→→→ي→→→→→ف→→→→→ت→→→→→د و در م→→→→→ي→→→→→→ان ام
^ گ→→ون→→اگ→→ون از ب→→→ذل م→→ال و ج→ان و آب→رو و اعت→→ب→ار و ب→ي→ان و  گ→→ردد.اي→→ن→→ه→→→ا اول→→وااالل→→ب→→→اب→→ن→→د ك→→ه از راهه→→→ا
ق→→→→ل→→→→م م→→→→∂ك→→→→وش→→→→ن→→→د ت→→→ا ن→→→→م→→→از و دي→→→ن خ→→→دا ث→→→→اب→→→ت و اس→→→ت→→→وار گ→→→ردد و ب→→→ا دس→→→ائ→→→س ش→→→ي→→→→ط→→→انص→→→ف→→→ت→→→→ان از پ→→→ا 

درنيايد. 
هدا�م∂گوييم:  ẃدالشẃدر زيارت امام سي
لو↕)؛  ￍالص џتẂمџقџد اџق џ−ẃنџا Ẁدџشهџا)

^ عزيز خدا] كه تو [با كار حيرتانگيزت] نماز را سرپا  ^ حسين! ا م→→ن گ→→واه∂ م∂دهم [ا
^ نفسان∂ شيطانصفتان گردد.  نگه داشت∂ و نگذاشت∂ كه دين خدا، قربان∂ اهوا

^ درخ→ت  آر＾،ي→→ا اب→→اع→→→ب→→داهللا! ت→→و ن→→→ه ت→→ن→→ه→→→ا ن→→م→→→از خ→→وان→→→د＾، ب→→ل→ك→ه ب→→ا ري→خ→ت→ن خ→ون دلџت در پ→ا
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^ ساخت∂.  م ابد ẃنماز، آن را زنده و شاداب و خر
^ دوست  ي− سجده كرد و داد سر اندر رضا

اهــل نمــاز را در دو جــهــان سرفــراز كرد 
حضرت ابراهيم خليل�در دعايش به خدا عرض كرده: 
يￍتґ∂...�؛۱  ґẃر Ẁذ Ẃن ґم џو ґ↕ال ￍالص џيمґقẀم ∂ґنẂل џع Ẃاج ґẃب џر�

^ نماز باشيم...».  «خداوندا! مرا و ذريẃهام را چنان كن كه سرپا نگه دارنده
^ اب→→راه→→ي→→م  →→ه→→→دا�ش→→د ك→→ه ذريẃ→→→ه ẃدال→→ش→→→ẃم→→→ظ→→→ه→→→ر ب→→→ارز اج→→→اب→→→→ت اي→→→ن دع→→→ا، ق→→→→ي→→→ام خ→→→ون→→→ي→→→ن ام→→ام س→→ي
→ت اس→→الم→∂ ن→ي→ز  ẃه→→م→→ي→→→ش→→ه اق→→ام→→ه ك→رد و از افت→→ادن ن→→گ→ه داش→ت.از م→ا ام ^ خ→→ل→→ي→→ل� ب→→ود و ن→→م→→از را ب→→را
→ع ه→م→ي→ش→ه ه→س→ت ك→ه ب→ك→وش→ي→م از هر طريق ممكن، نماز را نه تنها بخوانيم، بلكه اقامهاش  ẃاي→ن ت→وق
^ دي→ن  ك→→ن→→ي→→م و ب→→→ا رع→→→اي→→ت ت→→ق→→وا و ج→→ه→→→اد در ت→→م→→ام ش→→→ؤون زن→→دگ→→∂ خ→→وي→ش، آن را ك→ه س→ت→ون خ→يم→→ه

است، ثابت و استوار نگه داريم. 
فضيلت انفاق،رذيلت بخل 

^ از مواهب  ^ ديگر �اولواااللباب� پس از نماز، انفاق مال و هر موهبت ديگر ش→اخ→صه
ال→→ه→→∂ اس→→ت ك→ه م→م→ك→ن اس→→ت در خ→دم→ت ب→→ن→دگ→→ان خ→دا ق→رار گ→ي→رد و ن→اف→ع ب→→ه ح→الش→→ان ب→اش→→د، چن→→ان 

كه م∂فرمايد: 
�؛  Ґ↨џيґالنџع џا و ￎر ґس ẂمẀناهẂق џز џا رￍم ґوا مẀقџفẂأن џو�

^ دادهاي→→→م ان→→ف→→اق م→→→∂ك→→ن→→ن→→→د در پ→→ن→→ه→→ان→→→∂ و  از ه→→→→ر چ→→→ه ب→→→→ه آن→→→ه→→ا روز �اول→→→وااالل→→→ب→→→→اب� آن→→→→ان→→→→ن→→→د ك→→→ه 
آش→ك→ارا. �م→م→ا رزق→ن→اه→م� ش→ام→→ل م→ط→لق داراي∂ انسان م∂شود از مال و قدرت و علم و بيان و قلم 
و آب→→→→→رو و اع→→→→ت→→→→→ب→→→→ار اج→→→→ت→→→→→م→→→→اع→→→→∂ ك→→→→ه ه→→→→م→→→→→ه رزق→→→→∂ اس→→→→ت ك→→→→ه خ→→→→→دا ب→→→→ه ان→→→س→→→ان ع→→→→ن→→→اي→→→ت ف→→→رم→→→وده اس→→→ت و 
�اول→واااللب→→اب� ه→ي→چ ك→دام از اي→→نه→ا را در انح→→صار خودشان قرار نم∂دهند؛بلكه بندگان خدا را 
ه→→→م س→→→ه→→→ي→→→م در م→→→ط→→→ل→→→ق داراي→→→∂ خ→→→ود م→→→→∂دان→→→ن→→→→د و از ه→→→ر چ→→ه ك→→ه دارن→→د آنگ→→ون→→ه ك→→→ه خ→→دا رض→→ا داده 
اس→ت؛در م→س→ي→ر ان→تف→→اع دي→گ→ران ق→رار م→∂ده→ن→د.گ→→اه→∂ ب→ه ط→ور پنهان∂ كه هم به دور از ريا باشد و 

                                                        
 .℮Ω＾ابراهيم،آيه ^ ـ سوره ۱
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ه→→→م ش→→→رف و ح→→→ي→→→→ث→→→يẃ→→→→ت آن→→→ان ك→→→ه ب→→→ه آن→→→ه→→→→ا ان→→→ف→→→اق م→→→∂ك→→ن→→ن→→→د م→→ح→→ف→→وظ ب→→م→→ان→→د و گ→→اه→→∂ ه→→م ب→→ر ح→→س→→ب 
^ خير،علناҐ و آشكارا انفاق م∂كنند.انفاق  ^ ش→راي→→ط، ب→→هم→نظ→→ور ت→ش→وي→→ق دي→گران به كارها اق→ت→ض→ا
→يẃ→→ت بس→→ي→ار ب→زرگ→∂ اس→→ت و ه→م→ي→ن ب→س ك→ه در اك→ث→ر آيات قرآن، در كنار  ẃاه→م ^ از ن→ظ→ر ق→رآن،دارا
^ م→قابل  ن→م→از ق→رار گ→رف→ت→ه و در م→س→ي→ر ته→→ذي→ب ن→ف→س انس→→ان، ه→م→دوش ب→ا نم→→از آم→ده اس→→ت و ن→قط→→ه
^ م→→ه→→→ل→→− روح→→∂ و س→→ب→ب ب→دب→خ→ت→∂ در روز ح→→س→اب اس→ت.اي→ن  آن ب→→خ→→ل اس→→→ت ك→→ه از ب→→ي→→م→→ار＾ه→→→ا

^ خداوند حكيم است:  فرموده
 џوẀه Ẃلџب ẂمẀهџل ҐراẂي џخ џوẀه ґهґل Ẃضџف Ẃن ґم Ẁاهللا ẀمẀما آتاهґب џونẀل→ џخẂب→ џي џي→ن ґذ→→ￍال ￍنџب→ џس→ Ẃح џال ي џو�

لẀوا بґهґ يџوẂمџ الẂقґيامџ↨...�؛۱  ґخџما ب џونẀقￍوџطẀي џس ẂمẀهџل ￒر џش
ك→→س→→ان→→∂ ك→→ه ب→→خ→→ل م→→∂ورزن→د و آن→→چ→ه را ك→→ه خ→دا از فض→→ل خ→ود ب→ه آن→→ه→ا داده، انف→→اق  »
 ^ ^ آنها شرẃ است!به زود ^ آنها خير است! بلكه برا ن→م∂كنند گمان نكنند كه برا
^ آن ب→→→→→خ→→→→→ل ورزي→→→→→دهان→→→→→د، م→→→→→ان→→→→→ن→→→→د ط→→→→وق→→→→∂ ب→→→→ر  در روز ق→→→→→→ي→→→→→ام→→→→→ت آن→→→→→چ→→→→→→ه را ك→→→→→ه درب→→→→→اره

گردنشان م∂افكنند...»! 
ـ از هر  ^ ش→ريف→→ه،ت→م→ام ام→وال→∂ ك→ه ح→ق→وق واجب اله∂ آن اخراج نشده  ب→ه ص→ري→ح اي→ن آي→→ه
ـ روز ق→ي→ام→→ت ط→وق آت→ش→ي→ن→∂ ش→ده و ب→ه گ→ردن  ق→→ب→→ي→→ل ك→→ه ب→→اش→→د؛ از م→→س→→ك→→ن و م→رك→ب و ك→→ارگ→اه و... 
ẃ→→ه و  ^ ب→→→ا چ→→→ه ص→→ورت و ج→→ث آدم ب→→→خ→→→ي→→→ل آوي→→→خ→→→ت→→→→ه خ→→→واه→→→د ش→→→د!ح→→→ال، م→→→→ا ن→→→م→→→→∂دان→→→ي→→→م ان→→→س→→→→ان م→→→ح→→→ش→→→ر
^ آت→→ش→ي→ن و ي→→− م→اش→ي→ن ت→ري→ل→∂  ـ ب→→يس→→ت ط→بق→→ها ه→→ي→→ك→→ل→→∂ خ→→→واه→→→د آم→→→د در ح→→ال→→∂ ك→→ه ي→→→− ب→→رج ده 

ـ هشدار م∂دهد:  ^ آسمان∂  ـ اين هشداردهنده شعلهور به گردن دارد و... لذا قرآن 
 Ẃنџم џو ґاهللا ґر→Ẃك ґذ Ẃن џع ẂمẀك ẀالدẂال أو џو Ẃم→Ẁك→Ẁوال Ẃأم Ẃم→Ẁك→ ґه→Ẃل Ẁوا ال ت→Ẁن→џآم џي→ن ґذ→ￍا ال→ џه→ي→ا أي�

�؛۲   џون Ẁر ґخاسẂال ẀمẀه џ−ґولئẀاџف џ−ґذل ẂلџعẂف џي
^ ب→→اورداران خ→→دا و روز ج→زا! م→راق→ب ب→اش→ي→د! ام→وال و اوالدت→ان، شم→→ا را س→رگ→رم  «ا
ن→س→ازد و از ي→اد خ→دا غ→اف→→ل→ت→ان نگرداند كه در اين صورت خاسر و زيانكار خواهيد 

شد»! 
                                                        

 .۱۸Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱
^ منافقون،آيه＾۹.  ـ سوره ۲



 ۲⅛۸
 

^ ناش∂ از افزونطلب∂  غفلتها
^ س→رگ→رم ك→ردن است زياد تكيه شده كه نكند  ^ م→وض→وع ال→ه→اء ك→ه ب→ه م→عن→→ا در ق→رآن، رو
^ ف→ان→∂ را چ→س→ب→يدن و  ^ آخ→رت م→ح→رومت→→ان س→→ازد! دني→→ا ^ زودگ→→ذر، از ح→→ي→ات اب→→د ^ ف→ريب→→ن→ده دني→→ا

^ باق∂ را از دست دادن، نه كار خردمندان است!  خدا
...�؛۱  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẁعẂيџال ب џو ẁ↕ џجارґت Ẃم ґيه ґهẂلẀال ت ẁجال ґر�

^ بازيگوش]آنانند  ـ هف→→ت→اد س→→ال→→ه ^ واق→ع→∂،ن→ه ك→ودك→ان ش→ص→ت  «...م→ردان[ب→→ه م→→ع→ن→ا
^ دنيا، از ياد خدا غافلشان نم∂سازد...»!  كه سوداگر＾ها

ا شما:  ẃام
�؛۲   џرґقابџمẂال ẀمẀت Ẃر Ẁز Ẅ∂ￍت џح� ẀرẀكاثￍالت ẀمẀهاكẂأل�

^ هم شدهايد و از هيچ  وام مشغول انباشتن رو ẃافزونطلب∂ها، سرگرمتان ساخته و عل∂الد
چيز دنيا سير شدن نداريد تا در شكم زمين نهان گرديد! 
آن كه را خوابگه آخر ز دو مشت∂ خا∑ است 

گو چه حاصل كه بر افال∑ كش∂ ايوان را؟! 
 Ẃم→→→→→→Ẁك→→→→→→џا ل ￎو Ẁد→→→→→→→ џع Ẃم→→→→→→→Ẁك ґالدẂأو џو Ẃم→→→→→→→Ẁك→→→→→→→ ґواج Ẃأز Ẃن→→→→→→→ ґم ￍوا إن→→→→→→→Ẁن→→→→→→→ џآم џي→→→→→→→ن ґذ→→→→→→→ￍا ال→→→→→→→ џه→→→→→→→ي→→→→→→→ا أي�

...�؛۳  ẂمẀوه Ẁر џذ Ẃاحџف
^ ك→→س→→ان→→→∂ ك→→→ه اي→→م→→ان ب→→ه خ→→دا و روز ج→→زا آوردهاي→→د![ه→شي→→ار ب→اش→ي→د ك→→ه]ب→رخ→∂ از  «ا
 ^ ه→→م→→س→→ران و ف→→→رزن→→دان→→ت→→ان دش→→م→→→ن ش→→م→→ا ه→→س→ت→ن→د! از آنه→→ا ب→رح→ذر ب→اش→ي→د[ب→→ا وس→وسهه→ا

خاصẃ خودشان، فريبتان ندهند و از خدا دورتان نسازند]...»! 
ه مسلمان  ẃاز مشركين در مك ^ در ش→→أن ن→زول آي→ه آمده كه در زمان پيامبراكرم�مرد
→→→ه ك→→→ه آن روز دارال→→→ك→→ف→→ر ب→→ود ب→→→ه م→→دي→→ن→→→ه ك→→ه داراالي→→→م→→ان ب→→ود ه→→ج→→رت  ẃش→→→د و ت→→→ص→→→م→→→ي→→→→م گ→→→رف→→ت از م→→ك
^ و  ك→→→→→→→ن→→→→→→→د.ه→→→→→→→م→→→→→→→س→→→→→→ر و ف→→→→→→رزن→→→→→→دان→→→→→→→ش ب→→→→→→ه دام→→→→→→ن→→→→→→ش چ→→→→→→س→→→→→→ب→→→→→→→ي→→→→→→دن→→→→→→→د و گ→→→→→→ف→→→→→→ت→→→→→→ن→→→→→→→د، م→→→→→→ا را ب→→→→→→ه ك→→→→→→ه م→→→→→→→∂س→→→→→→پ→→→→→→ار

                                                        
^ نور،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱

^ تكاثر،آيات۱و۲.  ـ سوره ۲
^ تغابن،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۳



 ۲⅛۹
 

^ خدا و رسولش منصرف گردانند.آيه از جانب  م→∂رو＾؟!م→→∂خ→واست→→ند او را از هجرت به سو
→→→→→→ت اس→→→→→→الم آگ→→→→→اه→→→→→∂ داد ت→→→→→ا زن→→→→→ان ف→→→→→ري→→→→→ب م→→→→→ردان و م→→→→→ردان، ف→→→→→ري→→→→→ب زن→→→→→→ان را  ẃخ→→→→→→دا ن→→→→→→→ازل ش→→→→→→د و ب→→→→→→ه ام
ن→→→→→خ→→→→→ورن→→→→→د.اح→→→→→ي→→→→→→ان→→→→→اҐ م→→→→→رد م→→→→→→∂خ→→→→→واه→→→→→د از ام→→→→وال خ→→→→ود در راه خ→→→→→دا ان→→→→→ف→→→→اق ك→→→→→ن→→→→د، زن ن→→→→م→→→→→∂گ→→→→ذارد! زن 
م→∂خ→واه→د ب→ا ح→ج→اب و ع→ف→اف از خ→→ان→ه ب→ي→رون ب→رود، م→رد اج→ازه نم→→∂ده→د و او را ب→ه ب→→∂ح→→جاب∂ وا 

م∂دارد!!در ميان اوالد و والدين نيز چنين تقابل در اضالل و اغوا پيش م∂آيد. 
�؛۱   ẁيم ґظџع ẁر Ẃأج Ẁه џدẂن ґع џاهللا ￍأن џو ẁ↨џنẂتґف ẂمẀك ẀالدẂأو џو ẂمẀكẀوالẂما أمￍوا أنẀمџل Ẃاع џو�

^ آزم→اي→→ش ش→م→ا ه→س→ت→ن→د[تا ميان خدا و غير  «ب→دان→ي→د ه→م→ان→ا ام→وال و اوالدت→ان وس→يل→→ه
^ خ→واه→ي→د ك→رد]و ن→زد خدا اجر عظيم هست[از زيان و خسران  خ→دا چ→گون→ه داور

بپرهيزيد]». 
مگر تو دو خدا دار＾؟! 

^ ك→وت→اه از  ẃ→→→د داش→→ت→→م.م→→∂گ→→→ف→→ت: م→→ن اب→→ت→→→دا چ→→ن→→ي→→ن ن→ب→ودم.ي→− ج→مل→→ه دوس→→ت→→∂ ص→→→ال→→ح و م→→→ت→→ع→→ب
^ دگ→→→رگ→→→ون→→→م س→→→→اخ→→→ت.ج→→→وان ب→→ودم ب→→ه ي→→ك→→∂ از آق→→اي→→ان ع→→ل→→م→→→ا در ت→→ه→→ران ارادت پ→→→ي→→دا  ع→→→ال→→→م ب→→→زرگ→→→وار
 ^ ^ س→→→نẃ ج→→→→وان→→→∂ م→→→و ك→→→→ردم و در م→→→→ج→→→→ل→→→→س وع→→→→ظ و درس اخ→→→→→الق→→→→ش ح→→→→اض→→→→ر م→→→→→∂ش→→→→دم. ب→→→→ه اق→→→→ت→→→→ض→→→→→ا
^ ب→→ه م→ن  ^ ت→→ن→→→ه→→ا خ→→دم→→ت→→→ش→→ان رف→→ت→→م؛ب→→→ه ص→→ورت→→م ن→→→گ→→اه ك→رد و ب→ا ل→ب→خ→ن→د ص→→ورت→→م را م→→∂ت→→راش→→ي→→دم!روز
^ ص→→→ورت→→→ت را م→→→∂ت→→→راش→→→∂،م→→→گ→→→ر ن→→→م→→→→∂دان→→→∂ آق→→→اي→→→ان ف→→→ق→→→ه→→→→ا، ف→→→ت→→→وا ب→→→→ه ح→→رام ب→→ودن  گ→→→ف→→→ت: ت→→→و چ→→→را م→→→و
ري→→→→→→شت→→→→→راش→→→→∂ دادهان→→→→→د؟گ→→→→→ف→→→→ت→→→→م: خ→→→→ان→→→→م از ري→→→→ش خ→→→→وش→→→→ش ن→→→→م→→→→→∂آي→→→→د!ت→→→→ا اي→→→→ن را گ→→→→ف→→→→ت→→→→م، ب→→→→ا ل→→→→ح→→→→ن→→→→∂ 
ع→→ت→→ابآم→→ي→→ز ب→→→ه م→→ن گ→→→ف→→ت:ع→→ج→→ب! م→→ن ن→→م→→→∂دان→→س→→ت→→→م ت→→و دو خ→→→دا دار＾!ي→− خ→→دا در خ→ان→→ه و ي→→− 
خ→دا در آسم→→ان!آن دوس→ت م∂گفت، همين ي− جمله تكانم داد و به خود گفتم: عجب! من 
ت→→ا ب→→ه ح→→ال م→→ش→ر∑ ب→ودهام و الال→ه االẃ اهللا م→ن دروغ ب→وده ك→→ه م→∂گ→فت→→م، م→ن م→ع→ب→ود م→ط→اع→→∂ ج→ز اهللا 

ندارم!از آن روز زندگ∂ام عوض شد و به صراط مستقيم توحيد افتادم. 
آر＾! خدا م∂فرمايد: 

 Ẃم→→→→→→Ẁك→→→→→→џا ل ￎو Ẁد→→→→→→→ џع Ẃم→→→→→→→Ẁك ґالدẂأو џو Ẃم→→→→→→→Ẁك→→→→→→→ ґواج Ẃأز Ẃن→→→→→→→ ґم ￍوا إن→→→→→→→Ẁن→→→→→→→ џآم џي→→→→→→→ن ґذ→→→→→→→ￍا ال→→→→→→→ џه→→→→→→→ي→→→→→→→ا أي�
                                                        

^ انفال،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱



 ۲۷Ω
 

...�؛  ẂمẀوه Ẁر џذ Ẃاحџف
^ مؤمنان! كه برخ∂ از همسران و فرزندانتان دشمنتان هستند؛از  «م→راق→ب ب→اش→يد ا

آنها برحذر باشيد...». 
زيان حبẃ مال و مقام به اين انسان! 

اين گفتار را هم از رسول خدا�بشنويم: 
)؛۱  џلџقџبẂال ẀماءẂال ẀتґنبẀما يџك џفاقґẃالن ґتانґبẂنẀي ґف џر ￍالش џو ґمالẂال ب Ẁح)

«م→→→→→→→ال و ج→→→→→→→اه دوس→→→→→→→ت→→→→→→→∂، ن→→→→→→→ف→→→→→→→→اق را در دل م→→→→→→→→∂روي→→→→→→ان→→→→→→د آنگ→→→→→→ون→→→→→→ه ك→→→→→→ه آب،گ→→→→→→ي→→→→→→اه را 
م∂روياند». 

→→ه م→∂رود ول→→∂ حبẃ مال و جاه در قلبش  ẃم→→س→لم→→ان اس→→ت،ن→→م→از م→→∂خ→وان→د،م→ك Ґم→ن→اف→ق، ظ→اه→را
^ جانش پيچيده و او را تا مرز كفر رسانده  ريش→→ه دوان→→يده و شاخ و برگ درخت نفاق، به سراپا
 ^ ^ وزي→→→ر و وك→→→ي→→→ل و رئ→→→ي→→→س ش→→→دن چ→→→ه ك→→→→اره→→→ا و چ→→→ه خ→→→رجه→→→→ا اس→→→→ت! و م→→→→ا م→→→→→∂ب→→→→→ي→→→→ن→→→→ي→→→→م م→→→→ردم→→→∂ ب→→→را
س→→ن→→گ→→ي→→ن→→∂ م→→→∂ك→→ن→→→ن→→د ك→→ه ه→→ي→→چ ت→→ن→→اس→→ب→→∂ ب→→→ا ع→→→ق→→اي→→د و اخ→→الق اس→→الم→∂ ن→→دارد!اي→ن س→خ→ن ن→ي→ز از رس→ول 

خدا�است: 
 џو ґم→ال→Ẃال ґẃب→ Ẁح Ẃن→ ґم Ґس→ادا→џف ґر→џث→Ẃكџا→→ґم＃ ب→џن→ џغ ґ↨→џري→→ب џز ∂→→ґال ف→→→ ґس ẂرẀا ґي→→ان ґض→→ار ґئ→→ب→→ان ґم→→ا ذ)

)؛۲  ґمґل ẂسẀمẂال ґل Ẁج ￍالر ґين ґد ∂ґف ґجاهẂال
^ خ→ون→خ→وار اگر ميان ي− گله گوسفند[ب∂ چوپان]رها شوند،  ن→ده ẃدو گ→رگ در»
آن ان→→دازه ف→→س→→اد ب→→ه ب→→→ار ن→→م→→∂آورن→د ك→→ه م→ال و ج→اهدوس→ت→∂، در دي→ن م→رد م→س→ل→م→ان ب→ه 

بار م∂آورد». 
^ خردمند  ^ انسانها انفاق مال،ديگر نشانه

^ خردمند، از ديدگاه خداوند حكيم آنها هستند كه:  �اولواااللباب� و انسانها
�؛  Ґ↨џيґالنџع џا و ￎر ґس ẂمẀناهẂق џز џا رￍم ґوا مẀقџفẂأن џو�

                                                        
 .℮Ω＾البيضاء،جلد⅛،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱

ـ همان،صفحه＾℮۱.  ۲



 ۲۷۱
 

^ دادهايم؛آشكارا و نهان انفاق م∂كنند».  «از آنچه به آنها روز
^ آنچه خدا به ما داده است؛ از آنґ ما نيست! بلكه ديگر بندگان خدا  و م→∂گ→وي→→ن→د، همه
ن→ي→ز در آن→چ→ه ب→ه دس→ت م→ا هس→→ت از ث→روت و ق→→درت و ع→ل→م و آب→رو و اع→→ت→ب→ار اجت→→م→اع→∂، س→هيمند و 
^ خ→→دا در دس→→ت→→رس آن→→→ه→→ا ق→→رار ب→→→ده→→ي→→→م و در اي→→ن ك→→ار ن→→ي→→ز ج→ز اط→اع→ت ام→ر  ب→→اي→→د در ح→→دẃ ام→→ر و رض→→→ا

^ نداشته باشيم.  ^ او انگيزها خدا و جلب رضا
^ او گريه م∂كرد  ^ در مي→→دان ج→→ه→اد در رك→→اب رس→ول خ→→دا�ك→ش→ته شد.زن∂ برا م→رد

و م∂گفت:(وا شهيداه)؛رسول اكرم�فرمود: تو از كجا م∂دان∂ كه او شهيد شده؟ 
)؛ ۱  Ẁه ẀصẀقẂن џما ال يґب Ẁل џخẂب џي Ẃوџا ґيهґن Ẃع џما ال يґب Ẁمￍلџكџت џي џكان Ẁهￍل џعџل)

ش→اي→د او س→خ→ن→ان→→∂ ك→→ه ن→→اف→ع ب→→ه ح→الش ن→ب→وده م→→∂گف→→ت→ه و ي→→ا از ان→→ف→اق آنچه كه نقص∂  »
به او وارد نم∂كرده بخل م∂ورزيده است». 

^ ياد خدا بر دل،عال∂ترين مقصد  غلبه
دي→ن خ→دا بس→→ي→ار دق→ي→ق و ظ→ري→ف اس→ت!ك→م→ت→ري→ن م→رت→ب→ه از ف→ك→ر و ع→م→ل، م→ورد ح→س→اب ق→رار 
^ ع→ظي→→م م→∂باشد و  ^ اج→→ر م→∂گ→ي→رد و ت→ح→ص→ي→ل اخ→→الص در ن→يẃ→→ت، ب→س→∂ دش→→وار اس→→ت و ق→ه→راҐ دارا
^ ك→ار، ه→مان ذكراهللا است كه آدم∂ در همه جا و در همه حال، به ياد خدا باشد و او را  ع→م→ده

تنها حاكم بر افكار و اعمال خود بداند كه خدا فرموده است: 
...�؛  ẀرџبẂأك ґاهللا ẀرẂكґذџل џو...�

^ اه→→→→داف و م→→→→→ق→→→→اص→→→→→د در اع→→→→م→→→→ال ع→→→→→ب→→→→اد＾،م→→→→س→→→→ت→→→→ول→→→→∂ گ→→→→ش→→→→ت→→→→→ن ي→→→اد خ→→→دا ب→→→ر  ب→→→→زرگ→→→→ت→→→→ر از ه→→→→م→→→→→ه
دلهاست.رسول اكرم�فرمود: 

 џل→→ ґم→→Ẃك→→џت→→ Ẃس→→џت Ẅ∂→→ẃت→→ џح џوت→→ Ẁم→→џت Ẃن→→џل Ґا→→ џس→→Ẃف→→џن ￍنґا ∂→→ ґوع Ẁر ∂→→ґف џث→→џف→→→џن џم→→→ي→→→نџاال џوح ال→→→ر ￍنґا)
)؛  ґبџلￍالط ∂ґوا فẀل ґم Ẃجџا џو џوا اهللاẀقￍاتџها فẂن џع џأџطẂبџأ Ẃنґا џها وџق Ẃز ґر

ر  ẃم→ق→د ^ ^ ت→→ا رزق و روز «روحاالم→→ي→→ن[از ج→→ان→→ب خ→→دا]ب→→ه م→→ن وح→→∂ ك→رده ك→→ه اح→د
خود را در حدẃ تمام و كمال اخذ نكند، نخواهد مرد». 

                                                        
↨ البيضاء،جلد⅛،صفحه＾۷۲.  ẃـ المحج ۱



 ۲۷۲
 

^ خدا را رعايت كنيد و  اگ→ر چ→ه م→م→ك→ن اس→→ت دي→ر ب→رسد ول∂ خواهد رسيد.بنابراين، تقوا
^ ن→روي→→د؛بل→→ك→ه ف→رم→ود، در ط→ل→ب آن م→عت→→دل  ^ م→→→ي→→ان→→→هرو ب→→اش→→ي→د.ن→ف→رم→ود، دن→→ب→ال روز در ط→→→ل→→ب روز

باشيد:نه بيكار باشيد و نه حريص. 
 ￍن ґاџف ґاهللا ґ↨џي ґصẂعџمґوه بẀبẀلẂطџت Ẃنџا Ẅ∂џلџع ґزق ґẃالر џن ґء＃ م∂ џش Ẁب→طاء→ ґت→ Ẃاس Ẁم→Ẁك→ￍن→џل→ ґم→ Ẃح→ џال ي џو)

)؛۱  ＃↨џي ґصẂعџمґب Ẁه џدẂن ґما ع ẀنالẀاهللا الي
ر  ẃاز روز＾، ش→→م→→→ا را ب→→ه راه گ→→→ن→→اه ن→→ي→→ف→→ك→→ن→→→د ك→→→ه آن→→چ→→→ه خ→→دا م→→ق→→د ^ دي→→→ر رس→→→ي→→→دن چ→→→ي→→→ز »
ك→رده از راه م→ع→ص→ي→ت ت→ح→صي→→ل نم→→∂ش→ود!ب→لك→→ه از اي→→ن راه، آدم→∂ خ→ود را ب→→ه ق→هر و 

غضب خدا مبتال م∂سازد». 
لẂ ل→ول→يẃ− ال→ف→رج و اج→ع→ل→ن→ا م→ن  ẃد و ع→ج→ẃد و آل م→ح→م→ẃع→ل→∂ م→ح→م ẃص→→ل ẃه→→م→→ẃال→→ل

المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
 

 

 

 

 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۲   
 ￍ≈ ґوا م→→→Ẁق→→→→џف→→→→Ẃأن џو џ↕ال→→→→ ￍوا ال→→→→ص→→→→ Ẁأق→→→→ام џو Ẃم→→→→ ґ ґẃ╪ џر ґه→→→→→ Ẃج џو џغ→→→→→اء→→→→ґت→→→→Ẃوا اب Ẁ џ□→→→→ џص џي→→→→ن ґذ→→→→ￍال џ۲۲   و
  ґار ￍالد џﾶẂقẀع ẂمẀ џ≠ џ−ґولئẀا џ↨џئґẃي ￍالس ґ↨џن џسџ Ẃ▲اґب џن Ẁؤ џر Ẃدџي џو Ґ↨џيґالنџع џا و ￎر ґس ẂمẀناهẂق џز џر

                                                        
↨ البيضاء،جلد۳،صفحه＾۱℮۱.  ẃـ المحج ۱

^ رعد،آيات۲۲تا۲℮.  ـ سوره ۲



 ۲۷۳
 

 Ẃمґ ґ╧اￍي ґ ẃر Ẁذ џو Ẃم ґه ґواج Ẃأز џو Ẃم ґهґآبائ Ẃن→ ґم џح→→џل→ џص Ẃن→џم џا و→ џ╨و→Ẁل→ Ẁخ Ẃد→ џن＃ ي Ẃد→→џع Ẁات→ￍن→→ џ۲۳   ج
ґ باب＃   ẃلẀك Ẃن ґم Ẃمґ Ẃｿџلџع џونẀل Ẁخ Ẃدџي Ẁ↨џكґالئџ Ẃ├ا џو

 ۴۴۵ ґار ￍالد џﾶẂقẀع џمẂعґنџف Ẃ Ẁ╞ Ẃ џ□ џص ≈ґب ẂمẀكẂيџل џع ẁالم џ۲   س℮
^ پروردگارشان شكيباي∂ م∂كنند و نماز را برپا م∂دارند و از  ^ جلب رضا � و آن→ان ك→ه ب→را
→ئ→ات را از ب→ي→ن  ẃدادهاي→→م در پ→→ن→→ه→→ان→→∂ و آش→→ك→→ار،ان→ف→اق م∂ك→ن→ن→د و ب→ا ح→س→ن→ات،س→ي ^ آن→→چ→→ه ب→→ه آن→→ه→→ا روز

م∂برند،پايان ني− آن سرا از آنґ آنهاست. 
^ ج→→→اودان ك→→→ه وارد آن م→→→∂ش→→→ون→→د در ح→→ال→→∂ ك→→ه ب→→ا پ→→دران و ه→→م→→س→→ران و ف→→رزن→→دان  � ب→→→اغه→→→ا

^ بر آنها وارد م∂شوند.  صالحشان همراهند و فرشتگان از هر در
^ كه كرديد[در دنيا]و اين− چه پايان  � [و ب→ه آن→ه→ا م∂گ→وي→ند]سالم بر شما به خاطر صبر

خوش∂ نصيبتان گرديد در اين سرا. 
^ خردمندان در اين عالم  هوشيار

ق و انديشمند، مانند سايرين نيستند  ẃپ→→ي→ش→ي→ن است→→ف→اده ش→→د ك→ه افراد محق ^ از آي→→ات ش→ريف→→ه
^ كنند و سپس  ^ زودگذر را با حال غفلت سپر ^ نفسان∂ خود بوده و اين دنيا ك→ه س→رگ→رم اه→وا
ẃ→→ر، پ→→∂  →→ر و ت→→ح→→ق→→ي→→ق و ت→→دب ẃع→→→وال→→→م ب→→→→ع→→→د از م→→→رگ، دام→→→→ن→→→گ→→→ي→→رش→→ان گ→→ردد.اي→→→ن→→ان ب→→ا ت→→ف→→ك ^ گ→→→رف→→→ت→→→ار＾ه→→→ا
م→∂ب→رند كه اين قرآن، كتاب هدايت انسان است و از جانب آفريدگار عليم حكيم فرود آمده 
^ در دن→→→ي→→ا  ^ ب→→→ش→→→ر را ت→→→أم→→→ي→→→ن ك→→→→ن→→→د و ل→→→ذا م→→→→∂ت→→→رس→→→ن→→→د اگ→→→→ر ب→→→ا غ→→ف→→ل→→→ت و س→→ه→→→لان→→→گ→→ار ك→→→ه س→→→→ع→→→ادت اب→→→→د
^ بشوند كه قرآن از حتميẃت آن خبر داده و فرموده است:  زندگ∂ كنند، دچار آن صحنها

�؛  ẁير ґذџن ẂمẀكґأتџي Ẃمџها أ لẀتџن џز џخ ẂمẀهџأل џس ẁج Ẃوџيها فґف џ∂ґقẂلẀما اￍلẀك...�
«...ه→ر دم ك→ه گ→روه→→∂ از ت→به→→ك→اران در م→ي→ان ج→ه→نẃ→→م اف→ك→نده م∂شوند، نگهبانان آن 
 ^ →ب و ت→وبي→→خ] از آنه→→ا م→→∂پ→رس→ن→د: آي→ا م→گ→ر راه→→نم→→ا و ه→ش→دار ده→ن→دها ẃت→→ع→→ج ^ [از رو

ميان شما نيامد كه شما را از چنين جريان∂ آگاه سازد»؟! 



 ۲۷℮
 

 ẃإال ẂمẀتẂأن Ẃء＃ إن Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẁاهللا џل ￍزџن→ا م→ا ن→Ẃل→Ẁق џن→ا و Ẃب ￍذ→џك→џف ẁي→ر ґذџن→ا ن џج→اء Ẃدџق Ẅ∂لџوا ب→Ẁق→ال�
...�؛  فґ∂ ضџالل＃ كџبґير＃

«م→→→∂گ→→وي→→ن→→د:آر＾، ه→→ش→→دارده→→ن→دگ→ان آم→دن→د و آگ→اه→→∂ دادن→د و ف→ري→→اده→ا ك→ش→ي→دن→د؛ 
ول→→∂ م→→→ا ت→→ك→→ذي→→ب→→ش→→ان ك→→ردي→→→م و گ→→ف→ت→ي→م:اي→→ن ح→رفه→ا ب→∂اس→اس اس→ت و ش→م→ا خ→ود در 

گمراه∂ بزرگ∂ از زندگ∂ افتادهايد...».  
در آن موقع، اقرار به گمراه∂ خود م∂كنند: 

�؛  ґير ґع ￍالس ґحاب Ẃأص ∂ґا فￍنẀما ك ẀلґقẂعџن Ẃأو Ẁعџم Ẃسџا نￍنẀك Ẃوџوا لẀقال џو...�
...م→→→∂گ→→وي→→ن→→د: اگ→→→ر م→→→ا گ→→وش ش→→ن→→وا داش→→ت→→→ي→→م و ع→→ق→→ل خ→→ود را ب→→ه ك→ار م→→∂ان→داخ→ت→ي→م،  »

امروز از دوزخيان نم∂شديم»! 
آر＾؛ 

�؛۱   ґ░ ґع ￍالس ґحاب Ẃص ґأل Ґقا Ẃح Ẁسџف Ẃم ґهґبẂن џذґوا بẀف џ џ■Ẃاعџف�
«آنجا به گناه خويش اعتراف م∂كنند...».  

→→ا چ→→ه ف→→اي→→ده ك→→ه ك→→ار گ→→→ذش→→ت→→ه و آن اق→→رار ب→→ه گ→→ن→→اه، ه→→ي→→→چگ→→ون→→ه ن→→ف→→ع→→→∂ ب→→ه ح→→→ال→→→ش→→ان ن→→خ→→واه→→د  ẃام
^ از رحم→→ت ح→ق ب→ر دوزخ→ي→ان ب→→اد،از ه→م→ه س→و ب→ه گوششان خواهد رسيد! و  داش→ت و ف→رم→ان دور
^ خ→ود را ب→ا گ→ف→ت→ن و  ـ هف→→ت→اد س→ال→→ه ـ پ→ن→ج→اه و ش→ص→ت  راس→→ت→→∂ م→→رگ ب→→ر آن م→→ردم→→∂ ك→→ه ع→→م→→ر چ→→→ه→ل 

^ كنند كه سرانجام از ميان جهنẃم فرياد برآورند:  ^ سپر شنيدن و خواندن و نوشتن، طور
�؛  ґير ґع ￍالس ґحاب Ẃأص ∂ґا فￍنẀما ك ẀلґقẂعџن Ẃأو Ẁعџم Ẃسџا نￍنẀك Ẃوџل...�

^ ك→→اش م→→→∂ش→→ن→→ي→→→دي→→م و م→→→∂ان→→دي→→ش→→ي→دي→م و الح→→ال از دوزخي→→ان نم→→∂ش→دي→م.اي→→ن→− ق→رآن از  ا
^ كرده كه:  ^ سليمالوجدان، استفهام انكار وجدان انسانها

...�؛۲  Ẅ∂مẂأع џوẀه Ẃنџمџك ق џحẂال џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما اￍأن Ẁمџل Ẃع џي Ẃنџمџأ ف�
^ از ج→ان→ب خ→دا ك→ت→اب ح→قẃ و  آي→→→ا آن ك→→س ك→→ه ان→دي→ش→ي→ده و ف→ه→م→ي→ده ك→→ه اي→ن ق→→رآنґ ن→ازل ش→ده
ه→داي→ت→گ→ر ان→س→ان اس→ت و ط→بع→→اҐ در پ→رت→و ن→ور ه→داي→ت او، راه را از چ→اه ت→ش→خ→ي→ص داده و ب→ا بصيرت و 

                                                        
^ مل−،آيات۹تا۱۱.  ـ سوره ۱

^ رعد،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲



 ۲۷Ｑ
 

ب→ي→ن→اي→→∂ ك→ام→ل، رو ب→ه م→ق→ص→د در ح→رك→ت اس→ت، آي→ا او ه→→م→ان→ن→د ك→س→∂ اس→ت كه اعم∂Ẅ و نابيناست؛نه 
از راه آگ→→اه اس→→ت و ن→→ه از م→→ق→→ص→→→د؟آي→→ا اي→→ن دو ن→→ف→→ر ب→ا ه→م م→→س→او＾ان→→د؟!آنگ→→اه اي→ن كت→→اب ه→→داي→→ت 
^ ب→ه ن→ام� اول→واااللب→→اب� ارائ→ه ك→رده ك→ه  آس→→م→→ان→→∂، ي→→− س→→ل→→س→→ل→→→ه وي→→ژگ→→→∂ه→→ا از اي→→ن گ→→روه ف→→ه→→→م→→ن→→ده
→ق ب→ده→→ن→د و افك→→ار و اخ→→الق و اع→→م→ال خ→ود را ب→→ا آنه→→ا م→ن→ط→ب→ق  ẃپ→→ي→→روان→→ش آن→ه→ا را در وج→ود خ→ود ت→ح→ق

سازند. 
^ خردمندان  ^ بر ويژگ∂ها مرور

ط→→→∂ẃ ج→→→ل→→س→→→ات گ→→ذش→→ت→→→ه، ه→→ف→→→ت وي→→ژگ→→∂ از آي→→ات ش→→ري→→ف→→→ه، اس→→→ت→→ف→→اده ش→→د و م→→ورد ب→→ح→→ث ق→→رار 
گرفت كه عبارت بودند از: 
^ به عهد خدا.  ۱. وفا

۲. حفظ پيوندهاي∂ كه بايد محفوظ بمانند. 
۳. خشيت از خدا كه از در∑ عظمت و جاللت در دل پيدا م∂شود. 

^ در روز حساب.  ℮. ترس از سختگير
Ｑ. صبر با تمام ابعاد و اقسامش كه قبالҐ توضيح داده شده است. 

^ نماز كه اصيلترين پيوند بين مخلوق و خالق است و ب∂ آن، هيچ عمل نيك∂  ⅛. اقامه
الҐ بحث شده است.  ẃاز انسان در نزد خدا مقبول نخواهد شد و در گذشته مفص

^ ك→→رده ك→→→ه اي→→→ن ن→→ي→→ز در گ→→ذش→→ت→→ه م→→ورد  ۷. وي→→ژگ→→∂ ان→→ف→→اق از ه→→ر چ→→ه ك→→ه خ→→→دا ب→→→ه ان→→س→→→ان روز
بحث واقع شده است. 

توحيد در محبẃت،يك∂ از اسرار انفاق 
ẃت  ^ اخ→→الق ف→رم→ودهاند، توحيد در محب  از ج→→م→ل→ه اس→رار روح→∂ ان→ف→اق ك→ه ب→زرگ→→ان از عل→→م→ا
→د واق→ع→∂ كس∂ است كه جز خدا محبوب∂ نداشته باشد و محبẃت هر كس و  ẃاس→ت. ان→س→ان م→وح
ẃ→→ت او ق→رار گيرد.هر محبوب∂، از هر قبيل كه هست از مال و  ع→→اع م→ح→ب ẃت→ح→تال→ش ^ ه→ر چ→ي→ز دي→گ→ر
م→ق→ام و ه→م→س→ر و ف→رزن→د و...اگ→ر س→ر راه ان→→س→ان آم→د و خ→واست او را از محبوب اصل∂اش كه خدا 
 ^ →→د، او را از س→→ر راه→→→ش ك→→→ن→→ار م→→→∂زن→→د و رو ب→→ه س→→و ẃو خ→→→ال→→→ق اوس→→→ت ب→→→رگ→→→ردان→→→د، ان→→→س→→→→ان م→→ؤم→→ن م→→وح



 ۲۷⅛
 

خ→→ال→→→ق م→→ح→→ب→→وب→→ش م→→∂رود و اگ→→ر او دس→→ت→→ور ب→→→ده→→→د،ت→→م→→ام ام→→والش را ك→→ه م→→ح→→ب→→وب→→ش ه→→س→→→ت از خ→→ود 
ج→دا م→∂كن→→د و ف→رزن→د م→ح→ب→وب→ش را ب→→ه مي→→دان ج→→ه→اد م→→∂ف→رس→ت→د؛بس→→ان اب→راه→ي→م خل→→ي→ل�اس→م→اعيل 

عزيزش� را به زمين خوابانده؛ با دست خود كارد بر حلقش م∂كشد و م∂گويد: 
...�؛۱  џ− Ẁحџب Ẃأذ ∂ґẃ ^Ẅ فґ∂ الẂمџنامґ أن џأر ∂ґẃ �...إن

Ẁ→→→→رم!! و اگ→→→ر الزم ش→→→→د، ج→→→→ان خ→→ودش را ه→→→م  ґ→→→ب م→→→ن از ج→→→→ان→→→→ب م→→→ح→→→ب→→→وب→→→م م→→→أم→→→ورم ك→→→ه س→→→رت را ب
ت غ→ي→ر ق→→اب→ل ت→وص→ي→ف  ẃت، احس→→اس ل→ذ→ẃ م→→ق→→اب→→ل ن→→ي→→زه و ش→→م→→ش→→ي→→ر م→→→∂اف→→ك→→ن→→د و از اي→ن ت→وح→ي→د در م→ح→ب

م∂كند. 
^ توحيد  ـ ارائه ـ تحت هر عنوان از عناوين اله∂ كه هست  پس يك∂ از اسرار انفاق مال 
^ ندارم!مال و جان و همه  ẃ→→ت اس→→ت و ن→→ش→→ان م→→∂ده→→د ك→→ه م→→ن ج→→ز خ→→ال→→قم، محبوب ديگر در م→→ح→→ب
^ او فدا م∂كنم!بنابراين، آدم∂ كه حبẃ مال، او را از انفاق  چيزم را در راه جلب رضا و خشنود
^ از ت→→وح→→ي→→د م→→ح→→ب→→وب  ẃ→→ت اس→→ت و ب→→ه→→رها در راه خ→→→دا ب→→→از م→→∂دارد، در واق→→ع، م→→ب→→ت→→ال ب→→ه ش→→ر∑ در م→→ح→→ب

ـ فرموده است:  وعال  ẃـ عز ندارد!چنان كه خود حضرت محبوب 
 џو Ẃم→ẀكẀت џي→ر→ ґش→ џع џو Ẃم→Ẁك→ Ẁواج Ẃأز џو Ẃم→→Ẁك→→Ẁوان→→ Ẃإخ џو Ẃم→→Ẁك Ẁن→→اؤ→→Ẃأب џو Ẃم→→Ẁك Ẁآب→→اؤ џك→→ان Ẃإن Ẃل→→Ẁق�
 ￍب→ џها أحџنẂو џض Ẃر→џت Ẁن→ ґس→اك→џم џه→ا و џس→اد→џك џنẂو→ џش Ẃخ→→џت ẁ↕ џج→→ار→→ ґت џوه→→ا و→→ Ẁم→→Ẁت→→Ẃف џر→→џت→→Ẃاق ẁوال→→Ẃأم
 џو ґه ґرẂأمґب Ẁاهللا џ∂ґتẂا џي Ẅ∂ￍت џوا ح Ẁصￍب џرџتџف ґهґيل ґب→ џس ∂→ґهاد＃ ف→ ґج џو ґهґول→ Ẁس џر џو ґاهللا џن→ ґم Ẃم→Ẁك→Ẃي→џإل

�؛۲   џينґق ґفاسẂال џمẂوџقẂال ^ ґدẂهџال ي Ẁاهللا
^ پ→ي→ام→→ب→ر!]بگ→→و اگ→ر پ→دران و ف→رزن→دان و ب→رادران و ه→مسران و خويشاوندانتان  «[ا
^ ب→→ازارش م→→→∂ت→رس→ي→د و  و ام→→وال→→∂ ك→→→ه ب→→ه دس→→ت آوردهاي→→د و ت→→→ج→→ارت→→→∂ ك→→→ه از ك→→س→→اد
م→س→اك→ن م→ورد ع→→الق→→هت→ان، در ن→ظ→رت→ان، از خ→دا و پ→ي→امب→→ر و ج→ه→اد در راه→→ش مح→→ب→وبتر 
اس→ت، در ان→ت→ظ→ار اي→→ن ب→اش→ي→د ك→ه خ→دا ع→ذاب→ش را ب→ر شم→→ا ن→ازل ك→ند و خداوند، مردم 

فاسق منحرف از راه حقẃ را هدايت نم∂كند». 
^ انفاق  تطهير جان، ديگر فايده

                                                        
 .۱Ω۲＾ات،آيهẃصاف ^ ـ سوره ۱

^ توبه،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۲
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^ ح→→بẃ م→→→ال اس→→ت!اي→→ن  ^ دي→→→گ→→→ر ان→→ف→→اق، ت→→ط→→ه→→ي→→ر و پ→→ا∑ ك→→ردن گ→→وه→→ر ج→→ان از پ→→ل→→→ي→→د ف→→→اي→→→ده
 ^ ح→ق→ي→ق→ت را م→ا ب→→اي→د از ق→رآن بپ→→ذي→ري→م ك→ه دلبستگ∂ به مال، سبب پيدايش نوع∂ قذارت و پليد
^ دل، در دن→→ي→ا سب→→ب م→ح→روم→يẃ→ت از ت→ق→رẃب ب→→ه خ→→دا و در ع→→ال→م  در ق→→ل→→→ب ان→→س→→ان م→→∂ش→ود و اي→ن پل→→ي→د
^ را ب→اعث م∂گردد و تنها راه تطهير قلب از اين آلودگ∂، انفاق و از  پ→س از م→رگ، ه→→ال∑ اب→د

خود جدا كردن مال طبق دستور خداست.چنان كه فرموده است: 
مẂ بґها...�؛۱  ґيهґẃك џزẀت џو ẂمẀه ẀرґẃهџطẀت Ґ↨џق џد џص Ẃم ґهґوالẂأم Ẃن ґم Ẃذ Ẁخ�

«از ام→→→→→وال→→→→→ش→→→→ان ص→→→→دق→→→→→ها＾[زك→→→→ات و خ→→→→م→→→→س و دي→→→→گ→→→→→ر وج→→→→وه ش→→→→رع→→→→∂]را ب→→→→گ→→→→ي→→→→→ر ك→→→→ه 
بدينوسيله آنها را از قذارت تطهير كن∂ و پاكشان گردان∂...». 

ي→ع→ن→∂ خ→→دا و پ→ي→ام→ب→ر و ام→ام� اح→ت→ياج∂ به شما و اموال شما ندارند! بلكه از نظر لطف و 
^� از ام→→→→→→→وال شما گوهر جان شما  ها ẃك→→ه ب→→ه ش→م→ا دارن→د م→→∂خواهند با پذيرش حص ∂→ ẃع→ن→اي→→ت خ→اص
 ^ ^ ح→بẃ م→ال، پ→ا∑ گ→ردانن→→د و در م→سير تكامل به حركت درآورند و به سعادت ابد را از پ→لي→→د
^ م→→ورد بح→→ث است→→ف→اده م→→∂ش→ود  ^ ش→→ريف→→ه آي→→ه ب→→رس→→ان→→ن→→د! و آخ→→ري→→ن وي→ژگ→→∂�اول→واااللب→→اب� ك→ه از 

اين است كه: 
�؛  џ↨џئґẃي ￍالس ґ↨џن џس џحẂالґب џن Ẁؤ џر Ẃدџي џو�

^ حسنه دفع م∂كنند».  «سيẃئه را به وسيله
^ عقل و  س→→يẃ→→ئ→→ه ي→→ع→→ن→→∂، ك→→ار ب→→د و ح→→س→→ن→→ه ي→→ع→→ن→→∂، ك→→ار خ→→وب.�اولواااللباب� از آن نظر كه دارا
اي→→م→→ان م→→∂ب→→اش→→ن→→د و گناه را سمẃ مهل− جان خود م∂شناسند،ب∂درنگ در مقام جبران برآمده و با 
 ^ ه ẃاز ماد ẃجان خود دور م∂سازند.�يدرؤن�مشتق ^ انجام كار ني−، اثر آن كار بد را از صفحه
^ كردن است و رفع يعن∂ از بين بردن؛ و از  ^ جلوگير ^ دفع و دفع به معنا ء است و درء به معنا Ẃر џد
اين كه دفع فرموده و نه رفع، احتماالҐ ناظر به اين باشد كه �اولواااللباب� ،مجال اين را نم∂دهند 
ئه و گناه، اثر تخريب∂ خود را در لوح قلبشان بنشاند؛بلكه بدون هرگونه تأخير و تعلẃل، در  ẃكه سي
 ^ →→ئ→→ه و ك→→ار ب→→د ج→→ل→→وگ→→ي→→ر ẃآن س→→ي ^ م→→→ق→→ام ت→→وب→→ه ب→→رآم→→ده و ب→→ا ان→→ج→→ام اع→→م→→ال ن→→ي→→− و ح→→س→→ن→→ات، از اث→→رگ→→ذار

                                                        
 .۱Ω۳＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۱

ه: قسمت∂.  ẃحص �



 ۲۷۸
 

م∂نمايند. 
 ẃمهم ^ استنباط چند نكته

^ كوتاه قرآن چند مطلب م∂فهميم:  ما از اين جمله
الف:اثر تخريب∂ گناه بر قلب 

^ قل→→ب را  ل اي→→ن ك→→ه ارت→→ك→→اب گ→→→ن→→اه، اث→→ر ت→→خ→→ري→ب→∂ در قل→→ب انس→→ان دارد و ص→فح→→ه ẃم→→ط→→ل→→ب او
ت→ي→ره و ت→ار م→∂سازد و آن را از صالحيẃت و قابليẃت انعكاس نور جمال حق م∂اندازد.اين جوهر 
^ ساخته است كه م∂تواند به شرف لقاء و ديدار آفرينندهاش برسد و  جان ما را خالقمان طور

^ خودش منعكس سازد كه فرموده است:  ^ آيينه نور جمال او را در صفحه
�؛۱   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ خدايت هست∂ و سرانجام او را ديدار خواه∂ كرد و  ^ ان→س→ان! ت→و در ح→ال ح→رك→ت ب→→ه سو ا
از اي→→ن س→→و ب→→→ه گ→→→ن→→اه و م→→ع→→ص→→ي→→ت ن→→ي→→ز خ→→اص→→يẃ→→→ت ظ→لم→→تزاي→∂ داده و اع→→الم ك→رده ك→→ه م→راق→ب ب→اش→ي→د! 
^ ق→لب→→ت→ان را ت→ي→ره و ت→ار س→اخ→→ت→ه و از دي→دارم م→ح→رومتان م∂گرداند!اين سخن  اع→م→ال ب→دت→ان، آي→ين→→ه

^ مؤمنان بشنويد:  ^ شماست ا خدا
�؛  џينґل ￍو Ẃاأل Ẁ░ґأساط џنا قالẀآيات ґهẂيџل џع Ẅ∂لẂتẀإذا ت�

«آي→→ات م→→ا وق→ت→∂ ب→ر او[ان→س→ان ت→بهكار ب∂اعتنا به فرمان خدا]خوانده م∂شود، او[با 
 ^ ^ آن آي→→→ات]م→→→→∂گ→→→وي→→→د، اي→→ن اف→→س→→ان→→→هه→→ا[و ب→→ي→→ه→→وده ب→→اف→→ت→→→هه→→→ا] ك→→→م→→→ال س→→→ب→→→→−ش→→→م→→→ار

پيشينيان است[كه شما همانها را تكرار م∂كنيد]». 
�؛  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂لџع џران Ẃلџب ẃالџك�

«ن→ه، چ→→ن→ي→ن ن→ي→ست كه آنها م∂پندارند[افسانه و بيهوده سخن نيست]بلكه[راز عدم 
^ بر دلهايشان  پ→ذي→رش اي→→ن→ان آي→ات م→ا را اي→ن اس→ت ك→ه]اع→م→ال→ش→ان چ→ر∑ و زن→گ→ار

نهاده است»! 
                                                        

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 ۲۷۹
 

�؛  џونẀوب Ẁج Ẃحџمџذ＃ لґئџمẂوџي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃنџع ẂمẀهￍإن ẃالџك�
^ خ→واه→د  ك→→→ه آن→→→ه→→ا خي→→ال م→→∂ك→نن→→د[اي→ن ب→اورش→ان ب→ش→ود ك→→ه روز «ب→→از چ→→ن→→ي→→→ن ن→→ي→→س→→ت 
آم→→د و]آن→→ه→→→ا در آن روز از[دي→→دار]پ→→روردگ→→ارش→→ان م→→ح→→ج→→وب[و م→→ح→→روم]خ→واه→ن→د 

شد»! 
�؛   ґيم ґح џجẂوا الẀصالџل ẂمẀهￍإن ￍمẀث�

«آنگاه[آن روز]آنها وارد آتش شعلهور م∂شوند». 
�؛۱   џونẀب ґẃذџكẀت ґهґب ẂمẀتẂنẀك ^ ґذￍا ال џهذ ẀقالẀي ￍمẀث�

^ اس→→→ت ك→→→→ه[در  →→→م س→→→وزان]ه→→→م→→→ان چ→→→ي→→→ز ẃس→→→→پ→→→→س ب→→→→ه آن→→→→ه→→→→ا گ→→→→ف→→→ت→→→ه م→→→→∂ش→→→ود، اي→→→ن[ج→→→ه→→→ن»
دنيا]آن را دروغ م∂دانستيد». 

دباقر�بشنويم كه  ẃاي→ن ح→ديث را هم در تأييد مضمون اين آيات از حضرت امام محم
م∂فرمايند: 

 ґ↨џت→Ẃك→→ال→ن ∂ґف џج џر→ џخ Ґب→ا→Ẃن џذ џبџن Ẃا أذ џإذ→џف Ẁاء→ џض→Ẃي→џب ẁ↨→џت→Ẃك→Ẁن ґه→ґب→Ẃل→џق ∂→ґف џو ẃد＃ إال→→Ẃب→→ џع Ẃن→→ ґا م→→џم)
 џادџز ґوب→→Ẁن ال→→ذ ∂→→ґف Ẅ^ џاد→→ џم→→џت Ẃإن џو Ẁواد→→ ￍال→→س џ−ґل џذ џب→→џه џذ џاب→→џت Ẃإن→→џف Ẁاء џدẂو→→→ џس ẁ↨→→→џت→→→Ẃك→→→Ẁن
 Ẅ∂џإل ẀهẀب ґاح џص Ẃع ґج Ẃرџي Ẃمџل џاضџيџبẂال ∂ￍطџا غ џإذџف џاضџيџبẂال џ∂ґẃطџغẀي Ẅ∂ￍت→ џح Ẁواد→ ￍال→س џ−ґل џذ
→→→مẂ م→→→ا ك→→→انẀ→→→وا  ґه→→→ ґوب→→→Ẁل→→→Ẁق Ẅ∂→→→ل→→→ џع џران Ẃل→→→џب ￍال→→→џك ￍل→→→ џج џو ￍز→→→ џع ґاهللا ẀلẂو→→→џق џو→→→ Ẁه џو Ґدا→→→→џر＃ أب→→→→Ẃي→→→→ џخ

)؛۲   џونẀب ґسẂكџي
^ هست».  ^ سفيد ^ نيست مگر اين كه در قلبش نقطه «هيچ بندها

^ س→→ف→→ي→→→د ن→→ي→→ز  ẃ→→→ه روش→→ن اس→→ت ك→→ه م→→راد از ق→→ل→→→ب، روح اس→→→ت و اح→→ت→→م→→االҐ م→→ق→→ص→→ود از ن→→ق→→ط→→→ه ال→→ب→→ت
 ^ ه→→→→م→→→→ان ف→→→→ط→→→→رت ص→→→→اف و درخ→→→→ش→→→→→ان ان→→→→س→→→→→ان اس→→→→ت ك→→→ه در م→→→س→→→ي→→→ر ت→→→وح→→→ي→→→د و خ→→→→داش→→→ن→→→اس→→→∂، آم→→→→اده
 ^ ت→→ح→→ص→→ي→→ل ف→→ض→→اي→→ل روح→→∂ و اخ→→→الق ال→→→ه→→∂ اس→→تو ه→→رگ→→اه آن ب→→ن→→ده، گ→→ن→→→اه→→∂ م→→رت→→ك→→ب ش→→ود، ن→→ق→ط→ه
^ س→ف→ي→د پ→دي→د م→→∂آي→د!ح→ال اگ→→ر او ت→وب→ه ك→رد[و پ→شيمان شد]آن سياه∂ از بين  س→ي→اه→∂ در آن ن→قط→→ه
ت پ→ي→دا م→→∂ك→ن→د ت→ا آن ك→→ه  ẃم→→∂رود و اگ→→ر اص→→رار ب→→ر ارت→→→ك→→اب گ→→ن→→اه داش→→ت، آن س→→ي→→اه→∂ ازدي→اد و ش→د

                                                        
فين،آيات۱۳تا۱۷.  ẃمطف ^ ـ سوره ۱

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۲۷۳.  ۲



 ۲۸Ω
 

^ س→ف→ي→د در پ→وش→ش آن س→→ي→اه→→∂ رف→ت،  ^ س→→→ف→→ي→→د را م→→∂ پ→→وش→→ان→→د و ه→→→م→→ي→→ن ك→→ه آن ن→→ق→→ط→→→ه ت→→م→→ام آن ن→→ق→→ط→→→ه
^ خ→داوند  دي→گ→ر ص→اح→ب آن قل→→ب س→ي→اه ه→رگ→ز ب→→ه خي→→ر و س→ع→ادت ب→ر نم→→∂گ→ردد و اي→→ن ه→→م→ان ف→رم→وده
^ گناهان مانند زنگار بر دلها نشسته و  اس→ت ك→ه ن→ه،چ→ن→ان ن→ي→س→ت و ق→→ي→ام→→ت اف→س→ان→ه ن→ي→س→ت ب→لك→→ه پ→→ل→ي→د

آنها را از قابليẃت اهتداء� و صالحيẃت در∑ حقايق، انداخته است. 
ب: جبران گناه عالوه بر پشيمان∂ 

م اي→ن ك→ه�اول→وااالل→→ب→اب� در ص→ورت ارت→ك→اب گ→→ن→اه و پشيمان شدن از آن، تنها  ẃم→ط→ل→ب دو
^ ج→ب→ران آن، اق→→دام ب→ه ان→ج→ام  اك→→ت→→→ف→→ا ب→→→ه ت→→ر∑ آن گ→→ن→→اه و پ→→→ش→يم→→ان ش→→دن از آن نم→→∂ك→نن→→د؛ب→لك→→ه ب→را

اعمال ني− م∂نمايند كه م∂فرمايد: 
�؛  џ↨џئґẃي ￍالس ґ↨џن џس џحẂالґب џن Ẁؤ џر Ẃدџي џو�

^ ق→→ل→→ب] ب→→رط→→رف  «اث→→→ر [ت→→→اري→→→→− و س→→→ي→→→اه] گ→→ن→→اه را ب→→ا [ن→→ور] ع→→م→→ل ص→→ال→→ح [از ص→→ف→→ح→→→ه
م∂سازند». 
در حديث آمده: 

ها)؛۱  ґحẂمẀت Ґ↨џن џس џها حґنب џجґب ẂلџمẂاعџف Ґ↨џئ ґẃي џس џتẂل ґمџذا عґا)
^ ان→→→ج→→ام ب→→ده ك→→→ه آن س→→يẃ→→ئ→→→ه را  «وق→→→ت→→→∂ گ→→→ن→→→→اه→→→∂ م→→→رت→→→ك→→→ب ش→→→د＾، در ك→→→ن→→→ارش ح→→س→→ن→→→ها

برطرف سازد». 
قرآن نيز م∂فرمايد: 

...�؛۲  ґئاتґẃي ￍالس џنẂب ґه ẂذẀي ґنات џس џحẂال ￍإن...�
^ ج→→ب→→ران ه→→ر  ...ب→→→ه ي→→→ق→→→ي→→→ن، ح→→→س→→→ن→→→ات س→→→يẃ→→→→ئ→→→ات را از ب→→→ي→→→→ن م→→→→∂ب→→→رن→→→د... و چ→→→→ه ب→→ه→→ت→→ر ك→→ه ان→→→س→→ان ب→→را
 ^ ـ ان→→→ج→→ام ب→→ده→→د چ→→ن→→ان ك→→ه ه→ر م→رض→∂ ب→ا دارو ـ ك→→→ه ض→→دẃ آن گ→→ن→→اه اس→→ت  گ→→ن→→→اه→→∂، ع→→م→→→ل ص→→ال→→ح→→→∂ 
ض→→دẃ آن م→→رض، ب→→→ه س→رع→ت و آس→ان→∂ مع→→ال→ج→ه م→→∂ش→ود.مث→→الҐ گ→ن→اه غ→ي→ب→ت ي→→− م→ؤم→ن، ب→ا م→دح او و 

                                                        
� اهتداء: راهياب∂. 

^ مورد بحث.  ـ تفسير مجمعالبيان،ذيل آيه ۱
^ هود،آيه＾۱۱℮.  ـ سوره ۲



 ۲۸۱
 

^ در غ→→ي→اب→ش ت→→الف→∂ م→→∂گ→ردد و گ→→ناه توهين به ي− مسلمان، با تجليل و تكريم  ذك→ر فض→→اي→ل و
حضور＾اش جبران م∂شود. 

در تفسير آيه،احتمال اين معنا نيز هست كه�اولواااللباب� بدعمل∂ ديگران را نسبت به آنها 
^ ديگر فرموده است:  با نيك∂ و عفو و گذشت تالف∂ م∂كنند؛چه آن كه در آيه

...�؛۱  Ẁن џس Ẃأح џ∂ ґه ∂ґتￍالґب Ẃعџف Ẃاد...�
^ را[ك→→ه از دي→→گ→→ران ن→→س→→بت به خود ديد＾]به آنچه نيكوتر است از خود  «...ب→→د

دور ساز...». 
ج: عدم اصرار بر گناه 

→→ه ب→→ه اي→→ن ن→→ك→→ت→→→ه داش→→ت ك→→ه ت→→أث→→ي→→ر ح→→س→→→ن→→ات در زدودن آث→→ار  ẃم اي→→→ن ك→→→ه ب→→→اي→→→د ت→→→وج ẃم→→→ط→→→ل→→→ب س→→→و
^ ن→→→ادم و غ→→→ي→→→ر م→→→ص→→→رẃ ب→→→ر گ→→→→ن→→→اه ص→→→→ادر  ^ دل،وق→→→→ت→→→→∂ ص→→→→ح→→→→ي→→→→ح اس→→→→ت ك→→→→ه از ف→→→رد →→→→ئ→→→→ات از ص→→→→ف→→→→ح→→→→→ه ẃس→→→→ي
^ اس→→ت→→غ→→→ف→→ار را م→→ش→روط ب→→ه ع→دم اص→رار ب→ر گ→→ن→اه ك→رده و  گ→→ردد.چ→→→ن→→ان ك→→ه ق→→رآن ك→→ري→→م ن→→ي→→ز اث→→رگ→→ذار

فرموده است: 
وا  Ẁر→→џف→→ Ẃغ→→џت→→ Ẃاس→→џف џوا اهللا Ẁر→→џك џذ Ẃم→→→ Ẁه→→→ џس→→→Ẁف→→→Ẃوا أن→→→ Ẁم→→→џل→→→џظ Ẃأو Ґ↨→→→ џش→→→ ґوا ف→→→اح→→→Ẁل→→→ џع→→→џإذا ف џي→→→ن ґذ→→→ￍال џو�
 Ẃم→→ Ẁه џوا و→→Ẁل→→ џع→→џم→→ا ف Ẅ∂→→ل→→ џوا ع ر→→ ґص→→→Ẁي Ẃم→→→џل џو Ẁاهللا ẃإال џوب→→→Ẁن ال→→→ذ Ẁر→→→ ґف→→→ Ẃغ→→→ џي Ẃن→→→џم џو Ẃم→→→ ґه→→→ ґوب→→→Ẁن Ẁذ→→→ґل
→ا  џه→ ґت→ Ẃح→џت Ẃن ґم ^ ґر→ Ẃج→→џت ẁات→→→ￍن→→ џج џو Ẃم→→ ґه→→ґ ẃ ب џر Ẃن→→ ґم ẁ↕ џر→→ ґف→→ Ẃغ→→џم Ẃم→→ Ẁه Ẁزاؤ→→ џج џ−→→ґول→→ئẀا� џون→→ Ẁم→→џل→→ Ẃع→→ џي

�؛۲   џينґل ґعامẂال Ẁر Ẃأج џمẂعґن џيها وґف џين ґدґخال Ẁنهار Ẃاال
«آن→→ان ك→→ه وق→→ت→→→∂ ك→→ار زش→→ت→→∂ م→→رت→→ك→→ب م→→→∂ش→→ون→→د ي→→ا ب→→ه خ→ود س→ت→م→∂ م→→∂ك→→ن→ن→د؛ ب→ه ي→اد 
^ گناهان خود طلب آمرزش م∂نمايند و كيست جز خدا كه  خ→دا م→∂اف→ت→ند و برا
گ→→→→ن→→→→اه→→→→ان را ب→→→→ب→→→→خ→→→→ش→→→→د و ب→→→→→ر آن→→→→چ→→→→ه م→→→→رت→→→→ك→→→→ب ش→→→→دهان→→→→د اص→→→رار ن→→→م→→→→∂ورزن→→→د ب→→→ا اي→→→→ن ك→→→→ه 
م→→∂دان→→ن→→د.آن→→ه→→→ا ه→→س→→ت→→ن→→→د ك→→→ه پ→→اداش→→ش→→ان آم→→→رزش→→∂ اس→→ت از ج→→ان→→ب پ→→روردگ→→ارش→→ان و 
ب→ه→شته→ا ك→→ه نهرها از زير درختان آنها در جريان است و جاودانه در آن م∂مانند 

                                                        
لت،آيه＾۳℮.  ẃفص ^ ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيات۱۳Ｑو⅛۱۳.  ـ سوره ۲
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^ آنها كه اهل عمل هستند»!  و اين چه پاداش نيك∂ است برا
^ م→غف→→رت و بهشت∂ شدن به گنهكاران م∂دهد  ^ ش→ري→ف→ه وع→ده م→الح→ظ→ه م→→∂ف→رم→ايي→→د آي→→ه
ل→ي→ك→ن م→ش→روط ب→ه اي→ن م→→∂ك→→ن→د ك→ه ب→ه گن→→اه→ان→∂ كه مرتكب شدهاند، اصرار نورزيده و واقعاҐ نادم 
داҐ ب→ه آن گ→→ن→اه ب→از ن→گ→ردن→د وگ→رن→ه ب→دي→ه→∂ اس→ت ك→ه روح ط→→غ→ي→ان→گ→ر مصرẃ بر گناه، از  ẃب→اش→→ن→د و م→ج→د
^ واق→→ع→→∂ ك→→ه خ→→اص→→يẃ→→→ت آن زدودن آث→→ار گ→→ن→→اه و  ك→→→ج→→→ا و چ→→→گ→→→ون→→→ه م→→→م→→→ك→→→ن اس→→→ت اس→→→ت→→→غ→→→→ف→→ار ب→→ه م→→ع→→→ن→→ا
^ ص→ادر ش→ود؟در واق→ع ك→→ار او به استهزا شبيهتر  ش→س→ت→ش→و دادن دل از ق→→ذارت ع→صي→→ان اس→ت، از و
اس→ت ت→ا اس→تغ→→ف→ار! و عج→→ب اي→→ن ك→→ه م→ردم→∂ حسنات و سيẃئات را با هم انجام م∂دهند؛گوي∂ كه 
^ ام→→→→→ام  ^ خ→→→→→ود اث→→→→→رب→→→→→خ→→→→→ش اس→→→→→ت!روز رب→→→→→ا م→→→→→→∂خ→→→→→ورن→→→→→د و ش→→→→→ب ب→→→→→را م→→→→→→ع→→→→→→ت→→→→→→ق→→→→→→دن→→→→→→د ه→→→→→→ر ك→→→→→→→دام در ج→→→→→ا
^ سيẃئه را در قلب باور م∂كنند و نه شرط  ح→س→ي→ن�س→ينه م∂زنند و اطعام م∂كنند!نه اثرگذار
^ ح→سن→→ه را ن→س→ب→ت ب→ه س→يẃ→→ئ→ه م→→∂پ→→ذي→رن→د!ب→ا ب→→∂پ→رواي→∂ تم→→ام، م→→ي→ان م→وجب→→ات گناه و عصيان  پ→اك→س→از

در رفت و آمدند. 
^ عين−!  نسبت روح ما با ارواح انبيا�،بسان كفش با شيشه

 در حال∂ كه رسول خدا�فرموده است: 
↕)؛۱  ￍرџم џنґعيẂب џس ґ↨џلẂيￍالل џو ґمẂوџيẂال ∂ґف Ẅ∂џعالџت џاهللا ẀرґفẂغџت Ẃسџا Ẅ∂ẃت џح ∂ґبẂلџق Ẅ∂џلџع ẀغانẀيџل Ẁهￍنґا)
«گ→اه ت→ي→رگ→∂ م→ان→ن→د م→ه بر قلبم عارض م∂شود و لذا در شبانهروز هفتاد بار استغفار 

م∂كنم». 
ẃ→→→ه آن ت→→ي→→رگ→→∂ ك→→→ه در ق→→ل→→ب رس→→ول خ→→دا�پ→→ي→→دا م→→→∂ش→→ود از ق→→ب→→ي→ل ت→ي→رگ→∂ه→→اي→∂ ك→→ه از  ال→→ب→→ت
ه از اي→→ن ع→وارض اس→ت!بل→→ك→ه  ẃم→→→ا پ→→→دي→→→د م→→∂آي→→د؛ ن→→ي→→س→ت زي→را او م→ع→ص→وم و م→ن→ز ^ گ→→ن→→→اه→→→ان در دله→→ا
آن ح→→→ض→→→رت،ب→→→ر اث→→→ر ت→→→م→→→اسẃ ب→→→ا ض→→→→روريẃ→→→→ات زن→→→دگ→→→∂ از م→→→ع→→اش→→→رت ب→→ا م→→ردم و ص→→ح→→ب→→→ت ب→→→ا ه→→م→→س→→ران، 
س→اع→ت→∂ خ→واب و ان→دك→∂ ت→ن→اول خ→ورا∑، اح→→س→اس ت→ي→رگ→∂ در روح ل→→طيفش م∂كرد و اشتغال به 
ه→م→ان ض→روريẃ→→ات را ن→وع→∂ ان→ص→راف از ارت→ب→اط م→ستقيم با خدايش م∂دانست و در مقام استغفار 

و عذر خواه∂ از خدا بر م∂آمد كه فرمودهاند: 
                                                        

↨ البيضاء،جلد۷،صفحه＾۱۷.  ẃـ المحج ۱
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بين)؛  ￍرџق ẀمẂال Ẁئاتґẃ ي џرار سẂبџاال Ẁنات џس џح)
ئ→→هاش م→→∂ش→ن→اسن→→د و در  ẃب→ان درگ→اه، س→ي ẃآن→→چ→→ه را ك→→→ه اب→→رار، ح→→س→→ن→→→هاش م→→→∂دان→→ن→→د، ه→→م→ان را م→ق→ر
ẃ→→→رش ش→→→دي→→→دت→→→ر و س→→→ري→→→→عت→→→ر  →→→→ام ط→→→→ل→→→→→ب آم→→→→رزش ب→→→→ر م→→→→∂آي→→→ن→→→→د.روح، ه→→→ر چ→→→ه ل→→→ط→→→ي→→→→فت→→→ر ب→→→اش→→→→د؛ت→→→أث م→→→→ق
^ خدا�نسبت كفش ما به  م→∂شود.تقريباҐ م∂شود گفت، نسبت روح ما با ارواح انبيا و اوليا
^ در  ^ ع→ين→→− م→ا بسيار لطيف و ظريف است.اند∑ گردوغبار ^ عي→→ن→− م→اس→ت.ش→يش→→ه ش→يش→→ه
^ گرم بشويم، عين− ما تار شده ديدن∂ها را صاف  ^ س→رد، داخ→ل ه→وا ف→ض→ا پ→→ي→دا ش→ود،ي→ا از ه→وا
و ش→ف→اف نم→→∂ب→ي→ن→ي→م و اح→ت→ي→اج ب→ه رف→ع ت→ي→رگ→∂ از آن پ→→ي→دا م→→∂كنيم. ول∂ ي− ساعت و دو ساعت 
^ ك→→ف→→ش خ→→ود  ^ پ→→→ر از س→→→→ن→→→گ و خ→→→→ا∑ راه ب→→→روي→→→م، اح→→→→س→→→اس ت→→ي→→رگ→→∂ در رو در م→→→ي→→→→ان خ→→→ي→→→اب→→→انه→→→ا
ن→→→م→→∂ك→→ن→→ي→→م!ارواح ان→→ب→→→ي→→ا و اول→→ي→→ا�آن چ→→→ن→→ان ل→→ط→→→ي→→ف و ظ→→ري→→→ف اس→→ت ك→→ه ب→→→ا ك→→→مت→→ري→→ن ب→→رخ→→ورد ب→→ا 
ـ احساس تيرگ∂ در روح و  ه به غير خدا م∂گردد  ẃـ ك→→ه موجب اندك∂ توج ض→روريẃ→ات زن→دگ→∂ 
 ^ ^ ق→→ل→ب و ش→يش→→ه ^ آي→ين→→ه ق→→ل→→ب خ→→ود م→→→∂ك→→ن→→ن→→→د و ب→→ا دس→→ت→→→م→→ال اس→→ت→→غ→→→ف→→ار، آن ت→→ي→→رگ→→∂ را از ص→فح→→ه

عين− دل م∂زدايند! 
ه∂ داريم؟!  ẃآيا به قلب خود توج

ب→→ن→→اب→→راي→→ن، ب→→اي→→د ب→→ه س→→راغ ق→→ل→→ب خ→→ود ب→→روي→→م و ب→→ب→→ي→→ن→→ي→→م چ→→ه وض→→ع∂ به خود گرفته است.در اين 
ل شده  ґت ف→→رورف→→ت→→گ→→∂ در ل→→ج→→ن→→زار ش→→ه→→وت و غ→→ف→→ل→→ت، دل ما گ ẃم→→وق→→ع اس→→ت ك→→ه خ→→واه→→ي→→م دي→→د از ش→→د
ف با اين وصف، نه  џس џاس→→ت و معاال ه ق→→لب ما منخسف� گشته  است.آفتاب جان،منكسف�،م→→→→→→→→ا
تنها استغفار روزانه نداريم بلكه استغفار هفتگ∂ و ماهانه هم نداريم!!سال بر ما م∂گذرد و ي− 
ت ع→→→ج→→→ب و غ→→→رور،  ẃي→→→− اس→→→ت→→→غ→→→ف→→→ار واق→→→ع→→→∂ از زب→→→ان ج→→→ان م→→→ا ب→→→ر ن→→→م→→→∂خ→→→ي→→→زد و از ش→→→د،＾ ẃج→→→د ^ ت→→→→وب→→→→ه
ال→→ت→→ماس دعاي∂ هم از پاكان عالم نم∂نماييم و حال آن كه پيامبراكرم�عالوه بر استغفار 
^ مهاجران درخواست م∂كرد در حقẃ من دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه  دائم∂ خود، از فقرا

مرا به حال خودم وا نگذارد. 
رين)؛  ґهاجẀمẂال ґراءџقẀف ґعاء Ẁدґب Ẁر ґصẂنџت Ẃسџي џكان)

                                                        
� منكسف: خورشيد گرفته. 

� منخسف: ماه گرفته. 
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ـ→→→→ي→→ام→→ـ→→ب→→ر�  ـ→→→→∂زد پ→→→ ـ→→→→→→ادم آور� درґ ه→→→ـ→→→ر پ→→→ـ→→→ي→→→ـ→→→رزن م→→→ ^ زن در دع→→→→→ـ→→→→→اه→→→→→ا ي→→→→→ ك→→→→→ه ا
ه ام→→→→→→→داد� ب→→ب→→ي→→ن ت→→ا خ→→ود چ→→ه ك→→→ار س→→خ→→ت اف→→ت→اد�  ẃك→→→→→→→ه خ→→→→→→واه→→→→→→د آف→→→→→→ت→→→→→→اب از ذر

دعا و ابتهال رسول اكرم�در منزل امẃ سلمه 
از جناب امẃ سلمه همسر پيامبراكرم�نقل شده: 

در س→→→→اع→→→→ت→→→→→∂ از ش→→→→ب ب→→→→ي→→→دار ش→→→→دم.آن ح→→→ض→→→رت را در ب→→→س→→→ت→→→ر خ→→→→واب→→→ش ن→→→دي→→→دم!ب→→→رخ→→→اس→→→ت→→→م ك→→→ه 
^ ح→→ج→→ره اي→→س→→ت→→→اده، دس→→→ت ب→→ه دع→→→ا م→→∂گ→→ري→→د و  →→→ه ش→→→دم در گ→→→وش→→→ه ẃس→→→راغ→→→∂ از اي→→→ش→→→→ان ب→→→→گ→→→ي→→→رم.م→→→ت→→→وج

ضمن مناجاتش با خدا م∂گويد: 
يẂن＃ اџبџداҐ)؛  џع џ↨џف Ẃرџط ∂ ґسẂفџن Ẅ∂لґن∂ اẂل ґكџله∂ ال تґا)

«خدايا! مرا ي− چشم به هم زدن به حال خودم وامگذار»! 
^ گريهام مناجاتش را قطع كرد و  ẃ→ر ش→ده و گريستم.به صدا از آن ح→→ال و آن گ→→ف→ت→ار م→ت→أث
^ م→ن آم→د و گ→ف→ت: چ→را گ→→ريه م∂كن∂؟گفتم: يا رسول اهللا!شما با آن مكرمت كه در پيش  س→و

^ بر حال ما كه چه وضع∂ خواهيم داشت!  ^ اينچنين دعا م∂كن∂! پس وا خدا دار
ف→رم→ود: چ→گ→ون→ه اي→→نچ→ن→ي→ن دع→ا ن→ك→ن→م و ح→→ال آن ك→ه ج→ن→اب ي→ون→س پ→ي→امبر�ي− لحظه به 
ح→→→ال خ→→→ود ره→→→ا ش→→→→د، آن ت→→→ر∑ اول→→→→∂ از او ص→→→ادر گ→→→ش→→→ت ك→→→ه م→→→ح→→→ك→→→وم ب→→→ه زن→→→→دان در ش→→→ك→→→م م→→→→اه→→∂ 
ع ب→ه درگ→اه خ→→دا باشيم كه ي− لحظه به حال خود رها نشويم  ẃدر ح→ال ت→ض→ر Ґش→د!پ→س ب→→اي→→د دائ→→م→ا

كه م∂افتيم.۱ 
غ→→→→→→از ك→→ن�  ـ→→→→→→ال→→→→→ه و ت→→→→→س→→→→→ب→→→→→ي→→→→→ح و روزه س→→→→→از ك→→→→→ـ→→→→ن� چ→→→ون چ→→→ن→→→ي→→ن ش→→د اب→→ت→→→ه→→ال� آ ن→→→→→
^ ت→→و ع→→→الẃم ال→→→غ→→ي→→وب�  زي→→→→→→ر س→→→→→ن→→→→→→گ م→→→→→ك→→→→→ر ب→→→→→د م→→→→→ا را م→→→→→ك→→→→→→وب� ن→→ال→→ه م→→∂ ك→→ن ك→→→ا
ẃ→→ار ال→→ع→→ي→→→وب�  ـ→→→→→ك→→→→→→ش ان→→→→در ذن→→→→وب� ي→→→ا ك→→→ري→→→ـ→→→م الـ→→→ع→→→ف→→→ـ→→→و ي→→→→ا س→→ت ان→→→→→ت→→→→→ق→→→→→→ـ→→→→→ام از م→→→→→ا م→→→→→
^ ش→→→ي→→→رآف→→→ري→→→ن�  ش→→→→ي→→→→ـ→→→→ر را م→→→→گ→→→→→م→→→→ار ب→→→→ر م→→→→ا زي→→→ن ك→→→م→→→ي→→→ن� گ→→→→ر س→→→گ→→→∂ ك→→→ـ→→→ردي→→→م ا

^ توأم با ندامت  ح→ال م→∂ف→رمايد، آن خردمندان كه پيوسته مراقبند دنبال هر سيẃئه،حسنها
انجام بدهند تا با نور آن، ظلمت سيẃئه را بزدايند،پايان خوش آن سرا از آن آنهاست كه: 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد⅛۱،صفحه＾۲۱۷.  ۱

ع و زار ＾.  ẃابتهال: تضر �



 ۲۸Ｑ
 

لẀونџها�؛   Ẁخ Ẃدџن＃ ي Ẃدџع Ẁاتￍن џج�
ا نه به تنهاي∂ بلكه:  ẃجاودانه است كه داخل م∂شوند؛ ام ^ باغها و بوستانها

�؛  Ẃم ґهґاتￍي ґẃر Ẁذ џو Ẃم ґه ґواج Ẃأز џو Ẃم ґهґآبائ Ẃن ґم џحџل џص Ẃنџم џو�
پ→دران و ه→م→س→ران و ف→رزن→دان ن→→ي→ك→وك→ارش→ان ني→→ز ه→→م→راه آن→ان داخ→ل آن ج→نẃات عدن 

م∂شوند؛ ول∂ به شرط صالح بودن كه فرموده: 
�؛  џحџل џص Ẃنџم џو�

م→ح→ف→ل خ→ان→وادگ→∂ ه→م→انگ→ون→ه ك→ه در دني→→ا ش→ي→ري→→نترين محافل است، در بهشت نيز چنين 
اس→ت ول∂ به شرط اين كه با هم متناسب از جهت ايمان و عمل باشند وگرنه كافران و فاسقان، 
^ نسب∂ آن روز  ت→ن→اسب∂ با مؤمنان ندارند و اگر چه پدر و فرزند و برادر و خواهر باشند رابطهها
→→→∂ ب→→→ي→→→ن→→→→ش→→→ان ن→→→م→→→→∂م→→→ان→→→→د ت→→→→ا پ→→→→در ب→→→→ه→→→ش→→→ت→→→∂ از ف→→→راق ف→→رزن→→د دوزخ→→→∂اش  ẃ→→→ت از ب→→→ي→→→ن م→→→→∂رود و دي→→→گ→→→ر م→→→ح→→→ب

ناراحت شود.به جناب نوح پيامبر�گفتند:پسر كافرت را رها كن،حرف او را هم نزن. 
�؛۱  џ−ґلẂأه Ẃن ґم џسẂيџل Ẁهￍإن�

^ روح∂ ندارد.  او با تو هيچگونه رابطه
ت∂ م∂برند و نه از فراق همديگر احساس ناراحت∂ م∂كنند.  ẃنه از وصال يكديگر لذ

^ محكم ايمان  صبر،پشتوانه
^ بزرگ بهشتيان اين است كه:  از جمله نعمتها

 Ẃم→Ẁت Ẃر→џب џم→ا ص→ґب Ẃم→Ẁك→Ẃي џل џع ẁالم џس � →نẂ كẀ→لґẃ ب→اب＃ ґم Ẃم→ ґه→→Ẃي→→џل→→ џع џون→→Ẁل→→ Ẁخ Ẃد→→ џي Ẁ↨→→џك→→ ґالئ→→ џم→→Ẃو ال�
�؛   ґار ￍالد ∂џبẂق Ẁع џمẂعґنџف

^ به→→ش→ت داخ→→ل م→→∂ش→ون→د و ب→ه ب→ه→ش→ت→ي→ان ت→→ب→ري→− و ت→→ه→ن→يت  ^ از دره→ا ف→رش→ت→گ→ان، از ه→ر در
م→→→∂گ→→→وي→→→ن→→→→د و ن→→→→وي→→→د س→→→→الم→→→ت دائ→→→م ب→→→ه آن→→→ه→→→→ا م→→∂ده→→→ن→→د و گ→→وش→→زد م→→∂ك→→ن→→ن→→د ك→→ه اي→→ن ه→→م→→ه ن→→ع→→م→→ت و 
^ اس→→→ت ك→→→ه در دن→→→ي→→→ا از خ→→→ود ن→→→→ش→→→ان  م→→→→ك→→→→رم→→→→ت ك→→→→ه اك→→→→ن→→→→ون ن→→→→→ص→→→→ي→→→→ب→→→→ت→→→→ان ش→→→ده اس→→→→ت، ب→→→→ه خ→→→→اط→→→ر ص→→→ب→→→ر
دادهاي→→د.از اي→→ن→→ج→→→ا م→→ع→→ل→→وم م→→→∂ش→→ود ك→→ه ص→→ب→→ر ب→→→ا ت→→م→→ام اب→→→ع→→اد و اق→→س→→ام→→ش ك→→ه ق→→ب→→→الҐ ت→→وض→→ي→ح داده ش→ده 

                                                        
^ هود،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ۱
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ق كامل نخواهد داشت.  ẃبسيار محكم ايمان است و اگر نباشد، ايمان، تحق ^ است، پشتوانه
د بهشت  ẃمتعد ^ درها

د دارد كه فرموده است:  ẃمتعد ^ از آيه، اجماالҐ استفاده م∂شود كه بهشت، درها
�؛  نẂ كẀلґẃ باب＃ ґم�

^ ب→هش→→ت،از ظ→اه→ر آي→ات ق→رآن ب→ه  →ا ت→ع→داد دره→ا ẃف→→رش→→ت→→گ→→ان داخ→ل م→→∂ش→ون→د؛ ام ^ از ه→→ر در
ẃ→→→ه از رواي→→ات اس→→ت→→→ف→→اده م→→→∂ش→→ود ك→→ه ب→→ه→ش→ت، هش→→ت در دارد.اگ→رچ→ه ب→رخ→∂ از  دس→→ت ن→→م→→→∂آي→→د!ال→→ب→→ت

^ زẀمر از «و»:  ران خواستهاند از آيات آخر سوره ẃآقايان مفس
تẂ أبẂوابẀها...�؛۱  џحґتẀف џو...�

اين مطلب را استفاده كنند،ول∂ بهنظر م∂رسد كه بيان تمام∂ نيست و فعالҐ مجال توضيح 
^ جهنẃم، صريحاҐ در قرآن نشان داده شده كه هفت است:  ا درها ẃآن نيست.ام

 ẁء Ẃز Ẁج ẂمẀهẂن ґب→اب＃ م ґẃل→Ẁك→ґواب＃ ل→Ẃأب Ẁ↨ џع Ẃب џه→ا س→џل � џي→ن ґع→ џم→ Ẃأج Ẃم→Ẁه Ẁد→ ґعẂو џم→џل џم→ￍن→ џه џج ￍإن џو�
�؛۲   ẁوم ẀسẂقџم

^ پايان∂ آيه، در خوشامد گوي∂ به بهشتيان فرموده است:  جمله
�؛  ґار ￍالد ∂џبẂق Ẁع џمẂعґنџف�

^ جاودان نصيبتان گشته] است».  «چه نيكو و خوش پايان∂ [در اين سرا
آر＾! خوشا به حالتان و گوارا باد بر شما اين بهشت جاودان. 

رين؛   ґاهẃالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀم џ−ґبيب џح ґ↨џرم Ẁحґم بẀهẂن ґلنا مџع Ẃاج ￍهمẃللџا
پرست شد  ẃسرانجام جوان بتپرست∂ كه حق

از ي→→→→→ك→→→→→∂ از ص→→→→→ل→→→→→ح→→→→→ا ن→→→→→ق→→→→→ل ش→→→→→ده ك→→→→→ه م→→→→→ن ب→→→→→→ا ج→→→→→→م→→→→→اع→→→→→ت→→→→→∂ س→→→→→ف→→→→→ر دري→→→→→ا داش→→→→→ت→→→→م.وس→→→→ط دري→→→→→ا ك→→→→→ه 
^ اف→→→ت→→ادي→→→م.آن→→→ج→→ا ج→→وان س→→→ي→→اه پ→→وس→→ت→∂ را دي→دم ب→ت→∂ را  رس→→ي→→دي→→م؛ت→→وف→→ان→→∂ ش→→→د و س→→ران→→ج→→ام ب→→ه ج→→→زي→→رها
^ ع→→→→زي→→→→ز!اي→→→→→ن ب→→→→→ت س→→→→زاوار پ→→→→رس→→→→ت→→→→ش  ت→→→→→راش→→→→→ي→→→→→ده و آن را م→→→→→→∂پ→→→→→رس→→→→→ت→→→→د!ك→→→→→ن→→→→ارش ن→→→→ش→→→→س→→→→ت→→→→م و گ→→→→ف→→→→ت→→→→م: ا

                                                        
^ زمر،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۱

^ حجر،آيات۳℮و℮℮.  ـ سوره ۲
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نيست!گفت: پس سزاوار پرستش چيست؟زبانش عرب∂ بود.گفتم: 
 ẀهẀبيل џس ґر Ẃحџب→Ẃال џو ґر→ￍب→Ẃال ∂→ґو ف Ẁه→Ẁل→ط→ان→ Ẁس ґض Ẃرџاال ∂ґو ف Ẁه Ẁش Ẃر→ џع ґم→اء→ ￍال→س ∂→ґف ^ ґذ→ￍال)

)؛  ґماء ￍالس ∂ґوال ف ґض Ẃرџاال ∂ґف ＃↕ ￍر џذ Ẁثقال ґم ґه ґمẂل ґع Ẃنџع ẀبẀزẂعџال ي
«آن ك→→س س→→زاوار پ→→رس→→ت→→ش اس→→ت ك→→→ه اي→→ن زم→→ي→→→ن و آس→→م→→ان و ك→→وه و دري→→→ا و ب→→ي→→اب→→ان، 
^ عل→→م و دان→ش او خ→→ارج  ات ع→→ال→→م از س→ي→ط→ره ẃاز ذر ^ ها ẃت→→ح→→ت ح→→ك→→وم→→ت اوي→→ن→→د و ذر

نيست». 
او گ→→→ف→→→ت: از آن م→→→ع→→→ب→→→ود ك→→→ه م→→→→∂گ→→وي→→→∂ پ→→→ي→→ام و ك→→→الم→→∂ ه→→→س→→ت؟گ→→ف→→ت→→م: ب→→ل→→→ه و ش→→روع ك→→ردم 

^ حشر را خواندم:  ^ مباركه آيات∂ از اواخر سوره
 Ẁن ґم→Ẃي џه→→ Ẁم→→Ẃال Ẁن→→ ґم Ẃؤ→→ Ẁم→→Ẃال Ẁل→→ام→→ ￍال→→س Ẁوس د→→Ẁق→→Ẃال Ẁ−→→ґل→→ џم→→Ẃال џو→→ Ẁه ẃإال џال إل→→ه ^ ґذ→→ￍال Ẁاهللا џو→→ Ẁه�
 Ẁئ ґبارẂال ẀقґخالẂال Ẁاهللا џوẀه� џونẀكґر→ Ẃش→Ẁا ي→ ￍم→ џع ґاهللا џح→ان→Ẃب→→ Ẁس Ẁر→ґẃ →تџ→كџ→ب Ẁم→→Ẃال Ẁارￍب→→ џج→Ẃال Ẁي→ز ґز→ џع→Ẃال
 џوẀه џو ґض ẂرџالẂا џو ґماوات→→ ￍال→س ∂→ґم→ا ف Ẁهџل Ẁح→ґẃ ب џسẀي Ẅ∂→ن→ Ẃس→ Ẁح→Ẃال Ẁم→اء→ Ẃس Ẃاأل Ẁه→џل Ẁر ґẃو→ џص→ Ẁم→Ẃال

�؛۱   Ẁيم ґك џحẂال Ẁيز ґزџعẂال
م→→→ن اي→→→ن آي→→→ات آس→→م→→ان→→→∂ را م→→→∂خ→→وان→→دم او گ→→وش م→→∂داد و م→→→∂گ→→ري→→س→→ت.دي→→→دم م→→ان→→ن→→د آدم 
^ ك→→ه ب→ه آب س→رد و زالل→∂ رس→ي→ده باشد؛از شنيدن آيات اله∂ دل و جان تازه  ^ گ→رم→ازدها ت→شن→→ه
ت م→→→∂ب→→→رد.ان→→→ق→→→→الب ح→→→ال ع→→→ج→→→ي→→→ب→→→∂ در او پ→→→ي→→→→دا ش→→→→د. رو ب→→→ه م→→→ن ك→→→رد و گ→→→ف→→→ت: دي→→→ن  ẃم→→→→∂ك→→→→ن→→→→د و ل→→→→ذ
خ→→ودت را ب→→ه م→→ن ع→رض→ه ك→ن ك→ه م→→ت→ديẃ→ن ب→ه دي→ن ت→و گ→ردم.م→ن شه→→ادت→ي→ن ت→ل→ق→ي→ن→ش ك→ردم.م→سل→→م→ان 
ش→→د.اح→→ك→→→ام ن→→م→→از و ع→→→ب→→ادت ي→→→ادش دادم.ب→→ا م→→ن م→→أن→→وس ش→→د و ب→→ا م→→ا در ك→→ش→→ت→→∂ ن→→ش→س→ت.اي→ن ج→وان 
ت→ازه م→س→لم→→ان، چ→→ن→ان ب→ا خ→→دا گ→رم گ→رف→ت→ه و ع→رض اخ→→الص و ب→ن→دگ→→∂ م→∂ك→رد ك→ه تم→→ام س→رن→ش→ي→نان 
→→→ه خ→→→ود س→→→اخ→→→→ت→→→ه ب→→→ود.ش→→→→ب ش→→→→د و م→→→→ا ب→→→→ع→→→د از ان→→→ج→→→ام ف→→→راي→→→ض، رو ب→→→ه خ→→→واب→→→گ→→→اه خ→→ود  ẃك→→→ش→→→ت→→→∂ را م→→→ت→→→وج
→→ب ب→→ه م→→ا ن→→→گ→→اه ك→→رد و گ→→ف→→→ت: م→→→∂خ→→واه→→ي→→د چ→→ه ب→→ك→→ن→→ي→→→د؟گ→→ف→→ت→→م: م→→→∂خ→→واه→→ي→→م  ẃرف→→→ت→→→ي→→→م.او ب→→→ا ن→→→ظ→→→ر ت→→→ع→→ج

بخوابيم.گفت:آيا معبود شما هم م∂خوابد؟گفتم:نه، 
...�؛۲  ẁمẂوџال ن џو ẁ↨џن ґس Ẁه Ẁذ Ẁأخџال ت...�

                                                        
^ حشر،آيات۲۳و۲℮.  ـ سوره ۱

 .۲ＱＱ＾ـ سوره بقره،آيه ۲
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 ^ ^ ه→→م→→ي→→→ش→→ه ب→→→ي→→دار و ه→→وش→→ي→→ار اس→→→ت.ج→→م→→ل→→→ها →→وم اس→→ت و ب→→را ẃق→→ي ẃ∂→→او ه→→رگ→→ز ن→→م→→→∂خ→→→واب→→→د؛او ح
گفت كه بيچارهام كرد.گفت:  

بґيدẀ اџنẂتẀم تџنامونџ وџ مџوالكẀم ال يџنام)؛  џعẂال џسẂئґب)
«بد بندههاي∂ هستيد شما! چگونه رواست آن موال بيدار باشد و شما در محضرش 

بخوابيد»؟ 
 � Ẁن→→→→→→→ام→→→→→→→ џي џي→→→→→→→→ف→→→→→→→ џب√ ك→→→→→→→→ ґح→→→→→→→ Ẁل→→→→→→→م→→→→→→→→→ґل Ґب→→→→→→→→ا→→→→→→→→ џج→→→→→→→→ џع � ẁرام→→→→→→→→→ џح ґẃب→→→→→→→→ ґح→→→→→→→→→ Ẁم→→→→→→→→Ẃال ∂→→→→→→→→ џل→→→→→→→→ џوم＃ ع→→→→→→→→џ →→→→→→→→→ل∫ ن Ẁك
خ→→→واج→→→ه ب→→→ي→→→دار و ب→→ن→→→ده ان→→در خ→→واب� ب→→→→→→→→→→→→→ده ان→→→→→→→→→→→→→ص→→→→→→→→→→→→→اف ك→→→→→→→→→→→→→∂ روا ب→→→→→→→→→→→→→اش→→→→→→→→→→→→→د� 

اي→ن ح→رف او س→خ→ت تك→→ان→م داد و آتش→→∂ ب→ه ج→→ان→م اف→ك→ند و به خود گفتم: ببين! اين، بيش 
از ي→→− روز ن→→ي→→س→→→ت ك→→→ه ب→→→ا خ→→دا آش→→ن→→→ا ش→→ده اس→→ت،آن چ→→ن→→→ان ع→→ظ→→م→→ت و ج→→→اللت خ→→ال→→→ق در ج→→ان→ش 
^ اي→→نچ→ن→ي→ن م→ع→رف→ت→∂ ب→ه دس→ت آور＾.او  ن→→ش→→س→→ت→→→ه ك→→→ه ت→→و پ→→س از ي→→− ع→→م→→ر خ→→→داپ→→رس→→ت→→∂ ن→→ت→→وان→→س→→ت→→ها
^ ادب→→∂ از او در م→حضر خدا صادر نگرديده است،در عين حال  گن→→اه→∂ م→رت→ك→ب ن→ش→ده و اس→ائ→→ه
از هي→→ب→ت او خوابش نم∂برد!پس چگونه خوابش م∂برد آن كس∂ كه سراپا غرق در گناه است 
→→هاش م→ش→غ→ول ب→→ه ح→ق→وق ال→نẃ→اس؛ ك→ين→→هه→ا و ب→→غ→ض و ع→داوته→→ا و ح→→س→ده→ا از برادران مؤمن در  ẃو ذم
دل دارد و آس→وده م→∂خ→واب→د! آي→→ا ه→ي→چ نم→→∂ت→رس→د ك→→ه ن→اگ→→ه→ان ط→وم→ار اج→→ل در ه→م ب→پي→→چ→د و ن→فس 
^ عقبات پس از مرگ فرا برسد؟آدم محكوم به مرگ را بگويند  در گ→ل→وي→ش گ→ي→ر كند و غوغا
ف→ردا س→اع→ت پ→ن→ج ص→ب→ح دارت م→→∂زنن→→د و اع→دام→ت م→→∂ك→→ن→ن→د؛از وح→→ش→ت خ→واب→ش نم∂برد با اينكه 
ي→→− س→→اع→→ت و ن→→ي→→→م س→→اع→→ت ب→→ي→→ش→→ت→→ر زج→→→ر ن→→م→→→∂ك→→ش→→→د و ب→→→ع→→د راح→→ت م→→→∂ش→→ود، آي→→→ا ب→→→ان→گ ب→→ي→دارب→اش 
^ تلق∂ كردهايم كه اينچنين غرق  ^ قرآن را شوخ∂ و باز پ→ي→ام→ب→ران خ→→دا� و آيات لرزاننده

در گناهيم و آسوده خوابيدهايم؟! 
ب→ار＾!آن ج→وان ت→ازه م→→س→ل→م→ان،ت→م→ام ش→ب مشغول عبادت و راز و نياز با خدا بود.من هم از 
^ ص→ب→ح دمي→→د؛ دي→دم.او  ^ ح→ال او انق→→الب ح→ال→→∂ ي→اف→ت→م و ب→ه ع→→ب→ادت پ→رداخ→ت→م ت→ا سپ→→ي→ده م→→ش→اه→ده
^ زان→ويم گذاشتم و ديدم آثار  ح→الش پ→ريش→→ان ش→→د و ل→رزه ب→ر ان→دام→ش اف→ت→اد!دوي→دم س→رش را رو
ẃ→→→ر  م→→→رگ در چ→→→ه→→→رهاش ظ→→→اه→→→ر گ→→→→ش→→→ت و پ→→→س از ل→→→ح→→→→ظ→→→ات→→→∂ در آغ→→وش م→→ن ج→→→ان س→→پ→→رد.س→→خ→→ت م→→ت→→أث
^ تدفين، چيز سنگين∂  ش→دم.جن→→ازهاش را ت→ج→ه→ي→ز ك→رديم و چون كس∂ كه در دريا بميرد،به جا
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ب→→ه پ→→اي→→ش م→→→∂ب→→ن→دن→→د و در م→→ي→ان دري→ا م→→∂اف→كن→→ن→د، م→ا ه→م چ→ن→ي→ن ك→ردي→م. ش→ب او را در خ→واب دي→دم 
و ص→→ورت→→ش م→ان→→ن→د م→اه  →ع� ن→ش→س→ت→ه  ẃت→خ→ت→∂ م→رص ^ →→ل رو ẃم→→ج→→ل ^ م وس→→→ط ق→→ص→→ر ẃم→→ي→→ان ب→→اغ→→∂ س→→ب→→ز و خ→→ر
ش→ب چه→→ارده م→→∂درخ→→ش→د و ص→ف→وف→∂ از م→→الئك→→ه م→ق→اب→ل→ش ايس→→ت→ادهان→د! او ت→→ا چ→شمش به من افتاد، 

اين آيه را خواند: 
 Ẃم→Ẁت Ẃر→џب→ џم→ا ص→ґب ẂمẀكẂي→џل→ џع ẁالم џس � نẂ كẀ→لґẃ ب→اب＃ ґم Ẃم→ ґه→→Ẃي→→џل→→ џع џون→→Ẁل→→ Ẁخ Ẃد→→ џي Ẁ↨→→џك→→ ґالئ→→ џم→→Ẃو ال�

�؛   ґار ￍالد ∂џبẂق Ẁع џمẂعґنџف
د�  ẃآل محم ẃراه نجات،عبادت در پرتو حب

از امام ابوالحسن الرẃضا� كه ايẃام والدت آن حضرت است نقل شده: 
)؛  џت Ẃحџب Ẃصџا џفẂيџك Ẁهџل џيلґق)

«از امام�پرسيدند، حال شما چگونه است»؟ 
فرمود: 

ن  ґم Ẁار→ẃال→ن џق→اب→ن→ا و ґر ∂→ґف Ẁوت џم→Ẃال џوظ＃ وẀف→→ џ┌ ＃ل џم џع џوص＃ وẀن→ق→џل＃ م→→ џجџا→→ ґب Ẁت→→ Ẃح→→џب→→ Ẃصџا)
فẂعџلẀ بґنا)؛۱  џما ي ^ ґر Ẃدџال ن џنا وґرائ џو

ت ع→→→م→→رم رو ب→→ه ك→→اه→→ش م→→→∂رود و اع→→م→→→ال→→→م ض→→→ب→→ط  ẃص→→→→ب→→→ح ك→→→ردهام در ح→→→→ال→→→∂ ك→→→ه م→→→د»
^ دوش ما و آتش دوزخ پشت سر ما و نم∂دانيم با ما چگونه  م∂شود و مرگ رو

رفتار خواهد شد»! 
^ باز از آن حضرت نقل شده:  ^ ديگر در جمله

→→بґẃ آل  Ẁح Ẅ∂→→ل→→ џع Ґك→→اال→→ ґẃت ґا ґ↕ џب→→اد→→ ґع→→Ẃال ∂→→ґف џه→→اد→→ ґت→→ Ẃج ґاال џو џح→→ґال→→→ ẃال→→→ص џل→→→→џم→→→ џع→→→Ẃوا ال→→→→Ẁع џد→→→џال ت)
)؛  مￍد＃ џحẀم

د،انجام عمل صالح و كوشش در عبادت  ẃآل محم ẃم→راق→ب ب→اش→ي→د ب→ه دل→گ→رم→∂ حب»
د در نجات شما كاف∂ نيست».  ẃآل محم ẃرا رها نكنيد.تنها حب

)؛  ґ↕ џباد ґعẂال ∂џلџع Ґكاالґẃتґم ا ґه ґرẂمџ ґال џسليمￍالت џد＃ وￍم џحẀم ґآل ￍب Ẁوا حẀع џدџال ت џو)
                                                        

ع: مزيẃن.  ẃمرص �
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۳۳۹  ۱
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«و ه→→م→چ→ن→ين به دلگرم∂ عبادت و انجام اعمال ني−، حبẃ آل محمد و تسليم بودن 
در برابر فرمانشان را رها نكنيد». 

ر)؛۱  џخ Ẃاآل џون Ẁما دẀه Ẁد џحџا ẀلџبẂقẀال ي Ẁهￍن ґاџف)
^ م→ق→بول در  →د�و عم→→ل ن→ي→−] ب→دون دي→→گ→ر ẃآل م→→ح→م ẃزي→را يك→→∂ از آن دو[ح→ب»

نزد خدا نخواهد بود». 
عبادت در پرتو حبẃ آل محمد، تنها راه نجات است. 

لẂ ف→رج→ه→م و ارزق→ن→ا م→ع→رف→ت→هم و  ẃد و ع→ج ẃد و آل م→ح→م→ẃع→ل→∂ م→ح→م ẃص→ل ẃه→م→ẃال→ل
محبẃتهم و وفẃقنا لما تحبẃ و ترض∂ و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۳۲       
 џل џوصẀي Ẃأن ґهґب Ẁاهللا џرџما أم џونẀعџطẂقџي џو ґهґيثاق ґم ґدẂعџب Ẃن ґم ґاهللا џدẂهџع џون ẀضẀق→Ẃن→ џي џي→ن ґذￍال џ۲   وＱ

  ґار ￍالد Ẁوء Ẁس ẂمẀ џ≠ џو Ẁ↨џن Ẃعￍالل ẀمẀ џ≠ џ−ґولئẀا ґض Ẃر џالẂا ґﾭ џون Ẁد ґسẂفẀي џو
 ґﾭ ياẂن الد Ẁ↕ياџ Ẃ▲ا اџم џيا وẂن الد ґ↕ياџ Ẃ▲اґوا ب Ẁح ґرџف џو Ẁر ґدẂقџي џو Ẁشاءџي Ẃنџ ґ├ џق Ẃز ґẃالر Ẁط ẀسẂبџي Ẁ۲   اهللا⅛

 ۴۶۷ ẁتاعџم ẃإال ґ↕ џر ґخ Ẃاآل
                                                        

ـ همان،صفحه＾۳℮۷.  ۱
^ رعد،آيات۲Ｑو⅛۲.  ـ سوره ۲

 .
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� و ك→س→ان→∂ ك→ه پ→ي→م→ان خ→دا را پ→س از مح→ك→م ك→ردن آن م∂ش→ك→ن→ن→د و پيوندهاي∂ را كه خدا 
^ آن→ه→ا و  ^ زم→ي→ن اف→س→اد م∂ن→ماي→ن→د ل→ع→ن→ت ب→را ^ آن→→ه→→ا را داده ق→→ط→→ع م→→∂ك→→ن→ن→د و در رو دس→→ت→→ور ب→→رق→→رار

[مجازات]بد آخرت از آن آنهاست! 
^ هر كس كه بخواهد در تنگ∂  ^ ه→ر ك→س ك→ه ب→خواه→د در وس→ع→ت و برا ^ را ب→را � خ→دا روز
ق→رار م∂ده→د و آن→ه→ا ب→ه زن→دگ→∂ دن→يا خوشحال شدهاند در حال∂ كه زندگ∂ دنيا در[جنب]آخرت متاع 

^ بيش نيست.  ناچيز
خصوصيẃات گروه مقابل خردمندان 

خ→داون→→د ح→ك→ي→م، در آي→→ات گ→ذش→→ت→ه، گ→→روه→∂ از بندگان خود را به عنوان �اولواااللباب� و 
 ^ ^ ك→ه ام→روز م→→∂خ→وان→ي→م، ب→ه گ→روه دي→گ→ر خ→→ردم→→ن→→دان ب→→→ا ص→→ف→→ات ن→→ي→→ك→→ش→→ان ارائ→ه ف→رم→ود و در آي→→ها
^ م→∂ب→اش→→ن→د اش→اره  ^ ص→→→ف→→ات ن→→→اپ→→سن→→د ^ م→→ق→→→اب→→→ل آن گ→→روه پ→→→ي→→ش→→ي→→ن ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه و دارا ك→→ه در ن→→ق→→ط→→→ه
^ كدام ي− از آن  م→∂فرم→اي→د ت→ا پ→ي→روان ق→رآن، خ→ودش→ان را ب→→ا آن دو گ→روه ب→→س→نجند و ببينند دارا
^ كدام ي− از آن دو گروه از عاقل و غير عاقل قرار  ص→ف→ات زش→ت و زي→با م∂باشند و در زمره

گرفتهاند. 
^ آنها را بيان  ^ دو دسته از مردم تكيه دارد و صفات زشت يا زيبا به طور كلẃ∂ قرآن رو
→ري→→ن و خ→ردم→ن→دان→→ن→د» ك→ه م→→∂خ→→واهن→→د از ه→ويẃ→→ت اي→ن ع→→ال→م آگ→اه  ẃم→→∂ك→→ن→→د:ي→→− دس→ت→ه گ→روه «م→ت→ف→ك

^ هست∂ خود را بشناسند.اينها:  گردند و مبدأ و منتها
 Ґال ґه→→ذا ب→→اط џت→→Ẃق→→џل→→ џن→→ا م→→ا خ→→ￍب џر ґض ẂرџالẂ →→م→→اواتґ وџ ا ￍال→→س ґق→→Ẃل→→ џخ ∂→→ґف џون Ẁر→→ￍك→→џف→→џت→→ џي...�

...�؛۱  џ−џحانẂب Ẁس
ه از  ẃوام در آف→→ري→→ن→→ش آس→→→م→→انه→→ا و زم→→ي→→ن م→→→∂ان→→دي→شن→→د و م→→∂گ→→وين→→د، خ→→داي→ا! ت→و م→ن→ز ẃع→→ل→→∂ال→→د

اين هست∂ كه اين نظام شگفتانگيز جهان را باطل و ب∂هدف آفريده باش∂! 
�؛۲   џونẀلґق Ẃع џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�

^ كسان∂ كه  ا برا ẃب→ه ط→ور ح→ت→م، آي→ات و نش→→ان→→هه→اي→∂ از ح→ك→م→ت در ع→الم مشهود است؛ ام
                                                        

^ آل عمران،آيه＾۱۹۱.  ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾℮.  ـ سوره ۲



 ۲۹۲
 

ع→→ق→→ل خ→→ود را ب→ه ك→→ار اف→ك→ن→ن→د و آن م→شع→→ل پ→رف→روغ ان→→س→ان→∂ را از اس→→ارت ش→ه→وت و غ→→ض→ب ح→ي→وان→∂ 
رها سازند!! 

ا يالالسف كه:  ẃام
�؛۱   ẀورẀك ￍالش џ^ ґباد ґع Ẃن ґم ẁيلґلџق...�

ف  ẃان→دك→∂ از ب→ن→دگ→ان م→ن ه→س→ت→ن→د ك→ه ن→عم→→تش→→ن→اس و م→→ن→ع→م ش→→ناسند و خود را موظ...
^ از منعم م∂دانند و در مقابل اين اقليẃت:  به شكرگزار

�؛۲   џونẀلґق Ẃع џال ي ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẃلџب...�
^ نم∂برند»!  «...اكثريẃت∂ هستند كه از عقل هيچ بهرها
...�؛۳  џونẀلґق Ẃع џي Ẃأو џونẀعџم Ẃسџي ẂمẀه џرџثẂأك ￍأن Ẁب џس Ẃحџت Ẃأم�

^ دو پ→→→→ا راه م→→→∂رون→→د، ب→→→ا گ→→وش ان→→س→→ان→→∂]  ^ اك→→→ث→→→→ر اي→→→ن→→→ان[ك→→→→ه رو آي→→→→ا ت→→→و م→→→→∂پ→→→ن→→→دار »
م∂شنوند يا[با عقل انسان∂]در∑ م∂كنند و م∂فهمند...»؟! 

�؛℮   Ґيالґب џس ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك ẃإال ẂمẀه Ẃإن...�
«...اينان بسان چارپايان بلكه از آنها نيز راه گمكردهترند»! 

چ→→→ارپ→→→ا، در ه→→→م→→→→ان راه→→→→∂ ك→→→→ه خ→→→ال→→→ق→→→ش ب→→→→ر اس→→→→اس غ→→→ري→→→زه پ→→ي→→ش پ→→اي→→ش ن→→ه→→→اده اس→→→ت ح→→رك→→ت 
ز به جهاز عقل و فكر را ببين كه  ẃمجه ^ →ا اي→ن انساننماها ẃم→∂ك→ن→د و از آن م→ن→ح→رف ن→م→∂ش→ود. ام
چ→→→گ→→→ون→→→ه از راه→→→∂ ك→→→ه خ→→→→ال→→→ق→→→ش→→→→ان پ→→→ي→→→ش پ→→→→اي→→→ش→→→→ان ن→→→ه→→→→اده اس→→→→ت، م→→→ن→→→ح→→رف م→→∂ش→→ون→→د و از ه→→ر ح→→→ي→→وان 

اليعقل∂ هم پستتر و گمراهتر م∂گردند. 
  Ｑ؛� џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه џيا وẂن يا↕ الدџ Ẃ▲ا џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي�

^ از زندگ∂ دنيا را م∂فهمند...».  «اينها فقط ظاهر
^ س→رش→ان،آب و ه→واي∂ در اختيارشان... درست مانند  زم→ي→ن→∂ زي→ر پ→اي→ش→ان و آسم→→ان→∂ ب→اال

                                                        
^ سبأ،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱

^ عنكبوت،آيه＾۳⅛.  ـ سوره ۲
^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۳

ـ همان.  ℮
^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره Ｑ



 ۲۹۳
 

^ در چ→→→م→→ن→→زار م→→→∂خ→→ورن→→د و م→→→∂ن→→وش→→ن→→د و م→→∂خ→→س→→ب→→→ن→→د و اص→→→الҐ ن→→م→→→∂ان→→→دي→→ش→→→ن→→د اي→→ن زم→→ي→→ن و  چ→→→رن→→→ده
آس→→م→→ان ي→→→ع→→ن→→∂ چ→→ه و اي→→ن آب و ه→→وا از ك→→→ج→→اس→→ت و ط→→ل→وع و غ→روب م→اه و خ→ورش→→ي→د و رف→→توآم→د 
ش→→ب و روز چ→→ه م→→→عن→→اي→∂ دارد و اي→ن س→ف→ره ب→ه دس→ت چ→ه ك→س→∂ پ→ه→ن گش→→ت→ه و ص→اح→ب→ش ك→→ي→س→ت و 

هدفش چيست؟آر＾: 
�؛  џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه�

اي→→→ن→→→ان از پ→→→اي→→→ان اي→→→ن ن→→→ظ→→→ام و آخ→→→رت در ح→→→ال غ→→→ف→→→ل→→→→ت→→→ن→→د و ه→→ي→→→چ ن→→م→→→∂ف→→ه→→م→→ن→→د ع→→اق→→ب→→→ت  »
كارشان چه خواهد بود»؟ 

كلمه＾�هم�در آيه دو بار تكرار شده. 
�؛  џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه�

^ ع→→→ل→→→→م و دان→→→ش دارن→→→د]از پ→→→اي→→→ان ك→→ارش→→ان در ح→→ال  ع→→→ا ẃه→→→→م→→→ي→→→نه→→→→ا ك→→→→ه اد ^ اي→→→ن→→→ه→→→→ا [آر »
غفلتند»! 

 џ−ґي→→ا� ذل→→Ẃن ال→→د џ↕ي→→ا→→ џح→→Ẃال ẃإال Ẃد ґر→→Ẁي Ẃم→→џل џن→→ا و ґر→→Ẃك ґذ Ẃن→→ џع Ẅ∂→→ￍل џو→→џت Ẃن→→џم Ẃن→→→ џع Ẃضґر→→→ Ẃأع→→→џف�
...�؛۱  ґمẂل ґعẂال џن ґم ẂمẀهẀغџلẂبџم

^ رس→ول گ→رام→→∂ م→→ا]رو ب→رگ→ردان از ك→س→ان→∂ ك→ه از م→→ن رو  «ح→→ال [ك→→ه چ→→ن→→ي→→→ن→→ن→د، ت→و ا
^ نم∂خواهند»!  برگرداندهاند و جز زندگ∂ دنيا چيز

^ عل→→مش→→ان ه→→م→ي→ن اس→→ت ك→ه دن→→ي→ا را ب→ر خ→→دا ت→رج→ي→ح دادهان→د! از اي→→نه→ا دي→گ→ر  ن→→ه→→اي→→ت درج→→→ه
توقẃع خداخواه∂ نبايد داشت.در دعا آمده است: 

نا)؛  ґمẂل ґع џغџلẂبџنا و ال م ґẃمџه џرџبẂكџنيا ا الد ґلџع Ẃجџال ت ￍمẀهẃللџا)
 ^ ^ ن→→ش→→وي→→→م ك→→→ه دن→→ي→→→ا ب→→زرگت→→→ري→→ن م→→ق→→ص→د م→→ا و ن→ه→اي→→∂ت→→ري→→ن درج→→ه خ→→داي→→ا! م→→→ا ط→→ور »

علممان باشد». 
پيمان شكن،قاطع رحم و مفسد 

^ م→→→→ق→→→→اب→→→ل �اول→→→وااالل→→→ب→→→→اب�  ^ ام→→→→روز اش→→→→اره ب→→→→ه ص→→→→ف→→→→→ات گ→→→→روه→→→→∂ دارد ك→→→→ه ن→→→→ق→→→→ط→→→→→ه ح→→→→ال آي→→→→→ه
                                                        

 .۳Ωنجم،آيات۲۹و ^ ـ سوره ۱
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هستند.م∂فرمايد: 
�؛  ґهґيثاق ґم ґدẂعџب Ẃن ґم ґاهللا џدẂهџع џون ẀضẀقẂن џي џين ґذￍال џو�

اي→→→نه→→→ا ك→→→س→→→ان→→→∂ ه→→→س→→→ت→→→ن→→→د ك→→→ه ع→→ه→→د و پ→→ي→→→م→→ان ب→→ا خ→→دا را [ك→→ه در ع→→ال→→م ف→→ط→→رت و ع→→ق→→→ل] ب→→س→→ت→→→هان→→د، 
م∂شكنند و تن به عبوديẃت در پيشگاه او نم∂دهند. 

�؛  џل џوصẀي Ẃأن ґهґب Ẁاهللا џرџما أم џونẀعџطẂقџي џو�
«و پيوندهاي∂ را كه خدا امر به برقرار داشتن آنها داده است، قطع م∂كنند». 

�؛   ґض ẂرџالẂ ونџ فґ∂ ا Ẁد ґسẂفẀي џو�
رات آس→→م→→→ان→→∂ او و ه→→م→چ→ن→ي→ن ب→ا ق→ط→ع  ẃو ب→→ر اث→→ر ش→→ك→→س→→ت→→ن پ→→ي→→م→→→ان خ→→→دا و پ→→ش→→→ت پ→→ا زدن ب→→→ه م→→ق→→ر
رواب→→ط خ→→→ان→→وادگ→→→∂ و اج→→ت→→→م→→اع→→∂، س→→ب→→→ب گ→→س→→ت→→رش ف→→س→→اد در ج→→→ام→→ع→→ه م→→→∂ش→→ون→→د و چ→→ن→→ان ك→→→ه م→→∂ب→→ي→→ن→→ي→→م 
�ك→→→ه ق→→→رآن  ґضẂر џال Ẃا ∂→→→→ґف џون Ẁد→→→→ ґس→→→→ Ẃف→→→→Ẁي џزن→→→→دگ→→→→∂ ب→→→→ش→→→→ر غ→→→→رق در ف→→→→س→→→→→اد م→→→→→∂گ→→→→ردد و ع→→→→ن→→→→وان�و ^ ص→→→→ح→→→→ن→→→→ه
م→∂فرم→اي→د، در ح→دẃ ت→→م→ام و ك→→م→ال، انط→→ب→اق بر سردمداران جوامع كنون∂ دنيا پيدا م∂كند.آنگاه 

د م∂فرمايد:  ґفسẀم ґار، در مقام اظهار خشم بر اين گروه فاسد ẃخداوند قه
�؛  ґار ￍالد Ẁوء Ẁس ẂمẀهџل џو Ẁ↨џن Ẃعￍالل ẀمẀهџل џ−ґولئẀا�

^ آخرت  ^ از رحمت حق دارند و عاقبت شوم سرا «اي→ن→ان اس→تحقاق لعنت و دور
نيز از آنґ آنهاست»! 

شيعه دشنامگو نيست 
^ م→خ→ال→→ف مذهب شيعه، ما را مورد اعتراض قرار م∂دهند كه چرا شما به برخ∂  گ→روهه→ا
از اص→→→ح→→→اب پ→→→ي→→→ام→→→ب→→→راك→→→رم�دش→→→ن→→→ام م→→→→∂ده→→→ي→→→د؟!م→→ا در ج→→واب م→→→∂گ→→→وي→→ي→→م، م→→ا ب→→→ه ك→→→س→→∂ دش→→→ن→→ام 
ن→م→∂ده→ي→م. دشن→→ام دادن از اخ→→الق زش→ت ف→روم→ايگ→→ان اس→ت.ان→س→ان م→ؤم→نґ ت→رب→ي→ت ش→ده در م→ك→ت→ب 
Ẅ∂→→ẃ از دش→ن→ام  ق→→رآن، اج→→لẃ و اك→→رم از اي→→ن اس→→ت ك→→ه زب→→ان→→→ش آل→→وده ب→→ه دش→→ن→→ام گ→→ردد!ق→→رآن ك→→ري→→م ح→ت

دادن به بتها كه معبود باطل بتپرستان است نه∂ كرده و فرموده است: 
...�؛۱  لẂم＃ ґع ґرẂيџغґب Ґوا Ẃدџع џوا اهللاب Ẁسџيџف ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم џونẀع Ẃدџي џين ґذￍوا الب Ẁسџال ت џو�

                                                        
 .۱Ω۸＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ خ→→→دا م→→→→∂پ→→→رس→→→ت→→→ن→→→د دش→→→→ن→→→ام  ^ م→→→ش→→→رك→→→ان را ك→→→→ه ب→→→→ه ج→→→ا م→→→→ع→→→ب→→→وده→→→ا «ه→→→→ي→→→→→چگ→→→اه ب→→→→ته→→→→ا و 
^ ظلم و جهل، خدا را دشنام دهند...».  ندهيد.مبادا آنها نيز از رو

ام→→ام ام→→ي→→رال→→م→→ؤم→→ن→→ي→→ن�در ج→→→ن→→گ ص→→ف→→يẃ→→→ن ش→→ن→→ي→→→د ل→→ش→→ك→→ري→→→ان→→ش ب→→ه ل→→ش→→ك→→→ري→→→ان م→→→ع→→اوي→→ه دش→→ن→ام 
م∂دهند. فرمود: 

بẃابين)؛۱  џوا سẀونẀكџن تџم اẀكџل Ẁه џرẂكџا ∂ґẃ (اґن
«من خوش ندارم شما دشنامده باشيد»! 

لعنت غير دشنام است 
م→ا ه→م ب→→ه تبعيẃت از قرآن و امامان معصوممان� به كس∂ دشنام نم∂دهيم؛بلكه باز هم 

به تبعيẃت از قرآن كريم به ظالمان لعنت م∂كنيم كه فرموده است: 
�؛۲   џين ґمґالￍالظ ∂џلџع ґاهللا Ẁ↨џن Ẃعџأال ل...�

^ طرد از رحمت است و دور ساختن از مقام قرب  «ل→→ع→ن→ت» غ→ي→ر دش→→ن→ام اس→ت!لع→→نت به معنا
ال→ه→∂ ك→→ه م→ست→→ل→زم م→حروميẃت از تمام سعادتهاست.ما كه بر ظالمان لعنت م∂كنيم،يعن∂ از خدا 
^ خ→ود در دن→ي→ا و آخ→رت م→ح→روم گ→ردان→د و اي→→ن، ه→ي→چ  م→→∂خ→→واه→→ي→→م آن→→ه→→→ا را از رحم→→ت هم→→هج→→انب→→ه
^ زشت افراد غير مؤمن  لقيẃه و از خو＾ها Ẁگ→ون→ه ارت→ب→اط→→∂ با فحش و دشنام ندارد كه از رذائل خ
اس→ت.م→ا ظ→ال→م ب→ودن ب→رخ→∂ از اص→ح→اب پ→ي→ام→ب→ر را از ط→→ري→ق ت→اري→خ ق→ط→ع∂ شناختهايم و لزوم لعنت 
ب→→→ر ظ→→→ال→→→→م→→→ان را ه→→→م از ط→→→ري→→→→ق روش→→→ن ق→→→رآن ب→→→ه دس→→→ت آوردهاي→→→م.پ→→→س ك→→→ار م→→→ا ي→→→→− ك→→→ار ع→→ق→→→الن→→→∂ و 
ر و انزجار از ظالمان است و هم قرآن دستور لعن  ẃقرآن∂ است كه هم عقل، حاكم به اظهار تنف

بر ظالم را م∂دهد و م∂فرمايد: 
�؛۳   џونẀن ґع ẃالال ẀمẀهẀن џعẂل џي џو Ẁاهللا ẀمẀهẀن џعẂل џي...�

«...خدا بر آنها لعنت م∂كند و لعنت كنندگان نيز بر آنها لعنت م∂كنند». 
^ شريفه  مصاديق بارز اين آيه

                                                        
^ فيض،خطبه＾۱۹۷.  ـ نهجالبالغه ۱

^ هود،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۲
 .۱Ｑ۹＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۲۹⅛
 

آن م→→→→→→→→→→→→→ردم→→→→→→→→→→→→→∂ ك→→→→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→→→م ع→→→→→→→→→→→→→→ه→→→→→→→→→→→→→د و پ→→→→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→→→→→م→→→→→→→→→→→→→ان خ→→→→→→→→→→→→→→دا را در ام→→→→→→→→→→→→→ر والي→→→→→→→→→→→→→ت و خ→→→→→→→→→→→→→→الف→→→→→→→→→→→→→ت ام→→→→→→→→→→→→ام 
^ ب→ا اه→ل ب→ي→ت رس→ول� را ك→ه اج→ر رس→→الت آن  ام→→ي→→رال→→م→→ؤم→ن→ي→ن�ش→ك→س→ت→ن→د و ه→م پ→ي→ون→د و صل→→ه

حضرت بود، قطع كردند، از مصاديق بسيار روشن اين آيه م∂باشند: 
 Ẃأن ґه→ґب Ẁاهللا џر џم→ا أم џون Ẁع→џط→Ẃق→ џي џو ґه→ґي→ث→اق ґم ґد Ẃع џب Ẃن→ ґم ґاهللا џد→ Ẃه→→ џع џون→→ Ẁض→→Ẁق→→Ẃن→→ џي џي→→ن ґذ→→ￍال џو�

�؛  ґار ￍالد Ẁوء Ẁس ẂمẀهџل џو Ẁ↨џن Ẃعￍالل ẀمẀهџل џ−ґولئẀا ґض ẂرџالẂ ونџ فґ∂ ا Ẁد ґسẂفẀي џو џل џوصẀي
^ را كه خدا امر  «آن→ان ك→ه پيمان خدا را پس از محكم كردنش م∂شكنند و پيوند
ب→ه وصل→→ش ف→رم→وده قط→→ع م→→∂ك→→ن→ن→د و اي→ج→اد ف→س→اد در زم→ي→ن م→→∂ن→→مايند،اينان سزاوار 

لعنت و عاقبت شوم آن سرا م∂باشند». 
^ مورد بحث توضيح داده شد.  ل از دو آيه ẃاو ^ تا اينجا آيه

^ سبحان  ^ به تقدير خدا گشايش رزق و روز
^ اس→ت و نشان م∂دهد كه وسعت و ضيق  ^ رزق و روز م م→رب→وط ب→ه مس→→أل→→ه ẃدو ^ →ا آي→→ه ẃام

آن بر حسب تقدير و تنظيم حضرت اهللا خالق عليم حكيم است و م∂فرمايد: 
�؛  Ẁر ґدẂقџي џو Ẁشاءџي Ẃنџمґل џق Ẃز ґẃالر Ẁط ẀسẂبџي Ẁاهللا�

^ ه→→ر ك→→ه ب→→خ→→واه→→د  ^ ه→→→→ر ك→→→→ه ب→→خ→→واه→→د ب→→س→→→ط رزق م→→→∂ك→→ن→→د و ب→→را «خ→→→داس→→→ت ك→→→ه ب→→→را
تنگ∂ در رزق م∂دهد». 
^ ديگر هم فرموده است:  در آيه

نẂيا...�؛۱  الد ґ↕يا џحẂال ∂ґف ẂمẀهџت џيش ґعџم ẂمẀهџنẂيџنا بẂم џسџق Ẁن Ẃحџن...�
«...ما كمẃ و كيف زندگ∂ مردم را ميانشان تقسيم كردهايم...». 

ب→ر حس→→ب ت→ق→س→ي→م م→اس→ت ك→→ه ب→ع→ض→∂ وسعت در معيشت و برخ∂ تنگ∂ در معيشت دارند. 
ẃ→→→ه اع→تق→→اد ب→ه اي→ن ح→ق→ي→ق→ت ك→→ه از جم→→ل→ه م→→ع→ارف�اول→واااللب→→اب� اس→ت هي→→چ گ→ون→ه اص→ط→ك→ا∑ و  ال→→ب→→ت
→→ال→→يẃ→ت در زن→→دگ→∂ ن→دارد!ب→ع→ض→∂ ك→ه آش→ناي∂ كامل با  ẃب→→ا ل→→زوم اشت→→غ→ال ب→ه كس→→ب و ك→ار و ف→ع ت→ن→اف→∂� 

منطق قرآن ندارند، وقت∂ م∂شنوند كه قرآن م∂گويد: 
                                                        

^ زخرف،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱
� تناف∂: ناسازگار＾. 



 ۲۹۷
 

...�؛۱  ẀهẀب Ẃس џح џوẀهџف ґاهللا ∂џلџع Ẃلￍكџوџت џي Ẃنџم џو...�
ل بر خدا كند، او برايش كاف∂ است...».  ẃهر كه توك...»

...�؛۲  Ẁب ґسџت Ẃحџال ي ẀثẂي џح Ẃن ґم ẀهẂق Ẁز Ẃرџي џو �Ґجا џر Ẃخџم Ẁهџل Ẃلџع Ẃجџي џاهللا ґقￍت џي Ẃنџم џو...�
^ خ→→→دا را پ→→→ي→→→ش→→→ه ك→→→ن→→→د، خ→→→دا راه خ→→→روج از ب→→→→نب→→→س→→→ته→→ا را ب→→راي→→→ش ب→→از  «ه→→→→ر ك→→→→ه ت→→→ق→→→وا

^ او را م∂رساند...».  م∂كند و از راه∂ كه خودش گمان نم∂كند، روز
اليẃت در زندگ∂ م∂كند،  ẃخيال م∂كنند، قرآن دعوت به تعطيل كسب و كار و تر∑ فع
ل يعن∂ وسايل  ẃل است.توك ẃتوك ^ در صورت∂ كه اين اشتباه بزرگ نشأت گرفته از نشناختن معنا
^ خدا  ẃر مستقلẃ ندانستن؛ بلكه اراده ^ را در رسيدن به مقاصد زندگ∂، كاف∂ و مؤث و اسباب عاد
^ ه→→ر وس→→ي→→ل→→ه و سبب∂، الزم و واجب شناختن كه اگر او نخواهد، هيچ  و ت→→ق→→دي→→ر او را در اث→→رگ→→ذار
→→ل ب→→ه اس→→→ب→→اب و  ẃل، در ع→→ي→→ن ت→→وس→→ ẃوس→→→ي→→ل→→ه و س→→ب→→ب→→∂ اث→→رگ→→ذار در زن→→دگ→→∂ ن→→خ→→واه→→د ب→→ود.ل→→ذا ان→→س→→ان م→→ت→→وك

^ آنها مدد م∂خواهد.  وسايل، دست به دامن مسبẃباالسباب م∂زند و از او در اثرگذار
^ ب→→ه ط→→→ب→→ي→→ب م→→راج→→→ع→→ه م→→→∂ك→→→ن→→د و از او ن→→س→خ→ه م→→∂گ→ي→رد،از داروف→روش دارو  در م→→وق→→ع ب→→ي→→م→→ار
^ به  ^ تشخيص بيمار گرفته و آن را طبق دستور تناول م∂كند.ول∂ از خدا م∂خواهد كه نيرو
^ را ب→→ه دارو ع→→→ن→→اي→→→ت ف→→رم→→اي→→د ك→ه در  ط→→ب→→ي→→ب و ش→→ن→→→اخ→→ت دارو ب→→ه داروف→→روش و خ→→اص→→يẃ→→→ت اث→→رگ→→ذار
→→ل، ن→→ه خ→→ود را م→→س→→ت→→غ→→ن→→∂� از  ẃص→→ورت ف→→ق→→→دان ي→→ك→→∂ از اي→→ن س→→ه،او ب→→ه→→ب→→ود ن→→خ→→واه→→د ي→→اف→→ت!ان→→س→→→ان م→→ت→→وك
ẃ→→ب االس→ب→اب.او ن→ه ع→→ال→م را ج→→دا از خ→→دا م→→∂ب→ي→ن→د و ن→ه خ→→دا را  اس→→ب→→اب م→→∂دان→→د و ن→→→ه م→→ست→→غ→ن→∂ از م→س→ب
ج→→دا از ع→→→ال→→→م؛ ب→→ل→→ك→→ه م→→→ع→→ت→→ق→→د اس→→ت،ف→→اع→→ل اص→→ل→→∂ در ع→→ال→→م ه→→س→→ت→→∂ خ→→→داس→→ت!م→→ن→ت→ه→ا خ→→دا، م→ش→يẃ→→ت و 
→→→ق گ→→→رف→→→ت→→→ه ك→→→ه ت→→م→→→ام ك→→اره→→ا را از ط→→ري→→ق ع→→ل→→ل و اس→→→ب→→اب ب→→→ه ج→→ري→→ان ب→→ي→→ف→→ك→→→ن→→د.  ẃخ→→→واس→→→ت→→→ش ب→→→ه اي→→→ن ت→→→→ع→→→ل
^ دارو در ب→→دن ب→→ي→→م→→ار اي→→ج→اد نم→→اي→د.ن→→ان را از  ت→→ن→→درس→→ت→→∂ را از ط→→ري→→ق ت→→ش→→خ→→ي→→ص ط→→ب→→ي→→ب و اث→→رگ→→ذار
^ ك→→ردن و آنگ→→اه آرد و خ→→م→→ي→→ر  ط→→→ري→→→ق ش→→→خ→→م زدن زم→→ي→→ن و اف→→ش→→→ان→→→دن دان→→ه در دل خ→→→ا∑ و آب→→ي→→→ار

ساختن و در تنور آتش پختن به دست گرسنگان برساند. 
                                                        

^ طالق،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۲و۳.  ۲

� مستغن∂: ب∂نياز. 



 ۲۹۸
 

در قرآن كريمش م∂فرمايد: 
�؛۱   џونẀع ґار ￍالز Ẁن Ẃحџن Ẃأم ẀهџونẀع џر Ẃزџت ẂمẀتẂأ أن � џونẀث Ẁر Ẃحџما ت ẂمẀتẂأيџرџأ ف�

^ آنچ→→ه ك→ش→ت م→→∂ك→→ن→ي→د انديشيدهايد؟آيا شما آن را م∂رويانيد  «آي→→ا ه→ي→چ درب→→اره
يا ما م∂رويانيم». 

طاماҐ...�؛۲  Ẁح ẀناهẂل џع џجџل Ẁشاءџن Ẃوџل�
«اگر بخواهيم، آن را[در دل خا∑]م∂پوسانيم...»! 

ك→→→→→→ش→→→→ت ب→→ش→→→وي→د.زم→ي→ن را بش→→ك→افي→→د و ب→ذراف→→ش→ان→∂ و  ẃ→→→ه ش→→م→→→ا ب→→اي→→→د دس→→ت ب→→ه ك→→ار ح→→رث� و   ال→→ب→→ت
^ در دل خ→→→→→ا∑ رف→→→→ت→→→ه، ك→→→ار ش→→→→م→→→ا  ^ ب→→→→ن→→→→م→→→→→اي→→→→→ي→→→→د ول→→→→∂ اي→→→→ج→→→→اد روح ن→→→→ب→→→→ات→→→→∂ در پ→→→→ي→→→→ك→→→→ر آن دان→→→→→ه آب→→→→ي→→→→→ار
→رف→∂ ن→خ→واه→ي→د  џت ش→→→م→→ا ن→→ب→اش→د، ط→→ẃال→→ي→→→ ẃن→→ي→→س→→ت.آن از ج→→→ان→→ب م→→اس→→ت.اگ→→ر ام→→داد غ→→ي→→ب→→∂ م→→ا ه→→م→→راه ب→→ا ف→→ع

∂ نخواهيد برد.  ẃبست و حظ
 Ẁن→→ Ẃح→→џن Ẃأم ґن Ẃز→→ Ẁم→→Ẃال џن→→ ґم Ẁوه→→ Ẁم→→Ẁت→→→Ẃل џز→→→Ẃأن Ẃم→→→Ẁت→→→Ẃأ أن � џون→→→Ẁب џر→→→ Ẃش→→→џت ^ ґذ→→→ￍال џم→→→اء→→→Ẃال Ẁم→→→Ẁت→→→Ẃأيџر→→→џأ ف�

�؛۳   џونẀل ґزẂن ẀمẂال
^ آب→→→→→∂ ك→→→→→ه م→→→→→→∂ن→→→→وش→→→→ي→→→→د، ان→→→→دي→→→→ش→→→→ي→→→→دهاي→→→→د؟آي→→→→ا ش→→→→م→→→→→ا آن را از اب→→→→ر ن→→→→→ازل  «آي→→→→→→ا درب→→→→→اره

م∂كنيد يا ما نازل م∂كنيم»؟ 
لẂناهẀ اẀجاجاҐ...�؛℮  џع џج Ẁشاءџن Ẃوџل�

«اگر بخواهيم، آن را تلخ و شور م∂سازيم...». 
آنگ→→اه ش→→→م→→ا چ→→ه م→→→∂ك→→ن→→→ي→→د؟ن→→ه آس→م→ان از آن ش→→م→ا و ن→ه زم→ي→ن ن→وك→ر ج→→انن→ث→ار ش→م→اس→→ت!اگ→ر 

بخواهيم نه از آسمان باران م∂ريزيم و نه از زمين آب م∂جوشانيم.آنجاست كه: 
  Ｑ؛� џونẀوم Ẁر Ẃحџم Ẁن Ẃحџن Ẃلџب � џونẀم џرẂغẀمџا لￍإن � џونẀهￍكџفџت ẂمẀتẂلџظџف...�

                                                        
^ واقعه،آيات۳⅛و℮⅛.  ـ سوره ۱

 .⅛Ｑ＾ـ همان،آيه ۲
� حرث: كشتكار＾. 

^ واقعه،آيات۸⅛و۹⅛.  ـ سوره ۳
 .۷Ω＾ـ همان،آيه ℮

ـ همان،آياتＱ⅛تا۷⅛.  Ｑ



 ۲۹۹
 

→→→بك→→→ن→→ان م→→→∂گ→→وي→→ي→→د ب→→→هراس→→ت→→→∂ ك→ه م→→ا زي→ان ك→ردهاي→→م بل→→ك→ه ب→→ه ك→ل→∂ م→→ا م→ح→روم  ẃت→→ع→→ج »
گشتهايم». 

در كار خدا دخالت نكنيد!! 
آر＾: 

�؛  Ẁر ґدẂقџي џو Ẁشاءџي Ẃنџمґل џق Ẃز ґẃالر Ẁط ẀسẂبџي Ẁاهللا�
^ م→→→∂ده→→د و ه→→ر ك→ه را ب→خ→واه→د، در  [ت→→ن→→ه→→→ا] خ→→داس→→ت ك→→ه ب→→→ه ه→→→ر ك→→→ه ب→→خ→→واه→→د،ت→→وس→→ع→→ه در روز
^ ش→→م→→ا م→→رب→→وط  ^ ي→→ا ك→→مك→→→ار →→→ال→→يẃ→→→ت و پ→→رك→→ار ẃت→→→ن→→→گ→→→∂ رزق ق→→→رار م→→→∂ده→→→د!ت→→→ق→→→دي→→→ر و ت→→→ق→→س→→ي→→م او ب→→ه ف→→ع
→→ل را  ẃن→→→ي→→→س→→→ت!ش→→→م→→→→ا دس→→→ت از ك→→→ار و ت→→→→الش خ→→ود ب→→ر ن→→داري→→د! دخ→→الت در ك→→→ار خ→→دا ه→→م ن→→ك→→ن→→ي→→→د!ت→→وك
→ل داده  ẃس ك→ه دس→ت→ور ت→وك ẃن→ت→راش→→ي→د و ب→→دان→→ي→د ه→→م→ان دي→ن م→→ق→د ^ ^ ي→ا بي→→ك→ار ^ ك→→مك→→ار ^ ب→را ب→→ه→ان→→ها
اس→ت، دست→→ور اكي→→د ك→→ار و س→ع→∂ و ت→الش و ك→وش→ش ن→ي→ز داده و آدم بي→→ك→ار را م→ل→ع→ون و مطرود از 

ف∂ كرده و رسولخدا� فرموده است:  ẃرحمت حق معر
)؛۱  ґاسẃالن ∂џلџع Ẁهￍلџك Ẅ∂قẂلџا Ẃنџم ẁونẀعẂلџم)

«م→ل→ع→ون اس→ت آن ك→س→∂ ك→ه ب→→ار زن→دگ→∂اش را ب→ر دوش م→ردم ب→يف→→ك→ند [و دنبال كار 
نرود». 

^ واجبات  طلب حالل از جمله
^ ك→ار را ف→ري→ض→ه و واج→→ب ب→ر ه→ر مس→→لم→→ان→∂  ه→→م→→دوش ب→ا دان→→شط→→ل→ب→∂، ح→→اللط→ل→ب→∂ از م→ج→را

دانسته است. 
 ґẃل→Ẁك Ẅ∂→џل џع ↨ џريض→џف ґالل џح→Ẃال Ẁبџل→џط џم＃ و→ґسل→→Ẁم ґẃل→→Ẁك Ẅ∂→→џل→→ џع ẁ↨→→ џري→→ض→→џف ґم→→Ẃل→→ ґع→→Ẃال Ẁب→→џل→→џط)

)؛۲  لґم＃ ẂسẀم
)؛۳  ґالل џحẂال ґبџلџط ∂ґها فẂن ґم Ẁ↨џع Ẃسґتџجزاء＃ فџا Ẁ↕ џر Ẃشџع Ẁ↕ џباد ґلعџا)

^ ده ج→→→→→→زء اس→→→→ت و ن→→→→→ه ج→→→→زء از ع→→→→ب→→→→ادت دن→→→→→ب→→→→ال ك→→→→ار رف→→→→ت→→→→ن و ت→→→→→أم→→→→ي→→→→→ن  ع→→→→→ب→→→→→ادت دارا »
                                                        

↨ البيضاء،جلد۳،صفحه＾۱℮۳.  ẃـ المحج ۱
 .۲Ω۳＾ـ همان،صفحه ۲
 .۲ΩＱ＾ـ همان،صفحه ۳



 ۳ΩΩ
 

^ حالل نمودن است»!  معيشت از مجرا
)؛۱  џلال џحẂوا الẀبẀلẂاط џو ґق Ẃز ґẃالر ґبџلџط ∂ґوا ف Ẁرґẃكџبџف ẂمẀفت џر џصẂان џو џحẂب الص ẀمẀتẂيￍل џذا صґا)
^ روز ب→→→→→ه ت→→→→ح→→→→ص→→→→ي→→→→→ل رزق از ط→→→→ري→→→→→ق ح→→→→→الل  ن→→→→→م→→→→→از ص→→→→→ب→→→→→ح را ك→→→→ه خ→→→→وان→→→→دي→→→→د از اب→→→→ت→→→→دا »

بپردازيد»! 
حضرت امام باقر�فرموده است: 

 ґرẂأم Ẃنџع џل ґسџك Ẃنџم џو Ẁاهџي Ẃن Ẁد ґر→Ẃأم Ẃن→ џع Ґالن→ا Ẃسџك џونẀك џي Ẃأن џل Ẁج ￍال→ر Ẁض→ ґغ Ẃب Ẁ џال ∂→ґẃ (إن
)؛۲   Ẁل џسẂأك ґهґت џر ґآخ ґرẂأم Ẃنџع џوẀهџف ẀاهџيẂن Ẁد

 ^ ^ را ك→→→→ه در ك→→→→ار دن→→→→ي→→→اي→→→ش ت→→→ن→→→ب→→→→ل ب→→→اش→→→د،دش→→→م→→ن دارم.ك→→س→→∂ ك→→→ه درب→→→اره م→→→ن م→→→رد »
^ آخرتش تنبلتر خواهد بود».  دنيايش تنبل است،برا

از حضرت امام كاظم�منقول است: 
غџ)؛۳  ґالفار џوامￍالن џدẂب џعẂال ẀضґغẂبẀيџل џاهللا ￍنґا)

^ پرخواب بيكار را دشمن دارد»!  «خداوند، بنده
آدم پ→رخ→ور و خ→واب م→ب→غ→وض خ→داون→د اس→ت.ب→زرگ→→ان گ→فت→→هان→→د، ك→م ب→خ→ور،ك→م ب→خواب و 
ك→→→→→→م ح→→→→→→رف ب→→→→→→زن!در اي→→→→→→ن ص→→→→→→ورت اس→→→→→→→ت ك→→→→→→→ه ي→→→→→→→− آدم درس→→→→→→ت و ح→→→→→→س→→→→→اب→→→→→→∂ خ→→→→→واه→→→→→∂ ش→→→→→د.ق→→→→→رآن 

^ مردان اله∂ فرموده است:  درباره
...�؛℮  ґ↕ال ￍالص ґإقام џو ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẁعẂيџال ب џو ẁ↕ џجارґت Ẃم ґيه ґهẂلẀال ت ẁجال ґر�

^ نماز باز  ^ دنيا آنها را از ياد خدا و اقامه «آن→ه→ا، م→ردان→∂ ه→س→ت→ند كه سوداگر＾ها
نم∂دارد و مشغولشان نم∂سازد...»! 

ن→فرموده كه دنبال كسب و كار و تجارت نم∂روند!بلكه فرموده است: تجارت و كسب 
و ك→→→ار، آن→→→→ه→→→ا را از ن→→→م→→→→از و ي→→→اد خ→→→دا غ→→→اف→→→ل→→→ش→→→→ان ن→→→م→→→→∂گ→→→ردان→→→د؛ در ع→→→ي→→→ن اش→→→ت→→→→غ→→ال ب→→ه ك→→س→→ب و ك→→ار و 
^ نماز و  ^ اذان ب→ه گ→وش→ش→ان رسي→→د، دس→→ت از ه→مه كار خود بر م∂دارند و سو ت→ج→ارت، ت→→ا ص→→دا

                                                        
 .۲Ω⅛＾البيضاء،جلد۳،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱

 . ۸Ｑ＾صفحه،Ｑـ كاف∂،جلد ۲
ـ همان،صفحه＾۸℮ .  ۳

^ نور،آيه＾۳۷.  ـ سوره ℮



 ۳Ω۱
 

اطاعت امر خدا م∂شتابند. 
^ دنيا!  دلباخته

^ مورد بحث، راجع به دلباختگان دنيا م∂فرمايد:  ^ پايان∂ آيه جمله
�؛  ẁتاعџم ẃإال ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґيا فẂن الد Ẁ↕يا џحẂا الџم џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂالґوا ب Ẁح ґرџف џو�

دل→→→خ→→→وش ب→→→ه زن→→→دگ→→→∂ دن→→ي→→→ا ش→→دهان→→د در ح→→ال→→→∂ ك→→→ه زن→→دگ→→∂ دن→→ي→→→ا در [ج→→ن→→ب] آخ→→رت،  »
متاع كمارزش∂ بيش نيست». 

ان→→→→د∑ґ ف→→→→ان→→→→∂ را گ→→→→رف→→→→ت→→→→ن و ن→→→→ع→→→→م→→→→تґ ف→→→→راوان ب→→→→اق→→→→∂ را از دس→→→→ت دادن، ك→→→→ار �اول→→→وااالل→→→ب→→→→اب� و 
ع→→اق→→→الن ج→→→ه→→ان ن→→م→→→∂ب→→اش→→د!اي→→ن چ→→→ن→→د ج→→م→→ل→→→ه م→→وع→→ظ→→ه را از ح→→ض→→رت ام→→ام ك→→اظ→→م�ب→→ش→→ن→→وي→→م ك→→ه ب→→ه 

هشام از اصحابشان فرمودهاند: 
 ẃإال Ẁال→→џن→Ẁه→ا ال تￍأن џم→ґل→→џع→џا ف→ џه→→ ґل→→ Ẃأه ∂→→џإل џا و→→→џي→→→Ẃن ال→→د Ẅ∂→→џإل џر→→џظ→→џن џل→→ ґاق→→ џع→→Ẃال ￍإن Ẁام→→ џش→→ ґا ه→→ џي)
 ґ↨ￍق џشџمẂالґب џبџلџطџف ґ↨ￍق џشџمẂالґب ẃإال ẀالџنẀها ال تￍأن џم→ґل→ џع→џف ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂→џإل џر→џظ→џن џو ґ↨→→ￍق→ џش→ џم→Ẃال→ ґب

أبẂقџاهẀمџا)؛۱ 
ل رنج و مشقẃت،  ẃهشام!انسان عاقل، به دنيا و اهلش نگاه كرد و ديد جز با تحم ^ «ا
^ به آخرت كرد و ديد تحصيل آن نيز جز با  تحصيل آن ممكن نيست.نگاه ديگر
ت ممكن نيست.گفت حال كه چنين است، پس بهتر و عاقالنهتر  ẃل رنج و مشق ẃتحم
ت را در راه تحصيل آنچه كه باق∂ ماندن∂ و جاودانه است  ẃاين كه آن رنج و مشق

ل كنم».  ẃتحم
^ خود نباشيد!  ^ مردم!نگران دنيا ا

^ ديگر فرمود:   در جمله
 ￍوا أنẀمґل џع ẂمẀهￍن ґأل ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂→ґوا ف→Ẁب→ ґغ џر џا و→→џي→Ẃن ال→→د ∂→ґوا ف Ẁد→ ґهџز џالء→→џق→ Ẁع→Ẃال ￍإن Ẁام→ џش→ ґا ه→ џي)
 ẀهẂتџبџلџط џ↕ џر ґخ Ẃاآل џبџلџط Ẃنџمџف ẁ↨џوبẀلẂطџم џو ẁ↨џبґالџط џ↕ џر ґخ Ẃاآل џو ẁ↨џوبẀلẂط џو م ẁ↨→џب→ґال→џا ط→џي→Ẃن ال→د
 ґي→ه→ ґتẂأ→џي→џف ẁ↕ џر→ ґخ Ẃاآل Ẁه→Ẃت→џب→џل→џا ط→џي Ẃن ال→د џبџل џط Ẃن→џم џو Ẁه→џق Ẃز ґا ر→ џه→Ẃن→ ґم џ∂ ґفẂوџت→ Ẃس џي Ẅ∂→ￍت џا ح→џي→→Ẃن ال→→د

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۳Ω۱،پاورق∂℮،نقل از كاف∂.  ۱



 ۳Ω۲
 

)؛۱  Ẁهџت џر ґآخ џو ẀاهџيẂن Ẁد ґهẂيџل џع Ẁد ґسẂفẀيџف ẀتẂوџمẂال
^ ه→→ش→→ام! ص→→اح→→→ب→→ان ع→→ق→→ل و خ→رد ن→سب→→ت ب→ه دني→→ا زاه→د و ن→س→ب→ت ب→→ه آخ→رت راغ→ب→ن→د!  ا »
زي→→را دان→→س→→ت→→هان→د ك→ه ه→م دن→ي→ا ط→الب و م→ط→ل→وب ان→س→ان اس→ت و ه→→م آخ→رت و ب→ن→اب→راي→ن 
ف→→ه→→م→→ي→→دهان→→د ك→→ه اگ→→→ر ك→→س→→∂ ط→→الب آخ→رت ب→اش→د، دني→→ا ط→الب او خ→واه→د ب→ود ت→→ا رزق 
ر او را ب→ه او ب→رس→ان→د و اگ→→ر ك→س→∂ ط→الب دني→→ا ب→اش→د،آخ→رت در ط→لب او خواهد  ẃم→ق→د

بود و مرگ به او خواهد رسيد و دنيا و آخرتش را تباه خواهد كرد». 
ت عمر معيẃن∂ دارد  ẃدر توضيح اين حديث شريف عرض م∂شود: انسان به تقدير خدا مد
ر را زن→→→ده  ẃت م→→→ق→→→د ẃت ع→→→م→→→رش ب→→→اي→→→د ب→→→ه او ب→→→رس→→→د ت→→→ا آن م→→→د ẃه→→→→م ب→→→→ه م→→→→وازات م→→→د ^ ر ẃرزق م→→→→ق→→→→د Ґو ط→→→→ب→→→→ع→→→→ا
ر او را به او برساند.از آن  ẃمقد ^ ^ تقدير خدا دنبال انسان م∂دود تا روز بماند.بنابراين، دنيا رو
ر زن→→ده  ẃت م→→ق→→د ẃس→→→و آخ→→→رت ه→→→م در ت→→→ع→→→ق→→→ي→→→ب ان→→→س→→→ان اس→→→ت ت→→→ا م→→→رگ را ب→→→ه او ب→→→رس→→→ان→→→د و او ب→→ي→→ش از م→→د
ت ع→→م→→رش در ط→→ل→→ب آخ→→رت ب→→اش→→د ك→→ه زن→→دگ∂ آنجا را رونق داده و  ẃن→→م→→ان→→د.پ→→س اگ→→ر ان→→س→→ان در م→→د
ر او را ب→→ه دس→→ت→→ش  ẃم→→ق→→د ^ ^ اس→→ت خ→→ود را ب→→ه او م→→∂رس→→ان→→د و روز آب→→→ادش ك→→→ن→→→د،دن→→→ي→→ا ه→→م ب→→ه ه→→ر ن→→ح→→و
^ رسيده  ^ خ→→ود را از دنيا گرفته و هم به آخرت با رونق و آباد م→→∂ده→→د!در ن→→ت→→ي→→ج→→ه، او، ه→→م ب→→ه→→ره
وام در ط→→ل→→ب دن→→ي→→ا و در ف→→ك→→ر رون→→ق دادن ب→→ه زن→→دگ→→∂  ẃت ع→→م→→رش ع→→ل→→∂ال→→د ẃا اگ→→→ر در ت→→→م→→ام م→→د→→→ ẃاس→→→ت.ام
^ ح→→→اص→→→ل ن→→→ش→→→دهاش  دن→→→→ي→→→→اي→→→→ش ب→→→→اش→→→→د،در ه→→→→م→→→→ان ح→→→→ال ك→→→→ه ب→→→ا ح→→→رص و ول→→→ع ت→→→م→→→ام ب→→→ه دن→→→ب→→→ال آرزوه→→→ا
^ دن→→→ي→→→اي→→→∂اش رس→→→ي→→→ده و ن→→→ه زن→→→دگ→→→∂  ر ف→→→→را م→→→→∂رس→→→→د، در ن→→→→ت→→→→ي→→→→ج→→→→ه، ن→→→→ه ب→→→→ه آرزوه→→→ا ẃم→→→→∂دود،م→→→→رگ م→→→→ق→→→→د

آخرتش را تأمين كرده است. 
�؛۲   Ẁينґب ẀمẂال Ẁران Ẃس ẀخẂال џوẀه џ−ґذل џ↕ џر ґخ Ẃاآل џيا وẂن الد џر ґس џخ...�

^ است».  «...در دنيا و آخرت زيانكار شده است و اين زيان آشكار
^ كامل متẃقيان  بهره

^ ما اميرالمؤمنين�در اين بيان بسيار پرمحتوايش م∂فرمايد:  و از اين روست كه موال
كẀوا  џار џشџف ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґل ґآج џا وџيẂن الد ґل ґاجџعґوا بẀبџه џذ џين ґق→ￍت Ẁم→Ẃال ￍأن ґاهللا џاد→џب→ ґوا ع→ Ẁم→џل→ Ẃاع џو)

                                                        
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۸.  ۱

،آيه＾۱۱.  ẃحج ^ ـ سوره ۲



 ۳Ω۳
 

نẂيџا  وا الدẀنџك џس Ẃم ґهґت џر ґآخ ∂ґا فџيẂن الد џلẂأه ẂمẀهẂكґار џشẀي Ẃمџل џو ẂمẀاهџيẂن Ẁد ∂→ґا ف→џي Ẃن ال→د џل→Ẃأه
 ґغ
ґẃ بџل ẀمẂال ґاد ￍالزґا بџهẂن џوا عẀبџلџقẂان ￍمẀث... Ẃتџل ґكẀا اџم ґل џضẂأفґا بџوهẀلџأك џو Ẃتџن ґك Ẁا سџم ґل џضẂأف→ґب

 ґاهللا Ẁان џير ґج ẂمẀهￍوا أنẀنￍقџيџت џو ẂمẀاهџيẂن Ẁد ∂ґا فџيẂن الد ґدẂهẀز џ↕ ￍذџوا ل→Ẁاب→ џأص ґح→ґاب ￍال→ر ґر→ џج→Ẃت→ џم→Ẃال џ؛۱ و( Ẃم ґهґت џر ґآخ ∂ґف Ґداџغ
^ گ→→ذرا و  ^ دن→→ي→→ا ^ ب→→→ن→→→دگ→→→ان خ→→→دا ك→→→ه پ→→ره→→→ي→→زك→→اران[آخ→→رتگ→→را]ن→→ق→→دي→→ن→→→ه «ب→→→دان→→→ي→→→د ا
^ ه→→ر دو ج→ه→ان رس→ي→دن→د]  ^ آخ→→رت آي→→ن→→ده را[ت→→وأم→→اҐ]ب→→ردن→→د[ب→→ه س→→ود و ب→→ه→→ره ن→→س→→ي→→ه
ات]دنيايشان شري− شدند ول∂ اهل دنيا در  ẃاز لذ ^ پس با اهل دنيا در[برخوردار

[بهره＾]آخرت آنها شري− نگشتند». 
^ دنيا را  آخ→رتط→→لب→→ان، در م→→س→اك→→ن دن→→ي→ا ب→ه بهترين وجه آن سكن∂Ẅ گزيدند و خوردن∂ها
^ آن خ→→→وردن→→→→د، زن→→→دگ→→→∂ خ→→→وش و آس→→→ان ت→→→وأم ب→→→ا ط→→→ي→→→ب خ→→→اط→→→ر و آرام→→→ش ج→→→→ان  ب→→→→ه ب→→→→رت→→→→ري→→→→ن گ→→→ون→→→→ه
^ خود ريزند  ^ ح→رام→∂ خ→وردن→د ك→ه دن→→ب→ال آن، ض→ري→ع و زقẃ→وم ج→ه→نẃم به شكمها داشت→→ن→د. ن→ه غ→→ذا
→→ر س→ر  џق→ џع→ي→ر و س→ џن→→ش→→س→→ت→→→ن→→د ك→→ه س→→ران→→ج→→ام از درك→→ات ه→→ول ان→→→گ→→ي→→ز س ^ و ن→→ه در ق→→ص→→ر و ك→→اخ ظ→→→ال→→م→→→ان→→→ها
ب→→→→رآورده و در ه→→→→اوي→→→ه م→→→س→→→ك→→→→ن گ→→→ي→→→رن→→→د.س→→→پ→→→س[ت→→→ق→→→واداران آخ→→→رتط→→→ل→→→ب، پ→→→س از گ→→→ذران→→→دن دوران 
^ رس→ان→ن→ده[ك→→ه آن→ان را ب→ه م→قصدشان م∂رساند]و تجارت∂ سودبخش  ت→وقẃ→ف خ→ود در دني→→ا]ب→→ا ت→وش→ها
^ خود  ^ آخ→رت]ب→ازگ→شتند در حال∂ كه هم در دنيا [در س→ف→ر ط→والن→∂ پ→→س از م→رگ]از دن→→ي→ا[ب→ه س→و
^ خ→ود]ب→ه ي→ق→ي→ن  ^ آي→ن→ده ت زه→→→د و ب→→→∂رغ→→ب→→ت→→→∂ ن→→س→→ب→→ت ب→→ه دني→→ا رس→ي→دن→د و ه→→م[درب→اره ẃب→→ه خ→→وش→→∂ و ل→→ذ

دانستند كه فردا در آخرت در جوار[رحمت]خدا هستند. 
^ روح∂  نعمت بزرگ ب∂نياز

از ح→→→ض→→→رت ام→→→→ام ص→→→→ادق�م→→→ن→→→ق→→→ول اس→→→ت: خ→→→دا در ب→→→ع→→ض ك→→ت→→ب آس→→م→→ان→→→∂ س→→ل→→ف� ف→→رم→→وده 
است: 

 џو џ−ґب→џل→џط Ẅ∂→џإل џ−Ẃل→ ґال أك џو ∂→Ґن→ ґغ џ−џب→→Ẃل→→џق Ẃ џأل→→Ẃأم ∂→→ґت џاد→→џب→→ ґع→→ґل Ẃغ ￍر→→џف→→џت џم џآد џن→→Ẃا اب→→ џي)
                                                        

^ فيض،نامه＾۲۷.  ـ نهجالبالغه ۱
� سلف: پيشين. 



 ۳Ω℮
 

)؛۱  џ−џتџاقџف ￍد Ẁأس Ẃأن ￍ∂џلџع
 ^ ^ ب→ن→دگ→∂ م→→ن ف→ارغ س→از.م→ن ق→→ل→ب→ت را پ→→ر م∂كنم از غنا و ب∂نياز ^ ف→رزن→د آدم! خ→ود را ب→را ا
→ل امر معاشت م∂شوم و  ẃن→س→ب→ت ب→ه دي→→گ→ران و ت→→و را واگ→ذار ب→ه ك→ارت نم→→∂ك→ن→م، ب→ل→ك→ه خ→ودم م→ت→ك→ف
^ ت→و م→→∂ب→→ن→دم ك→ه هيچگاه احساس نياز به ديگران  ^ را ب→ه رو ^ ف→ق→ر و ني→→ازم→ن→د از هم→→ه س→و، دره→ا
 ^ ^ و پ→→ول→→دار ^ روح→→→∂، ن→→→ع→→→م→→→→ت ب→→→س→→→ي→→→→ار ب→→→زرگ→→→∂ اس→→→ت! غ→→→ي→→→ر از ث→→→روت→→→م→→→→ن→→د ن→→→ن→→→م→→→اي→→→∂.غ→→→ن→→→ا و ب→→→→∂ن→→→ي→→→از
^ ك→ه روح→اҐ گ→دا و پ→ي→ش پ→ول→→دارت→ر از خ→ودش ذل→ي→ل و خ→اك→→س→ار و ب→→ي→ن→واس→ت  اس→→ت!چ→ه ب→س→ا پ→ول→دار
روحاҐ آقاست:  ^ جيبش خال∂ از پول است ول∂ جانش سرشار از مناعت� طبع و  ا ديگر ẃام

...�؛۲  ґففџعￍالت џن ґم џياءґن Ẃأغ Ẁل ґجاهẂال ẀمẀهẀب џس Ẃحџي...�
«...ب∂خبران از حالش، م∂پندارند كه از گروه اغنياست...». 

^ بيكران لطف و عنايت خداست.آن كس كه  ẃ→صل به دريا ^ وج→ودش م→ت چ→را ك→ه ق→ط→ره
در شبانهروز چند بار رو به خدا م∂ايستد و از صميم دل م∂گويد: 

�؛   Ẁين ґعџت Ẃسџن џ∑اￍإي џو ẀدẀب Ẃعџن џ∑اￍإي�
^ خدا م∂پرستيم و تنها از تو كم− م∂طلبيم».  «تنها تو را ا

ب→ديه→→∂ اس→ت ك→ه هي→→چگ→اه احس→→اس ن→→ي→از ب→ه غ→ي→ر خ→→دا نخواهد كرد.او فقط خدا را به عنوان 
غن∂ẃ مطلق م∂شناسد و م∂گويد: 
مد�؛  ẃاهللا الص�

«ب∂نياز مطلق تنها اهللا است و بس». 
 ^ غ→ي→ر ذات اق→→دس اهللا ه→→ر چ→ه ك→ه ه→س→ت، ف→ق→ر و ن→→ياز محض است!و دست حاجت به سو

آن ب∂نياز محض دارد. 
�؛۳   Ẁيد ґم џحẂال ∂ґنџغẂال џوẀه Ẁاهللا џو ґاهللا џﾱإ ẀراءџقẀفẂال ẀمẀتẂأن Ẁاسￍا النџهيا أي�

^ الوهيẃت و  مد�،«ال» اشاره به مرتبه ẃاز حضرت امام باقر�منقول است: در كلمه＾�الص
                                                        

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۸۳ .  ۱
� مناعت: بلندنظر بودن،طبع عال∂ داشتن. 

^ بقره،آيه＾۲۷۳.  ـ سوره ۲
 .۱Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۳ΩＱ
 

→→→ظ�اهللا  ẃغ→→→→ي→→→→بال→→→→غ→→→→ي→→→→وب→→→→∂ ح→→→→ض→→→رت ح→→→ق اس→→→ت ك→→→ه در ظ→→→رف ادرا∑ ب→→→ش→→→ر ن→→→م→→→∂گ→→→ن→→→ج→→→د.در ح→→→ي→→→ن ت→→→ل→→→ف
^ اهللا م∂خورد به «صاد» صمد و «ال» تلفẃظ نم∂شود.نه به زبان گفته م∂شود و نه  الصمد�، «ها»

با گوش شنيده م∂شود، تنها در كتابت و نوشتن ديده م∂شود.۱ 
→→م→→د�در ن→→وش→→ت→→ن پ→→ن→→ج ح→→رف و در گ→→ف→→ت→→ن و ش→→ن→→→ي→→دن ك→→→ه وص→→ل ب→→ه اهللا اس→→→ت س→→ه ح→→رف  ẃال→→ص�
اس→ت. ال→وه→يẃ→ت ذات اق→دس اهللا مẀ→→درџ∑ ب→ه ادرا∑ ب→ش→ر نم→→∂ب→اش→→د ول→∂ آثار صنع و ربوبيẃتش، در 
ـ دي→ده و  ـ ك→→ه ح→→ق→→ي→ق→ت اوس→→ت ^ ع→→→ال→→م م→→ش→→ه→→ود و ع→→ي→→→ان اس→→→ت.ه→→→مچ→→ن→→ان ك→→ه روح آدم→→∂  ه→→م→→ه ج→→ا
ـ ك→→→ه دي→→→دن و ش→→ن→→ي→→→دن و گ→→→ف→→ت→→ن و خ→→ن→→→دي→→→دن و راه رف→→ت→ن و ن→→ش→س→ت→ن و  →→ا آث→→ارش  ẃش→→ن→→ي→→ده ن→→م→→→∂ش→→ود! ام
مد� كه  ẃـ ادرا∑ م→∂گ→ردد! روح، ن→اپ→→ي→دا و آث→ارش پ→→ي→داست.«الف و الم» �الص ب→رخ→اس→ت→ن اس→ت 
وص→→ل ب→→→ه اهللا اس→→ت، در گ→→ف→→ت→→ن و ش→→ن→→ي→→→دن ن→→اپي→→دا و در ن→وش→ت→ن پي→→داس→ت.ذات اق→→دس اهللا در ادرا∑ 

بشر ناپيدا و آثارش در همه جا پيداست. 
^ پ→→رچ→→م اي→→ران، ن→→ق→→ش ش→→ي→→ر و خ→→ورش→→→ي→→د و ش→→→م→→ش→→ي→→ر ب→→ود ك→→ه وق→→ت→∂ ب→→اد  در زم→→→ان گ→→ذش→→→ت→→ه، رو
م→→∂وزي→→د، آن ش→→ي→ر ش→→م→ش→ي→ر ب→ه دس→ت، ح→→م→ل→ه م→→∂ك→رد و ج→ل→و م→∂رف→ت و ع→→ق→ب ب→رم→∂گ→→ش→ت.ت→م→ام 
^ پرچم را دارد،تنها ذات اقدس اهللا است  ع→ال→م و ع→→الم→→ي→ان نقش همان شير شمشير به دست رو

كه: 
�؛۲  Ẁشاءџما ي ẀلџعẂف џي...�
�؛۳   Ẁيد ґرẀما ي ẀلџعẂف џي...�
→→لџ→→م�  џـ→→→→م→→→ه ش→→→ي→→→ـ→→→ران ول→→→→∂ ش→→ي→→ر ع ـ→→→ان از ب→→→اد ب→→اش→→→د دم ب→→دم�  م→→→ا ه→→→ ـ→→→ل→→→→هم→→→ ح→→→م→→→
^ آن→→چ→→ه ن→→اپ→→→ي→→داس→→→ت ب→→→اد� ح→→→م→→→ل→→→→هم→→→ان پ→→→ي→→→دا و ن→→→اپ→→ي→→→داس→→ت ب→→اد�  ج→→ان ف→→دا
^ فرزند آدم!اگر مرا فراموش كن∂...  ا

)؛℮  џ−ґبџلџط Ẅ∂џإل џ−Ẃل ґال أك џو ∂Ґن ґغ џ−џبẂلџق Ẃ џألẂأم ∂ґت џادџب ґعґل Ẃغ ￍرџفџت џم џآد џنẂا ابџي)
                                                        

^ توحيد.  ـ تفسير صاف∂،ذيل سوره ۱
 .℮Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲

 .۲Ｑ۳＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۸۳ .  ℮



 ۳Ω⅛
 

^ ن→پ→رداز.اط→م→ي→ن→ان ب→ه ت→و  ^ م→→ن ب→اش و از م→ن ب→→ه دي→گ→ر ^ ف→→رزن→→→د آدم! ت→→و ب→ه ح→ق→يق→→ت، ب→ن→ده ا
ẃ→→→→→→∂ ب→→→→→ه ك→→→→→→ارت ت→→→→→و را وا ن→→→→گ→→→→→ذارم.از راه→→→→∂ ك→→→→ه ه→→→→ي→→→→چ اح→→→→ت→→→→م→→→→→ال  م→→→→→∂ده→→→→→م ك→→→→→ه ب→→→→→→∂ن→→→→→→ي→→→→→ازت س→→→→→ازم و ح→→→→→ت

نم∂ده∂ امر معاشت را تأمين نمايم. 
ا زندگيشان خيل∂ ساده و آسان  ẃندارند ام ^ ^ كه كار پر درآمد احياناҐ ديده م∂شوند افراد
ا  ẃپردرآمد دارند ام ^ و ب∂ دردسر م∂گذرد. از آن طرف كسان∂ هم ديده م∂شوند كه شغلها
آس→→اي→→ش و آرام→→ش→→∂ در زن→→دگ→→∂ ن→→دارن→→د! اينها همانها هستند كه خدا نظر لطف خود را از آنها 
 ^ نند و هيچگاه هم رو џكґوام بدوند و جان ب ẃبرداشته و آنها را واگذار به كارشان كرده كه عل∂الد

خوش از زندگ∂ نبينند كه ذيل همان حديث فرمود: 
 џو џ−→џت→џاق→→џف د→→ Ẁال أس ￍم→→Ẁا ث→→џي→→Ẃن ال→→د→→→ґب Ґال→→→Ẃغ→→→ Ẁش џ−→→џب→→Ẃل→→→џق Ẃ џأل→→Ẃأم ∂→→ґت џاد→→џب→→→ ґع→→ґل Ẃغ ￍر→→џف→→џال ت Ẃإن џو)

)؛۱   џ−ґبџلџط Ẅ∂џإل џ−Ẁل ґأك
^ و ت→→→ك→→ي→→ه ب→→ه ك→→ار و ك→→اردان→→∂ خ→ود ب→→ن→م→اي→∂؛م→→ن ه→م  ^ ف→→رزن→→د آدم!اگ→→ر م→→را ب→→→ه ح→→س→→اب ن→→→ي→→اور ا
 ^ م از اش→→→→ت→→→→→غ→→→→ال ب→→→→→ه دن→→→→→ي→→→→ا و واگ→→→→ذار ب→→→→ه ك→→→→→ارت م→→→→→∂ك→→→→ن→→→→→م، و از ه→→→→م→→→→→ه س→→→→و دره→→→→→ا ق→→→→ل→→→→ب ت→→→→و را پ→→→→→ر م→→→→→∂ك→→→→ن
^ و ه→→→ي→→→→چگ→→→→اه ه→→→→م آس→→→→اي→→→ش  وام ب→→→دو ẃپ→→→→ي→→→→چ→→→→ي→→→→دگ→→→→∂ در زن→→→→دگ→→→→∂ ب→→→→ه روي→→→ت م→→→→∂گ→→→ش→→→→اي→→→م ك→→→→ه ع→→→ل→→→→∂ال→→→→د
→→→ال→→يẃ→→→ت اس→→ت.م→→ردم ه→→→م→→ه در ح→→ال  ẃف→→ع ^ ^ ك→→→ار و دن→→ي→→ا ن→→→ب→→→ي→→→ن→→→∂.چ→→→ن→→→→ان ك→→→→ه م→→→∂ب→→→ي→→→ن→→→ي→→→م ام→→→روز دن→→→ي→→→→ا،دن→→→→ي→→→ا
→→→ا ن→→→ه آس→→→اي→→ش  ẃت ه→→س→→ت→→→ن→→د.ب→→ا ح→→رص و ول→→ع ت→→→م→→ام ش→→ب و روز م→→→∂دون→→د ام→→→ẃال→→→ي→→→ ẃدون→→→دگ→→→∂ و س→→→رگ→→→رم ف→→→ع
ج→→س→→م→→∂ دارن→→د و ن→→ه آرام→→ش روح→→∂!ن→→ه اع→→ص→→اب آرام دارن→→د و ن→ه ف→ك→ر ب→→∂دغ→دغ→→ه و ب→→∂اض→ط→راب! 
ه→م→ي→ش→ه م→حت→→اجن→→د و ه→م→يشه ناالن!دلها پر شده از حبẃ دنيا و كارها شده خدا و رزẃاق مردم!هر 
^ م→→∂طل→→ب→د!!ي→ك→∂ م→اش→ي→ن را روز＾رس→ان  ك→→س→∂ چ→→ش→م خ→ود را ب→ه ك→→ار خ→ود دوخت→→ه و از ك→ار روز
^ چ→ش→م ب→→ه  ^ ات→وم→ب→ي→ل ن→→ان خ→ود را ب→ي→رون ب→كش→→د و ديگ→→ر خ→→ود دي→→ده و م→→→∂ك→→وش→→د از زي→→ر چ→رخه→ا
^ ت→→→→→رازو دوخ→→→→→ت→→→→→→ه و ي→→→→→ارزẃاق م→→→→→→∂گ→→→→→→وي→→→→→د و...آن→→→→→چ→→→→→ه ك→→→→→ه اص→→→→→→الҐ ب→→→→→ه ح→→→→→س→→→→→اب ن→→→→م→→→→→∂آي→→→→د، ه→→→→→م→→→→ان  →→→→→→ه ẃك→→→→→ف

^ صحيفه به خدا عرض م∂كند:  اجدين�در يك∂ از دعاها ẃدالسẃخداست!!امام سي
 ∂ￍت џح ґلџم Ẃاأل ґولẀطґا بџنґال џآج ∂ґف џو ґẃنￍالظ ґوء Ẁسґا بџنґاقџز Ẃأر ∂ґا فџنџتẂيџلџتẂاب џ−ￍإن ￍمẀه→ￍال→ل)

                                                        
ـ همان.  ۱



 ۳Ω۷
 

)؛۱  џينґوق Ẁز ẂرџمẂال ґدẂن ґع Ẃن ґم џ−џاقџز Ẃا أرџن ẂسџمџتẂال
«پروردگارا!تو ما را در روز＾هايمان به بدگمان∂ و سوءظن[باور نداشتن اين كه 
^ تو را از  ^ تا اين كه روز＾ها ^ از ج→انب توست]مورد آزمايش قرار دادها روز

روز＾خوارانت طلب م∂كنيم»! 
با اين كه خودت گفتها＾: 

�؛۲   џون ẀدџوعẀما ت џو ẂمẀكẀق Ẃز ґر ґماء ￍالس ∂ґف џو�
ẃ→→→∂ ق→→س→→م  رزق ش→→م→→ا [و آن→→→چ→→ه ك→→ه ب→→→ه آن وع→→ده داده ش→→دهاي→→د] در آس→→م→→ان اس→→ت و ح→→ت

^ كه:  خوردها
�؛۳   џونẀق ґطẂنџت ẂمẀكￍما أن џلẂث ґم ￒق џحџل Ẁهￍإن ґض ẂرџالẂ ماءґ وџ ا ￍالس ґẃب џر џوџف�

^ من حق است [و خال∂ از ش−ẃ و  «ق→س→م ب→→ه پ→روردگ→ار آس→→م→ان و زمين، اين وعده
ت→ردي→د]آنگ→ون→ه ك→ه سخ→→ن گ→فتن هر سخنگو در حين سخن گفتن، حق[و خال∂ از 

ش−ẃ و ترديد]است». 
تأثير قرآن بر دل پا∑ مرد اعراب∂ 

^ معروف است نقل شده:  از "اصمع∂" كه از ادبا
^ ب→→ود و  ^ اع→→راب→→∂(ب→→→ي→→اب→→انن→→ش→→ي→→ن)رس→→ي→→دم ك→→ه س→→وار ب→→ر ش→→ت→→ر  م→→→ن در ب→→→→ي→→→اب→→→ان م→→→∂رف→→→ت→→→م.ب→→→ه م→→→رد
^ ك→ه ك→→الم خ→دا در  ^ در دس→→ت داش→→ت. ب→→ه م→→ن گف→→ت: ت→و از كج→→ا م→∂آي→→∂؟گ→فت→→م:از ش→ه→ر ن→→ي→→زها
^ من بخوان∂؟!گفتم: بله و شروع كردم به  آن خ→وان→ده م→∂ش→ود.گ→فت: از آن كالم م∂توان∂ برا

^ ذاريات.تا به اين آيه رسيدم:  خواندن سوره
�؛  џون ẀدџوعẀما ت џو ẂمẀكẀق Ẃز ґر ґماء ￍالس ∂ґف џو�

«رزق شما در آسمان است...». 
او از شنيدن اين آيه تكان خورد و به فكر فرو رفت! 

                                                        
ـ دعا＾۲۹.  ۱

^ ذاريات،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۲
^ ذاريات،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳



 ۳Ω۸
 

^ ب→→راف→→روخ→→ت→→→ه گ→→→ف→→ت:دوب→→→اره اي→→ن را ب→→گ→→و.آي→→ه را خ→→وان→→دم.خ→→→وب  پ→→→س از ل→→→ح→→→ظ→→ات→→∂ ب→→ا چ→→ه→→رها
^ ماست.ديدم از شتر  ^ ماست؟گفتم:آر＾،اين كالم خدا گ→وش داد و گف→→ت:اي→ن كالم خدا
џ→→→ح→→→ر� ك→→→→→→→→→→رد و گ→→→→وش→→→ت→→→ش را در م→→→ي→→→→ان ره→→→گ→→→→ذران ت→→→→ق→→→س→→→ي→→→م ك→→→رد و ن→→→ي→→→زهاش را ه→→→م  پ→→→ي→→→اده ش→→→→د و آن را ن
^ من شده، احتياج∂  ^ من عهدهدار روز ش→كست و به راه افتاد!! عمالҐ نشان داد كه وقت∂ خدا

به نيزه و شتر ندارم. 
→بكن→→ان ب→→ه او م→→∂نگ→→ري→ستم و او م∂رفت.با خود م∂انديشيدم كه اين كالم خدا  ẃم→ن ت→ع→ج

^ خدا كرد.  ^ در او گذاشت و او را دلگرم به وعده چه اثر
^ ض→→ع→→ي→→ف→→∂ ب→→ه  اي→→→ن م→→→→اج→→→را گ→→→ذش→→→ت.در م→→→وس→→→م ح→→→جẃ ك→→→ه م→→→→ش→→→غ→→→ول ط→→→واف ك→→→ع→→ب→→→ه ب→→ودم، ص→→دا
^ ض→→→ع→→→ي→→→→ف و الغ→→→ر ان→→→دام و  →→→ه ك→→→ردم و دي→→→دم م→→→رد ẃگ→→→→وش→→→→م رس→→→ي→→→د ك→→→→ه ك→→→س→→→∂ ص→→→→داي→→→م م→→→→∂زن→→→د.ت→→→وج
^ دي→وار ك→عبه افتاده است.جلو رفتم و با دقẃت در چهرهاش نگاه كردم.گفت: مرا  ب→∂ح→→ال در پ→ا
 ^ م→∂ش→ن→اس→∂؟گ→→ف→ت→م: ت→و ه→→م→ان نيست∂ كه در بيابان ديدمت؟!گفت:آر＾، من همانم كه ديوانه
^ دي→→→→→وار خ→→→→→ان→→→→→→هاش اف→→→→→→ت→→→→→ادهام.ك→→→→→→ن→→→→→ارش  گ→→→→→→ف→→→→→→ت→→→→→→→ارش ش→→→→→→دم.م→→→→→→اج→→→→→→راه→→→→→→→ا ب→→→→→→ر م→→→→→→ن گ→→→→→ذش→→→→→→ت و اي→→→→→ن→→→→→→− پ→→→→→→ا
^� دار＾؟ گ→→→→→→→ف→→→→ت→→م: آر＾.  ها ẃمن خواند＾، باز تتم ^ ن→ش→س→ت→م.گف→→ت: از آن س→خ→نش كه آن روز برا

^ همان آيه را خواندم كه م∂فرمايد:  دنباله
�؛   џونẀق ґطẂنџت ẂمẀكￍما أن џلẂث ґم ￒق џحџل Ẁهￍإن ґض ẂرџالẂ ماءґ وџ ا ￍالس ґẃب џر џوџف�

^ من حق است...».  «قسم به پروردگار آسمان و زمين كه وعده
^ كرد و با حال∂ دگرگون گفت: عجب! بندگانش وعدهاش   او اين جمله را كه شنيد، نالها
^ م→→→→→ن ح→→→→→ق اس→→→→→ت و راس→→→→→ت  ^ آن→→→→→→ه→→→→→→ا ق→→→→→س→→→→→م ب→→→→→خ→→→→→ورد ك→→→→→ه وع→→→→→ده را ق→→→→→→ب→→→→→→ول ن→→→→→→ك→→→→→→ردهان→→→→→→د، ن→→→→→→اچ→→→→→→ار ش→→→→→→ده ب→→→→→→را

^ زمين افتاد.سه بار اين جمله را تكرار كرد و جان سپرد!۱  م∂گويم.اين جمله را گفت و رو
ـ  ẃه آن كار او  ^ ب→ا ص→دق و ص→ف→است.البت ^ از ت→أث→ي→ر ك→→الم خ→دا در دله→→ا آر＾، اي→ن ن→م→ون→→ها
^ تأمين معاش ته∂دست ساخته  ك→ه ش→ت→ر را كش→→ت→ه و ن→ي→زهاش را ش→ك→سته و خود را از وسايل عاد

                                                        
� نџحر: كشتن شتر همانند ذبح گوسفند. 

ه: دنباله.  ẃتتم �
^ ذاريات،صفحه＾۱۷.  اف،جلد℮،ذيل سوره ẃـ تفسير كش ۱



 ۳Ω۹
 

^ از آي→→ات ق→→رآن و ك→→→الم خ→→→دا، ش→→رف و ف→→ض→→ي→→ل→→→ت  ـ ك→→→→ار درس→→→ت→→→∂ ن→→→ب→→→وده اس→→→ت!ول→→→→∂ ح→→→ال اث→→→رگ→→→ي→→→ر
^ ح→دود ش→→رع و ع→→مل به احكام دين،  ب→سي→→ار ب→زرگ و ق→→اب→ل ت→→ق→دي→ر اس→→ت.م→ن→ته→→ا ب→→اي→→د در مح→→دوده
^ در  ẃفآور اي→ن اس→→ت ك→→ه م→ا چن→→ان دل→بستگ∂ به شؤون زندگ∂ ماد→→ ẃآن را ب→ارز س→اخ→ت.ول→∂ ت→أس
ج→→→→ان خ→→→→ود م→→→→→∂ي→→→→اب→→→ي→→→م ك→→→ه از ش→→→ن→→→→ي→→→دن اي→→→→نگ→→→ون→→→ه ت→→→ح→→→وẃالت روح→→→→∂، آن چ→→→ن→→→→ان اح→→→→س→→→اس س→→→→ن→→→گ→→→ي→→→ن→→→∂ 
ẃه اين نيز درست  م→∂ك→ن→ي→م ك→→ه آن→ه→ا را غ→ي→ر ق→ابل باور م∂انگاريم و از در انكار وارد م∂شويم.البت

نيست و بايد به خود بگوييم: 
گ→→→رچ→→→ه ب→→اش→→د در ن→→وش→→ت→→ن ش→→ي→→ر، ش→→ي→→ر� ك→→→ار پ→→→→اك→→ان را ق→→→ي→→اس از خ→→ود م→→گ→→ي→→ر� 

تا مرگ نيامده كار كنيد! 
^ تكاندهنده را از مواليمان امام اميرالمؤمنين�بشنويم:  اين چند جمله موعظه

)؛   ẂمẀكґالџمẂأعґب ẂمẀكџال џوا آج Ẁر ґادџب џو ґاهللا џادџب ґع џوا اهللاẀقￍاتџف)
^ ب→ن→دگ→ان خ→دا!ب→ا اعم→→ال→ت→ان ب→→ر م→→رگه→→اي→→ت→ان پي→→شدس→ت→∂ ك→ن→ي→د. ت→ا  از خ→→دا ب→ت→رس→ي→د، ا

مرگ نيامده، كار كنيد. 
)؛  ẂمẀكẂن џع Ẁول Ẁزџا يџمґب ẂمẀكџل Ẅ∂џقẂب џا يџوا مẀاعџتẂاب џو)

ب→→→ه ق→→→ي→→م→→ت آن→→چ→→ه ك→→→ه از دس→→→ت→→ت→→ان خ→→واه→→د رف→→ت ب→→خ→→→ري→→د آن→→چ→→→ه را ك→→→ه ب→→را＾ت→→ان ب→→اق→→→∂  »
خواهد ماند». 

^ فناناپذير آخرت را به دست آوريد.  با دادن متاع فناپذير دنيا، نعمتها
)؛   ẂمẀكￍلџأظ Ẃدџقџف ґتẂوџمẂلґوا ل د ґعџت Ẃاس џو ẂمẀكґب ￍد Ẁج Ẃدџقџوا فẀل ￍح џرџت џو)

^ م→رگ  ^ ح→→رك→→ت دادن→→ت→→ان در س→→ع→→∂ و ش→→→ت→→اب→→ن→→د.آم→→اده «ب→→ار س→→ف→→ر را ب→→→ب→→ن→→دي→→د ك→→→ه ب→→را
باشيد كه سايه بر سرتان افكنده است». 

ار＃  џد→→ ґب Ẃم→→ Ẁه→→→џل Ẃت→→→ џس→→→Ẃي→→→џا ل→→→џي→→→Ẃن ال→→→د ￍوا أن→→→ Ẁم→→→ ґل→→→ џع џوا و→→→ Ẁه→→→џب→→→џت→→→Ẃان→→→џف Ẃم→→→ ґه→→→ ґب џي→→→ح→→→ ґص Ґم→→→اẂو→→→џوا ق→→→Ẁون→→→Ẁك џو)
لẀوا)؛  џدẂبџت Ẃاسџف

«همانند گروه∂ باشيد كه[در خواب بودند و]ناگهان بانگ بر آنها زده شد و بيدار 
^ اق→→ام→→ت آن→→ان ن→→يست.از اين رو آن را[به آخرت] تبديل  گ→→ش→→ت→→ن→→د و دان→→س→→ت→→ن→→د دن→→ي→→ا ج→→ا



 ۳۱Ω
 

نمودند». 
＾)؛   Ґد Ẁس ẂمẀكẂك ẀرẂت џي Ẃمџل џو Ґثاџب џع ẂمẀكẂقẀل Ẃخџي Ẃمџل Ẁهџان џحẂب Ẁس џاهللا ￍن ґإџف)

«زيرا خداوند سبحان شما را به عبث نيافريده و ب∂ هدف رها نكرده است». 
)؛۱  ґهґب џل ґزẂن џي Ẃأن ẀتẂوџمẂال ￍال ґإ ґارￍالن ґأو ґ↨ￍن џجẂال џنẂيџب џو ẂمẀكґد џأح џنẂيџا بџم џو)

^ نيست جز مرگ كه بر او فرود آيد».  «ميان هيچي− از شما و بهشت يا دوزخ فاصلها
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۲       
 Ẃنџم ل ґضẀي џاهللا ￍإن ẂلẀق ґهґẃب џر Ẃن ґم ẁ↨џآي ґهẂيџل џع џل ґزẂنẀال ا Ẃوџوا ل Ẁرџفџك џي→ن ґذ→ￍال Ẁول→Ẁق→ џي џ۲۷   و

  џأناب Ẃنџم ґهẂيџإل ^ ґدẂ џ╩ џو Ẁشاءџي
  ẀوبẀلẀقẂال  ґflџمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب ґاهللا ґرẂكґذґب ẂمẀ Ẁ╪وẀلẀق  ґflџمẂطџت џوا وẀنџآم џين ґذￍ۲۸   ال

نẀ مџآب＃  Ẃس Ẁح џو ẂمẀ џ≠ ﾼوẀط ґات ґ▲ا ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍ۲۹   ال
� و ك→س→ان→∂ ك→ه ك→اف→ر ش→دهان→د م∂گ→وي→ن→د: چ→را آي→ت[و م→ع→جزها＾] از پروردگارش بر او نازل 

                                                        
^ فيض،خطبه＾۳⅛.  ـ نهجالبالغه ۱

^ رعد،آيات۲۷تا۲۹.  ـ سوره ۲
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^ او ب→ازگ→ردد  ن→→ش→→ده اس→→ت؟!ب→→گ→→و: خ→→داون→→د ه→→ر ك→→ه را ب→→خ→→واه→→د گ→→م→→راه م→→∂ك→→ن→→د و ه→→ر ك→→ه را ك→→ه ب→ه س→و
هدايت م∂نمايد. 

� آن→ه→ا ك→س→ان→∂ هس→ت→ن→د كه ايمان آوردهاند و دلهاشان با ياد خدا آرامش يافته است.آگاه 
باشيد كه دلها با ياد خدا آرامش م∂يابد. 

� آن→→ه→ا ك→ه اي→م→ان آوردهان→د و ع→م→ل ص→ال→ح ان→ج→ام دادهان→د،پ→اك→ي→زهت→ري→ن[زن→دگ→∂]و س→ران→ج→ام 
ني− از آنґ آنهاست. 

مخالفت انبيا با هوسران∂ كافران 
→→→→ار ب→→→ا پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ران زم→→→→ان→→→→ش→→→ان، از اي→→→→ن ج→→→→ه→→→ت ن→→→ب→→→ود ك→→→ه دع→→→وت ان→→→ب→→→ي→→ا� ب→→ا ع→→ق→→ل  ẃم→→→خ→→→ال→→→ف→→→ت ك→→→ف
→→→ض→→→اوت م→→→→∂ك→→→ردن→→→د،ب→→→ل→→→ك→→→→ه ه→→→م→→→انط→→→ور ك→→→ه خ→→→داون→→→د ح→→→ك→→ي→→→م  م→→→ط→→→اب→→→ق→→→ت ن→→→→داش→→→ت و آن→→→ه→→→→ا ع→→→اق→→→→الن→→→ه ق

م∂فرمايد: 
�؛۱  џونẀلẀتẂق џي Ґيقا ґرџف џوا وẀب ￍذџك Ґيقا ґرџف ẂمẀه ẀسẀفẂأن Ẅ^ ولẁ بґما ال  تџهẂو Ẁس џر ẂمẀه џما جاءￍلẀك...�
^ ب→→→ر خ→→الف ه→→وسه→→→ا و ت→→→م→→اي→→→الت م→→ردم م→→→∂آم→د، گ→روه→→∂ را  ...ه→→ر زم→→ان پ→→ي→→→ام→→ب→→ر »

تكذيب م∂كردند و گروه∂ را م∂ كشتند». 
 ^ آن→→→→→ه→→→→ا م→→→→ق→→→→ه→→→→ور ش→→→ه→→→وات خ→→→ود ب→→→ودن→→→د و م→→→→∂خ→→→واس→→→ت→→→ن→→→د آزاد ب→→→اش→→→→ن→→→د.ب→→→→ه ه→→→→م→→→ان م→→→ع→→→ن→→→ا از آزاد
^ ام→روز از آن دم م→→∂زن→ن→د و خواهان آن م∂باشند! از آن سو انبيا�از  ب→∂بن→→دوب→→ار ك→ه در دني→→ا
^ را  ^ مطلق و ب∂بندوبار ^ آزاد ^ بشر را تعديل كنند و جلو ط→رف خ→ال→ق ب→ش→ر م→أمورند كه قوا
ب→گ→ي→رن→د و زندگ∂ جنگل∂ و حيوان∂ را تبديل به زندگ∂ انسان∂ عقالن∂ بنمايند.از اين رو مبارزه 
ẃ→→ه  ^ خ→→ون→→ي→→ن م→→→∂ش→→→د.ال→→ب→→ت م→→→ي→→→ان ك→→→اف→→→ران و پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ران خ→→→→دا ب→→→→هوج→→→ود م→→→∂آم→→→د و م→→→ن→→→ت→→→ه→→→→∂ ب→→→ه ص→→→ح→→→ن→→→→هه→→→→ا
^ در م→→ي→دان ع→ق→ل ن→ه در مي→→دان ه→وس!م→ردم  →ا آزاد ẃب→→ه ب→→ش→→ر م→→→∂ده→→ن→د ام ^ ان→→ب→→ي→→ا�ح→→ريẃ→→→ت و آزاد
م→→∂خ→→واه→→ن→→د در مي→→→دان ه→وس آزاد ب→اش→ن→د،انب→→ي→ا� م→→∂خ→واه→ن→د ع→→ق→ل را از اس→ارتґ شه→→وت ب→ي→رون 

آورند.اگر انبيا�گفتهاند: 
...�؛۲  ґين ґẃالد ∂ґف џراهẂال إك�

                                                        
 .۷Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۲Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ و ايمان به مبدأ و معاد هست∂ هيچگاه با اكراه  م→ق→ص→ودش→ان اي→ن اس→→ت ك→→ه اص→ول اع→→تقاد
^ ق→→وان→→ي→ن و م→ق→ررات اجت→→م→اع→∂ در م→ورد ع→→ن→اص→ر  ^ اج→→را →→→ا در م→→رح→→ل→→ه ẃق ن→→م→→→∂ي→→اب→→د!ام→→ ẃو اج→→ب→→ار ت→→ح→→ق
ع→→→م→→→→ال خ→→→ش→→→ون→→→ت در م→→→ق→→→ام ع→→→م→→→ل ن→→→خ→→→واه→→→د ب→→→ود.دزدان و  ґك→→→راه و ا ґج→→→ز ا ^ غ→→→→ي→→→→رق→→→اب→→→ل ت→→→رب→→→ي→→→ت، چ→→→ارها

آدمكشان و افسادگران از هر قبيل، بايد تحت مجازات متناسب با اعمالشان قرار گيرند. 
^ اع→→→→ت→→→→→ق→→→→اد و اي→→→→م→→→→→ان ب→→→→→ه اص→→→→ول، اك→→→→راه→→→→∂ ن→→→دارد و ن→→→م→→→→∂ت→→→وان→→→→د داش→→→ت→→→ه  آر＾،دي→→→→→ن در م→→→→رح→→→→ل→→→→ه
ا هوسرانان  ẃم دارد و بايد داشته باشد؛امẃق→وان→ي→ن→ش امر و نه∂ مسل ^ ^ اج→را ب→اش→د!ل→ي→ك→ن در م→رحل→→ه
^ ب→→→ه→→ان→→ه  ب→→→∂ب→→→ن→→→→دوب→→→→ار ك→→→ه ن→→→م→→→→∂خ→→واه→→ن→→د ت→→→ن زي→→ر ب→→→ار اص→→→الح→→→ات آس→→م→→ان→→→∂ ان→→→ب→→ي→→ا� ب→→ده→→ن→→د، از رو

^ رسالتتان ببريم:  عا ẃجوي∂ م∂گويند،آيت∂ از جانب خدا بياوريد تا ما پ∂ به صدق اد
�؛  ґهґẃ ب џر Ẃن ґم ẁ↨џآي ґهẂيџل џع џل ґزẂنẀال ا Ẃوџوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال ẀولẀقџي џو�

^ ن→→→ازل  «آن→→→→ان ك→→→→ه ك→→→→اف→→→→ر ش→→→→دهان→→→→د م→→→→→∂گ→→→→وي→→→ن→→→د چ→→→را آي→→→ت→→→→∂ از ج→→→ان→→→→ب خ→→→داي→→→ش ب→→→ه و
نم∂شود»؟ 

ع∂ نبوẃت منطق∂ است؟  ẃآيتطلب∂ مردم از مد
^ م→ع→ج→زه و م→ع→ج→زات ن→داري→م!آنچ→→ه ه→→س→ت  آي→→ت ي→→ع→ن→∂ ن→ش→ان→ه و ع→→الم→ت.م→ا در ق→رآن،ك→لم→→ه
ع→∂ ن→ب→وẃت، ك→ار بس→→ي→ار م→ن→ط→ق→∂ و  ẃآي→→ت از م→د ^ ẃ→→ه م→→→ط→الب→→ه آي→→→ت و آي→→ات و ب→→يẃ→→→ن→→ه و ب→→يẃ→→→ن→→ات اس→→→ت.ال→→ب→→ت
^ ن→→اپ→→س→→→ن→→د و خ→→→الف  ع→→→اي→→∂ ب→→دون دل→→ي→→ل،ام→→ر ẃاس→→→ت؛زي→→→را ت→→→ص→→دي→→ق و ي→→ا ت→→→ك→→ذي→→→ب ه→→ر اد ^ ع→→→ق→→→→الن→→→→∂ا

منطق عقل است و لذا خدا هم م∂فرمايد: 
...�؛۱  ґناتґẃ لџنا بґالẂبџي Ẁس Ẁنا رẂل џس Ẃأر Ẃدџقџل�

^ روشن و روشنگر] فرستادهايم...».  «ما رسوالن خود را با بيẃنه [آيت و نشانه
→→ت شريعت نيست؛  ẃه ه→→س→ت→ي→م ك→ه آي→ت و م→ع→ج→زه، دل→→ي→ل ب→ر ص→ح→ ẃه ب→ه اي→ن ن→ك→ت→ه ه→م م→ت→وج→→ẃ ال→ب→ت
^ ح→→→ض→→→→رت م→→→وس→→→∂� ك→→→ه  ^ رس→→→الت اس→→→ت!از ب→→→اب م→→→ث→→→ل، ع→→→ص→→→→ا ع→→→→ا ẃب→→→→ل→→→→ك→→→ه دل→→→ي→→→→ل ب→→→ر ص→→→دق در اد
^ اصالح  ت→ب→دي→ل ب→ه اژده→ا م→→∂ش→→د، دل→ي→ل ب→ر اي→ن نبود كه كتاب توراتش قانون جامع و كامل∂ برا
^ رس→→ال→→→ت→→ش از ج→→→ان→→ب خ→دا،  ع→→ا ẃب→→ش→→ر اس→→→ت؛ب→→ل→→→ك→→ه دل→→ي→→ل ب→→ر اي→→→ن ب→→ود ك→→ه م→→وس→→∂�در اد ^ ج→→ام→→ع→→→ه

                                                        
 .۲Ｑ＾حديد،آيه ^ ـ سوره ۱
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ت ي− شريعت و جامع و  ẃص→ادق و از ط→رف خ→→ال→ق ع→→ال→م، م→ورد ح→→م→ايت است.پ∂ بردن به صح
^ ام→→ر خ→→→ارقالع→→اده ن→→دارد و از اي→ن راه اث→→ب→ات ه→م  ك→→ام→→ل ب→→ودن ي→→− ق→→→ان→→ون، ن→→→ي→→از ب→→ه م→→ع→→ج→→زه و ارائ→→→ه
 ^ ^ دان→→→ش→→→→م→→→ن→→→دان و خ→→→ردم→→→ن→→→→دان ب→→→ش→→→ر＾، ص→→→ال→→ح ب→→ودن ي→→− ق→→ان→→ون ب→→را ن→→→م→→→∂ش→→→ود؛ب→→→ل→→→ك→→→ه ب→→→ا م→→→→ط→→→ال→→→ع→→→→ه
اص→→→الح ج→→ام→→→ع→→ه، ث→→اب→→ت م→→→∂ش→ود،ول→→∂ وج→→وب پ→→ذي→رش آن، اثب→→ات نم→→∂گ→ردد ت→ا وق→ت→∂ م→ع→ل→وم ش→ود 
→→→ت از آن واج→→→ب  ẃر ش→→→ده اس→→→ت؛ در اي→→→ن ص→→→→ورت ت→→→ب→→→→ع→→→ي ẃك→→→→ه آن ق→→→→ان→→→ون از ج→→→ان→→→ب خ→→→→ال→→→ق ع→→→ال→→→م، م→→→ق→→→ر
م→→→∂ش→→→ود! و ل→→ذا چ→→ن→→ي→→ن ن→→ي→→س→→→ت ك→→→ه ت→→ن→→ه→→→ا ع→→وام م→→ردم م→→ح→→ت→→اج ب→→ه م→→ع→→ج→→زه در ش→→ن→→اخ→→ت→→ن پ→→ي→→ام→→ب→→ران� 
ع∂  ẃو ان→→دي→شم→→ن→دان و ف→ي→لسوفان نيز به ديدن معجزه و امر خارقالعاده از مد ẃب→اش→→ن→د، ب→ل→ك→ه خ→واص
ف به اطاعت از امر او بدانند.  ẃت، نياز دارند تا ايمان به رسالتش پيدا كنند و خود را موظẃنبو

 ^ ع→∂ ن→ب→وẃت، درس→ت اس→→ت و الزم؛ول→→∂ نه بر اساس هوسباز ẃپ→س آي→→تط→ل→ب→∂ م→ردم از م→د
 ^ ^ ب→→→خ→→→واه→→→د و آنگ→→→اه آن را ب→→→→ه ب→→→→ه→→→ان→→→→ها و س→→→→رگ→→→→رم→→→→∂ ك→→→→ه ه→→→→ر ك→→→→ه از در آم→→→→د، از پ→→→→ي→→→→ام→→→→ب→→→→ر م→→→→ع→→→→ج→→→→زها

^ دست مردم نادان بوالهوس قرار م∂گيرد.   نپسندد. در اين صورت پيامبر ملعبه و بازيچه
^ ك→→ه از  →→ف اس→→→ت ي→→→− ي→→ا دو م→→ورد ك→→ار خ→→ارقال→→→ع→→ادها ẃآر＾، پ→→→ي→→→→ام→→ب→→ر ب→→→ه ح→→ك→→م ع→→→ق→→ل، م→→وظ
^ دور از ل→ج→اج و عن→→اد آن را تص→→دي→ق م→→∂كن→→ن→د، ان→ج→ام  ^ ب→ي→رون اس→ت و عق→→ال ^ ب→→ش→→ر ع→اد ع→→ه→→ده
^ خ→→→دا و ت→→رب→→ي→ت ان→→س→ان اس→ت  ب→→ده→→د و س→→پ→→→س ب→→ه ك→→→ار اص→→ل→→∂ خ→→ودش ك→→ه ارش→→→اد و ه→→داي→→ت ب→→ه س→→و
ب→پ→ردازد. از اي→ن رو آي→ت،ن→ه تن→→ه→ا ب→ه اق→ت→راح� و پ→→→→→→→→ي→→→→→ش→→→ن→→ه→→اد مردم مربوط نيست بلكه به خواست خود 
^ ق→→رآن ك→→ري→→م ت→→ن→→ه→→→ا م→→وق→→وف ب→→ه اذن خ→→→داس→→ت چ→→ن→→→ان ك→→ه  پ→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر ن→→→ي→→→ز ب→→→س→→→→ت→→→گ→→→∂ ن→→دارد و ب→→ه ف→→رم→→وده

م∂فرمايد: 
...�؛۱  ґاهللا ґن Ẃإذґب ẃإال ＃↨џآيґب џ∂ґأتџي Ẃول＃ أن Ẁس џرґل џما كان џو...�

^ از خ→ود ارائ→ه ده→د م→گ→ر ب→ا  «...هي→→چ رس→ول→∂ اي→ن ح→قẃ را ن→دارد ك→→ه آي→ت و م→ع→ج→زها
اذن خدا باشد...»! 
شريعت اسالم عين آيت آن 

^ آي→→ات و م→→ع→→ج→→زات ب→→ودهان→د،  ^ رس→→والن و پ→→ي→→ام→→ب→→ران خ→→→دا� دارا ح→→اص→→ل اي→→ن ك→→ه ه→→م→→→ه
                                                        

� اقتراح: درخواست. 
^ رعد،آيه＾۳۸.  ـ سوره ۱



 ۳۱℮
 

ـ آيتشان نيز مقطع∂ بوده و در ي− قطعه  ـ چ→ون ش→→ريع→→تش→→ان م→ق→طع∂ بوده  م→ن→ت→ه→ا پ→ي→ام→ب→ران پ→ي→ش→ي→ن 
 ґباق∂ دارند و نه آيت ґآيت نمودهاند و اكنون نه شريعت ^ از زم→→ان م→ع→يẃ→→ن، اب→→الغ شريعت و ارائه
ب→اق→∂!ت→ن→ه→ا پيامبر خاتم حضرت محمد رسول اهللا�است كه هم شريعتґ باق∂ґ جاودان دارد 
^ س→→ل→→ف ش→→→ريع→→تش→→ان ج→دا از آي→→تش→→ان ب→وده  و ه→→م آي→→تґ ب→→اق→→∂ґ ج→→→اودان ك→→ه ق→→رآن م→→ج→→ي→→→د اس→→ت.ان→→ب→→→ي→→ا
ل ب→→→ه اژده→→→ا.ح→→→ض→→→رت  ẃم→→→→ب→→→د ^ اس→→→→ت.ح→→→→ض→→→→رت م→→→→وس→→→∂�ش→→→ري→→→ع→→→ت→→→ش ت→→→ورات ب→→→وده و آي→→→ت→→→ش ع→→→→ص→→→ا
ا حضرت  ẃ(يعن∂ زنده كردن مردهها) ام Ẅ∂→م→وت ^ ع→ي→س→∂�ش→ري→ع→ت→ش ان→جي→→ل ب→وده و آي→ت→ش اح→→ي→ا
خ→→ات→→→ماالن→→ب→→ي→ا�ش→ري→ع→ت→ش عي→→ن آي→ت→ش م→→∂ب→اش→د ك→ه ق→رآن ك→ري→م اس→ت و ت→ا آخ→ري→ن روز ع→م→ر 

بشر، ثابت و باق∂ خواهد ماند! 
ال→ح→ال پيروان هيچي− از اديان آسمان∂، دليل∂ بر نبوẃت و رسالت هيچ كدام از پيامبران 
^ ق→→رآن،  →→د�ك→→ه از ط→→ري→→ق آي→→→ت ج→→اودان→→→ه ẃت اس→→→الم پ→→ي→→رو ح→→ض→→رت م→→ح→→م→→→ ẃال→→→ه→→→∂ ن→→→دارن→→→د ج→→ز ام
^ س→→ل→→ف را ب→→ا آي→→→ات و م→→ع→→ج→→زات→→ش→→ان  اب→→→ت→→→→دا رس→→→الت آس→→→م→→→ان→→→→∂ آورن→→→دهاش را و س→→→پ→→→س رس→→→الت ان→→ب→→→ي→→ا
^ م→→س→→ي→→ح→→يẃ→→→ت م→→ث→→→الҐ از چ→→ه راه→→→∂ م→→∂ت→وان→ن→د اث→→ب→ات كن→→ن→د ك→ه ع→→ي→س→∂ ب→ن  اث→→ب→→→ات م→→→∂ك→→ن→→د وگ→→رن→→ه دن→→ي→→ا
→→م→→→∂ ك→→→ه از ط→ري→ق ت→اري→خ  ẃاز ج→→ان→→→ب خ→→دا ب→→وده اس→→ت؟ت→→ن→→→ه→→ا م→→ط→→→ل→→ب م→→س→→ل م→→ري→→م� پ→→ي→→ام→→ب→→ر م→→ب→→ع→→وث 
 ^ عا ẃم→ت→وات→ر قطع∂ به دست آمده اين است كه دوهزار سال قبل، شخص∂ به نام عيس∂ مسيح اد
^ خود صادق بوده يا  عا ẃا آيا او در اد→ ẃم ق→ط→ع→∂ اس→ت ام→ ẃت م→→س→ل→ẃت ك→رده اس→ت.اي→ن ي→→− واق→ع→يẃن→ب→و
^ ه→→→م داش→→→ت→→→→ه ي→→→ا  ^ خ→→→ود آي→→→ت و م→→→ع→→→ج→→→زه و ام→→→ر خ→→→ارقال→→→ع→→→ادها ع→→→ا ẃاث→→→ب→→→→ات ص→→→دق اد ^ ن→→→→ه؟آي→→→→ا او ب→→→را

ق اين دو مطلب در دست نيست!  ẃبر تحق ^ و قابل اعتماد نه؟هيچ دليل مẀتقџن� 
^ جز قرآن نيست  سند رسالت ساير انبيا چيز

خ→→ب→ار از ن→ب→وẃت و رس→الت ع→يس∂  ґآسم→→ان→∂ اس→→ت ك→→ه ا ^ ت→ن→ه→ا ق→رآن،اي→ن سن→→د دس→→ت ن→خ→ورده
مسيح م∂كند و م∂گويد: 

...�؛۱  Ẁل Ẁس الر ґهґلẂبџق Ẃن ґم Ẃتџل џخ Ẃدџق ẁول Ẁس џر ẃإال џمџي Ẃرџم ẀنẂاب Ẁيح ґسџمẂا الџم�
 ^ م→→→س→→→ي→→→→ح پ→→→س→→→ر م→→→→ري→→→م[ت→→→ن→→ه→→→ا ه→→ويẃ→→→ت آس→→م→→ان→→→∂اش اي→→ن اس→→ت ك→→ه]رس→→ول و ف→→رس→→ت→→اده »

                                                        
� متقن: محكم و استوار. 

 .۷Ｑ＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۳۱Ｑ
 

خداست و پيش از او نيز رسوالن∂ آمده و رفتهاند...». 
^ عيس∂� را نقل وتخطئه م∂كند و م∂فرمايد:  ^Ẅ درباره آنگاه عقايد انحراف∂ نصار

...�؛۱  џمџي Ẃرџم ẀنẂاب Ẁيح ґسџمẂال џوẀه џاهللا ￍوا إنẀقال џين ґذￍال џرџفџك Ẃدџقџل�
ب→→ه ط→ور م→س→لẃ→→م ك→→اف→ر ش→دهان→د آن ك→س→ان→∂ ك→→ه گ→فت→→هان→د خ→دا ه→م→ان م→سي→→ح پ→س→ر م→ري→→م  »

است...». 
...�؛۲  ґاهللا ẀنẂاب Ẁيح ґسџمẂال ^ џصارￍالن ґتџقال џو...�

^Ẅ گفتند: مسيح پسر خداست...».  «...نصار
گ→روه→∂ او را خ→دا و گ→روه→→∂ پ→س→ر خ→→دا م→→∂دان→ست→→ن→د و گ→روه دي→→گ→ر، ام→رґ ن→ام→ع→ق→ول ت→ثليث� را 
م→→ع→→ت→→ق→→د ب→→ودن→→د و م→→→∂گ→→ف→→→ت→→ن→→د: خ→→→دا س→ه ت→→ا و در عي→→ن س→ه ت→→ا، ي→ك→∂ اس→ت!پ→→در،پس→→ر،روحال→→ق→دس س→ه 

تاي∂ ي− خدا هستند.خدا نيز تكفيرشان كرده و فرموده است: 
...�؛۳  ＃↨џالثџث Ẁثґثال џاهللا ￍوا إنẀقال џين ґذￍال џرџفџك Ẃدџقџل�

مين از سه تاست...».  ẃبه يقين كافر شدهاند آنها كه گفتهاند خدا سو»
...�؛℮  ẁد ґواح ẁإله Ẁا اهللاџمￍإن ẂمẀكџل ҐراẂي џوا خẀهџتẂان ↨џالثџوا ثẀولẀقџال ت...�

^ ك→ن→ي→د[از اي→→ن س→خ→ن]ك→→ه خ→ي→ر ش→→م→ا در اي→→ن  «...ن→→گ→→وي→ي→د[خ→دا]س→ه ت→اس→ت! خ→وددار
است؛همانا اهللا است كه معبود يگانه است...»! 

^ عيس∂� نداريم كه  ^ درباره ^ زم→→ان ب→گ→وي→→ن→د: خ→ي→ر! م→ا چ→نين اعتقاد ح→اال اگ→ر ن→→ص→ارا
او را خ→→→دا ي→→→ا پ→→→س→→→ر خ→→→دا ب→→→دان→→→ي→→→م و...، م→→∂گ→→وي→→ي→→→م، م→→ا ك→→ه ق→→ب→→→الҐ گ→→ف→→ت→→ي→→م ش→→→م→→ا ه→→ي→→چ دل→→→ي→→ل م→→ت→→ق→→ن ق→→→اب→→ل 
^ پيشين نسبت به عيس∂ در  ^ راجع به شخصيẃت حضرت عيس∂� و معتقدات نصارا اع→تماد
→→د در اي→ن ب→اب، ق→رآن اس→ت و ب→س! و ش→→م→ا م→ن→ح→ص→راҐ ب→→اي→د از زب→→ان  џم→џ ر مẀ→→ع→ت џح→و→→ ґدس→→ت ن→→→داري→→د.ت→→ن→→ه→→→ا م
^џџ را  ف→→∂ م→→∂ك→→ن→→د و اع→→ت→→→ق→→ادات ب→→اط→→ل ي→→ه→→ود و ن→→ص→→→ار ẃق→→→رآن ب→→→ش→→→ن→→وي→→د ك→→ه ع→→→ي→→س→→∂� را چ→→گ→→ون→→ه م→→ع→→ر

                                                        
ـ همان،آيه＾۱۷.  ۱

 .۳Ω＾برائت،آيه ^ ـ سوره ۲
� تثليث: سهگانگ∂. 

^ مائده،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۳
^ نساء،آيه＾۱۷۱.  ـ سوره ℮



 ۳۱⅛
 

^ او چگونه بيان م∂نمايد.  درباره
^ قوم عنود يهود!!  شيطنتها

آر＾، اي→→→→→ن ق→→→→→رآن اس→→→→→ت ك→→→→→ه ه→→→→م ن→→→→ب→→→→وẃت و رس→→→→→الت آس→→→→م→→→→→ان→→→→∂ ع→→→→ي→→→→س→→→→∂� و ه→→→→م ط→→→→ه→→→→→ارت و 
پاكدامن∂ مادرش حضرت مريم�را نشان م∂دهد و م∂فرمايد: 

 Ẁه→→→→ مẀا џو Ẁل→→→→ Ẁس ال→→→→ر ґه→→→→→ ґل→→→→→Ẃب→→→→→џق Ẃن→→→→→ ґم Ẃت→→→→→џل→→→→→ џخ Ẃد→→→→→џق ẁول→→→→→ Ẁس џر ẃإال џم→→→→→ џي Ẃر→→→→→џم Ẁن→→→→→Ẃاب Ẁيح ґسџمẂا ال→→→→→ џم�
يقџ↨...�؛۱  ґẃد ґص

يقه و زن∂ بسيار راستگوست...».  ẃمسيح پسر مريم رسول و مادرش صد»
اين كه: 

...�؛۲  ẁر џشџب ∂ґن Ẃس џسẂمџي Ẃمџل...�
س اس→→ت، راس→ت  Ẁد→→ Ẁم روحال→→ق џن� از دẃب→→→ا م→→→ن ت→→م→→اس ن→→گ→→رف→→ت→→→ه... و اي→→ن ف→→رزن→→دم م→→ت→→ك→→و ^ ...ب→→ش→→ر

م∂گويد.در حال∂ كه قوم يهود عنود: 
يما�Ґ؛۳   ґظџع ҐتاناẂهẀب џمџي Ẃرџم Ẅ∂لџع Ẃم ґهґل Ẃوџق џو Ẃم ґه ґرẂفẀكґب џو�

دن→→→د و ه→→م  ز ^ پ→→→→اك→→→دام→→→ن، ك→→→ف→→→→ر م→→→→∂ورزي→→→دن→→→د و ب→→→→ه او ب→→→ه→→ت→→ان→→∂� ب→→زرگ م→→→∂ ^ آن ب→→→ان→→→و درب→→→اره
^ از  اك→→→ن→→→ون ع→→→ك→→→س زن ج→→→وان ن→→وزاد در ب→→غ→→→ل ك→→ه ب→→→ه ع→→ن→→وان م→→ري→→م و ع→→→ي→→س→→∂ م→→ن→→ت→→ش→→ر م→→→∂ك→→ن→→ن→→د؛رم→→ز
^Ẅ آن را خ→دم→ت→∂ ب→ه خ→ود م→∂پن→→دارن→د!!و م→→س→ل→م→ان→→ان  ش→→ي→→ط→ن→ت ه→→م→ي→ن ق→وم ع→ن→ود ي→ه→ود اس→ت و ن→→ص→ار
^ خ→→→ود ن→→→ص→→→ب م→→→∂ك→→ن→→ن→→د! دروغ  ن→→→ادان ن→→→ي→→→ز آن را ت→→→ك→→→ث→→→ي→→→ر و ت→→→روي→→→ج ك→→→رده ب→→→ر دي→→→وار خ→→→ان→→→ه و م→→→→غ→→→ازه
^џџ ه→→→م آن را راس→→→→ت ان→→→گ→→→اش→→→ت→→→→هان→→د، م→→وض→→وع ق→→ت→→ل و  ^ ك→→→ه ي→→→ه→→→ود آن را ش→→→اي→→→ع ك→→→رده و ن→→→→ص→→→ار دي→→→گ→→→→ر
ص→→ل→→ب م→→س→→ي→→ح اس→→ت ك→→ه م→→→∂گ→→→وي→→ن→→→د،ح→→ض→→رت ع→→ي→→س→→∂� را ي→→→ه→ود ب→ه دار آوي→خ→ت→ه و ك→شت→→هان→د.در 

صورت∂ كه قرآن آن را تكذيب كرده و م∂فرمايد: 

                                                        
 .۷Ｑ＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۲Ω＾مريم،آيه ^ ـ سوره ۲

ن: بهوجود آمده.  ẃمتكو �
 .۱Ｑ⅛＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۳

� بهتان: دروغ بستن. 



 ۳۱۷
 

...�؛۱   ґاهللا џول Ẁس џر џمџي Ẃرџم џنẂاب ∂ џيس ґع џيح ґسџمẂا الџنẂلџتџا قￍإن Ẃم ґهґل Ẃوџق џو�
«و گ→→→→→→ف→→→→→→→ت→→→→→→ار[دروغ]آن→→→→→→ان ك→→→→→→→ه[م→→→→→→→∂گ→→→→→→وي→→→→→→ن→→→→→→د]م→→→→→→→ا م→→→→→→س→→→→→→ي→→→→→→ح ب→→→→→→ن م→→→→→→ري→→→→→→→م رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا را 

كشتهايم...». 
^ استهزاء م∂گفتند!  احتماالҐ تعبير به رسول اهللا را از رو

...�؛۲  ẂمẀهџل џهґẃ ب Ẁش Ẃن ґلك џو ẀوهẀبџل џما ص џو ẀوهẀلџتџما ق џو...�
^ را كه  «...آنه→→ا ه→رگ→ز م→سي→→ح را ن→ه كشتند و نه به دار آويختند! بلكه شخص ديگر

شباهت به او داشت اشتباهاҐ به دار آويختند...». 
انحراف مسيحيان از در∑ حقيقت!! 

بار ديگر از باب تأكيد مطلب م∂فرمايد: 
...�؛۳  ґهẂيџإل Ẁاهللا Ẁهџعџف џر Ẃلџب �Ґيناґق џي ẀوهẀلџتџما ق џو...�

^ خ→→→ود ب→→→اال ب→→→رده  ب→→→→→ه ط→→→→ور ي→→→→ق→→→→ي→→→→→ن او را ن→→→→ك→→→→ش→→→→ت→→→→→هان→→→→د ب→→→→ل→→→→ك→→→→→ه خ→→→داون→→→د او را ب→→→ه س→→→و ...»
است...». 

→→م→→ات در آي→→ي→→ن  ẃن و ك→→→→ش→→ت→→→ه ش→→دن م→→س→→ي→→ح از م→→→س→→ل ^ م→→→ص→→→ل→→→→وب� ش→→→د ع→→→ج→→→ي→→→ب اي→→→ن ك→→→ه م→→→→س→→→أل→→→→ه
م→→س→→ي→→ح→→يẃ→→ت ب→→ه ح→→→س→→اب آم→→ده و ش→→ك→→→ل ص→→ل→→→ي→→ب و دار، ش→→ع→→ار ب→→→ارز ك→→ن→→ون→→ي→→ش→→→ان م→→→∂ب→→اش→→د و اس→→اس→→اҐ ب→→ر 
^ ك→ن→ون→∂ م→س→ي→حيان استفاده م∂شود كه آنها  ^ اه→ل ت→ح→ق→ي→ق، از ان→اجي→→ل چ→→ه→ارگ→ان→→ه ح→س→ب گ→فت→→ه
^ ارش→→→→→→اد و ه→→→→→→داي→→→→→→ت ب→→→→→ش→→→→→ر آم→→→→→ده ب→→→→→اش→→→→→→د،  ^ ك→→→→→ه از ج→→→→→ان→→→→→ب خ→→→→→دا ب→→→→→را ع→→→→→→ي→→→→→→س→→→→→→∂ را ب→→→→→→ه ع→→→→→→ن→→→→→وان پ→→→→→→ي→→→→→ام→→→→→ب→→→→→ر
ن→→→م→→→∂ش→→→ن→→→اس→→→ن→→→د!! ب→→→ل→→→ك→→→ه او را پ→→→س→→→ر خ→→دا و ي→→ك→→∂ از خ→→داي→→→ان س→→→هگ→→ان→→→ه م→→∂دان→→ن→→د ك→→ه ه→→دف اص→→ل→→→∂ از 
^ ب→→→ش→→→→ر ب→→→ش→→→ود و ب→→→→ا ك→→→ش→→→ت→→→ه ش→→→دن→→→ش گ→→ن→→اه→→→ان آدم→→ي→→→ان را  آم→→→دن او ب→→→ه اي→→→ن ج→→→→ه→→→ان، اي→→→→ن ب→→→وده ك→→→ه ف→→→دا

بشويد و آنها را از عذاب جهنẃم برهاند! 
عاي∂، او را م∂ستايند و خود را منتسب به  ẃب→ن→اب→راي→ن، آن ع→→ي→س→∂ و م→س→ي→ح→∂ كه مسيحيان اد

                                                        
 .۱Ｑ۷＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۷＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۲
 .۱Ｑ۸۱وＱ۷ـ همان،آيات ۳

� مصلوب: به دار آويخته شدن. 



 ۳۱۸
 

او م→→→→→∂دان→→→→ن→→→→→د، از ن→→→ظ→→→ر ق→→→رآن اص→→→→الҐ وج→→→ود خ→→→ارج→→→→∂ ن→→→→دارد!آن ع→→→→ي→→→س→→→∂ و م→→→س→→→ي→→→ح→→→∂ ك→→→→ه ق→→→رآن ن→→→ش→→→→ان 
م روحال→→ق→دس  џاز پ→→→ي→→ام→→ب→→ران خ→→دا ب→→وده و از م→→ادرش م→→ري→→م� ب→→دون پ→→در، از د ^ م→→∂ده→→د، پ→→ي→→ام→→ب→→→ر
^ اث→→ب→→ات م→نص→→ب رس→→ال→ت→ش، آي→ات و خ→→وارق ع→→ادات→∂ از ق→ب→ي→ل س→خ→ن گ→ف→ت→ن در  ن ش→→ده و ب→→را ẃم→→ت→→ك→→و
^ خدا  گ→ه→واره و زن→ده ك→ردن مردهها و...داشته و سرانجام، مصلوب و مقتول نشده بلكه به اراده
ر يعن∂  ẃاز نظر قرآن، اين است كه او مبش ^ ب→ه ع→→ال→م ب→→اال رف→ت→ه اس→ت و ي→ك→∂ از خص→→ايص ممتاز و
→→→→د م→→→→ص→→→→ط→→→→ف→→→→∂�ب→→→→وده اس→→→→ت ك→→→→ه  ẃب→→→→→ش→→→→→ارت ده→→→→→ن→→→→→ده ب→→→→→ه آم→→→→→→دن رس→→→→→ول اهللا اع→→→→ظ→→→→م ح→→→→ض→→→→→رت م→→→→ح→→→→م

م∂فرمايد: 
 Ґقا ґẃد џصẀم ẂمẀكẂيџإل ґاهللا Ẁول Ẁس џر ∂→ґẃ ي→لџ إن ґرائ→ Ẃإس ґﾸџي→ا ب џم→ џي Ẃر џم Ẁن→Ẃاب ∂ џي→س→ ґع џق→ال Ẃإذ џو�
 Ẁه→→→→ Ẁم→→→→ Ẃاس ^ ґد→→→→ Ẃع→→→→џب Ẃن→→→→ ґم ∂→→→→ ґأت→→→→ џول＃ ي→→→→ Ẁس џر→→→→ ґب Ґرا→→→→ ґẃش→→→→џب→→→→ Ẁم џو ґ↕را Ẃو→→→→ￍال→→→→ت џن→→→→ ґم ￍ^ џد→→→→ џي џن→→→→Ẃي→→→→џم→→→→ا ب→→→→ґل

...�؛۱  Ẁدџم Ẃأح
 ^ ^ بن∂اسرائيل!من فرستاده «به ياد آور اين مطلب را كه عيس∂ بن مريم گفت: ا
→→ي→→ت ت→→ورات پ→→ي→→ش از خ→→ودم را ت→→ص→→دي→→ق  ẃش→→م→→ا، در ح→→ال→→∂ ك→→ه ح→→ق ^ خ→→→دا ه→→→س→→→ت→→→م ب→→ه س→→و
م∂كنم و به آمدن رسول∂ بعد از خودم كه نامش احمد است بشارت م∂دهم...». 

كدام عيس∂ مورد قبول مسلمانان است؟ 
^ و رس→→→→الت از ج→→→→→ان→→→→ب خ→→→→→دا  پ→→→→→س م→→→→→ا م→→→→→→س→→→→→ل→→→→→م→→→→→ان→→→→→ان پ→→→→ي→→→→رو ق→→→→رآن، آن ع→→→→ي→→→→س→→→→→اي→→→→∂ را ب→→→→ه پ→→→→ي→→→→ام→→→→ب→→→→ر

ر رسالت حضرت احمد�است.  ẃم∂شناسيم كه مبش
^ و م→س→ي→ح→∂ واق→ع→∂ م→ا ه→س→ت→ي→م ك→ه ب→ش→ارت حضرت مسيح� را تصديق   در واق→ع، ع→→ي→س→و
س او را ك→ه اس→→الم اس→ت  ẃك→→رده و ب→→ه رس→→الت ح→→ض→→رت اح→→م→→د�م→→ع→→ت→→ق→→→د گ→→ش→→ت→→→هاي→→م و دي→ن م→→ق→د
→→→→→ر ب→→→→ودن ح→→→→ض→→→رت م→→→→س→→→ي→→→ح را ت→→→ص→→→→دي→→→ق ن→→→ك→→→رده و رس→→→الت ح→→→ض→→→→رت  ẃپ→→→→ذي→→→→رف→→→→ت→→→→→هاي→→→→→م؛ن→→→→ه آن→→→→ان ك→→→→ه م→→→→ب→→→→→ش

احمد�را نپذيرفتهاند و متديẃن به دين اسالم نشدهاند. 
^ ب→→→→رخ→→→→ورد  اي→→→→→ن ك→→→→→→الم ق→→→→→اط→→→→→ع خ→→→→→→داون→→→→د ح→→→→ك→→→→ي→→→→م را از ق→→→→رآن ك→→→→ري→→→→م→→→→ش ب→→→→→ش→→→→ن→→→→وي→→→→د ك→→→→→ه ن→→→→ح→→→→وه

ص م∂كند:  ẃدر هر زمان مشخ џџ^ مسلمانان را با نصار
                                                        

^ صف،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 ۳۱۹
 

 џو џي→→ل→→ ґم→→اع→→ Ẃإس џو џي→→م→→→ ґراه→→Ẃإب Ẅ∂→→إل џل ґز→→ẂنẀم→→ا ا џن→→ا و→→Ẃي→→џإل џل ґز→→ẂنẀم→→ا ا џو ґاهللا→→ ґا ب→→ￍن→→џوا آم→→→Ẁول→→→Ẁق�
 џ∂→→ ґوتẀم→→ا ا џي→→→س→→→∂ و→→→ ґع џوس→→→∂ و→→→Ẁم џ∂→→→ ґوتẀم→→→ا ا џو ґب→→→اط→→→ Ẃس Ẃاأل џو џوب→→→Ẁق→→→ Ẃع→→→ џي џو џح→→→اق→→→ Ẃإس
� فџإنẂ آمџنẀوا  џونẀمґل ẂسẀم Ẁهџل Ẁن Ẃحџن џو ẂمẀهẂن→ ґد＃ م→ џأح џن→→Ẃي→→џب Ẁق ґẃر→џف→Ẁال ن Ẃم→→ ґه→ ґẃب џر Ẃن→ ґم џوني→ ґب→ￍال→ن

...�؛۱  قاق＃ ґش ∂ґف ẂمẀما هￍإنџوا فￍل џوџت Ẃإن џا وẂو џدџتẂاه ґدџقџف ґهґب ẂمẀتẂنџما آم ґلẂث ґمґب
«ب→→گ→→وي→→ي→→د م→→ا اي→→م→→ان آوردهاي→→→م ب→→→ه خ→→دا و ب→→ه آن→→→چ→→ه ب→→→ه م→ا ن→ازل ش→ده[ق→رآن]و آنچ→→ه ب→ه 
^ پ→→→روردگ→→→ارش→→→ان داده ش→→→ده اس→→→ت.م→→→ا  م→→→وس→→→∂ و ع→→→ي→→→س→→→∂ و پ→→→ي→→→→ام→→→ب→→→ران دي→→→گ→→→→ر از س→→→و
ج→→→داي→→→∂ در م→→→→ي→→→ان آن→→→ه→→→ا ق→→→ائ→→→→ل ن→→→م→→→∂ش→→وي→→م[ه→→م→→→ه را پ→→ي→→ام→→ب→→ران م→→ب→→ع→→وث از ج→→ان→→ب خ→→دا 
م→→∂دان→→ي→→م] و در ب→→راب→→ر ف→→رم→→ان خ→دات→س→لي→→م م→→∂ب→اشي→→م.ح→ال،اگ→ر آن→ه→ا ه→→م ب→→ه آن→چ→ه ش→→م→ا 
→د�را ب→ه ع→ن→وان خ→→ات→→ماالن→→بي→→ا و  ẃاي→→م→→ان آوردهاي→→→د اي→→م→→ان ب→→ي→→اورن→→د[ح→→ض→رت م→ح→م
ق→رآن را ت→ن→ه→ا ك→ت→اب ه→داي→ت در زم→ان ح→ال ب→→ش→ن→اس→ن→د]ه→داي→ت ي→افتهاند[و به صراط 
م→س→ت→قي→→م ح→ق اف→→ت→ادهان→د]و اگ→ر س→رپ→يچ→→∂ ك→→ن→ن→د[و م→→ع→ت→قدات شما را نپذيرند]از حق 

^ مقابل شما قرار گرفتهاند...».   جدا شده و در نقطه
تجليل از حضرت مسيح�يا تكريم از آيين مسيحيẃت؟! 

^ مسلمانان م∂فرمايد:  ^ پايان∂ آيه از باب تقويت روحيه جمله
�؛۲   Ẁيمґل џعẂال Ẁيع ґم ￍالس џوẀه џو Ẁاهللا ẀمẀهџيكґفẂكџي џسџف...�

«...خداوند شرẃ آنها را از شما دفع م∂كند؛او شنوا وداناست». 
^ دفاع از شما  ^ پوشال∂ آنها نهراسيد كه خدا برا ي→ع→ن→∂ ش→→م→ا ح→قẃ را بگوييد، از قدرتها
ك→→→اف→→→∂ اس→→→ت!ب→→→→ن→→→اب→→→راي→→→ن، ايẃ→→→ام م→→ي→→→الد م→→→س→→ي→→ح ك→→→ه م→→∂رس→→د(ب→→ر ف→→رض اي→→→ن ك→→ه از ن→→ظ→→ر ت→→اري→→خ ص→→ح→→ي→→ح 
 ^ ^ ج→ال→ب∂! كه سيما ب→اش→→د)ت→ب→ري→− و ت→ه→ن→ي→ت→∂ ك→ه م→→س→ل→م→ان→ان ب→→ه م→س→ي→حي→→ان م→→∂گ→→وين→→د و ب→رن→ام→→هه→ا
^ توأم با شور و شعف، ارائه م∂دهد، آيا اين، عمالҐ تصديق  ^ اس→→الم→∂ ايران با فيلمها ج→م→ه→ور
 ^ و ت→→أي→→ي→→→د آي→→ي→→ن م→→س→→ي→→ح→→يẃ→→→ت و م→→ش→→روع ن→→ش→→→ان دادن آن ن→→ي→→س→→→ت؟!در ص→ورت→∂ ك→ه م→ا از نظ→→ر اع→تق→→اد
 ^ آي→→ي→→ن م→→س→→ي→→ح→→يẃ→→→ت را پ→→س از ن→→زول ق→→رآن و اع→→→الن خ→→ات→→م→→يẃ→→→ت اس→→→الم، م→→ن→س→وخ م→→∂دان→ي→م و اي→ن ن→دا

                                                        
^ بقره،آيات⅛۱۳و۱۳۷.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۱۳۷.  ۲



 ۳۲Ω
 

آسمان∂ قرآن را به گوش جهانيان م∂رسانيم: 
...�؛۱  ẀمџوẂأق џ∂ ґه ∂ґتￍلґل ^ ґدẂهџي џآنẂرẀقẂا ال џهذ ￍإن�

ح→→ق→→ي→→ق→→ت اي→→→ن ك→→ه اي→ن ق→رآن اس→ت ك→ه ب→→ه راه→∂ ه→داي→→ت م→→∂ك→ن→د ك→→ه م→س→ت→قي→→مت→ري→ن  »
راههاست...». 

...�؛۲  џغџلџب Ẃنџم џو ґهґب ẂمẀك џر ґذẂن Ẁ ґال ẀآنẂرẀقẂا ال џهذ ￍ∂џإل џ∂ ґوحẀا џو...�
«...[بگو]اين قرآن به من وح∂ شده تا شما و تمام كسان∂ را كه اين قرآن به آنها 

م∂رسد انذار كنم[و از مخالفت فرمان خدا بترسانم]...». 
...�؛۳  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

«تنها دين مورد پسند خدا اسالم است...»! 
^ از قرآن.  رات به دست آمده ẃاسالم يعن∂ تسليم شدن در برابر مقر

 џن→→→ ґم ґ↕ џر→→→ ґخ Ẃاآل ∂→→→ ґف џو→→→ Ẁه џو Ẁه→→→Ẃن→→→ ґم џل→→→џب→→→ Ẃق→→→Ẁي Ẃن→→→џل→→→џف Ґي→→→ن→→→ا ґد ґالم→→→ Ẃس Ẃاإل џر→→→Ẃي→→→→ џغ ґغ→→→→џت→→→→Ẃب→→→→ џي Ẃن→→→→џم џ؛℮  �و� џين ґر ґخاسẂال
^ خ→وي→→ش اتẃ→→خ→اذ ك→ن→د، از او پ→ذي→رفت→→ه ن→خ→واه→د  «ك→→س→→∂ ك→→→ه غ→→→ي→→ر از اس→→→الم آي→→ي→ن→∂ ب→را

شد و او در آخرت از زيانكاران است». 
→→ه داش→→→ت ك→→ه ج→→→ش→→ن مي→→الد ح→ض→رت م→س→ي→ح� گ→رف→ت→ن و ت→ب→ري→→− و  ẃب→→ه اي→→ن ن→→ك→→ت→→→ه ب→→→اي→→→د ت→→وج
ت→ه→ن→ي→ت ب→→ه م→س→ي→ح→ي→ان گ→ف→ت→ن،ت→ك→ري→م و ت→جليل از حضرت مسيح� نيست بلكه تجليل و تكريم 
از آي→→→ي→→→ن م→→→س→→→ي→→→ح→→يẃ→→→ت اس→→→ت ك→→ه خ→→ود ح→→ض→→رت م→→سي→→ح�از اي→→→ن آي→→ي→→ن م→→ن→→س→→وخ، ب→→ي→→زار و ن→→→س→→ب→→ت ب→→→ه 
ر بودن او را نسبت به  ẃاز او خ→شم→→گ→ي→ن اس→→ت؛زي→را م→ن→ص→ب رس→الت ال→ه→∂ او و م→ب→ش ^ عي→→ان پ→ي→رو ẃم→د
^ ح→ض→رت  رس→→الت پ→→ي→→ام→→ب→→ر خ→→ات→→م�ن→→پ→→→ذي→→رف→→ت→→هان→د!از اي→ن رو م→→∂ت→وان→ي→م ب→گ→وي→ي→م ه→→ماك→ن→ون ن→دا
ع→اي→∂ و ه→م→چ→ن→ي→ن ب→ه م→→س→ل→م→ان→ان ن→→ادان بل→→ن→د اس→ت  ẃم→س→ي→ح� از ع→ال→→م م→عن→→ا، خط→→اب ب→ه م→س→ي→حي→→ان اد

كه: 
                                                        

^ اسراء،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ انعام،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲

^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۳
 . ۸Ｑ＾ـ همان،آيه ℮



 ۳۲۱
 

 Ẃم→→Ẁت→→Ẃأن џو ￍق→→ џح→→Ẃال џون→→ Ẁم→→Ẁت→→Ẃك→→џت џو ґل→→ ґب→→اط→→Ẃال→→ ґب ￍق→→ џح→→Ẃال џون→→ Ẁس→→ ґب→→Ẃل→→џت џم→→ґل ґت→→→اب→→→ ґك→→→Ẃال џل→→→ Ẃي→→→ا أه�
�؛۱   џونẀمџل Ẃعџت

^ آگ→اهان از حقايق كتب آسمان∂! چرا حقẃ و باطل را با هم مخلوط م∂كنيد و  «ا
م→→→ش→→→ت→→→ب→→→→ه م→→→→∂س→→→ازي→→→د[ت→→→→ا دي→→→گ→→→ران ن→→→ف→→→ه→→→م→→→ن→→→د و گ→→→م→→→راه ش→→→ون→→→د]چ→→→را ح→→→قẃ و ح→→→ق→→ي→→ق→→ت را 
مكتوم� م∂داريد در حال∂ كه م∂دانيد[و كامالҐ حقẃ و باطل را م∂شناسيد]». 

آيا اين روش، خيانت به ديانت نيست؟! 
^ ت→ل→وي→زي→ون  ^ اس→→→الم→→∂!چ→→را ك→→ل→→→ي→→س→→ا و م→→س→→ج→→→د را در ص→→ف→→ح→→→ه ^ ج→→م→→ه→→ور ^ م→→→دي→→ران س→→ي→→→م→→ا ا
^ ن→→→ش→→→→ان م→→→→∂ده→→→→ي→→→د ك→→→ه م→→→ردم چ→→→ن→→→ي→→→→ن گ→→→→م→→→ان ك→→→ن→→→→ن→→→د ك→→→ه ه→→→ر دو ج→→→ا، م→→ع→→→ب→→د اس→→→ت؛ ي→→ك→→∂ م→→ع→→ب→→د  ط→→→ور
^ م→→ع→→ب→→→د م→→س→→ل→→→م→→ان→→→ان!گ→→روه→→→∂ در ك→→ل→→ي→→س→→ا خ→دا را عب→→ادت م→∂كن→→ن→د و گ→روه→→∂ در  ^Ẅ و دي→→گ→→ر ن→→ص→→ار
م→→→س→→→ج→→→د!ه→→→ر دو گ→→→روه در راه ح→→→→ق ح→→→رك→→→ت م→→→→∂ك→→→ن→→→→ن→→→د و رو ب→→→ه خ→→→→دا م→→→→∂رون→→→د!آي→→→ا اي→→→ن خ→→ي→→→ان→→ت در 
^ راه دي→ان→ت ن→→ي→س→ت؟ ه→م خ→ي→ان→→ت ب→ه م→س→ي→حي→→ان اس→ت و آن→ه→ا را در گ→م→راه→∂ ن→گه داشتن و از  ارائ→→ه
ب→→→ازداش→→ت→→ن اس→→ت و ه→→م خ→→ي→→→ان→→ت ب→→ه ن→→س→→ل ج→→وان و ن→→→اآگ→→اه از م→→س→→ل→→م→→→ان→ان اس→ت ك→→ه   ẃش→→ن→→اخ→→→ت راه ح→→ق
م→س→ي→حيẃت و اسالم را دو راه همگون از دين حق م∂پندارند!چنان كه نظير همين شبههافكن∂ را 
^ ارائ→→ه م→→→∂ده→→→ن→→د ك→ه ب→→∂خ→→ب→ران گ→م→ان  در م→→ورد ش→→→ي→→ع→→ه و س→→نẃ→→∂ داري→→م!!آن→→ج→→ا ه→→م ب→→رن→→ام→→هه→→→ا را ط→→ور
م→∂ك→ن→ن→د ت→ش→يẃ→→ع و ت→س→نẃ→→ن، دو مذهب حق از دين اسالم است و هر دو، حركت در مسير حق .در 
 ^ ح→→→ال→→→→∂ ك→→→→ه چ→→→ن→→→ي→→→ن ن→→→ي→→→→س→→→ت و در واق→→→ع، دو م→→→س→→→ي→→→ر ج→→→دا از ي→→ك→→→دي→→گ→→رن→→د؛ي→→ك→→∂ ح→→→ق اس→→ت و دي→→گ→→→ر
ب→→→اط→→→ل!دي→→→→ن ح→→→ق آن دي→→→ن→→→→∂ اس→→ت ك→→ه از م→→ك→→ت→→→ب اه→→ل ب→→ي→→→ت رس→→ول�اخ→→ذ ش→→ده ب→→اش→→→د و غ→→ي→→ر آن 

باطل است و نجاتبخش انسان نخواهد بود! 
آيا خدا كس∂ را گمراه م∂كند؟! 

^ مورد بحث:  ^ آيه حال بر م∂گرديم به توضيح دنباله
�؛  ґهґẃ ب џر Ẃن ґم ẁ↨џآي ґهẂيџل џع џل ґزẂنẀال ا Ẃوџوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال ẀولẀقџي џو�

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۷۱.  ـ سوره ۱

� مكتوم: پوشيده و پنهان. 



 ۳۲۲
 

^ ع→→ق→→ل خ→→ود ن→→→ه→ادهان→د و نم→→∂خ→واه→→ن→د از  م→→ردم→→∂ ك→→ه راه ك→→ف→→ر پ→→ي→→→ش گ→→رف→→ت→→ه و س→→رپ→→وش رو
ن→→وران→→يẃ→→ت ق→→رآن ك→ه ب→زرگت→ري→ن آي→ات ال→ه→∂ اس→ت ب→ه→ره ب→رگ→ي→رن→د، م→∂گ→وين→→د چ→را آي→→ت→∂ از ج→ان→ب 

خدايش به او نازل نم∂شود؟! 
→→ر اس→→ت و پ→→وش→→ان→→دن.آدم ك→→اف→→ر،  Ẃت→→ џس ^ →→ر ب→→ه م→→ع→→ن→→→ا Ẃف→→ џر و ي→→→ا ك→→ Ẃف→→ Ẁاز «ك→→→ف→→ر» اس→→ت.ك ẃك→→→اف→→→ر م→→→ش→→→ت→→→ق
^ عقل خويش افكنده و آن را از ديدن طلعت نوران∂  ^ ض→خ→يم از لجاج و عناد بر چهره پ→ردها
^ ب→ه→ان→→هج→وي→→∂، دنب→→ال آي→→ت و ن→ش→ان رس→الت م→∂گ→ردد و م→∂گويد،  ق→رآن م→ح→روم س→اخ→ت→ه و از رو
^ خ→دا ب→ه او ن→ازل ن→→ش→ده اس→ت! و لذا خدا م∂فرمايد: اين كفر و ب∂ايمان∂ مردم  چ→را آي→ت→∂ از س→و
^ اي→→→ن اس→→→→ت ك→→→→ه خ→→→دا گ→→→م→→→راه→→→ش→→→→ان ك→→→رده و ن→→→خ→→→واس→→ت→→ه  ن→→→ه ب→→→→ه خ→→→اط→→→ر ك→→→م→→→ب→→→ود آي→→→ت اس→→→ت ب→→→ل→→→ك→→→ه ب→→→را

هدايت شوند! 
�؛  Ẁشاءџي Ẃنџم ل ґضẀي џاهللا ￍإن ẂلẀق�

«بگو خداوند كس∂ را كه بخواهد گمراهش م∂كند». 
ـ ب→اره→ا گف→→ت→ه  راҐ در ق→رآن آم→ده اس→ت  ẃـ ك→→ه م→ك→ر ض→→الل و گ→م→راه ك→ردن خ→→دا  ґا ^ ẃ→→→ه م→س→أل→→ه ال→→ب→→ت
^ خ→→ود ان→→→س→→ان اس→→ت ك→→ه ب→→ا س→→وء اخ→→ت→→→ي→→ار  ش→→→ده ك→→→→ه م→→→ق→→→ص→→ود از آن، ان→→ت→→خ→→→اب راه ان→→ح→→راف→→∂ از ن→→→اح→→ي→→→ه
خ→وي→ش، از ص→راط مس→→ت→ق→ي→م ح→→ق، م→ن→ح→رف م→∂ش→ود و گ→م→راه م→→∂گ→ردد.در اين صورت است كه 
 ^ چ→ون ب→ا اخت→→ي→ار خ→ود ب→ه راه ك→ج اف→→ت→اده اس→ت، م→→∂گ→وي→ي→م، انس→→ان گ→م→راه شده است و چون نيرو
اخ→→→ت→→→→ي→→→ار و ان→→→ت→→→→خ→→→اب و گ→→→زي→→→ن→→→ش را خ→→→دا ب→→→ه ان→→→س→→→→ان داده اس→→→ت، م→→→∂گ→→→وي→→→ي→→→م، خ→→→دا گ→→م→→راه→→ش ك→→رده 

ق م∂يابد:  ẃخواست انسان تحق ^ است.در واقع خواست خدا در افعال انسان از مجرا
...�؛۱   Ẁاهللا џشاءџي Ẃأن ẃإال џن Ẁشاؤџما ت џو�

^ را نم∂خواهيد، مگر اين كه خدا بخواهد...».  «شما چيز
→→ق ن→→م→→→∂ي→→→اب→→د و  ẃت ت→→ح→→ق→→→ẃق ن→→→گ→→→ي→→→رد، در ش→→→م→→ا خ→→واس→→→ت و م→→ش→→ي→→→ ẃت خ→→→دا ت→→→→ع→→→ل→→→→ẃت→→→ا خ→→→واس→→→ت و م→→→ش→→→ي
خ→→واس→→ت و م→ش→يẃ→ت خ→→دا، هم→→ان دادن ق→درت اخ→تي→→ار و انت→→خ→اب و گ→زي→ن→ش اس→ت ك→→ه ب→→ه ش→م→ا داده 
^ خ→→وي→→ش، ان→→ت→خ→اب راه ك→ج و ي→ا راه راس→ت ب→نم→→اي→→ي→د چ→ن→ان ك→ه ف→رم→وده  اس→→ت و م→→→∂ت→→وان→→→ي→→د ب→→ا اراده

است: 
                                                        

 .۳Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۳۲۳
 

راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۱   ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�
«م→→ا راه [ني→→ل ب→ه س→ع→ادت اب→د＾] را ب→→ه ان→س→ان ن→ش→ان دادي→→م [ح→ال اي→→ن خ→ود ان→س→ان اس→ت 
ك→→ه] م→→→∂ت→→وان→→د ش→→اك→→ر ب→اش→د [و ب→→ه ب→ه→ش→ت ج→اودان ب→رود] و م→→∂ت→وان→د ك→اف→ر ب→اش→د [و 

سر از جهنẃم سوزان درآورد]». 
هتґداء و راهپذير＾، كار انسان است.  ґا ا ẃهدايت و راهنماي∂، كار خداست ام 

�؛۲   ẂمẀواهẂقџت ẂمẀآتاه џو Ґ^ هẀمẂ هẀد џا زادẂو џدџتẂاه џين ґذￍال џو�
^ ش→ون→د،خدا ب→ر ه→داي→ت→ش→ان م∂افزايد و  «آن→ان ك→ه ه→داي→ت خ→دا را ب→پ→ذي→رن→د و م→ه→ت→د

^ از تقوا به آنها عنايت م∂كند».  ^ عال∂تر مرتبه
^ خداوند متعال هدايت م∂شوند؟  چه كسان∂ به سو

^ مورد بحث هم م∂فرمايد:  در آيه
�؛  џأناب Ẃنџم ґهẂيџإل ^ ґدẂهџي џو�

^ خدا را پيش بگيرد، خدا  ^ ب→ر گ→ردد و راه ان→اب→ه و گ→راي→ش به سو ه→ر ك→س ك→ه از ك→ج→رو
ا انابه كنندگان  ẃپيش پايش م∂گذارد.ام ^ ^ خودش هدايت م∂كند و راه روشنتر او را به سو

^ خدا كيانند؟  به سو
�؛  ґاهللا ґرẂكґذґب ẂمẀهẀوبẀلẀق نґئџمẂطџت џوا وẀنџآم џين ґذￍال�

«آنه→→ا ك→س→ان→∂ ه→س→ت→ن→د ك→ه اي→م→ان م→→∂آورن→د و ق→→ل→ب→ش→ان ب→→ه ي→اد خ→دا ط→م→أن→→ي→نه و آرامش 
م∂يابد». 

�؛  ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب�
→→→→ه! ك→→→→ه ب→→→→ا ي→→→→اد خ→→→→دا دله→→→→→ا آرام م→→→→→∂گ→→→→ي→→→→رد و از ه→→→→رگ→→→→ون→→→→ه دغ→→→دغ→→→ه و اض→→→ط→→→راب  ẃت→→→→وج

محفوظ م∂ماند! 
�؛  نẀ مџآب＃ Ẃس Ẁح џو ẂمẀهџل Ẅ∂وبẀط ґات ґ▲ا ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍال�

^ ش→→اي→→س→→ت→→→ه ان→→ج→→ام دادن→→د، ط→→وب→→∂Ẅ و پ→→اك→ي→زهت→ري→ن  «آن→→ان ك→→ه اي→→م→→ان آوردن→→د و ك→→اره→→ا
                                                        

ـ همان،آيه＾۳.  ۱
د،آيه＾۱۷.  ẃمحم ^ ـ سوره ۲



 ۳۲℮
 

زندگ∂ و بازگشت نيكو از آنґ آنهاست». 
→→نґ→→ي→→ب�  Ẁاز آي→→→→ات ش→→ري→→ف→→ه، اس→→ت→→ف→→→اده م→→→∂ش→→ود ك→→ه ه→→→داي→→→ت خ→→دا ن→→→ص→→ي→→ب ك→→س→→→ان→→∂ م→→→∂ش→→ود ك→→→ه م

باشند. 
�؛  џأناب Ẃنџم ґهẂيџإل ^ ґدẂهџي џو�

^ منيب:  و انسانها
�؛  ґاهللا ґرẂكґذґب ẂمẀهẀوبẀلẀق نґئџمẂطџت џوا وẀنџآم џين ґذￍال�

^ آن→→ه→ا اس→ت→ق→رار ي→→اف→ته و  «آنه→اي→∂ ه→س→تن→→د ك→→ه اي→م→ان آورده و ذك→→ر خ→دا در قل→→به→ا
طمأنينه و آرامش∂ خاصẃ ايجاد نموده است». 

^ ي→→اد  ك→→رẀ اهللا� و ف→→راگ→→ي→ر ґاس→→ت �ذ ^ ^ اص→→ل→→→∂ در ت→→ح→→ص→→ي→→ل س→→ع→→→ادت اب→→→د آر＾، آن→→چ→→ه م→→→اي→→→ه
خ→→→دا ق→→→ل→→→ب آدم→→→∂ را اس→→→ت و ح→→→اك→→→م→→→يẃ→→→→ت خ→→→دا در ت→→→→م→→→ام اب→→→ع→→→→اد و ش→→→ؤون زن→→→دگ→→→∂ ان→→س→→→ان از اف→→ك→→ار و 

ه قلب به خدا، همان است كه م∂فرمايد:   ẃاخالق و اعمال! و اثر اين ذكر و توج
�؛  ґحاتґال ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍال�

كسان∂ كه ايمان آورده و عمل شايسته انجام م∂دهند و نتيجه همين م∂شود كه: 
�؛  نẀ مџآب＃ Ẃس Ẁح џو ẂمẀهџل џﾼوẀط�

«پاكيزهترين زندگ∂ و بازگشت نيكو نصيب آنان خواهد شد». 
دليل اصل∂ اين همه اضطراب! 

^ تلخ و دردآور داريم  ب→ن→اب→راي→ن، اگ→ر م→ا در زن→دگ→∂ خ→ود، اي→→ن همه اضطراب و نگران∂ها
^ همين است كه �ذكراهللا� حاكم  ^ خ→ود ن→ي→ز اح→ساس نورانيẃت∂ نم∂كنيم، برا و از اعم→→ال ع→→ب→اد
^ و غ→→م  ^ اك→→ث→→ر م→→ا دگ→→رگ→→ون→→∂ اي→→ج→→→اد م→→→∂ك→→ن→→د و ش→→اد ^ م→→→ا ن→→م→→→∂ب→→اش→→→د.آن→→چ→→→ه در دله→→→ا ب→→→ر ق→→→ل→→→→به→→→→ا

^ است.  ẃنفسان∂ و نفع و زيان ماد ^ هوا џم∂آفريند ا
↕�؛۱  џر ґخ Ẃاآل џون Ẁر џذџت џو �↨џل ґعاجẂال џونب ґحẀت Ẃلџب ẃالџك�

^ دنيا بسته و آخرت را فراموش كردهايد»!!  «دل به نقدينه
                                                        

^ خدا.  � منيب: بازگشت كننده به سو
^ قيام↨،آيات۲Ωو۲۱.  ـ سوره ۱



 ۳۲Ｑ
 

...�؛۱  Ẁاهللا Ẁهￍل џأض џو Ẁواهџه Ẁهџإله џذ џخￍات ґنџم џتẂأيџرџأ ف�
^ ن→→ف→→→س خ→→ود را م→→→ع→→ب→→ود م→→ط→→→اع خ→→وي→→ش اتẃ→→خ→→→اذ ك→→رده و خ→→دا ه→→→م ب→→ه  ^ آن را ك→→ه ه→→وا آي→→→ا دي→→دها
^ ب→ه خ→ود ره→→ا ك→رده اس→ت و نتيجتاҐ مẀهر بر  ^Ẅ پ→رس→ت→∂] او را در راه ض→→اللت و ك→ج→رو [ك→يف→→ر اي→→ن ه→و
گ→وش و ق→ل→ب→ش نه→→اده و پ→رده مق→→اب→ل چ→ش→م→ش افك→→ن→ده اس→→ت و ق→ه→راҐ اي→→نچ→ن→ي→ن آدم∂ نه جمال∂ از 

^ در∑ م∂كند.  ^ از حقايق معنو ^ از حق م∂شنود و نه چيز حق م∂بيند و نه نغمها
،حاكميẃت ياد خدا بر دل  ẃسوغات حج

→ق �ذك→ر اهللا� اس→ت چ→ن→ان  ẃر در ت→ح→ق→ẃ ، ي→ك→∂ از ع→وام→→ل بس→→ي→ار م→ؤث ẃاس→→ت و ح→ج ẃام ح→ج→→ ẃام،اي→→ ẃاي
كه خدا فرموده است: 

...�؛۲   џوا اهللا ẀرẀك Ẃاذџف ẂمẀكџك ґناسџم ẂمẀتẂي џضџإذا قџف�
پ→س از ان→ج→ام م→ن→اس→كت→→ان ياد خدا را در دلها مستقرẃ سازيد و با قلب∂ سرشار از ياد خدا به 
^ ب→سي→→ار ب→زرگ ال→ه→∂ را در ع→م→ق ج→→انت→→ان ن→→گ→ه  اوط→→ان→→ت→→→ان ب→→از گ→→ردي→→د و ت→→→ا آخ→→ر ع→→م→→رت→→ان اي→→→ن ه→→→دي→→ه

داريد.امام صادق�م∂فرمايند: 
ل＃  ґشاغ ґẃلẀن ك ґم џ−ґم Ẃزџع ґلẂبџن ق ґم ￍل џج џو ￍز→ џع ґه→ẃل ґل џ−џل→ب→џق Ẃد ґẃر џج→џف ￍج џح→Ẃال џت Ẃد џرџذا اґا)
 џو џي→ن→ ґوقẀخل→ џم→Ẃال ґ↨ џه→ џج Ẃن ґم џ−Ẁم џزẂل→џوق＃ تẀق→ Ẁن ح→ ґم Ẃج Ẁر Ẃاخ џب＃ و→→ ґح→→اج ґẃل→→Ẁك ґب→→ Ẃج→→ џح џو

)؛۳  џوع Ẁج و الر Ẁج Ẃرџال ي Ẃنџم џدادẂعґت Ẃاس ￍد ґعџت Ẃاس
→→ه ب→→ه خ→→دا  ẃگ→→رف→→ت→→∂،اب→→ت→→دا ق→→ل→→ب خ→→ود را از ه→→رچ→→ه ك→→ه از ت→→وج ẃوق→→→ت→→→∂ ت→→→ص→→م→→ي→→→م ب→→→ر ح→→ج»
^ ادا بنما و آن چنان  بازت م∂دارد تخليه كن و حقوق∂ از مردم كه به گردن دار

آماده باش كه گوي∂ از اين سفر باز نخواه∂ گشت».  
^ فراوان داشت و موجبات رفاه اينگونه  زم→ان س→→اب→ق ك→ه س→ف→ر ب→→ه ام→→اكن دور، دشوار＾ها
ك→→ه اك→→ن→→ون ه→→س→→ت ف→→راه→→م ن→→م→→→∂ش→→د، ط→→ب→→→ع→→اҐ ك→→س→∂ ك→→ه ب→ه ق→→ص→د ح→جẃ از خ→ان→ه ب→ي→رون م→→∂رف→ت، ن→وع→∂ 
→→→ات چ→→→ن→→د روزه و ب→→ل→→→ك→→ه  ẃل م→→→ش→→ق→→ ẃق→→→ات در ق→→ل→→ب→→→ش پ→→→ي→→دا م→→→∂ش→→→د و ت→→ح→→م→→→ ẃاز ت→→→→م→→→ام م→→→ت→→→→ع→→→ل ^ ع ق→→→ه→→→ر ان→→→ق→→→ط→→→→ا

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
 .۲ΩΩ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
ريع↨،باب۲۱.  ẃـ مصباح الش ۳



 ۳۲⅛
 

^ دل دادن به خدا آماده م∂ساخت  ^ راه نيز از دلبستگ∂ها م∂كاست و او را برا چ→ن→دي→→ن ماهه
→→∂ ب→ه دس→→ت  ẃخ→→ود، صف→→ا و ل→ط→اف→→ت روح→∂ خ→اص ẃم ب→→رس→→د، در ح→→→د ẃه و زي→→ارت ب→→→ي→→ت م→→ح→→ر→→ ẃو ت→→ا ب→→ه م→→ك
→ا اك→ن→ون ك→ه راهه→ا ن→زدي→→− ش→ده و م→وج→ب→ات رف→اه در س→ف→ر از ه→ر ج→ه→ت فراهم گشته  ẃآورده ب→ود؛ام
اس→ت، آق→ا ي→ا خ→ان→→م ع→ازم ح→جẃ پ→س از چن→→د س→اعت نشستن در هواپيما و پذيراي∂ مناسب، خود را 
→ه م→→∂بي→→ن→د و از ح→ي→ث غ→→ذا و م→س→ك→ن هم پذيراي∂ كامل م∂شود و با همان دلبستگ∂ها كه  ẃدر م→ك
ل زحمت و انقطاع  ẃي→− م→→∂گ→→وي→→د و ب→دون هي→→چگ→ونه تحم→→ẃ ل→لẃ→→ه→مẃ ل→ب ẃي→→− ا ^ دارد،ل→ب ب→ه ش→ؤون دن→ي→و
^ از ذك→ر خ→→دا ن→م∂برد و  از دن→ي→ا و پ→ي→وس→ت→گ→∂ ب→ه خ→دا، ب→ه خ→ان→→ه ب→ر م→→∂گ→ردد؛ در ن→ت→ي→ج→ه ه→ي→چ ب→ه→رها

^ نم∂بندد!  طرف∂ از موجبات سعادت اخرو
اجدين�  ẃدالسẃمقبول از نگاه امام سي ẃحج

^ كه از سفر حجẃ برگشته بود پرسيد: آيا ميقات رفت∂  →→اج→→دي→ن�از آن م→رد ẃدال→س→ẃام→ام س→ي
ẃ→→ي→− گ→فت→→∂؟گف→→ت: ب→ل→ه.فرمود:  ^ و ل→ب ^ اح→رام پ→وشي→→د و آن→→ج→ا از ل→→ب→اس خ→ود ب→ي→رون آم→ده و ج→ام→→ه
^ آن ك→→ارت اي→→ن اس→→ت ك→→ه م→→ن آم→دهام از ل→ب→اس م→ع→صي→→ت  ^ ك→→ه م→→→ع→→ن→→ا ^ و ف→→ه→→م→→ي→→→د آي→→→ا ف→→ك→→ر ك→→رد
ẃ→→ي→− ب→گ→وي→م؟گ→→ف→ت: ن→→ه،اي→ن  ب→→ي→→رون ب→ي→اي→م و ل→→ب→اس ط→اع→ت ب→پ→وش→م و ب→→ه ن→→دا و دع→→وت خ→دا ج→واب ل→ب
ه داشت∂  ẃالس→→ود، توج م→ط→ل→ب ب→→ه ف→ك→رم ن→رس→ي→د!فرم→ود: آي→ا هن→→گ→ام ط→واف ب→→ي→ت و مصافحه� با حجرا
^ و ب→ا او م→→ص→اف→ح→ه  →→اره گ→→ري→→خ→→ت→→ه و خ→ود را ب→ه پ→ن→اه خ→→دا افك→→ن→دها ẃش→→→→ي→→→ط→→→ان و ن→→ف→→→س ام ك→→ه از م→→ك→→ائ→→د� 
→→ه را ن→→داش→→ت→→م.ف→→رم→→ود: آي→ا در س→ع→∂ ب→ي→ن ص→ف→ا و م→روه اي→ن ن→يẃ→ت در ت→→و  ẃك→→ردها＾؟گ→→ف→→ت: ن→→→ه،اي→→→ن ت→→وج
 ^ ب→ود ك→ه بي→→ن خ→وف و رج→→ا و ب→ي→م و ام→ي→د نس→→ب→ت ب→→ه قبول اعمال خود در پيشگاه خدا قرار گرفتها
و نم→→∂دان→∂ ك→ه م→ق→ب→ول ي→ا م→ردود درگ→اه خ→واه→→∂ ش→→د؟گفت: نه،اين نيẃت در من نبود.خالصه! هر 
چ→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→ام�از او راج→→→→→→→→→ع ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→ع→→→→→→→→→ان→→→→→→→→→∂ و اس→→→→→→→→→رار اع→→→→→→→→→م→→→→→→→→→→ال ح→→→→→→→→→جẃ م→→→→→→→→→→∂پ→→→→→→→→→رس→→→→→→→→ي→→→→→→→→د، او م→→→→→→→→→∂گ→→→→→→→→→ف→→→→→→→→ت: ن→→→→→→→→ه 
ـ ك→ه س→→ازن→ده و م→ق→ب→ول درگ→اه   ∂→→ ẃه ن→→ب→→ودم.ام→→ام�ف→رمود:پ→س ت→و در واق→ع،ح→ج→→→ ẃن→→م→→∂دان→→س→→ت→→م،م→→ت→→وج

ـ انجام ندادها＾!  خدا باشد 
^ نيز اين مضمون را به نظم آورده است و م∂گويد:  حكيم ناصرخسرو علو

                                                        
� مصافحه: دست در دست هم دادن. 

� مكائد: حيلهگر＾ها. 



 ۳۲۷
 

ـ→→→→→ظ→→→→ي→→→→م�  ـ→→→→ع→→→→ ـ→→→→→ا ت→→→→ ـ→→→→→→اج→→→→→ـ→→→→→ي→→→→→ان آم→→→→→دن→→→→ـ→→→→د ب→→→→ ^ رح→→→→ي→→→→م � ح→→→→→ ش→→→→→اك→→→→→ـ→→→→→ر از رح→→→→→ـ→→→→→م→→→→ت خ→→→→→دا
ـ→→→→→→ل→→→→→ه ب→→→→→ـ→→→→→ود�  دوس→→→→ت→→→→ـ→→→→∂ م→→→→خ→→→→ل→→→→ص و ع→→→→زي→→→→ز و ك→→→ري→→→م� م→→→→→→ـ→→→→→→رم→→→→→ـ→→→→→را در م→→→→→ـ→→→→→ي→→→→→ـ→→→→→ان ق→→→→→→ـ→→→→→اف→→→→→
→→→→→ت→→→→→∂�  Ẃسџچ→→→→→ون ر ^ ز اي→→→→ن س→→→→ف→→→→ر ك→→→→ردن ب→→→ه رن→→→ـ→→→ج و ب→→→ه ب→→→ي→→→م� گ→→→→→→ف→→→→→ت→→→→→م او را ب→→→→→→ـ→→→→→گ→→→→→ـ→→→→→و
^ ان→→در آن ح→→ري→→مґ ك→→ري→→م� چ→→→→→→ون ه→→→→→م→→→→→→∂ خ→→→→→→واس→→→→→ت→→→→→∂ گ→→→→→رف→→→→→ت اح→→→→→رام�  چ→→→ه ن→→يẃ→→ت ك→→رد
Ẁ→→→→→→د＾�  ـ→→→→→ادون ك→→→→ـ→→→→ردگ→→→→ار ك→→→→→ري→→→→م� ج→→→→→→م→→→→→→ل→→→→→→ه ب→→→→→→ر خ→→→→→→ود ح→→→→→→ـ→→→→→→رام ك→→→→→→رده ب ه→→→→→ـ→→→→→ر چ→→→→ـ→→→→ه م→→→→
ẃ→→→→ي→→→−�  ^ ل→→→ب از س→→→→→ـ→→→→→ر ع→→→→→ـ→→→→ل→→→→ـ→→→→م و از س→→→→ـ→→→→ر ت→→→→ع→→→→ـ→→→→ظ→→→→ـ→→→→ي→→→→م� گ→→→ف→→→ت ن→→→ـ→→→∂،گ→→→ف→→→ت→→→ـ→→→م→→→ش زد
^ ح→→→→→→→→قẃ و ج→→→→→→→واب�  ^ ن→→→→→→→→→دا ـ→→→→ن→→→→→ان ك→→→→ه داد ك→→→→ل→→→→ي→→→م� م→→→→→→→→∂ ش→→→→→→→→ن→→→→→→→→ي→→→→→→→→د ^ آن چ→→→→ ب→→→→ـ→→→→ازداد

ẃي− تو، در واقع اجابت آن دعوت است؟  ^ كه خدا دعوتت كرده و اين لب فهميد
م→→→→→→ـ→→→→→→ن ن→→→→→→دان→→→→→→س→→→→→→ت→→→→→→→هام ص→→→→→→ح→→→→→ي→→→→→ح و س→→→→→ق→→→→→ي→→→→→م� گ→→ف→→ت از اي→→ن ب→→→اب ه→→ر چ→→ـ→→ه گ→→ف→→ت→→∂ ت→و� 
 � ẃح→→→ج ^ ^ دوس→→→ت پ→→→→س ن→→→ك→→→رد ـ→→→→→→و، م→→→→→ق→→→→→ي→→→→م� گ→→→ف→→→ت→→→م ا ـ→→→→→ح→→→→→ ـ→→→→→→ق→→→→→ام م→→→→→ ^ در م→→→→→ ن→→→→→ش→→→→→→ـ→→→→→د  
ـ→→→→ده ب→→→→ــ→→→از�  →→→→ه دي→→→ـ→→→ده آم→→→ـ ẃـ→→→→→→ه خ→→→→→ري→→→→→ـ→→→→→ده ب→→→→→ه س→→→→→ي→→→→→م� رف→→→→ـ→→→→ت→→→→ـ→→→ه و م→→→ـ→→→ك م→→→→→→ح→→→→→→ـ→→→→→→ن→→→→→→ت ب→→→→→→ادي→→→→→

^ م→ا ذك→ر  پ→→ول داده و رن→→ج ب→ي→اب→→ان خ→ري→→ده و آم→ده اس→ت!غ→رض اص→ل→∂ از تم→→ام اع→→م→ال عب→→اد
^ ما اميرالمؤمنين�فرموده است:  خداست و موال

 ґاهللا Ẁك→ر ґذ џ−ґذل Ẃن ґم Ẁل→ џض→Ẃفџا џو ґ↨џي→ب→ ґص→ Ẁم Ẃال џد→→Ẃن→→ ґع ￍل→→ џج џو ￍز→→ џع ґاهللا Ẁر→→Ẃك ґذ ґران→→Ẃك ґذ Ẁر→→Ẃكґ ẃل→→ذџا)
اҐ)؛۱  џز ґحاج ẀونẀكџيџف џ−Ẃيџل џع Ẁاهللا џم ￍر џما ح џدẂن ґع

ذك→→ر، دو گ→→ون→→ه اس→→ت؛ذك→→ر خ→→دا ب→→ه ه→→→ن→→گ→→ام م→→ص→→ي→→ب→→→ت[ك→→→ه ج→→زع ن→→→ك→→ن→∂ و راض→→∂ ب→ه  »
^ كه خدا آن را  ^ خدا باش∂]و برتر از آن، ذكر خدا هنگام پيش آمدن كار ق→ضا

بر تو حرام كرده است و ياد خدا مانع انجام آن گردد»! 
^ ما به موعظه  نياز شديد همه

در ه→→→م→→→→ه ج→→→ا و در ه→→→م→→→ه ح→→→ال، آدم→→→∂ ب→→→اي→→د ي→→اد خ→→→دا ك→→رده و ام→→ر و ن→→ه→→∂ خ→→دا را در اف→→ك→→→ار و 
اخ→→→→الق و اع→→→→م→→→الش رع→→→→اي→→→ت ن→→→م→→→اي→→→د.دل وق→→→ت→→→∂ خ→→→داي→→∂ ش→→→د،ت→→→م→→ام اع→→→ض→→ا و ج→→وارح ان→→س→→ان خ→→داي→→∂ 
م→∂ش→ود!چ→ش→م ن→گ→اه نم→→∂ك→→ن→د م→گ→ر ب→→ه ج→اي→→∂ ك→ه خدا اجازه م∂دهد!گوش نم∂شنود مگر صدا 

                                                        
ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾℮۸℮(ذكر).  ۱
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رات  ẃت از مقرẃنم∂كند، مگر به تبعي ^ و س→خ→ن→∂ را ك→ه خ→→دا رض→ا م→→∂ده→د!اق→→دام ب→ه ك→→س→ب و كار
خ→دا ب→اش→د!ه→ر كه با او معاشرت كند از ديدن رفتار و گفتارش م∂فهمد كه او ي− انسان اله∂ 
اس→→ت.در اي→→ن ف→→→ض→→ا اگ→→ر ش→→→ب ب→→اش→→د و چ→→راغ، روش→→ن، ره→→گ→ذران از روش→ن→اي→→∂ پ→ن→ج→رهه→ا م→→∂ف→ه→م→ن→د 
ك→ه در داخ→ل اي→ن ف→→ض→ا چ→راغ→∂ روش→ن اس→→ت. اع→→ضا و جوارح ما هم پنجرههاي∂ هستند كه وضع 

^ جان و قلب ما را نشان م∂دهند و نوران∂ يا ظلمان∂ بودن جان ما را فاش م∂سازند.  فضا
^ ق→ل→ب م→→ا  م→→ا ب→→→اي→→د اق→→رار ب→→ه اي→ن ن→ق→يص→→ه داش→→ت→ه ب→اش→ي→م ك→ه چ→راغ روش→نگ→→ر �ذك→راهللا� در ف→ض→ا
^ اعضا و جوارح ما  آن چ→ن→ان ك→ه الزم اس→ت؛روش→ن ن→ش→ده اس→ت! و ل→→ذا آث→ار ن→ور آن از پ→نجرهها
^ ما  ＾؛ دلها ẃدنيا و زندگ∂ ماد ^ ن→م→اي→ان ن→م∂باشد و اين از آن جهت است كه مظاهر فريبنده
^ نسيان برده و آنچه ما را در مسير زندگ∂ به حركت در  را ربوده و خدا و آخرت را پشت پرده
م→→→∂آورد، دل→→→ب→→→س→→→→ت→→→گ→→→∂ ب→→→ه دن→→→ي→→→اس→→→ت، ن→→→→ه ذك→→→ر و ي→→→اد خ→→→→دا!! و از اي→→→ن روس→→→→ت ك→→→→ه م→→→ا ش→→→دي→→→→داҐ ن→→→ي→→از ب→→ه 
ẃر بنشينيم كه تكانمان داده و  ^ مواعظ مؤث ^ ي→كب→→ار پا اق→لẃ ه→فت→→ها ẃم→وع→ظ→ه داري→م و الزم اس→ت ح→د
ام داريم كه بدن را از آلودگ∂ها پا∑  ẃيكبار احتياج به حم ^ ب→ي→دارمان كنند.آنگونه كه هفتها
ك→→ن→→ي→→م، ب→→ه م→→رات→→ب ب→→ي→→ش از اي→→→ن، ن→→ي→→از ب→→ه م→→ح→→اف→→→ل وع→→ظ و ن→→ص→→ي→→ح→→ت داري→→م ك→ه روح و ج→→ان م→→ا را از 

آلودگ∂هاي∂ كه از اين محيط پر از آلودگ∂ گرفته است،تطهير و تنظيفمان نمايند! 
يẃت موعظه در زندگ∂ انسان  ẃاهم

ح→→→→→→→→→ض→→→→→→→→→رت ام→→→→→→→→→ام ام→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→رال→→→→→→→→→م→→→→→→→→→ؤم→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ن�ب→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→رزن→→→→→→→→→د ب→→→→→→→→→زرگ→→→→→→→→→وارش ح→→→→→→→→→ض→→→→→→→→→رت ام→→→→→→→→→ام ح→→→→→→→→س→→→→→→→→→ن 
^ فرزند عزيزم!  مجتب∂�م∂فرمايد: ا

)؛۱  ґ↨џظ ґعẂوџمẂالґب џ−џبẂلџق ґ∂ Ẃأح)
«قلبت را با موعظه زنده كن»! 

 ^ ب→→ا آن ك→→ه اي→نج→→ا گ→→وي→ن→ده و ش→ن→ون→ده ه→ر دو ام→ام→→ن→د و م→ع→ص→وم از ه→رگ→ون→ه ل→غ→زش→ن→د، ول→∂ ب→را
→→→→→يẃ→→→→→→ت م→→→→→وع→→→→→ظ→→→→→ه در زن→→→→→دگ→→→→→∂ ان→→→→→س→→→→→→ان م→→→→→→∂ف→→→→→رم→→→→→اي→→→→→د، دل را ب→→→→→→ا ش→→→→→ن→→→→→→ي→→→→→دن م→→→→وع→→→→ظ→→→→ه زن→→→→ده  ẃن→→→→→ش→→→→→→ان دادن اه→→→→→م
ت→∂ ب→دون م→وع→ظ→ه ب→ماند  ẃنگ→→هدار؛آنگ→ون→ه ك→ه ب→دن اگ→→ر ب→→دون غ→ذا ب→→م→ان→→د م→∂م→ي→رد، دل ه→م اگ→ر م→د
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^ґ دنياست.آنگاه ما را  م→∂م→ي→رد!م→رگґ دل از غ→→ف→ل→ت از ي→→اد خدا و افتادن در گورستانґ دوستدار
 ^ ب→→ب→→ي→→ن→→ي→→د ك→→ه اص→→الҐ خ→ود را ني→→ازم→ن→د ب→ه م→وع→ظ→ه نم→→∂ب→ي→ني→→م و از واع→→ظ→ان ن→ي→ز ان→ت→ظ→ار شن→→ي→دن ح→رفه→ا
ر، اظ→→ه→ار م→→اللت م∂كنيم و حال آن كه موعظه بايد تكرار  ẃت→ازه داري→م و از اس→ت→م→اع م→واع→ظ م→ك→ر
^ تازه بزنيد.شما  ش→ود ت→ا در ج→→ان ن→ف→وذ ك→ند! كوردالن از كافران، به پيامبران م∂گفتند حرفها

^ پيشينيان را تكرار م∂كنيد!  همان افسانهها
→→→→→→→→ت→→→→→→→→∂ اس→→→→→→→→ت �  ẃك→→→ه از آن در ح→→→→ق ش→→→ن→→→اس→→→∂ آف→→ت→→∂ اس→→ت� ان→→→→→→→→ب→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ا گ→→→→→→→→→ف→→→→→→→→ت→→→→→→→→ن→→→→→→→→د در دل ع→→→→→→→→ل

ر م∂كنيد!!آدم مريض از  ẃش→→م→→ا ب→→ي→→م→→ار اس→→ت ك→→ه از شنيدن سخنان حق احساس تنف ^ دله→→ا
^ آن م→→شمئزẃ م∂شود!آنگاه عيب و نقص را در مواد غذا و آشپز  ب→→ه→→ت→→ري→→ن غ→→ذا ن→→ف→→رت دارد و از ب→→و

آن م∂داند!در صورت∂ كه هم مواد غذا سالم است و هم آشپز، ماهر است. 
→→→→→ت→→→→→→∂ اس→→→→→ـت�  ẃـ→→→→→ف→→→→→ت→→→→→→ن→→→→→د در دل ع→→→→→ل ك→→→ه از آن در ح→→→→ق ش→→→ن→→→اس→→→∂ آف→→ت→→∂ اس→→ت� ان→→→→→→ب→→→→→→ي→→→→→→→ـ→→→→→ا گ→→→→→
ه→→→→ـ→→→→ر ح→→→→→ـ→→→→دي→→→→→ث ك→→→→→ه→→→→ـ→→→ن→→→ه پ→→→ي→→→ش→→→ت ن→→→و ش→→→ود� دف→→→→→→→ع ع→→→→→→→لẃ→→→→→→→→ت ك→→→→→→ن چ→→→→→→و ع→→→→→→لẃ→→→→→→→ت خ→→→→→→و ش→→→→→→ود� 

^ شريف آمده است كه امام اميرالمؤمنين�:  در نهجالبالغه
)؛   Ẁهџحاب Ẃصџا ґهґب ^ (كانџ كџثيراҐ ما يẀناد

راҐ به اصحاب خود م∂فرمود.در  ẃاز م→وع→ظ→ه را ن→→ه ي→− ب→ار و دو ب→ار،ب→ل→ك→ه م→كر ^ اي→ن ج→→مل→→ه
^ ياران!  ميانشان ندا م∂كرد و صدا م∂زد: ا
)؛  Ẁاهللا ẀمẀكџم ґح џوا ر Ẁزￍه џجџت)

^ رفتن باشيد! خدا شما را رحمت كند».  «آماده
)؛  ґيل ґح ￍالرґب ẂمẀيكґف џ^ ґودẀن Ẃدџقџف)

«فرمان كوچ و حركت در ميانتان صادر شده است». 
نẂيџا)؛  الد ∂џلџع џ↨ џج ẂرẀعẂوا اللґأق џو)
«دلدادگ∂ به دنيا را كم كنيد»! 

)؛  ґاد ￍالز џن ґم ẂمẀكґت џر Ẃض џحґا بџم ґحґال џصґوا بẀبґلџقẂان џو)
^ خ→→→دا  ^ ش→→→→اي→→→→س→→→→ت→→→→ه＾[ط→→→→اع→→→→ت و ب→→→→ن→→→→دگ→→→→∂]ك→→→→ه در دس→→→ت→→→رس داري→→→د ب→→→→ه س→→→و «ب→→→→ا ت→→→→وش→→→→ه

بازگرديد». 



 ۳۳Ω
 

 џا وџهẂيџل џع ґود Ẁر ẀوẂال џن ґم ￍدẀال ب Ґ↨џولẀهџم Ґ↨џوف Ẁخџم џل ґازџنџم џو ҐوداẀئџك Ґ↨џبџق џع ẂمẀكџام→џأم ￍن ґإ→џف)
هџا)؛  џدẂن ґع ґوفẀقẀوẂال

^ ت→→رسآور ه→→ول→→ن→→ا∑ ه→→س→→ت ك→→→ه  ^ ن→→→→اه→→→م→→→وار و م→→ن→→زله→→ا «زي→→→را س→→→ر راه→→→ت→→→ان گ→→→ردن→→→→ه
ناگزير بايد بر آنها وارد شويد و در آنها توقẃف كنيد»! 
)؛۱   Ẅ^ џوẂقￍالت ґاد џزґوا ب Ẁر ґهẂظџت Ẃاس џا وџيẂن الد џقґالئџوا عẀع ґẃطџقџف)

^ تقوا خود را توانا سازيد».  ^ دنيا را از خود دور كنيد و با توشه «پس عالقهها
لẂ ف→رج→ه→م و ارزق→ن→ا م→ع→رف→ت→هم و  ẃد و ع→ج ẃد و آل م→ح→م→ẃع→ل→∂ م→ح→م ẃص→ل ẃه→م→ẃال→ل
نيا و الاخر↕  ẃق بيننا و بينهم ف∂ الد ẃت→ه→م و اح→ش→رن→ا ف∂ زمرتهم و ال تفر→ẃم→ح→ب

و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 

            
                                                        

 .۱۹Ｑ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱   
 ^ ґذￍال Ẁم→ґ Ẃｿ→џل→ џا عџو→→Ẁل→Ẃت→џت→ґل ẁم→џمẀه→→ا ا ґل→Ẃب→џق Ẃن→ ґم Ẃت→→џل→ џخ Ẃد→џق ＃↨ ￍمẀا ґﾭ џ∑ن→→ا→→Ẃل→→ џس Ẃأر џ−ґذل→→→џ۳   كΩ
 ẀتẂلￍكџوџت ґهẂيџل џع џوẀه ẃإال џال إله ґẃﾼ џر џوẀه ẂلẀق ґن Ẃ╔ ￍالرґب џون ẀرẀفẂكџي ẂمẀه џو џ−Ẃيџنا إلẂي→ џحẂأو

  ґتابџم ґهẂيџإل џو
 ﾻ Ẃوџ Ẃ├ا ґهґب џمґẃلẀك Ẃأو Ẁض Ẃر џالẂا ґهґب Ẃتџع ґẃطẀق Ẃأو Ẁبال→ґ Ẃ▬ا ґه→ґب Ẃت џ ґẃ░→→ Ẁس Ґآن→اẂر→Ẁق ￍأن Ẃو→џل џ۳۱   و
 џاس→ￍال→ن ^ џد→џ џ≠ Ẁاهللا Ẁش→اء→џي Ẃو→→џل Ẃوا أن→→Ẁن→→џآم џي→→ن ґذ→→ￍال ґأس→→Ẃي→→→џي Ẃم→→→џل→→џأ ف Ґي→→ع→→ا→→→ґ џ╕ Ẁر→→→Ẃم Ẃاأل ґهللا Ẃل→→џب
 Ẃن→ ґم Ґي→ب→ا ґر→џق ل→Ẁ џ≤ Ẃأو ẁ↨→ џع ґوا ق→→ار→→Ẁع→→џن→ џص ≈ ґب Ẃم→→Ẁ Ẁ▀→ي→→ ґص→Ẁوا ت Ẁر→џف→џك џي→ن ґذ→→ￍال Ẁزال→→ џال ي џو Ґي→→ع→→ا→→ґ џ╕

  џيعادґ Ẃ├ا ẀفґلẂ Ẁ⌠ ال џاهللا ￍإن ґاهللا ẀدẂع џو џ ґﾻأџي ￍﾵ џح Ẃم ґه ґدار
 Ẃم→Ẁ Ẁ╧ Ẃذ→→ џأخ ￍ Ẁ╝ وا Ẁر→→џف→џك џي→ن ґذ→ￍل→ґل Ẁت→→Ẃي→→џل→→Ẃأم→→џف џ−→→→ґل→→Ẃب→→џق Ẃن→→→ ґل＃ م→→→ Ẁس Ẁر→→→ґب џئ ґز→→Ẃ Ẁ╫→→→ Ẃاس ґد→→џق→→џل џ۳۲   و

  ґقاب ґع џكان џفẂيџكџف
ت∂ فرستاديم كه پيش  ẃه→م→چ→ن→ان[ك→ه پ→ي→ش از ت→و پ→يامبران∂ فرستادهايم]تو را در ميان ام �
^ آم→ده و رف→تهان→د ت→ا آن→چ→ه را ك→ه به تو وح∂ كردهايم به آنان تالوت كن∂،در  ^ دي→گر →ته→ا ẃاز آن→ه→ا ام
^ كه رحمتش فراگير عالم است]كفر م∂ورزند.بگو: او پروردگار  ح→ال→∂ ك→ه آن→ه→ا ب→ه رح→م→ان[خداوند

^ اوست.  ل كردهام و بازگشتم به سو ẃجز او نيست؛بر او توك ^ من است؛معبود
^ قرآن،كوهها به حركت درآيند يا زمين قطعهقطعه شود و يا مردگان به  � و اگ→ر ب→ه وس→ي→له

                                                        
^ رعد،آيات۳Ωتا۳۲.  ـ سوره ۱



 ۳۳۲
 

س→→خ→→ن درآي→ن→د[باز اي→م→ان ن→خ→واه→ن→د آورد]ب→لك→ه ت→م→ام ك→اره→ا ب→ا خ→داس→ت.آي→ا آن→ه→ا ك→ه اي→م→ان آوردهان→د 
^ ارزش  ا هدايت اجبار ẃمردم را[به اجبار]هدايت م∂كند[ام ^ ن→م→∂دان→ن→د ك→ه اگ→ر خ→دا ب→خ→واه→د همه
^ كوبنده بر كافران به خاطر اعمالشان وارد م∂شود و يا به نزديك∂  انسان∂ ندارد]و پيوسته بالها
^ خود تخلẃف نم∂كند.  ق پذيرد.خداوند در وعده ẃخدا تحق ^ خانههايشان فرود م∂آيد تا وعده

� پ→ي→ام→ب→ران پ→ي→ش از ت→و را ن→ي→ز اس→ته→زا ن→م→ودند،م→ن ب→ه ك→اف→ران م→ه→ل→ت دادم و س→پ→س آن→ها را 
گرفتم. بنگر كه مجازات من چگونه است. 

^ قبول دعوت انبيا�  درخواست معجزه برا
→→→→ار ب→→→ا ان→→→ب→→→→ي→→→ا� ب→→→ه م→→→ب→→→ارزه  ẃذي→→→→ل آي→→→→ات گ→→→ذش→→→ت→→→ه ع→→→رض ش→→→د: در ه→→→→ر زم→→→ان،دل→→→ي→→→ل اي→→→ن→→→ك→→→→ه ك→→→ف
^ ن→→→ف→→→س→→→ان→→→∂ م→→→→ردم ب→→→ود.م→→→ردم  ب→→→→رم→→→→∂خ→→→→اس→→→→ت→→→→ن→→→→د،آن ب→→→→ود ك→→→→ه گ→→→→ف→→→→→ت→→→→ار پ→→→→ي→→→→ام→→→ب→→→ران� م→→→خ→→→ال→→→→ف ب→→→→ا اه→→→وا
 ^ م→→→→→∂خ→→→→→واس→→→→→ت→→→→→ن→→→→د در اش→→→→→ب→→→→اع ت→→→→→م→→→→اي→→→→→الت ن→→→→ف→→→→→س→→→→ان→→→→∂ خ→→→→ود آزاد ب→→→→وده و پ→→→→ا＾ب→→→→→ن→→→→د ب→→→→ه ه→→→→ي→→→→چ ق→→→→ي→→→→د و ب→→→→ن→→→→→د
^ ب∂  ^ ه→وسه→ا ^ ب→ش→ر را ت→→ع→دي→→ل كن→→ن→د و جل→→و ن→ب→اش→→ن→د.پي→→ام→ب→ران، از ج→ان→ب خ→دا م→أم→ور ب→ودن→د ق→وا
^ ام→ت→ن→اع→ش→ان از  ب→→ن→→دوب→→ارґ ه→→رج و م→→رجآف→→ري→→ن را ب→→گ→→ي→→رن→→د و ك→→اف→→ران ك→→ه م→→→∂خ→→واس→→ت→→ن→→→د ت→وج→ي→ه→∂ ب→را
^ از ج→→ان→ب خ→→دا ب→ه م→ا  ق→→ب→→ول دع→→وت ان→→ب→→ي→→ا� داش→→ت→→ه ب→اش→→ن→د؛ م→→∂گ→ف→تن→→د: شم→→ا ب→اي→→د آي→ت و ن→→ش→ان→→ها

ارائه دهيد تا ما اطمينان به صدق گفتار شما پيدا كنيم. 
...�؛۱  ґهґẃ ب џر Ẃن ґم ẁ↨џآي ґهẂيџل џع џل ґزẂنẀال ا Ẃوџوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال ẀولẀقџي џو�

ع→∂ ن→ب→وẃت ط→ل→ب  ẃه، اي→→ن س→→خ→→ن→→∂ ب→→→س→→ي→ار م→ن→ط→ق→∂ و ع→ق→→الن→∂ اس→→ت ك→→ه ب→→اي→→د از شخ→→ص م→د→→→ẃ ال→→ب→→ت
آيت كرد.خدا هم م∂فرمايد: 

...�؛۲  ґناتґẃ لџنا بґالẂبџي Ẁس Ẁنا رẂل џس Ẃأر Ẃدџقџل�
^ روش→→→→→→→→ن و روش→→→→→→→ن→→→→→→→گ→→→→→→→→ر  «م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→ق→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ن رس→→→→→→→→والن خ→→→→→→→→ود را ب→→→→→→→→→ا آي→→→→→→→→ات و ن→→→→→→→→ش→→→→→→→→ان→→→→→→→→→هه→→→→→→→→ا

فرستادهايم...». 
→→→ع داش→→→ت→→→→ن→→→د پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر ب→→→ه م→→→→ي→→→ل و ه→→→وس آن→→ه→→ا  ẃل→→→ج→→→اج و ع→→→→ن→→→اد ت→→→وق ^ م→→→ن→→→ت→→→ه→→→ا م→→→ردم م→→→ب→→→ت→→→→ال ب→→→ه ب→→→ي→→→م→→→ار
كارهاي∂ عجيب و غريب انجام بدهد و بعد آنها بگويند، اين نشد و كار ديگر و اين هم قبول 

                                                        
^ رعد،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱

 .۲Ｑ＾حديد،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۳۳۳
 

^ دس→ت خ→ود ق→رار ده→ن→د! اي→ن ه→م م→ن→اس→ب  ن→→ي→→س→→ت و ك→→ار دي→→گ→→ر و ه→→م→→چن→→ان او را م→→ل→عب→→ه و ب→→ازيچ→→ه
^ آي→→→ات و خ→→→وارق ع→→→ادات ان→→→ب→→→ي→→ا،  ش→→→أن پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ران� ن→→→م→→→∂ب→→→اش→→→→د و ل→→→ذا خ→→→دا ف→→→رم→→→وده اس→→→ت: ارائ→→→ه
 ґق→→وم اس→→ت، ن→→ه ب→→ه م→→ي→→ل و ق→→ب→→ول ^ ^ ع→→→ق→→→→ال ^ آن ه→→→م ب→→→→ه ع→→→→ه→→→ده →→→ح→→→ص→→→راҐ ب→→→س→→→ت→→→ه ب→→→→ه اذن خ→→→دا و داور م→→→ن

الґ مردم!  ẃه Ẁهوسبازان از ج
^ پيامبر! آيات قرآن را بر امẃت خود تالوت كن  ا

^ كه امروز م∂خوانيم خطاب به پيامبراعظم�م∂فرمايد:  آيها
�؛  ẁمџمẀها اґلẂبџق Ẃن ґم Ẃتџل џخ Ẃدџق ＃↨ￍمẀا ∂ґف џ∑ناẂل џس Ẃأر џ−ґذلџك�

^ پيشين فرستادهايم، تو را هم  ^ امẃتها «ه→م→ان گ→ون→ه ك→→ه پيامبران پيشين را به سو
^ اين امẃت فرستادهايم».  بر اساس همين سنẃت هميشگ∂ خويش به سو

 ^ ^ ه→س→تن→→د و ن→ه ت→و پ→→ي→ام→ب→رґ ن→وظ→ه→ورґ ب→→∂س→→ابق→→ها →→تґ ن→→وظ→→ه→ور ب→→∂س→ابق→→ها ẃت،ام→→ ẃي→→ع→→ن→→∂ ن→→ه اي→→ن ام
هست∂. پيش از اينها امẃتها و پيش از تو هم پيامبرها بودهاند؛تو را فرستادهايم: 

�؛  џ−Ẃيџنا إلẂي џحẂأو ^ ґذￍال Ẁم ґهẂيџل џا عџوẀلẂتџتґل�
^ آنها تالوت كن∂».  ^ اين كه آنچه را كه به تو وح∂ كردهايم، برا «برا

ل→ي→ن ك→ار پ→→ي→ام→ب→ر، ت→→الوت آي→ات خ→→دا و اب→→الغ پ→يام خدا به بندگان خدا و پس از آن تعليم  ẃاو
و تربيت آنهاست. 

 Ẃم ґهẂيџل џوا عẀلẂت џي Ẃم ґه ґسẀفẂأن Ẃن ґم Ґوال Ẁس џر Ẃم ґيهґف џث џع→џب Ẃإذ џين ґن→ ґم Ẃؤ Ẁم→Ẃال ∂џل→ џع Ẁاهللا ￍنџم Ẃد џق→џل�
كẂمџ↨...�؛۱  ґحẂال џو џتاب ґكẂال ẀمẀهẀمґẃل џعẀي џو Ẃم ґيه ґẃك џزẀي џو ґهґآيات

بعد م∂فرمايد: 
�؛  ґمن Ẃح ￍالرґب џون ẀرẀفẂكџي ẂمẀه џو�

«در حال∂ كه اينان نسبت به رحمان، كفر م∂ورزند». 
^ و روح∂ مردم زمانش آگاه  خ→داون→→د م→نẃ→→ان، پ→يشاپيش رسول گرام∂اش را از وضع فكر
م→→∂س→→ازد ك→→→ه اگ→→ر ت→→ن ب→→ه ق→→ب→→ول دع→→وت→→ت ن→→دادن→→د؛ آزردهخ→→→اط→→ر م→→ب→→اش و ب→→دان اي→→→نه→→→ا چ→→→ن→→ان از م→رز 

                                                        
^ آل عمران،آيه＾℮⅛۱.  ـ سوره ۱



 ۳۳℮
 

^ تمام  آدم→يẃ→ت و ان→→س→ان→يẃ→→ت دور افت→→ادهان→د ك→ه ح→ت→∂ وج→ود م→ن را ك→→ه رحمان هستم و ايجادكننده
→ات→→م، م→ن→ك→ر م∂باشند!اينجا نفرموده:(و هم يكفرون باهللا) بلكه  ẃع→ط→ي ẃك→→ل ^ ك→ائ→→ن→ات و ع→→ط→ا ك→ن→ن→ده
^ را ب→ه ن→ام اهللا ب→اور ن→كن→→ن→د كه  �؛اش→→اره ب→ه اي→ن ك→ه ف→رض→اҐ م→وج→ود ґم→ن→ Ẃال→ر√ح→→ґ ونџ ب Ẁر→ Ẁف→→ Ẃك→ џي Ẃم→ Ẁه џف→رم→وده�و
^ در عالم هست كه اين  →→اب و ب→خش→→ن→ده و ع→→ط→اك→نندها ẃم→ع→ب→ودش→ان ب→اش→د ول→∂ در اي→ن ك→ه م→ق→ام وه
^ نم∂شود  ه→م→ه ن→ع→م→ت از وج→ود و ح→ي→ات و ع→ل→م و ع→قل و هوش و...به انسان داده است، ترديد
^ دست  ^ اي→ن ح→→ق→ي→ق→ت را در∑ م→→∂ك→→ند كه من ساخته شده داش→ت. ه→ر آدم→∂ ب→→ا ان→د∑ ش→ع→ور
^ هستم كه بدون خواست او تواناي∂ ي− نفس كشيدن ندارم و از او تعبير به رحمان  ق→درتمند
م→→∂ش→→ود و از اي→→ن رو م→→→∂ف→→رم→→اي→→د: اي→→ن م→→ردم→→∂ ك→→ه ان→→ك→→→ار م→→ق→→ام رح→→→م→→ان ن→→م→وده و ن→س→ب→ت ب→ه او كف→→ر 
→ع  ẃم→→∂ورزن→→د، در واق→→ع ع→→ق→→ل و ادرا∑ و ش→→ع→→ور ان→→→س→→ان→→∂ خ→→ود را زي→ر پ→→ا ن→→ه→ادهان→د؛از اي→ن ج→ه→ت ت→وق
^ رحمت و رأفت∂ كه به  ايم→→ان و ق→ب→ول دع→وت ان→→ب→ي→ا� از آن→→ه→ا ن→→بايد داشت.ول∂ خداوند از رو
→→→→ت ب→→→→ر آنه→→→→→ا، ارس→→→→ال رس→→→→ول و ان→→→→زال ك→→→ت→→→→اب  ẃب→→→→ن→→→→دگ→→→→→ان خ→→→→ود دارد و ه→→→→م→→→→چ→→→→ن→→→→ي→→→→ن از ب→→→→اب ات→→→→م→→→→ام ح→→→→ج

م∂كند. 
...�؛۱  ＃↨џنґẃيџب Ẃنџع ￍ∂ џح Ẃنџم џџ∂ي Ẃحџي џو ＃↨џنґẃيџب Ẃنџع џ−џلџه Ẃنџم џ−ґلẂهџيґل...�
^ در پيشگاه خدا نداشته باشد.  ^ از جهت گمراه∂ خويش، عذر تا احد

^ مراحل سير انسان  توحيد در همه
�؛  ґتابџم ґهẂيџإل џو ẀتẂلￍكџوџت ґهẂيџل џع џوẀه ẃإال џال إله ∂ґẃ ب џر џوẀه ẂلẀق�

^ پي→→ام→ب→ر! اگر آنها كافر به رحمانند، تو]بگو: آن رحمان، ربẃ من است  «[ح→ال، ا
^ اوست».  ل دارم و بازگشتم به سو ẃنيست و من بر او توك ^ و جز او معبود

^ ل→→ب→→اس ه→→س→ت→∂ پ→وش→ان→ده اس→→ت،ب→ه م→ن ن→ي→ز وج→ود  ي→→ع→→ن→→∂ ه→→م→→→ان «رح→→م→→→ان» ك→→ه ب→→ه ه→→ر م→→وج→→ود
داده اس→ت و ه→م اوس→ت ك→→ه م→را م→∂پ→روران→د و از ن→ق→ص ب→ه ك→→م→ال م→→∂رس→اند و ربẃ من است و هم 
^ ن→→م→→→∂ش→→→ن→→اس→→م و ط→→ب→→ع→→→اҐ در ت→→م→→ام  او چ→→ون ربẃ م→→ن اس→→ت، م→→ع→→ب→→ود م→→ن ن→→ي→→ز م→→→∂ب→→اش→→→د و ج→→ز او م→→ع→→ب→→ود
م→شكالت زندگ∂ام؛ به او تكيه م∂كنم و در لغزشها به او توبه م∂برم و در عالم پس از مرگ 

                                                        
^ انفال،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۱



 ۳۳Ｑ
 

^ او باز م∂گردم.  نيز به سو
ل و  ẃت و آنگاه توكẃت و الوهيẃت و ربوبيẃش→→ري→→ف→→ه، رح→→م→→اني ^ م→→الح→→ظ→→ه م→→∂ف→→رم→→اي→→ي→→د در آي→→ه
^ مراحل سير انسان ارائه م∂نمايد و آدم∂ را  سپس معاد دنبال هم قرار گرفته و توحيد را در همه
دل→→→→گ→→→→رم ب→→→→ه ت→→→ك→→→ي→→→هگ→→→اه الي→→→زال→→→∂ م→→→∂ك→→→ن→→→د ك→→→ه ب→→→ه ش→→→رط ص→→→دق در اع→→→ت→→→ق→→→اد و اي→→→م→→→ان، دل→→→∂ روش→→→نت→→→ر از 

خورشيد و استوارتر از كوه پيدا م∂كند و از صميم جان م∂گويد: 
�؛  ґتابџم ґهẂيџإل џو ẀتẂلￍكџوџت ґهẂيџل џع џوẀه ẃإال џال إله ∂ґẃ ب џر џوẀه�

 ^ ل بر او دارم[پس از مردن نيز] به سو ẃ[و م→ع→ب→ود م→ن] اس→ت [ت→→ا زن→دهام] ت→وك ẃاو خ→ال→ق و رب
او ب→→→از م→→→→∂گ→→→ردم.در ه→→→م→→→ه ج→→→ا و در ه→→→م→→→→ه ح→→→ال، س→→روك→→ارم ب→→ا اوس→→ت و ج→→ز او از ك→→س→→∂ ب→→ي→→م و ام→→ي→→د 

ندارم. 
^ مردم در معجزهخواه∂!  دروغگوي∂ و بهانهگير

^ ب→→ع→→→د، اي→→ن ح→→→ق→→ي→→ق→→ت را گ→→وش→→زد م→→∂ك→→ن→→د ك→→ه م→→ردم ل→→ج→→وج م→→ع→→ان→د، در آي→→تط→ل→ب→∂ ه→م  آي→→→ه
دروغ م→→∂گ→وي→→ن→د و در ب→راب→ر ه→ي→چ آي→ت→∂ خ→اض→ع نم→→∂ش→وند!اينها تصميم بر عدم ايمان گرفتهاند 
^ كردن با حقايق است.در شأن نزول اين آيه آمده است:  ^ و باز و تمام سخنانشان بهانهگير
 سران مشركان در مسجدالحرام كنار كعبه اجتماع كردند و دنبال پيامبراكرم�فرستادند 
د اين بود كه جمعيẃت∂ باشد و او حرف  ẃك→→ه در جم→→عش→→ان ح→→اض→→ر ش→→ود؛آن حضرت نيز پيوسته مترص

خود را بزند؛شايد در دل∂ بنشيند از اين رو در جمع آنها حاضر شد. 
^ اي→→→→→م→→→→ان  آن→→→→→→ه→→→→→ا گ→→→→→ف→→→→→ت→→→→→ن→→→→→→د: م→→→→→ا ي→→→→→ك→→→→→∂ از اي→→→→→ن س→→→→→ه ك→→→→→ار را از ت→→→→→و م→→→→→∂خ→→→→→واه→→→→→ي→→→→→م؛اگ→→→→ر ان→→→→ج→→→→ام داد
^ منتقل كن  ^ ديگر →ه را ب→ه ح→رك→ت درآور و آن→→ها را به جا ẃاط→راف م→ك ^ م→∂آوري→م. اي→→ن ك→وهه→ا
^ آب از آن  ـ ق→→ط→→→ع→→ه ك→→ن و ن→→ه→→ره→→ا ت→→→ا زم→→→ي→→→نґ ص→→افґ ق→→اب→→→ل زراع→→→ت داش→→ت→→ه ب→→→اش→→ي→→م! ي→→ا زم→→ي→→ن را ق→→ط→→ع→→→ه 

^ ساز! يا مردههاي∂ از نياكانґ ما يا نياكانґ خودت را زنده كن كه با ما حرف بزنند.  جار
در اي→ن م→وق→ع اي→ن آي→ه ب→ر رس→ول خ→دا� نازل شد كه اعتناي∂ به اين سخنان ننما.اينها 

ايمان نخواهند آورد. 
 ґه→→→→ ґب џم→→→→ґẃل→→→→Ẁك Ẃأو Ẁض ẂرџالẂ →→→→هґ ا ґب Ẃت→→→→ џع→→→→ ґẃط→→→→Ẁق Ẃأو Ẁب→→→→ال→→→→ ґج→→→→Ẃال ґه→→→→ ґب Ẃتџر→→→→ґẃ →→→→→ي Ẁس Ґآن→→→→→اẂر→→→→→Ẁق ￍأن Ẃو→→→→→џل џو�



 ۳۳⅛
 

�؛  Ẅ∂تẂوџمẂال
ـ قطعه گردد يا  ^ اي→→ن ق→رآن ك→وهه→ا ح→ركت داده شود يا زمين قطعه  اگ→ر ب→ه وس→يل→→ه
م→ردهه→→ا ب→→ه س→خ→ن درآي→ند، اينها ايمان نخواهند آورد!(به اصطالح ادب∂؛ جواب 

�لو� در تقدير است كه لما آمنوا). 
يعا�Ґ؛  ґم џج ẀرẂم Ẃاأل ґهẃلґل Ẃلџب�

«بلكه تمام كارها بسته به اراده و خواست خداست». 
ي→→ع→→ن→→∂ ع→→لẃ→→→ت اي→→→م→→ان ن→→ي→→→اوردن اي→→ن م→→ردم، ك→→→م→→ب→→ود آي→→ت ن→→→ي→→س→→ت!آي→→ت از ج→→ان→→→ب خ→→دا ب→→ه ق→→→در 
→→→ت اص→→→ل→→→∂ آن، ن→→→خ→→→واس→→→ت→→→ن خ→→→ود م→→→ردم اس→→→ت ك→→→ه ت→→→ص→→→م→→→ي→→→م ب→→→ر ع→→→دم ت→→→س→→→ل→→ي→→م  ẃك→→→اف→→→∂ آم→→→ده اس→→→ت.ع→→→ل
دارن→→د.در اي→→→ن ص→→ورت، خ→→→دا ه→→م آن→→ه→→→ا را ب→→ه ح→→ال خ→→ودش→→→ان ره→→ا ن→→م→→وده و ط→→ب→→→ع→→اҐ س→→ر از ض→→اللت در 
^ آيت دنبال آيت از پيامبر خدا� م∂نمايند.در  ^ ب→→ه→ان→→هگ→→ي→ر＾، مط→→الب→→ه م→∂آورن→→د و از رو
^ ه→ي→چ آي→ت→∂ ن→م∂باشد!چنان كه  ص→ورت→∂ ك→ه پ→→ي→ام→ب→ر ب→دون اذن و ص→→الح→→دي→→د خ→→دا، ق→ادر ب→ر ارائ→→ه

خدا فرموده است: 
...�؛۱  ґاهللا ґن Ẃإذґب ẃإال ＃↨џآيґب џ∂ґأتџي Ẃول＃ أن Ẁس џرґل џما كان џو...�

«...هيچ رسول∂ تواناي∂ بر آوردن هيچ آيت∂ جز به اذن خدا ندارد...»! 
و خود رسول هم به امر خدا گفته است: 

 Ẁع→ґب→ￍأت Ẃإن Ẃم→Ẁك→ґال ب џو ∂→ґب Ẁل→ џع→Ẃف→Ẁم→ا ي ^ ґر Ẃم→ا أد џو ґل→ Ẁس الر џن ґم Ґع→ا Ẃد ґب Ẁت→Ẃن→Ẁم→ا ك Ẃل→→Ẁق�
�؛۲   ẁينґبẀم ẁير ґذџن ẃا إالџما أن џو ￍ∂џإل ∂ џوحẀما ي ẃإال

^ ن→ي→ستم[كه هر چه شما خواستيد من  «ب→گ→و: م→ن در م→ي→ان رس→والن، رس→ول ن→وظ→ه→ور
انجام بدهم]من نم∂دانم با من و نه با شما[در آينده]چگونه رفتار خواهد شد[علم 
غ→→ي→→ب ذات→→∂، ت→→ن→→ه→→→ا از آن خ→داس→ت]م→ن ف→ق→ط از آن چ→→ه ب→ه م→ن وح→∂ م→→∂ش→ود ت→ب→ع→يẃ→→ت 
^ اذن  م→→→→→→∂ك→→→→→→ن→→→→→→→م[ه→→→→→→م ع→→→→→→ل→→→→→→م و دان→→→→→→اي→→→→→→→∂ام و ه→→→→→→→م ق→→→→→→درت و ت→→→→→→وان→→→→→→اي→→→→→→∂ام در م→→→→→ح→→→→→دوده

ت∂ ندارم»!  џم ґخداست]من جز انذاركننده و هشداردهنده از جانب خدا س
                                                        

^ رعد،آيه＾۳۸.  ـ سوره ۱
^ احقاف،آيه＾۹.  ـ سوره ۲



 ۳۳۷
 

م→ردم ب→ه خي→→ال اي→ن ك→ه پ→→ي→ام→ب→ر در ح→دẃ ذات خ→ودش ه→م→ه چ→يز م∂داند و همه كار م∂تواند 
^ عجيب و غريب از او داشتند و او م∂گفت:  بكند، از اين رو توقẃع انجام كارها

�؛۱   Ґوال Ẁس џر Ґرا џشџب ẃإال ẀتẂنẀك Ẃلџه ∂ґẃ ب џر џحانẂب Ẁس ẂلẀق...�
^ ه→ست→→م ك→→ه رس→→الت از ج→ان→ب خ→دا دارم و رس→ول  ...ب→→گ→→و: س→→ب→→ح→→ان اهللا،م→→گ→→ر م→→ن ج→→ز ي→− ب→ش→ر
^ ارش→اد و ه→داي→ت م→ردم آم→ده اس→→ت؛ م→ن→ته→→ا  ^ ني→→س→ت!او ب→را ك→→ه ك→→ارش آي→→تنم→→اي→∂ و م→ع→ج→زهگ→ر
^ اذن خ→→دا  ^ اث→ب→ات رس→→الت آسم→→ان→→∂اش، ي→→− ي→ا دو ك→ار خ→→ارقال→ع→اده؛ آن ه→→م در م→ح→دوده ب→را
^ از ل→ج→اج و ع→→ن→اد ق→وم ت→ص→ديق→→ش كن→→ن→د و ب→ع→د ب→ه ك→ار اصل→→∂اش  ^ ع→→ار ان→ج→ام م→→∂ده→د ك→ه عق→→ال

كه ارشاد و هدايت و پرورش انسانهاست، م∂پردازد. 
سخن ناصواب مخالفان شيعه و پاسخ آن 

 ^ ^ از م→→→ع→→→ت→→→ق→→→دات ش→→→ي→→→→ع→→→ه و ي→→→ا رو م→→→→خ→→→→ال→→→→ف→→→→→ان م→→→ا در م→→→ذه→→→→ب، ي→→→ا ب→→→ر اس→→→اس ج→→→ه→→→→ل و ب→→→→∂خ→→→ب→→→ر
ẃ→→ه→→م ب→→ه ش→→ر∑ و غ→→ل→→وẃ م→→→∂ك→→ن→→ن→→→د و م→→→∂گ→→→وي→→→ن→→د، ش→→ي→→ع→→ي→→→ان،  →→→→بآم→→→ي→→→ز، م→→→ا را م→→ت ẃت→→→ع→→→ص ^ غ→→→رضورز＾ه→→→ا
ام→امان خود را شري− خدا در خالقيẃت و رازقيẃت و شفابخش∂ بيماران و...م∂دانند در صورت∂ 
^ را در حدẃ ذات  ـ هيچ موجود ـ جلẃ جالله  ك→ه م→ا ه→مي→→ش→ه فرياد م∂زنيم: ما جز ذات اقدس اهللا 
^ هر صفت  ẃ→صف به هيچ صفت∂ از صفات كمال نم∂دانيم و معتقديم، هر موجود خ→ودش، م→ت
^ اذن و عن→→اي→ت خ→→دا  ك→→م→→ال→→→∂ ك→→→ه دارد، از ذات اق→→دس ح→→ق ب→→→ه او ع→→ن→→→اي→→ت ش→→ده و او در م→→ح→→دوده
م→∂ت→وان→د اث→رگ→→ذار در ع→ال→م ب→اش→د.اگ→ر چ→ه آن اث→ر، خ→→ال→ق→يẃ→→ت و رازق→يẃ→ت و ش→→ف→اب→→خش∂ بيماران باشد 
ه→→→م→→→ان گ→→→ون→→→ه ك→→→ه ذات اق→→دس→→ش ح→→ض→→رت م→→→س→→ي→→ح�را خ→→ال→→→ق و ش→→→ف→→اب→→خ→→ش ب→→→ي→→م→→اران ن→→ش→→→ان داده و 

فرموده است: 
 џن→ ґم ẀقẀل→ Ẃخ→џت Ẃإذ џو... џ−Ẃيџل→→ џع ∂→→ґت→→ џم→→ Ẃع→→ ґن Ẃر→→Ẁك Ẃاذ џم→→ џي Ẃر→→џم џن→→Ẃاب ∂→→ џي→→س→→ ґي→→ا ع Ẁاهللا џق→→ال Ẃإذ�
 џهџمẂك Ẃاأل Ẁء＾ ґرẂبẀت џو ∂ґن Ẃإذґب ҐراẂيџط ẀونẀكџتџيها فґف ẀخẀفẂنџتџف ∂ґن Ẃإذґب ґرẂي→→ￍال→ط ґ↨→џئ→Ẃي џه џك ґي→ن→ ґẃال→ط

نґ∂...�؛۲  Ẃإذґب Ẅ∂تẂوџمẂال Ẁج ґر ẂخẀت Ẃإذ џو ∂ґن Ẃإذґب џصџرẂب Ẃاأل џو
«ب→ه ي→ادآور ه→ن→گ→ام→→∂ را ك→→ه خ→دا ب→ه عيس∂ بن مريم گفت:به ياد آور نعمتم را كه به 

                                                        
^ اسراء،آيه＾۹۳.  ـ سوره ۱

 .۱۱Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۳۳۸
 

^ ب→→→→→→ه ص→→→→→ورت پ→→→→→رن→→→→ده خ→→→→ل→→→→ق  →→→→→ل، چ→→→→→ي→→→→→ز ґت→→→→→و دادم...و ه→→→→→ن→→→→→→گ→→→→→ام→→→→→→∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→ه اذن م→→→→→ن از گ
^ م→→→∂ش→→→د و ك→→→ور م→→ادرزاد و  ^ و ب→→→→ه اذن م→→→→ن پ→→→رن→→→دها ^ و در آن م→→→→∂دم→→→ي→→→د م→→→∂ك→→→رد
^ و م→ردگان را به اذن من  ^ پ→ي→س→∂ را ب→→ه اذن م→→ن شف→→ا م→→∂داد ش→خ→ص م→بت→→ال ب→→ه ب→→ي→م→ار

زنده م∂كرد＾...». 
^ حضرت  ح→ال، ه→→م→انط→ور ك→→ه اعت→→ق→اد ما پيروان قرآن به حكم صريح خود قرآن درباره
م→سي→ح�ب→ه اي→ن ك→ه او ب→→ه اذن خ→→دا پ→رن→ده را خل→→ق م→∂ك→رده و بيماران را شفا م∂داده و مردهها را 
 ^ زن→→→→→→→ده م→→→→→→→→∂ك→→→→→→→رده اس→→→→→→→ت، ش→→→→→→→ر∑ و غ→→→→→→→ل→→→→→→→وẃ ن→→→→→→→ي→→→→→→→س→→→→→→→ت، ه→→→→→→م→→→→→→ي→→→→→→ن ط→→→→→→→ور اع→→→→→→ت→→→→→→→ق→→→→→→اد م→→→→→→ا ش→→→→→→ي→→→→→→ع→→→→→→ي→→→→→→→ان درب→→→→→→اره
^ بس→→ازن→د و  ن→دها ẃل ب→ه ش→ي→ر زن→ده و در ẃام→→ام→ان→→م→ان�ن→ي→ز ك→→ه ب→ه اذن خ→دا ن→ق→ش ش→ي→ر در پ→رده را م→→ب→د

ود.  ب ^� نخواهد  بيماران را شفا داده و مردهها را زنده كنند و... اعتقاد مشركانه و غاليانها
واليت تكوين∂ امامان معصوم� 

^ دليل كنيد بر اين كه امامان�  م→ن→ت→ه→ا شم→→ا اي→ن ح→ق را خ→واه→يد داشت كه از ما مطالبه
ف→ات ك→→ه از آن ت→ع→بير به واليت تكوين∂ م∂شود  ẃاز ك→→ج→ا م→أذون از ج→ان→→ب خ→→دا در اي→ن گ→ون→ه ت→ص→ر
 � Ẅ^ د Ẁه ^ →→ه ẃب→ودهان→د؟ اين→→ج→اس→ت ك→ه ب→اب وس→يع→→∂ از رواي→ات م→ع→ت→ب→ر از رس→ول خ→دا�و ائ→م
^ م→→ا ب→→از م→→→∂ش→→ود و م→→ا را ب→→ا ع→→ظ→→م→→ت و رف→→ع→→→ت م→→ق→→ام آس→→م→→→ان→∂ آن  ^ ع→→→ق→→ل→→يẃ→→→ه پ→→ي→→→شґ رو ه→→م→→راه ب→→ا ادلẃ→→→ه

مظاهر علم و قدرت حضرت خالق حكيم، آشنا م∂سازد. 
ẃ→ه→م س→اخ→ت→ن م→ا ب→→ه ش→ر∑ و  ^ خ→ود را در م→ت پ→→س ش→→م→→ا ب→→→اي→→د اوẃل ح→رف ج→اه→→الن→ه ي→ا م→غ→رض→ان→→ه
^ والي→→ت ت→ك→وي→ن→∂ آن ب→زرگ→واران� از  ^ دل→→ي→ل ب→را غ→→ل→→وẃ پ→→س ب→→گ→→ي→→ري→→د و س→→پ→→س ب→→→ه ف→→ك→→ر م→→ط→→ال→→ب→→→ه
^ قانعكننده  ج→ان→ب خ→→دا ب→اش→→ي→د ك→ه اي→ن ي→− روش عق→→الن→∂ و ق→اب→ل تق→→دي→ر ه→م ه→س→ت و پ→اسخها

نيز به شما داده م∂شود. 
در ي→ك→∂ از س→ف→ره→→ا، ش→ت→ر پ→→ي→ام→ب→راك→رم�گ→م ش→د؛ف→رم→ود: ب→گ→ردي→د و آن را پ→→ي→دا ك→ن→يد. از 
^ ب→→ه دس→→ت→→ش→→→ان رس→→ي→→→د و گ→فت→→ن→د: ع→جي→→ب اس→ت!او از آسم→→ان خ→ب→ر  اي→→ن ج→→→ري→→→ان، م→→→ن→→اف→→ق→→ي→→ن دس→→→ت→→اوي→→→ز

م∂دهد، اكنون شترش گم شده، نم∂داند كجاست! 
                                                        

� غاليانه: افراط گرايانه. 



 ۳۳۹
 

ه اي→→→س→→→→ت→→اده و اف→→→س→→ارش ب→→ر  ẃآن ح→→→ض→→→رت از ج→→→ري→→→→ان آگ→→→→اه ش→→→→د و ف→→→رم→→→ود:ش→→→ت→→→ر م→→→ن در ف→→→→الن در
گ→ردن→ش اس→ت؛ب→روي→د و ب→ي→اوري→د.ي→ع→ن→∂ آنج→→ا ك→→ه گ→→ف→تم كجاست، بر اساس مخلوق بودن خودم 
ا از آن  ẃگ→فتم؛چون من هم از نظر مخلوق بودن، مثل شما هستم و از هيچ چيز آگاه∂ ندارم! ام

نظر كه مشمول اذن خدا م∂شوم، از همه چيز آگاه م∂گردم. 
ارزش انسان به اختيار و انتخاب اوست 

د به لجاج و عناد كافران فرموده است كه:  ẃمجد ^ ^ بعد، اشاره آيه
يعا�Ґ؛  ґم џج џاسￍالن ^ џدџهџل Ẁاهللا Ẁشاءџي Ẃوџل Ẃوا أنẀنџآم џين ґذￍال ґأسẂيџي Ẃمџلџأ ف�

آي→→ا نب→→اي→د آن ك→س→ان→∂ ك→ه اي→م→ان آوردهان→د؛ از اي→→م→ان آوردن م→ردم ل→جوج معاند مأيوس شوند 
و ب→→دان→→ن→د كه ايمان نياوردن كافران، نه از جهت كمبود آيت است، بلكه از آن روست كه خدا 
ن→خ→واس→ت→ه آن→ه→ا اي→→م→ان بي→→اورن→→د و اي→ن ن→خ→واستن خدا هم، بر اساس نخواستن خود آنهاست كه از 
^ عم→→د و اراده و اخت→→ي→ار راه ل→ج→اج و عناد را برگزيدهاند و سنẃت خدا هم اين است كه انسان  رو
م→→خ→→ت→→ار، ه→→ر راه→→∂ را ك→→ه ب→→ا اراده و اخ→→ت→→ي→→→ار خ→→وي→→→ش ان→→ت→→→خ→→اب ك→رد، خ→دا در هم→→ان راه او را ب→ه ح→→ال 
→→ت→→→ش ب→→ه او م→→دد ه→→→م م→→∂رس→→ان→→→د چ→→→ن→→ان ك→→→ه ف→→رم→→وده  ẃرب→→وب→→ي ^ خ→→→ودش ره→→→ا م→→→→∂ك→→→→ن→→→د و ب→→→ل→→ك→→ه ب→→ه اق→→ت→→ض→→→ا

است: 
...�؛۱  џ−ґẃب џر ґطاءџع Ẃن ґم ґالء Ẁهؤ џو ґالء Ẁهؤ د ґمẀن ￎالẀك�

^ خ→ويش امداد م∂كنيم و كم−  «م→→ا ه→→ر ي→→− از اي→→ن گ→روه و آن گ→روه را از ع→ط→ا
م∂رسانيم...». 

^ از راه جهنẃم م∂رود!بر اين خوان يغما چه دشمن چه  م→ن→ت→ه→ا يك→→∂ از راه ب→→ه→ش→ت و دي→گر
ẃه:  دوست.گبر و ترسا، مؤمن و كافر همه از خوان نعمتش برخوردارند.البت

يعا�Ґ؛   ґم џج џاسￍالن ^ џدџهџل Ẁاهللا Ẁشاءџي Ẃوџل�
^ مردم را[به اجبار و اكراه]هدايت م∂كند».  «اگر خدا بخواهد همه

→→ا اي→→ن ك→→ه دي→گ→ر  ẃان→→س→→→ان را ب→→ي→→اف→→ري→→→ن→→د ك→→ه ق→→ادر ب→→ر ارت→→ك→→اب گ→→→ن→اه ن→→ب→اش→د ام ^ او م→→→∂ت→→وان→→→د ط→→ور
                                                        

 .۲Ω＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۳℮Ω
 

ان→→س→ان ن→خ→واه→د ب→ود و ارزش→∂ ن→خ→واه→→د داش→ت!انس→→ان ي→عن→→∂ م→وج→ود م→خ→تار قادر بر ارتكاب گناه و 
او وق→ت→∂ ارزش پ→ي→دا م→∂كن→→د كه با داشتن قدرت بر ارتكاب گناه،از نظر تبعيẃت از عقل و ايمان 

اقدام بر گناه ننمايد. 
سرانجام شوم طغيان كافران 

^ شريفه، عاقبت شوم كفر و طغيان بر خدا را نشان م∂دهد:  آنگاه آيه
 Ẃن→ ґم Ґي→ب→ا ґر→џق ل→ Ẁح→џت Ẃأو ẁ↨ џع ґوا ق→ار→→ Ẁع→→џن→→ џم→→ا ص→→ ґب Ẃم→→ Ẁه→→Ẁي→→ب→→ ґص→→Ẁوا ت Ẁر→→џف→→џك џي→→ن ґذ→→ￍال Ẁزال→→ џال ي џو�

�؛  џيعاد ґمẂال Ẁفґل ẂخẀال ي џاهللا ￍإن ґاهللا ẀدẂع џو џ∂ґأتџي ∂ￍت џح Ẃم ґه ґدار
«ك→→→اف→→→ران، پ→→→ي→→→وس→→→ت→→→ه ب→→→→ه خ→→→اط→→→ر اع→→→م→→→ال زش→→→ت→→→→∂ ك→→→→ه م→→→رت→→→ك→→→ب م→→→→∂ش→→→ون→→→د م→→→ورد ه→→→ج→→→وم 
^ خ→ودش→ان  [م→→ص→→ائ→→ب ك→→وب→→ن→→دها＾] ق→رار م→→∂گ→ي→رن→د و اي→→ن م→ص→ائ→ب اگ→→ر در خ→ان→→هه→ا
^ خدا فرا رسد[و آن  ف→رود ني→→اي→د،در ن→زديك∂ خانههايشان فرود م∂آيد تا وعده
مصائب دامنگير خودشان گردد]چرا كه خدا هيچگاه خلف وعده نم∂كند». 
^ اس→→ت ك→→ه ق→→رآن ب→→ه پ→→ي→→روان خ→→ود م→→∂ده→→→د ت→→ا از ن→→زول ان→→واع ب→→→اله→→→ا از زل→→زل→→هه→ا،  اي→→ن ه→→ش→→→دار
^ همسايه عبرت بگيرند و به خود بيايند و  ^ وي→ران→گر در كشورها س→ي→له→ا، ت→وف→انه→ا و جن→→گه→→ا
^ ق→→وم ع→→اد و ث→→م→→ود و آل  ع→→→→الج واق→→→ع→→→→ه پ→→→ي→→→ش از وق→→→وع→→ش ب→→ن→→م→→→اي→→ن→→د! اگ→→ر ق→→رآن س→→خ→→ن از ع→→→ذابه→→→ا
→→هگ→وي→∂ ن→يس→→ت بل→→ك→ه م→→∂خ→واه→د ع→لẃ→→ت نزول آن قارعهها و  ẃف→رع→ون ب→ه م→ي→ان م→→∂آورد، ه→دف→ش ق→ص
ẃه در پيروان خود بهوجود آورد!!از اين رو م∂فرمايد:  حوادث كوبنده را نشان داده و حال تنب
 џ−→→ب џر Ẃم ґهẂي→џل→ џع ￍب џص→џف � џساد→џف Ẃا ال→ џي→→ه→→ ґوا ف Ẁر→→џث→→Ẃأك→→џف � ґالد→→ґب→→Ẃال ∂→→ґوا ف→→ џغ→→џط џي→→ن ґذ→→ￍال�

�؛۱   وẂطџ عџذاب＃ џس
 Ґآن→→ه→→→ا ك→→س→ان→∂ ب→ودن→د ك→→ه در ش→ه→ره→ا طغ→→ي→ان ك→رده و اف→س→اد ف→راوان ن→م→ودن→د و ن→→تي→→ج→ت→ا »

^ عذاب بر آنها فرو ريخت»!  ^ تو تازيانه خدا
عقوبت خدا در كمين ما! 

 بعد تهديد م∂كند و م∂گويد: 
                                                        

^ فجر،آيات۱۱تا۱۳.  ـ سوره ۱



 ۳℮۱
 

�؛۱   ґصاد Ẃر ґمẂالґبџل џ−ￍب џر ￍإن�
^ ف→رود آوردن اي→→نگ→ون→ه م→ص→ائ→→ب ب→ر ه→ر  ^ ت→→و در ك→→م→→ي→→ن اس→ت و ب→→را ح→→ق→→ي→→ق→→ت اي→→ن ك→→ه، خ→→دا
ق→وم ط→اغ→∂ آم→اده اس→ت!اين→→− ب→ر ح→→ذر ب→اش→ي→د ك→→ه در ردي→ف طغ→→ي→ان→گ→ران ب→ر خ→دا قرار نگيريد كه 
 ^ ^ ديوار به ديوارتان آمده است!!آيا ما خود را عزيز دردانه ب→→ال ت→→ا ع→راق و اف→→غ→ان و...هم→→سايهها
ي→→م ك→→ه م→ا را ب→ه ط→غي→→ان→م→ان نم→→∂گ→ي→رد؟آن→چ→ه ب→→ال ه→س→ت؛ م→رب→وط ب→ه دي→گ→ران  ẃخ→→دا م→→∂دان→→ي→→→م و م→ط→م→ئ→ن

است و ما تقواپيشگان∂ هستيم كه هرگز بالي∂ سراغمان نخواهد آمد!! 
وز درون م→→→→→→→ن ن→→→→→→→ج→→→→→→→س→→→→→→ت اس→→→→→→رار م→→→→→→ن� ه→→→ر ك→→→س→→→∂ از ظ→→→نẃ خ→→→ود ش→→د ي→→→ار م→→ن� 

اگ→ر ه→م م→ا خ→ود را دوس→→ت→دار اه→→ل بي→→ت رس→ول�م→∂دان→ي→م، آنها خودشان فرمودهاند تنها 
^ محبẃت ما كاف∂ نيست!  عا ẃاد

)؛۲   ґع џر џوẂال џو ґلџمџعẂالґب ẃا إالџنẀت џالي џو ẀالџنẀا تџم џو)
ق واليت ما مشروط به داشتن عمل و ورع و پرهيز از نافرمان∂ خداست».  ẃتحق»

 � Ẁه→→→√ →→→ب Ẁح Ẁر→→→ ґه→→→ Ẃظ→→→→Ẁ ن→→→تџ ت џا џو џل→→→→ه ґع→→→ص→→→∂ اال→→→→џ ي→→→عẁ � ت ґد→→→→џ →→→ع→→→→ال ب ґال→→→ف ∂→→→ ґف џ∑Ẁر→→→→ Ẃم→→→→ џع→→→→џ ه→→→→ذا ل
 � Ẁه→→џ →→ت Ẃـ→→→ع →→ џط џال Ґق→→ا ґص→→→اد џ−→→∫ →→ب Ẁح џن ك→→→→ان ґا  � ẁط→→ي→→ع→→→→Ẁـب∫ م→→→→ ґح→→→Ẁي Ẃن→→→ џم→→→ґب√ ل→→→→ ґح→→→ Ẁم→→→Ẃ ن√ ال ґا 

خ→→دا را ن→→اف→→رم→→ان→→→∂ م→→→∂ك→→ن→→∂ و در عي→→ن ح→ال اظ→ه→ار م→→ح→بẃ→ت→ش م→→∂ن→→م→اي→∂!اي→ن، ب→ه ج→ان  »
^ اس→→ت [دوس→→ت→→∂ و ن→→اف→→رم→→ان→→∂!] ت→→و اگ→→ر ص→→ادق در م→→→ح→→بẃ→→ت→→→ش  خ→→→ودت ك→→→ار ن→→وظ→→ه→→ور

^ كه هر محبẃ∂ اطاعت از محبوبش م∂كند».  ^ اطاعتش م∂كرد بود
استقرار ياد خدا بر دل، هدف اصل∂ آفرينش 

^ بعد به پيامبراكرم�م∂فرمايد:  در آيه
 Ẃم→ Ẁه Ẁت Ẃذ џأخ ￍم→Ẁوا ث Ẁر→џف→џك џي→ن ґذ→ￍل→ґل ẀتẂي→→џل→→Ẃأم→→џف џ−→→ґل→→Ẃب→→џق Ẃن→→ ґل＃ م→→ Ẁس Ẁر→→ ґب џء＾ ґز→→ Ẃه→→Ẁت→→ Ẃاس ґد→→џق→→џل џو�

�؛  ґقاب ґع џكان џفẂيџكџف
«پي→→ام→ب→ران پي→→ش از ت→→و ه→→م م→ورد اس→ت→ه→زاء م→ردم ق→رار گ→رف→تن→→د.م→ن ب→ه ك→اف→ران مهلت 

دادم و آنگاه اخذشان كردم.پس[بنگر]كه چگونه بوده است عقاب من». 
                                                        

ـ همانآيه＾۱℮.  ۱
 .۷Ｑ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲



 ۳℮۲
 

^ ن→→→ي→→س→→ت!ت→→ر∑ واج→→ب و ارت→→→ك→→اب ح→→رام ن→→ي→→ز ك→→ف→ر  ك→→ف→→ر در ق→→رآن م→→ن→→ح→→ص→→ر ب→→ه ك→→ف→→→ر اع→→ت→→→ق→→اد
عمل∂ است؛چنان كه از تر∑ حجẃ تعبير به كفر شده و فرموده است: 

 ґن→→→→ џع ￒ∂→→→→ ґن→→→→ џغ џاهللا ￍإن→→→→џف џر→→→→џف→→→→→џك Ẃن→→→→→џم џو... ґت→→→→→Ẃي→→→→→џب→→→→→Ẃال ج→→→→→ ґح ґاس→→→→→ￍال→→→→→ن ∂→→→→→џل→→→→→ џع ґه→→→→→ẃل→→→→→ґل џو...�
�؛۱   џين ґمџعالẂال

 ẃب→→ي→→ت اس→→ت... و ك→→س→→∂ ك→→→ه ك→→ف→→→ر ب→→ورزد[و ح→→ج ẃخ→→→دا ب→→→ر م→→→ردم [ان→→→ج→→→ام] ح→→→ج ẃح→→→ق...»
نرود]خدا ب∂نياز از جهانيان است». 

^ اداره و تنظيم  م→ا ب→→اي→د ب→اورم→→ان ب→ش→ود ك→ه اي→ن ع→ال→→م، ص→→اح→ب دارد و ص→→اح→ب هر خانه برا
→→ص→→∂ دارد.م→→ت→→خ→→لẃ→→→ف→ان از ق→ان→ون،از ص→اح→→بخ→ان→ه ك→ي→ف→ر م→→∂ب→ين→→ن→د و م→ج→ازات  ẃخ→→ان→→→هاش؛ ق→→→ان→→ون م→→ش→→خ
 ^ م→∂ش→ون→د.آن→چ→ه از آي→→ات ق→رآن اس→ت→ف→اده م∂شود، اين است كه مقصود اصل∂ از تمام برنامهها
ه به خدا در دلها و حضور در محضر خداست كه:  ẃدين، استقرار ذكراهللا و حال توج ^ عباد
�؛۲   ẀوبẀلẀقẂال نґئџمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب ґاهللا ґرẂكґذґب ẂمẀهẀوبẀلẀق نґئџمẂطџت џوا وẀنџآم џين ґذￍال�
ـ نص→→ي→ب م→ا م→→∂ش→د و ذك→ر و  ـ ك→ه ه→دف اص→ل→∂ از خ→لق→→ت اس→ت   Ẅ∂→اگ→ر اي→ن س→→ع→ادت ع→ظ→م
ي→→→→→اد خ→→→→→→دا در دله→→→→→ا اس→→→→→ت→→→→→ق→→→→→رار م→→→→→∂ي→→→→اف→→→→ت و خ→→→→دا ح→→→→→اك→→→→م ب→→→→ر ت→→→→م→→→→→ام ش→→→→ؤون زن→→→→دگ→→→→∂ م→→→→ا م→→→→→∂گ→→→→ردي→→→→د، 
^ ب→→ال→→ع→→→ي→→ان م→→ش→→→ه→→ود م→→∂ش→→د و اي→→→نچ→→ن→→ي→→ن ك→→ه  ^ اب→→→→ع→→→اد ح→→→→ي→→→ات، از دي→→ن→→∂ و دن→→ي→→→و دگ→→→رگ→→→ون→→→∂ در ه→→→م→→→→ه
ال→→ح→→ال ه→→→س→→ت→→ي→→م، ن→→ب→→ودي→→م؛ب→→ل→→ك→→ه ي→→− زن→→دگ→→∂ آرام خ→→→ال→→∂ از ه→→رگ→→ون→ه دغ→دغ→ه و اض→ط→راب و ن→→اام→ن→∂ 

داشتيم. 
اج  ẃحج ^ لزوم پيشرفت معنو

→→ام ح→→جẃ اس→→ت و ح→→جẃ از ن→→→گ→→اه ق→→رآن ك→→ري→م، ب→اي→د از م→وجب→→ات پ→→ي→داي→→ش�ذك→راهللا�در دله→ا  ẃاي
م وق→→ت→→∂ از زي→→→ارت خ→→→دا ب→→از م→→∂گ→ردن→د، ب→اي→د دله→ايش→→ان س→رش→ار از ي→اد  ẃاج ب→→ي→→ت م→→ح→→ر→→→ ẃب→→اش→→→د و ح→→ج
^ ح→→→ي→→ات→→∂ خ→→ود غ→→→ف→→ل→→ت  خ→→→دا ش→→→ده ب→→→اش→→→د و ت→→→ا آخ→→→ري→→→ن ل→→→ح→→→ظ→→→ات ع→→→م→→→ر از م→→→ح→→→اف→→→ظ→→→ت اي→→→ن س→→→رم→→اي→→→ه

ننمايند چنان كه خودش فرموده است: 
كẂراҐ...�؛۱  ґذ ￍد џأش Ẃأو ẂمẀك џآباء ẂمẀكґرẂكґذџك џوا اهللا ẀرẀك Ẃاذџف ẂمẀكџك ґناسџم ẂمẀتẂي џضџإذا قџف�

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۹۷.  ـ سوره ۱

^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲
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]خ→→ود را ان→→→ج→→ام دادي→→د؛خ→→دا را ي→→اد ك→→→ن→ي→د آن گ→ون→ه ك→ه  ẃه→→→ن→→گ→→ام→→→∂ ك→→→ه م→→ن→→اس→→−[ح→→ج»
پ→دران[و دي→گ→ر م→ف→اخ→→ر خ→ود را ب→→ه رس→→م م→ردم ع→صر جاهليẃت]ياد م∂كنيد و از آن 

نيز بيشتر...». 
^ آم→→→ده ك→→→→ه ع→→→→ادت ع→→→رب ق→→→ب→→ل از اس→→الم اي→→→نچ→→→ن→→ي→→ن ب→→ود ك→→ه در م→→وس→→م  در رواي→→→ات ت→→→ف→→→س→→→ي→→→ر
، ب→→ع→→→د از ان→→ج→→ام م→→راس→→م م→→ت→→داول در ب→→ي→→→ن خ→→ود، در م→→ن→→ا ج→→م→→ع م→→∂ش→دن→د و ب→ه تف→→اخ→رات ن→س→ب→∂ و  ẃح→→ج
^ و ف→→→ض→→اي→→ل  ^ از ك→→→م→→االت م→→ع→→ن→→→و خ→→→→→→→ود م→→→→∂پ→→→→رداخ→→→ت→→→→ن→→→د!و ب→→→دون اي→→→→ن ك→→→→ه ت→→→وش→→ها →→→ن→→→→ات�  ẃت→→→→ع→→→ي ^ ارائ→→→→ه
^ و آل→ودگ→∂ اخ→→الق→→∂ ك→→ه رف→ت→ه ب→ودن→→د ب→ر  اخ→→→الق→→∂ ب→→ه دس→→ت آورده ب→→اش→→→ن→→د؛ ب→→ا ه→→م→→→ان ج→→ه→الت ف→ك→ر
م→→∂گ→→ش→→ت→→ن→→د!!ن→→ه م→→ع→→رف→→ت→→∂ ك→→س→→ب و ن→→→ه رذي→→ل→→ت→→∂ را ت→→ب→→دي→→ل ب→→→ه ف→→ض→→ي→→ل→→→ت ك→→رده ب→→ودن→→د.اي→→ن→→→− خ→→→داون→→د 
^ م→سل→→م→ان→ان پ→ي→رو قرآن! نكند شما هم مانند مردم عصر جاهل∂ عمل  ẃ→ه م→→∂ده→د ك→ه: ا ح→ك→ي→م ت→ن→ب
^ از ذك→→ر و ي→→اد خ→→→دا ن→→ب→→رده ب→→اش→→ي→→→د ك→→→ه در اي→→ن  ، ه→→→ي→→چ ب→→ه→→رها ẃك→→→ن→→→ي→→→د و پ→→→→س از ان→→→ج→→→ام م→→→ن→→→اس→→→→− ح→→→ج

^ مبتال خواهيد شد!  صورت به خسران و زيان آشكار
اج بيت اهللا در مقام ارزياب∂ اعمال خود  ẃحج

اگ→→ر حض→→→رت اب→→راه→→ي→→م خ→→ل→→ي→→ل�آنگ→→ون→→ه در م→→ق→→ام رض→→ا و ت→→س→→→ل→→ي→→م اي→→س→→→ت→اد ك→ه ف→رزن→د دل→بن→→د 
^ خ→→دا ك→→ارد ب→→ر ح→→→ل→→ق→→ش ك→→ش→→ي→→→د، او  ^ ج→→→ل→→→ب رض→→→ا ^ زم→→→ي→→→ن خ→→→واب→→→ان→→→د و ب→→→را خ→→→ود را ب→→→ه ص→→→→ورت رو
دف→→→ع→→→ت→→→اҐ ك→→ه چ→→ن→→ي→→ن ن→→ش→→→د؛ ب→→ل→→ك→→ه پ→→س از ط→→∂ẃ م→→راح→→ل ع→→ب→→وديẃ→→→ت ت→→وأم ب→→ا اخ→→→الص، آن م→→ق→→→ام اع→→→ال را ب→→ه 
 ẃه→م→→ẃي→− ال→ل→→ẃ ^ اح→→رام پ→→وش→ي→د و از ص→م→ي→م دل «ل→ب دس→→ت آورد.او ب→→→هراس→→ت→→∂ ب→→ه م→→ي→→ق→→→ات رف→→ت و ج→→ام→→→ه
^ ع→رف→ات نهاد و در مشعرالحرام به آن درجه از در∑ و شعور اله∂  ẃ→→ي→−» گ→ف→ت و ق→دم ب→ه واد ل→ب
^ اهللا� ه→→→→→→→→→→→رچ→→→→→→ه و ه→→→→→ر ك→→→ه ه→→→→س→→→ت در ن→→→ظ→→→رش غ→→→ي→→→ر ق→→→اب→→→→ل دل→→→ب→→→س→→→→ت→→→گ→→→∂ آم→→→د و  ارت→→→→ق→→→→ا ي→→→→اف→→→→ت ك→→→→ه م→→→→اس→→→→و

Ẁرنده بر حلق فرزندش كشيد و گفت:  سرانجام در قربانگاه منا،آستين باال زد و كارد ب
 џن ґا مџما أن џو Ґيفاґن џح џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس џرџطџف ^ ґذￍلґل џ∂ ґه Ẃج џو ẀتẂه ￍج џو ∂ґẃإن�

                                                                                                                                      
 .۲ΩΩ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
� تعيẃنات: امتيازات دنيو＾. 

^ اهللا: آنچه غير خداست.  џو ґماس �
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�؛۱   џين ґكґر ẂشẀمẂال
^ قبول از جانب محبوب به گوشش رسيد:  آنجا بود كه ندا

يا...�؛۲  Ẃؤ الر џتẂق ￍد џص Ẃدџق � Ẁيم ґراهẂيا إب Ẃأن ẀناهẂي џناد џو�
^ و ام→تث→→ال ف→رم→ان ن→م→ود＾!ح→ال آي→ا م→→ا  ^ اب→راه→ي→م ك→→ه چ→→ه خ→وب ب→→ن→دگ→∂ ك→رد آف→ري→ن ب→ر ت→و ا
ẃيكمان  ه→→→ي→→م→→∂ دارد؟آي→ا اح→رامم→→ان واق→ع→اҐ اح→رام و ل→ب ا ^� اب→ر →→م→ان ص→بغ→→ه ẃك→دام ي→→− از م→ن→اس→− ح→ج
ẃ→→→→→→→ي→→→→→→− اس→→→→→→→ت؟!او ك→→→→→→ه م→→→→→→ا را دع→→→→→→وت ب→→→→→→ه ش→→→→→→→ن→→→→→→اخ→→→→→→ت→→→→→→ن خ→→→→→ود و ان→→→→→س گ→→→→→رف→→→→→ت→→→→→ن ب→→→→→ا خ→→→→→ودش ك→→→→→رد و در  ل→→→→→→ب
^ ع→رف→ات در دام→ن ج→ب→ل ال→رẃحم↨ بر سر سفرهاش نشانيد، آيا ما به راست∂ آن ميزبان را  م→ه→م→ان→س→را
→∂ ك→→ه در س→ف→رهاش ن→→ه→اده ب→ود چش→→ي→دي→م؟!آي→ا در ق→رب→ان→گ→اه م→→ن→ا  ẃخ→اص ^ ش→→ن→→اخ→→ت→→ي→→م و ط→ع→م→∂ از غ→→ذا
اره كه  ẃاست از كشتن نفس ام ^ ك→ه س→ر گ→وس→ف→ن→د م→→∂ب→→ري→دي→→م، ه→يچ انديشيديم كه اين كار رمز
^ ش→→→→ي→→→→→ط→→→→ان→→→→→∂اش م→→→→ا را ب→→→→→ه گ→→→→ن→→→→اه وام→→→→∂دارد و از خ→→→→دا دورم→→→→→ان  در داخ→→→→→ل وج→→→→→ودم→→→→→→ان ب→→→→→ا وس→→→→→وس→→→→→هه→→→→→ا
^ خ→→داي→→م→→→ان ب→→ازگ→→ردد وگ→→رن→→ه گ→→وس→→ف→→ن→→د  م→→→∂س→→→ازد؟اوس→→→ت ك→→→ه ب→→→اي→→→د ك→→→ش→→→ت→→→ه ش→→→ود و راه→→→م→→ان ب→→ه س→→و

^ ما نبسته است تا با كشتن آن، راهمان باز شود.  ^ خدا را به رو ب∂زبان كه راه به سو
امام صادق�فرمود: 

)؛۳  ґ↨ џبيح ￍالذ џند ґع ґعџمￍالط џو Ẅ^ џوџهẂال џ↕ џر џجẂن џح Ẃحџب Ẃاذ џو)
^ نفس و طمع را قطع كن».  ^ هوا «هنگام ذبح قربان∂، گلو

و همچنين فرمود: 
لẀوقґين)؛℮  ẂخџمẂال ґ↨џه џج Ẃن ґم џ−Ẁم џزẂلџوق＃ تẀق Ẁن ح ґم Ẃج Ẁر ẂخẀا)

^ پ→→→ا∑ گ→→→ش→→→ت→→→→ه از  →→→→ه ẃم ґب→→→ي→→→رون ب→→→ي→→→ا و ب→→→ا ذ ^ از زي→→→→→ر ب→→→→ار ح→→→→ق→→→→وق→→→→∂ ك→→→→→ه از دي→→→گ→→→ران ب→→→ه گ→→→ردن دار
الل اعمال  ґت∂ از خẃال→→ن→اس، رو ب→ه خ→دا ب→ب→ر!اي→→نه→→ا درسه→→اي→∂ است كه به ما م∂دهند تا نوراني ẃح→ق
^ ج→→انم→→ان بت→→اب→د و ما را به عالم قرب خدا برساند.اميدواريم اين درسها  و م→ن→اس→→− ح→جẃ ب→ر ف→→ض→ا

                                                        
^ انعام،آيه＾۷۹.  ـ سوره ۱

 .۱ΩＱ۱وΩ℮ات،آياتẃصاف ^ ـ سوره ۲
� صبغه: رنگ. 

ريع↨،باب۲۱.  ẃـ مصباح الش ۳
ريع↨،باب۲۱.  ẃـ مصباح الش ℮
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ن شاءاهللا.  ґرا بياموزيم؛ا
ل ل→ول→يẃ− ال→ف→رج و اج→ع→ل→ن→ا م→ن  ẃد و ع→ج ẃد و آل م→ح→م→ẃع→ل→∂ م→ح→م ẃص→→ل ẃه→→م→→ẃال→→ل

اعوانه و انصاره و من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱

                                                        
^ رعد،آيات۳۳و۳℮.  ـ سوره ۱



 ۳℮⅛
 

 ẂمẀوه џ╗ ẂلẀق џكاء џر Ẁش ґوا هللاẀلџع џج џو Ẃتџب џسџك ≈ґس＃ بẂفџن ґ ẃلẀك ﾲ→→џع ẁ ґ╠ق→→ا џو→Ẁه Ẃن→џ џ╙ ۳۳   أ
 џي→ن ґذ→ￍل→ґل џن→ґẃي Ẁز Ẃل→→џب ґلẂو→џق→Ẃال џن→ ґر＃ م→ ґظ→→اهґب Ẃأم ґض Ẃر џالẂا ґﾭ Ẁم→→џل→→ Ẃع→→ џال ي ≈ґب Ẁه→→џون→→→Ẁئ→→ ґẃب→→џن→→Ẁت Ẃأم

نẂ هاد＃   ґم Ẁهџل ≈џف Ẁاهللا ґلґل ẂضẀي Ẃنџم џو ґيلґب ￍالس ґنџوا ع د Ẁص џو ẂمẀه ẀرẂكџوا م Ẁرџفџك
 ґاهللا џن→ ґم Ẃم→Ẁ џ≠ م→ا џو ق→ џأش ґ↕ џر→→→ ґخ Ẃاآل Ẁذاب→→ џع→→џل џي→→→ا و→→Ẃن ال→→د ґ↕ي→→ا→→џ Ẃ▲ا ґﾭ ẁذاب→→ џع Ẃم→→Ẁ џ≠    ۳℮

نẂ واق＃   ґم
^ كامل بر هر انسان∂ و بر اعمالش دارد[مانند كس∂ است  � آيا كس∂ كه احاطه و استيال
 ^ ^ خدا شري−هاي∂ قرار دادند، بگو: آنها را نام ببريد بلكه از چيز ك→ه چ→ن→ي→ن نم∂باشد]و آنان برا
^ زم→ين خبر ندارد يا سخن∂ ظاهر＾[و ب∂معنا]م∂گوييد  ب→ه او خ→ب→ر م→∂ده→ي→د ك→ه از وج→ود آن در رو
ب→→ل→ك→ه در ن→ظ→ر ك→اف→ران، نق→شههايش→ان زي→ن→ت داده ش→ده و آن→ه→ا از راه [خ→دا] ب→ازداشت→ه ش→دهان→د و ه→ر 

كس را خدا گمراه كند، راهنماي∂ نخواهد داشت! 
^ آن→ه→ا ع→ذاب→∂ در دن→ي→ا و ع→ذاب→∂ س→ختتر در آخرت خواهد بود و كس∂ جلوگير عذاب  � ب→را

خدا از آنها نخواهد بود. 
«قيẃوم» اسم جامع خداوند متعال 

^ شريفه، در مقام دعوت به توحيد و مذمẃت شر∑ و توبيخ مشر∑ است.عقل را به  آيه
^ اع→م→الش اح→اط→ه و اس→تي→→ال دارد،  آي→→→ا آن ك→→س→→∂ ك→→ه ب→→ر ان→س→ان و هم→→ه ^ م→→→∂ط→→ل→→→ب→→د و م→→∂گ→→وي→→→د:  داور

سزاوار پرستش است يا موجودات∂ كه نه از خود وجود دارند و نه صفت كمال ديگر＾: 
�؛  Ẃتџب џسџما كґس＃ بẂفџن ґẃلẀك Ẅ∂لџع ẁمґقائ џوẀه Ẃنџمџأ ف�

�ق→→ائ→→م�م→→ش→→ت→→قẃ از ق→→ي→→ام اس→→ت و ق→→ي→→ام ي→→ع→→ن→→→∂ اي→→س→→ت→→ادن.�ق→→ائ→م� ي→ع→ن→∂ ش→خ→ص ايس→→ت→اده و اين→→ج→ا 
^ و  ẃرا ب→→ه ط→→ور ج→→د ^ ك→→→ن→→→→اي→→→ه از اس→→→ت→→→ي→→→→ال و ت→→→س→→→لẃ→→→ط ك→→ام→→ل ب→→ر ك→→ار اس→→ت.ك→→س→→∂ ك→→ه م→→→∂خ→→واه→→→د ك→→ار
اه→ت→م→ام ش→→دي→د ان→ج→ام ب→→ده→→د، ب→رم→∂خ→ي→زد و م→→∂اي→س→ت→د.وق→ت→∂ ايستاد، از شش طرف مسلẃط بر انجام 



 ۳℮۷
 

^ س→ر،پ→→ايي→→ن پ→ا،س→م→ت راس→→ت و سم→→ت چ→→پ.ق→ي→ام  ك→→ار م→→→∂ش→→ود: از پي→→ش رو، از پ→→ش→ت س→ر،از ب→اال
ـ كنايه از استيال بر عالم خلق است و  ه از ج→سم→→ان→يẃ→→ات است  ẃـ ك→ه م→ن→ز  ẃوج→ل ẃدر م→ورد خ→داون→د ع→ز
از ص→→ف→ات ف→ع→ل خ→دا اس→ت.صف→→ات ذات خ→دا، ع→ي→ن ذات اوس→ت.م→ث→ل ع→ل→م و قدرت و حيات كه 
 ẃـ ج→ل →→ق آن در ذات اق→→→دس ح→→→ق ارت→→ب→→اط ب→→ا ع→→ال→→م خ→→ل→→ق ن→دارد.ب→دون ل→ح→اظ ع→→ال→→م خ→ل→ق ن→ي→ز او  ẃت→→ح→→ق
ا صفات فعل، آن صفات∂ است كه ذات اقدس، به لحاظ  ẃو ع→ل→ي→م و ق→→دي→ر اس→→ت؛ ام ẃ∂→ـ ح ج→→الل→ه 
→م→ي→ت، غ→ف→ور،  Ẁح→ي→∂، م→→Ẁص→ف ب→ه آن صف→→ات م→→∂ش→ود. م→ث→ل خ→→ال→ق، رازق، م→ẃ ارت→→ب→→اط ب→→ا ع→→→ال→→م خ→→ل→→ق م→→ت

رحيم ، ودود. 
�ق→→ائ→→م� ه→→م از ص→→ف→→→ات ف→→ع→→ل اس→→→ت؛ي→→ع→→ن→→∂ ق→→ي→→→ام ب→→→ه اي→→→ج→→اد ك→→ائ→→→ن→→ات و ت→→دب→→ي→→ر ام→ور ع→→الџ→مґ خ→ل→ق 
→ري→ف ت→ع→ب→ي→ر ب→ه  ẃلاهللاتع→→ال→→∂ف→رج→هال→ش→→ ẃع→ج ẃ^ →→→↨ ب→→ن ال→→ح→س→ن ال→مه→→د ẃم→→∂ك→→ن→→د و اگ→→ر از وج→→ود اق→→→دس ام→→ام ح→→ج
«ق→→ائ→→م» م→→→∂ش→→ود از اي→→ن ن→→ظ→→ر اس→→→ت ك→→→ه آن ول→→∂ẃ اهللا اع→→ظ→→م� ن→→ي→ز ب→→ه اذن خ→→دا، ه→م اك→ن→ون، ق→ي→ام ب→→ه 
ـ نسبت به عالميان است! و پس  وعال  ẃـ عز ^ فيض حضرت فيẃاض  ت→دب→ير امور عالم دارد و مجرا
^ عدل و قسط خواهد نمود.  ^ بشر و اقامه از ظهورґ باهرالنẃورش نيز قيام به اصالح كلẃ∂ جامعه
 ^ ^ ان→→ب→→ي→→→ا و ام→→ام→→→ان�در اع→→→ص→ارґ خ→ودش→ان ق→ائ→م ب→→ه ام→ر ب→ودهان→→د ل→ي→ك→ن ب→ه گ→ون→→ه ẃ→→→ه ه→→م→→→ه ال→→ب→→ت
 ^ ^ ح→ض→رت خ→ات→م� است كه به گونه م→ح→دود و م→وقẃ→ت! ت→ن→ه→ا دوازده→مي→→ن وص→∂ẃ از اوصي→→ا
ـ ق→ائ→م  ـ ج→لẃ ج→→الل→ه  ^ ت→→ع→ال→∂ م→→∂ب→اش→→د.اهللا  ج→ام→ع و ك→ام→→ل، ت→ج→لẃ→→∂گ→اهґ صف→→ت �ق→ائ→م� ح→ض→رت ب→ار

بالقسط است؛چنان كه فرموده است: 
...�؛۱  ґط ẂسґقẂالґب Ґماґقائ ґمẂل ґعẂوا الẀولẀا џو Ẁ↨џكґالئџمẂال џو џوẀه ẃإال џال إله Ẁهￍأن Ẁاهللا џد ґه џش�

ريف نيز قائم بالقسط م∂باشد:  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃدوازدهمين امام عج
)؛  Ґال Ẃدџع џو Ґسطاґق џض Ẃرџاال ґهґب Ẁاهللا Ẁ џالẂمџي)

نتظرينض  ẀمẂال џن ґلنا م џع Ẃاج џو џسط→→ґق→→Ẃال ґه→→ ґب Ẃم→→ ґقџا џري→→ف و→→ ￍه ال→→ش→→ џج џر→→џل ف→→ ẃج→→ џع ￍه→→م→→ẃل→→لџا
ه؛  ґر ẀهوẀظґل

سماء  џم∫ اال Ẁعالمان، ا ^ ^ مبالغه است و به فرموده ك→لم→→ه＾«ق→يẃ→وم»ن→ي→ز م→ش→ت→قẃ از ق→→ي→ام و صيغه
اس→ت ي→ع→ن→∂ ت→م→ام اسم→→اء از ص→→ف→ات ف→→ع→ل خ→دا در دام→ن اي→ن اس→م ج→ام→ع قرار گرفته است و خدا از 

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
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 ∂ґحيẀوم اس→ت، قي→→ام ب→→ه ت→دب→ي→ر ام→ور ع→→الم كرده است. خالق است و رازق است.م→ẃآن جه→→ت ك→→ه ق→ي
ـ است.كيفر و پاداشدهنده است.عزيز و ذليلكننده و غفور  ـ زن→دهك→ن→ن→ده و م→ي→راننده  →م→ي→ت  Ẁو م

و وџدود است. 
جاللت آيه الكرس∂ به سبب دو اسم ح∂ẃ و قيẃوم 

^ ه→ر  →→وم� از اس→→م→→→اء اهللا ال→→ح→→→س→→ن→→∂Ẅ اس→→→ت و از ن→→ظ→→ر ارب→→→اب س→→ي→→ر و س→→ل→→و∑ ك→ه ب→را ẃال→→ق→→ي ẃ∂→→ال→→ح�
→∂ م→∂ش→ن→اس→→ن→د، در اي→ن دو اس→م  ẃاز اذك→→ار، آث→→ار و اس→رار خ→اص ^ ^ خ→دا و ه→ر ذك→ر اس→م→∂ از اس→م→ا
^ مكنون است و جاللت آي↨ الكرس∂ را هم به خاطر اشتمال بر اين دو اسم  ال→ح→∂ẃ القيẃوم اسرار

عظيم م∂دانند. 
...�؛۱  ẀوميџقẂال ∂ џحẂال џوẀه ẃإال џال إله Ẁاهللا�

» اش→اره ب→ه ص→→ف→ت ذات است كه حيات، عين ذات حقẃ تعال∂Ẅ است و قيẃوم، اشاره به  ẃ∂→ џح»
^ حيات  ص→فت فعل است كه قيام به تدبير امور عالџم خلق دارد.تنها اوست كه زنده و ذاتاҐ دارا
ẃ→→→→→→→∂ ب→→→→→→ه  ^ او، ه→→→→→→م→→→→→→→ه در ح→→→→→→دẃ ذات خ→→→→→→ود م→→→→→→ردهان→→→→→→د و ح→→→→→→→ي→→→→→→ات→→→→→→ش→→→→→→→ان ع→→→→→→ارض→→→→→→∂ اس→→→→→→ت.ح→→→→→→ت اس→→→→→→→ت.م→→→→→→→اس→→→→→→وا

پيامبراكرم�فرموده است: 
�؛۲   џونẀتґẃيџم ẂمẀهￍإن џو ẁتґẃ �إنџ−ￍ مџي
«تو ميẃت هست∂ و آنها هم ميẃتند»! 

^ ح→→ي→ات→∂ ش→ده اس→ت و ه→ر دم ك→→ه خواست، آن  از ج→ان→→ب آن زن→ده، ب→ه ش→→م→ا م→ردهه→ا اف→→اض→→ه
را از شما م∂گيرد. 

...�؛۳  ẂمẀيكґي ẂحẀي ￍمẀث ẂمẀكẀيت ґمẀي ￍمẀث ẂمẀياك Ẃأحџف ҐواتاẂأم ẂمẀتẂنẀك џو ґاهللاґب џون ẀرẀفẂكџت џفẂيџك�
«پ→س چ→گ→ون→ه به اهللا كفر م∂ورزيد و حال آن كه شما مرده بوديد. او شما را زنده 

كرده است و باز م∂ميراند، آنگاه بار ديگر زندهتان م∂سازد...»! 
^ دن→→→→→→ي→→→→→ا و ب→→→→→رزخ و م→→→→→ح→→→→ش→→→→ر، ه→→→→→م→→→→ه در ح→→→→دẃ ذات خ→→→→ود  آر＾،ت→→→→→م→→→→→ام زن→→→→→دهه→→→→→→ا اع→→→→→مẃ از زن→→→→→دهه→→→→→ا

                                                        
 .۲ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۳Ω＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۳



 ۳℮۹
 

^ ح→→→→ي→→→ات ب→→→ه آن→→→ه→→→ا ش→→→ده اس→→→→ت و م→→→→∂ش→→ود.  ^ ح→→→ق→→→→ي→→→ق→→→∂ ي→→→ع→→→ن→→→∂ خ→→→دا، اف→→→اض→→→→ه م→→→ردهان→→→د و از آن زن→→→ده
ـ ب→ه اذن خ→دا ق→→ي→ام ب→ه ت→دب→ي→ر  ẃ→→ه ب→→ا حف→→ظ اخت→→الف م→رات→بش→→ان  ـ ال→ب→ت آنگ→→اه ب→→ا ه→→م→→→ان ح→→ي→→ات اف→اضي→→ش→ان 
ام→→ور ع→→→ال→→م م→→∂ك→→ن→→ن→→د! آن→→ه→ا ه→م م→→∂ت→وانن→→د در خ→ل→ق و رزق ع→→ال→م→ي→ان اث→رگ→ذار ب→اشن→→د، ع→زẃت و ذلẃت 

حيا نمايند و...  ґماته و ا ґببخشند و ا
^ پرستش است؟  چه كس∂ شايسته

^ مورد بحث م∂فرمايد:  حال آيه
�؛  Ẃتџب џسџما كґس＃ بẂفџن ґẃلẀك Ẅ∂џلџع ẁمґقائ џوẀه Ẃنџمџأ ف�

^ كامل بر او و اعمالش  ^ س→→ر ه→→ر ان→س→ان→∂ ايس→→ت→اده [و استيال «آي→→ا آن ك→س→∂ ك→ه ب→اال
^ پرستش است يا موجودات فاقد هرگونه كمال؟  دارد] شايسته

ذلґ−»در تقدير  џك џليس Ẃن џم џب→→ه ع→ن→وان خ→ب→ر م→بتدا«ك ^ ^ ش→ري→ف→ه اصط→→الح→اҐ ج→مل→→ها (در آي→→ه
هست). 

آر＾! خ→→→→ال→→→ق و م→→ال− وج→→ود ان→→س→→→ان، ن→→ه ت→→ن→→→ه→→ا اس→→ت→→ي→→→ال ب→→ر خ→→ود ان→→س→→→ان ب→→ل→→ك→→ه ب→→ر ت→→م→→ام اف→→ك→→ار و 
→→ل→ق→∂ ان→سان را تدبير و تنظيم م∂كند و از  џدارد! ه→→م→انگ→ون→→ه ك→→ه س→اخ→تم→→ان خ ^ اخ→→الق و اع→→م→ال و
^ رش→→د جسمان∂ م∂رساند،  →ه و ج→ن→ي→ن ح→رك→ت م→→∂ده→د و ب→ه م→رحل→→ه џض→غ→Ẁق→→ه و مџل→ џم→راح→ل ن→ط→ف→ه و ع
→→→→ل→→→ق→→→∂ او را ن→→→ي→→→ز ك→→→→ه ب→→→→ا اب→→→زار و م→→→ص→→→→ال→→ح اف→→ك→→ار و رف→→→ت→→ار و گ→→→ف→→ت→→ارش س→→اخ→→ت→→→ه  Ẁه→→→م→→→چ→→→ن→→→ي→→→ن س→→→اخ→→→ت→→→→م→→→ان خ
م→∂ش→ود و ب→ه صورت مџلџكات در روحش شكل م∂گيرد،تدبير و تنظيم م∂كند و در عالم پس 
^ ج→ه→نẃ→م ب→→ه او  ^ ب→ه→ش→ت→∂ ي→→ا ن→قم→→ته→ا از م→→رگ، ه→→→م→→ان م→لك→→ات روح→→∂اش را ب→→ه ص→ورت ن→عم→→ته→→ا
ع→→→→م→→→ال ان→→→→س→→→ان  џش→→→راف ب→→→→ه ا ґوام ا ẃه ب→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→ق→→→→ي→→→→ق→→→→→ت ك→→→→ه خ→→→دا ع→→→ل→→→→∂ال→→→د→→→→ ẃت→→→→ح→→→→وي→→→→ل م→→→→∂ده→→→→د و ل→→→→ذا ت→→→→وج
^ و ع→→م→→ل→→→∂،ح→→→ف→ظ  دارد،ح→→ال م→→راق→→ب→→ت دائ→→م در آدم→→∂ ب→→→هوج→→ود م→→∂آورد و او را از ان→→ح→→راف ف→→ك→→ر

^ خدا را در همه جا و در همه حال به گوش دل م∂شنود كه:  م∂كند و اين ندا
�؛  Ẃتџب џسџما كґس＃ بẂفџن ґẃلẀك Ẅ∂لџع ẁمґقائ џوẀه Ẃنџمџأ ف�

^ س→→→ر ه→→→ر ان→→→س→→→ان→→→→∂ اي→→→س→→→→ت→→→اده و ن→→→اظ→→→ر اع→→→م→→→→الش م→→→→∂ب→→→اش→→د س→→زاوار اي→→ن  آي→→→→ا آن ك→→→س→→→∂ ك→→→ه ب→→→اال
^ بپرهيزد؟  نيست كه انسان از او پروا كرده و از ارتكاب اعمال ناپسند و



 ۳ＱΩ
 

...�؛۱  ẂمẀتẂنẀما ك џنẂأي ẂمẀكџعџم џوẀه...�
«...شما هر جا كه باشيد، او همراه با شماست...». 

�؛۲   Ẅ^ џر џي џاهللا ￍأنґب Ẃمџل Ẃع џي Ẃمџأ ل�
«آيا [انسان] نم∂داند كه خدا[اعمالش را]م∂بيند». 

پ→→س ت→→ن→→ه→→ا خ→→→داس→→ت ك→→ه س→→زاوار پ→→رس→→ت→→ش اس→→ت و ت→→→ن→→ه→ا خ→→داس→ت ك→→ه س→زاوار رع→→اي→ت ت→ق→وا و 
داشتن پرواست. 

چه كس∂ شري− خداست؟! 
آنگاه خداوند حكيم به مذمẃت مشركان پرداخته و م∂فرمايد: 

�؛  џكاء џر Ẁش ґهẃلґوا لẀلџع џج џو�
«اي→→ن→→ان[ب→→ر خ→→→الف م→→ن→→ط→→ق ع→→ق→→→ل س→→ل→→→ي→→م، م→وج→ودات ف→اق→د ه→رگ→ون→ه ك→م→ال→→∂ را]ش→ري→− 

خدا قرار دادهاند [و آنها را مؤثẃر در زندگ∂ خود م∂دانند]». 
�؛  ẂمẀوهم џس ẂلẀق�

«بگو: آنها را [كه شما شري− خدا و معبود خود قرار دادهايد] اسم ببريد».  
^ چه اوصاف∂ هستند؟ما از معبود خويش اسم م∂بريم و اوصافش را  آن→→ها كيانند و دارا
بيان م∂كنيم و آثارش را نشان م∂دهيم.او اهللا خالق آسمانها و زمين و كلґẃ كائنات است! رازق 
^ س→→اخ→→ت→→گ→→∂ ش→→م→→ا  ^ ج→→→ان→→→داران اس→→→ت!آي→→→ا ش→→→رك→→→ا ^ روز＾خ→→→واران و زن→→→ده ك→→→ن→→→ن→→→ده و م→→→ي→→→ران→→→ن→→→ده ه→→→م→→→ه

كيانند كه شما به زعم خويش آنها را شري− خدا در عالم م∂دانيد؟ 
�؛  ґض ẂرџالẂ لџمẀ فґ∂ ا Ẃع џما ال يґب ẀهџونẀئґẃبџنẀت Ẃأم�

^ زمين از آن آگاه نم∂باشد».  ^ كه در رو «بلكه شما به خدا خبر م∂دهيد از چيز
^ يونس نيز نظير اين آيه را داشتيم:  ^ مباركه در سوره

...�؛۳  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ال فґ∂ ا ￍالس ∂ґف Ẁمџل Ẃع џما ال يґب џاهللا џونẀئґẃبџنẀأ ت ẂلẀق...�
                                                        

^ حديد،آيه＾℮.  ـ سوره ۱
^ علق،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
^ يونس،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۳



 ۳Ｑ۱
 

، علم  ґك→ه در آس→مانها و زمين ^ «...ب→گ→و: آي→→ا ش→م→ا خ→دا را ب→اخب→→ر م→→∂س→ازي→→د از چ→→ي→ز
به آن ندارد...». 

ت→ع→ب→ي→ر ب→ه اي→ن ك→ه خ→دا ع→ل→م ب→ه ف→→الن چ→يز در آسمان و زمين ندارد و از آن آگاه نم∂باشد، 
ك→→→→ن→→→→اي→→→ه از اي→→→ن اس→→→→ت ك→→→→ه آن چ→→→ي→→→ز در آس→→→م→→→→انه→→→ا و زم→→→ي→→→→ن وج→→→ود ن→→→دارد! ن→→→ه اي→→→ن ك→→→ه ه→→→س→→→ت و خ→→→دا 
ن→م→∂دان→د؛چون هر چه كه در عالم وجود دارد، مخلوق خداست و هر مخلوق∂، معلومґ خالقش 

م∂باشد! چنان كه فرموده است: 
�؛۱   Ẁيرґب џخẂال Ẁيف ґطￍالل џوẀه џو џقџل џخ Ẃنџم Ẁمџل Ẃع џأ ال ي�

«آي→→ا ك→س→∂ ك→ه خ→لق م∂كند؛ نم∂داند كه چه خلق م∂كند؟! در حال∂ كه او عالم 
به دقيقترين اسرار خلق و آگاه از همه چيز است». 

پس شري− خدا اصالҐ وجود خارج∂ ندارد تا خدا علم به آن داشته باشد! 
�؛  ґلẂوџقẂال џن ґر＃ م ґظاهґب Ẃأم�

^ و سطح∂(ب∂معنا به زبان م∂آوريد وگرنه انسان خردمند  ي→ا شم→→ا س→خن→→∂ ظ→اه→→ر
كه مخلوق را شري− خالق نم∂داند)! 

�؛  ґيلґب ￍالس ґنџوا ع د Ẁص џو ẂمẀه ẀرẂكџوا م Ẁرџفџك џين ґذￍلґل џنґẃ ي Ẁز Ẃلџب�
^ شكستن  «ب→لك→→ه[ح→ق→ي→قت مطلب اين است كه]توطئه و مكر شيطان∂ كافران [برا
^ ب→→→ر اه→→→ل  ^ م→→→ؤم→→→ن→→→ان] در ن→→→ظ→→→رش→→→ان زي→→→ن→→→ت داده ش→→→ده[و ب→→→→ه خ→→→ي→→→ال خ→→→امґ پ→→ي→→روز ن→→→ي→→→رو
^ خدا افتادهاند در نتيجه به هدف شيطان∂ خود  اي→مان، به فكر شري− تراش∂ برا

^ نيز] محروم گشتهاند»!  كه نرسيدهاند]از راه [رسيدن به سعادت ابد
گمراه معاند، هدايت نخواهد شد 

�؛  نẂ هاد＃ ґم Ẁهџما لџف Ẁاهللا ґلґل ẂضẀي Ẃنџم џو�
^ او ن→خ→واه→د ب→ود و ه→ي→چك→س ت→→وان→→اي∂  ^ ب→را و ك→س→∂ را ك→ه خ→دا گ→م→راه ك→ن→د،هي→→چ ه→داي→ت→گ→ر

هدايت او را نخواهد داشت. 
                                                        

^ مل−،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱



 ۳Ｑ۲
 

راҐ ع→رض ش→ده ك→ه: م→ق→ص→ود از اض→→الل و گ→م→راه ك→ردن خ→→دا اي→ن اس→→ت ك→ه  ẃاي→→ن م→→ط→→ل→→ب م→ك→ر
 ^ خ→→دا ان→→س→→ان را م→→وج→→ود م→→خ→→ت→→ار آف→→ري→→ده و او را ب→→ر س→→رґ دوراه→→∂ґ ب→هش→→ت و ج→ه→نẃ→→م ق→رار داده و ن→ي→رو

انتخاب هر ي− از آن دو راه را به او عنايت فرموده است: 
راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۱   ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�

^ را ن→→→→→ش→→→ان→→→ش داده و ش→→→اك→→→ر و ي→→→ا ك→→→اف→→→ر ب→→→ودن را ب→→→ه اخ→→→ت→→→ي→→→→ار  م→→→→ا، راه رس→→→→→ي→→→→دن ب→→→→ه س→→→→→ع→→→→ادت اب→→→→→د
^ م→خ→ت→ار ب→ودن ب→→ه  خ→ودش گ→→ذاشت→→هاي→م؛ح→ال اگ→→ر راه ج→→ه→نẃ→→م را ان→تخ→→اب ك→رد، خ→→دا او را ب→ه م→قت→→ض→ا
ح→ال خ→ودش ره→→ا م→∂ك→→ن→د. در اي→ن ص→ورت ط→ب→يع→→∂ اس→ت ك→ه س→ر از ج→ه→نẃم درم∂آورد! در نتيجه 
از آن ج→ه→ت ك→ه اي→ن ان→→س→ان با اختيار خودش به راه جهنẃم رفته است، م∂گوييم، خودش گمراه 
ش→ده اس→ت و از آن ج→ه→ت ك→ه ق→درت اخ→→ت→ي→ار و ان→ت→خ→اب را خ→→دا ب→→ه او داده اس→→ت؛ م→→∂گوييم خدا 
ـ ك→→ه خ→ودش ب→ا س→وء اخت→→ي→ار خ→ودش،  او را گ→→م→→راه ك→→رده اس→→ت و ب→→→دي→→ه→→→∂ اس→→ت ك→→ه چ→ن→ي→ن ان→→س→ان→∂ 

^ او نخواهد بود. از اين روست كه م∂فرمايد:  ـ ديگر كس∂ هاد رو به جهنẃم م∂رود 
�؛  نẂ هاد＃ ґم Ẁهџما لџف Ẁاهللا ґلґل ẂضẀي Ẃنџم џو�

^ ن→→→خ→→→واه→→→د داش→→→ت!چ→→→ون  ك→→→→س→→→→∂ را ك→→→→ه خ→→→دا گ→→→م→→→راه ك→→→ن→→→د دي→→→→گ→→→ر ه→→→داي→→→ت ك→→→ن→→→ن→→→دها
خودش تصميم به گمراه شدن گرفته است. 

اسالم اضطرار＾،اسالم اختيار＾ 
^ خود بينديشد و  ر دادهاند تا پيش از همه چيز درباره ẃعقل و تفك ^ بار＾! به انسان نيرو
پ→→→∂ ب→→→ه م→→→وق→→→ع→→يẃ→→ت خ→→ود در ع→→ال→→→م آف→→ري→→ن→→ش ب→→ب→→رد و ب→→ف→→ه→→م→→→د ك→→ه چ→→گ→→ون→→ه از ظ→→اه→→ر و ب→→اط→→→ن وج→→ودش، 
∂ از اراده و خواست او  ẃت→س→ل→ي→م دست خالقش م∂باشد و در ساختمان هست∂اش كمترين تخط

نم∂تواند داشته باشد. 
در مناجات شعبانيẃه م∂خوانيم: 

)؛  ẀتẂنẀك џونẀكџن اџا џت Ẃد џرџما اџك)
^ شدهام».  «آنگونه كه خواستها

                                                        
^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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^ چ→→→ش→→→م و  ^ داخ→→→ل→→→∂ و خ→→→→ارج→→→∂ ب→→→ش→→→وم،ش→→→دهام.خ→→→واس→→→ت→→→→ها →→→→→ل از اع→→→→ض→→→→→ا ẃم→→→→ت→→→→ش→→→→ك ^ خ→→→→واس→→→→ت→→→→→ها
گ→→→→وشدار و ع→→→→ق→→→→ل و ه→→→→وشدار ب→→→→ش→→→→وم، ش→→→دهام و ب→→→ر اث→→→ر ت→→→س→→→ل→→→ي→→→→م دس→→→ت خ→→→→ال→→→ق ب→→→ودن،اي→→→→نچ→→→→ن→→→ي→→→ن ب→→→ا 
→→ز ب→ه ت→→م→ام جه→→ازات زن→→دگ→∂ ب→→هوج→ود آم→دهام و اي→ن ت→س→لي→→م بودنґ به دست  ẃم و م→ج→ه→ ẃس→اخ→ت→م→ان م→ن→ظ
^ و ت→→→ك→→→وي→→→ن→→→∂ اس→→→→ت و ب→→→ا اخ→→→ت→→→→ي→→→ار خ→→→ودم ن→→→ب→→→وده اس→→→ت و از ه→→م→→ي→→ن  خ→→→ال→→→→ق، در واق→→→ع اس→→→→الم اض→→→ط→→→رار
^ خ→ودم، از ن→ظ→ر اف→→ك→ار و  ج→→ري→→→ان، ب→→ه ح→→ك→→→م ع→→ق→→ل→→م م→→→∂ف→ه→م→م ك→ه اگ→ر ب→خ→واه→→م در زن→دگ→→∂ اخ→→ت→ي→ار
ب→→اش→→→م، ب→→اي→→د ت→→→س→→ل→→ي→→م ق→→ان→→ون و ش→→رعґ ه→→م→→→ان خ→→ال→→ق→→→م ب→→اش→→م!اس→→→الم  ^ هم داشته باشم. اخ→→→→الق و ع→→→م→→→→ل ن→→→ي→→→ز س→→→→ال→→م و ك→→ام→→ل  ^ كه دارم،اسالم اختيار اضطرار

...�؛۱  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�
^ ت→→→ح→→→ص→→→ي→→→→ل س→→→ع→→→ادت اع→→→مẃ از ت→→→ك→→→وي→→→ن→→→∂ و  ح→→→→ق→→→→ي→→→→ق→→→→ت اي→→→→→ن ك→→→→→ه دي→→→→ن[آي→→→ي→→→→ن و ب→→→رن→→→ام→→→→ه »

تشريع∂] در نزد خدا اسالم است...»! 
...�؛۲  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґف Ẃنџم џمџل Ẃأس Ẁهџل џو...�

^ آسمانيان و زمينيان نسبت به خالقشان در حال تسليم و اسالمند...».  «...همه
^ اس→ت!از  ^ و اخ→ت→ي→ار →→د اض→ط→رار Ẃع→→Ẁ ^ دو ب م→→ن→→ت→→ه→→ا ان→→س→→→ان در م→→→ي→→ان ك→→ائ→→→ن→→ات ع→→ال→→م ط→→ب→→→ع، دارا
^ اس→ت ول∂ از لحاظ بعد شرع و اصالح اخالق و عمل،  →→د خ→ل→ق و آف→ري→ن→ش، اض→ط→رار Ẃع→Ẁ ل→ح→اظ ب
رات زن→→دگ→→→∂اش اخ→→→ت→→ي→→اراҐ ت→→س→→ل→→ي→→م ق→→ان→→ون  ẃاس→→→ت و ل→→→ذا ان→→→س→→→→ان ع→→→اق→→→ل آن اس→→ت ك→→→ه در م→→ق→→ر ^ اخ→→→ت→→→→ي→→→ار
ه→→م→→ان ك→→س→→→∂ ب→→→اش→→د ك→→ه در ق→→وان→→ي→→ن خ→→ل→→→ق→→ت→→ش اض→→ط→→راراҐ ت→→→س→ل→ي→م ق→→ان→ون اوس→→ت زي→را خ→ال→→ق و ش→ارع در 
ع→ال→م،ي→ك→∂ بي→→ش ن→يست! همان كس كه خالق طبيعت است، آن كس، شارع شريعت است؛ و 
 ^ ^ اسالم اضطرار ^ انسان عاقل در هر دو مسير، اسالم و تسليم بودن است.مطالعه ل→ذا وظ→ي→فه

^ґ انسان است.  ^ اسالمґ اختيار ^ خوب∂ برا و تكوين∂ كائنات، راهگشا
ي− درس خداشناس∂ 

^ ع→→→م→→→ر خ→→→ود را در  ^ دان→→→→ش→→→→م→→→→ن→→→→→دان ع→→→ل→→→وم ط→→→ب→→→ي→→→ع→→→→∂ ك→→→→ه ق→→→س→→→م→→→ت ع→→→→م→→→ده ت→→→→ح→→→→ق→→→→ي→→→→ق→→→→ات ارزن→→→→ده
رات ح→→→ي→→→ات→→→∂ آن→→→→ه→→→ا را از ج→→→ه→→→→ات  ẃزن→→→→دگ→→→→ان→→→→∂ ح→→→→ش→→→→رات و ج→→→→ان→→→→وران گ→→→→→ذران→→→→دهان→→→→→د و ت→→→→ط→→→و ^ م→→→→ط→→→→ال→→→→ع→→→→→ه

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۸۳ .  ۲



 ۳Ｑ℮
 

^ ت→ح→ق→يق→→ات خود را به قلم آورده و كتابها نوشتهاند،  م→خ→ت→ل→ف، م→ورد دقẃ→→ت ق→رار داده و ن→ت→يج→→ه
ẃ→ر اس→ت و  ^ ع→ل→ي→م و ح→ك→ي→م در ع→ال→م، بس→→ي→ار م→ؤث ẃ→→ر در ط→→ري→→ق خ→→→داش→→ن→اس→∂ و پ→∂ ب→ردن ب→→هوج→ود م→دب
^ ت→وأم ب→→ا ع→ل→م و حك→→م→ت و رأفت و رحمت، در عالم حكومت م∂كند كه  نش→→ان م→→∂ده→د ارادها

^ م∂شوند.  تمام موجودات در پرتو نور هدايت و تدبير او رهبر
از يك∂ از دانشمندان حشرهشناس نقل شده: 

ا نوزادش در ابتدا  ẃاس→ت ب→→ه ن→→ام «آم→وف→ي→ل» ك→ه ه→ر چ→→ند خودش علفخوار است ام ^  ح→ش→رها
 ẃب→→→→اي→→→→د از ك→→→رم→→→∂ م→→→خ→→→ص→→→وص ت→→→غ→→→ذي→→→ه ش→→→ود و ل→→→ذا اي→→→→ن ح→→→ي→→→وان، آن ك→→→رمه→→→ا را ن→→→ي→→→→ش م→→→→∂زن→→→د و ب→→→ا س→→→م
 ^ ^ ك→→ه ن→م→ي→رن→د ت→→ا وق→ت→∂ ك→ه تخ→→مه→ا م→→خ→→ص→→وص خ→→ود آن→→ه→→→ا را ب→→→∂ح→→سẃ م→→→∂ك→→ن→→→د؛آن ه→→م ب→ه گ→ون→→ها
ح→ش→ره ب→ه ع→رص→ه رس→ي→دن→د بت→→وانن→→د از آن ك→رمها تغذيه شوند!حال آنچه شايان تأمẃل است اين كه 
→→→رم→→→ن→→→د ب→→→ا اي→→→ن ك→→→→ه خ→→→ودش  ґك ^ الҐ از ك→→→→→ج→→→→ا پ→→→→∂ ب→→→→رده ك→→→→ه ن→→→→→وزادان او م→→→ح→→→ت→→→اج ب→→→ه غ→→→→ذا ẃاي→→→→ن ح→→→→ي→→→→→وان او

علفخوار است؟! 
^ عقل و فكر و شعور، اگر نديده بوديم كه نوزاد آدم∂ ابتدا  م→ا ب→→ا اي→→ن ك→ه انسانيم و دارا
ش→→→ي→→→رخ→→→وار اس→→ت، ه→→رگ→→ز ن→→م→→∂دان→→س→→ت→→ي→→م ك→→ه م→→ا خ→→ودم→→→ان اب→→ت→→دا ش→→ي→→رخ→→وار ب→→ودهاي→→→م؛زي→→را اآلن خ→→ود را 
گ→وش→ت→خ→وار و گ→ي→اه→خ→وار م→∂ب→ي→ن→ي→م.پ→→س اي→ن ح→ي→وان ب→→∂ع→→قل و فكر، از كجا پ∂ برده كه نوزادش 

كرمخوار است؟! 
 ^ →→→ن م→→→∂ش→→ون→→→د و ب→→ه ك→→ار ت→→غ→→→ذي→→→ه ẃاز ك→→→→ج→→→ا م→→→→∂دان→→→د ك→→→ه اگ→→→ر اي→→→ن ك→→→رمه→→ا ب→→م→→ي→→رن→→→د؛ م→→ت→→ع→→ف Ґث→→→ان→→→→ي→→→ا

نوزادان نم∂خورند. 
 ث→→→ال→→ث→→اҐ از ك→→ج→→ا ف→→ه→→م→→ي→→→ده اس→→ت ك→→ه اگ→→ر اي→→→ن ك→→رمه→→ا ب→ه ق→→در ك→اف→∂ ب→→∂ح→سẃ و ف→ل→ج ن→ش→ون→د، ب→ه 
ح→ال آم→ده ف→رار م→→∂ك→→نند و در نتيجه نوزادها، ب∂غذا م∂مانند و تلف م∂شوند.از چه راه∂ و به 
^ م→خ→ص→وص→∂ ت→ه→يẃ→ه م→∂كن→→د و ب→→ع→د  ^ ب→→→ه اي→→ن م→→ط→→→الب ه→→داي→→ت ش→→ده اس→→→ت ك→→→ه ك→رمه→→ا چ→→ه وس→→ي→→ل→→→ها
ا به  ẃآن→→ه→ا را ن→ي→ش م→∂زن→د ك→ه ن→ه ب→م→ي→رن→د و ن→ه ب→ه ح→ال آم→ده، ف→رار كن→→ن→د؛ب→→ل→ك→ه زن→ده ب→→م→ان→→ن→د ام ^ ط→ور
^ ن→وزادان، ب→خ→ورن→→د؟آي→ا اين نظم عجيب  ق→در ك→اف→∂ ف→ل→ج ب→اش→ن→د ت→ا در وق→ت م→ع→يẃ→ن ب→→ه ك→ار ت→→غ→ذي→→ه
^ґ ن→→→ظ→→→→مب→→→خ→→→ش ح→→→ي→→→→اتآف→→→ري→→→→ن  در زن→→→→دگ→→→→ان→→→→→∂ ح→→→→ي→→→→وان→→→→→ات ب→→→→→∂ع→→→→→ق→→→→ل و ف→→→→ك→→→→ر، ك→→→→اش→→→→ف از وج→→→ود خ→→→دا

نم∂باشد؟آر＾: 



 ۳ＱＱ
 

�؛۱   Ẅ^ لẂقџهẀ ثẀمￍ هџد џء＃ خ Ẃ∂ џش ￍلẀطيف كẂأع ^ ґذￍا الџنب џر...�
«...پ→→روردگ→→ار م→→ا ه→→م→→ان ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→ه ب→→ه ه→→ر م→→وج→→ود＾، آن→→چه در خلقتش [الزم] 
ب→→وده داده اس→→ت و س→→پ→→س او را [در راه رس→→ي→→دن ب→→ه ه→→دف از خ→→ل→→ق→→ت→→ش] هدايت كرده 

است». 
^ پروردگار  ^ كائنات تسليم اراده همه

ق  ẃح→→→ض→→→→رت خ→→→→ال ^ →→→ه ب→→→اش→→→ن→→→→د،ت→→→س→→→ل→→→ي→→→م اراده ẃت→→→م→→→ام→→→∂ م→→→وج→→→ودات، ب→→→دون اي→→→→ن ك→→→→ه خ→→→ود م→→→ت→→→وج
م→→→→ان او زنده م∂شوند و به فرمان  سبند.� به فر Ẁح→ك→ي→م→ن→د.ب→ه ف→رم→ان او م→→∂جن→→ب→ن→د و به فرمان او م∂خ
^ گ→→→ل  →→→→→ل ب→→→→ه ف→→→→رم→→→→ان او زي→→→→→ب→→→→ا و دل→→→→رب→→→→ا م→→→→→∂ش→→→→ود و ب→→→→ل→→→→ب→→→→→ل ب→→→→→ه ف→→→→رم→→→→ان او ع→→→→اش→→→→ق ش→→→→ي→→→دا Ẁاو م→→→→→∂م→→→→ي→→→→رن→→→→د.گ
اب→→يẃ→→ت زن→→→ان ن→→س→→ب→→ت ب→→ه م→→ردان و م→→ج→→ذوب→يẃ→→ت م→ردان ن→س→ب→ت ب→ه زن→ان و ح→اص→ل  ẃم→→∂گ→→ردد.آي→→ا اي→→ن ج→→ذ
^ ن→→→→→س→→→→ل ب→→→→ش→→→→→ر، از چ→→→→ي→→→→→س→→→→ت و ب→→→→→ه ف→→→رم→→→ان  اي→→→→ن ج→→→→ذب و ان→→→→ج→→→→→ذاب، ب→→→→→هوج→→→→ود آم→→→→دن ف→→→→رزن→→→→دان و اب→→→→→ق→→→→ا

كيست؟! 
^ خود دلداده  ^ خ→ود، دل→رب→اي→→∂ م→∂ك→نند و مردان به ميل و اراده آي→→ا زن→ان، ب→→ه م→ي→ل و اراده
^ جانكاه زايمان باخبرند و هم  م→∂ش→وند؟در حال∂ كه هم زنان از رنج مادران آگاه و از دردها
→ل→ع.پ→س چ→را اي→ن درد و رن→→جه→ا را ب→ا ج→→ان و دل م→∂خ→رن→د؟آي→ا ب→ه  ẃم→ط ^ م→ردان از م→→ص→ائ→ب ع→ائل→→هدار
^ خ→ود درك→ارن→→د ي→ا خ→ي→ر، همه به فرمان آن فرماندهґ مقتدر عالم هست∂ در جريانند و  م→ي→ل و اراده
ار بر  ẃجنس∂ را همچون فرمانده∂ قه ^ ^ او تس→→ل→يمند.اوست كه غريزه در ب→راب→ر خ→واس→ت و اراده
آدم→→→→ي→→→→→ان از م→→→→ردان و زن→→→ان م→→→س→→→لẃ→→→→ط ك→→→رده ك→→→ه وق→→→ت→→→∂ ف→→→رم→→→ان ج→→→→ذب و ان→→→ج→→→ذاب از ج→→→ان→→→ب او ص→→→→ادر 
 ^ مر با هم مزدوج گشته و در ابقا џالґل Ґهم م∂شتابند و امتثاال ^ م→∂ش→ود از ج→→ا م→∂جه→→ن→د و به سو

نسل بشر م∂كوشند. 
^ انسان مغرور!  چاره

^ ن→→ان و گ→وش→تط→ل→ب→∂ را م→→س→لẃ→→ط ب→ر آدم ك→رده  ^ ب→→→ه ن→→→ام گ→رس→ن→گ→∂ و غ→ري→زه ف→→رم→→ان→→دهґ دي→→گ→→→ر
                                                        

 .ＱΩ＾طه،آيه ^ ـ سوره ۱
� م∂خسبند: م∂خوابند. 



 ۳Ｑ⅛
 

^ دارد و خ→ود را از ه→→م→ه ك→→ن→ار م→→∂كش→→د  ك→→ه ت→→ا ف→→رم→ان او ص→→ادر ن→→ش→ده اس→→ت، آدم→∂ ف→ي→س و اف→→ادها
^ ن→→→ان و  ^ غ→→→ري→→→زه →→→ب→→→ع و ب→→→→∂ن→→→ي→→→ازم ول→→→→∂ ه→→→م→→→ي→→→ن ك→→→ه گ→→→رس→→→ن→→→ه ش→→→د و ف→→→رم→→→ان از س→→→و ẃك→→→→ه م→→→→ن، م→→→→ن→→→→ي→→→→→عال→→→→ط
اب م∂دود  ẃاز جا م∂پرد و افتان و خيزان به سمت نانوا و قص Ґگ→وش→تط→ل→ب→∂ ص→ادر گش→→ت، دفعتا
و آن→ه→ا را چ→ون ب→ت م→→∂پ→رس→ت→د!وق→ت→∂ ه→م خ→→ورد و س→ي→ر ش→→د، ب→از دست→→∂ ب→ه سب→→ي→ل م→→∂ك→شد و گردن 

شقẃ م∂كند كه خير من: 
 � ẁب→→→زرگ→→→وار ẁرج→→→ل ẁش→→→→خ→→→→ص � ẁخ→→→→→→وار Ẁه→→→→→→→џ →→→→→→→دẁ ل џس→→→→→→→ џج ẁل→→→→→→ Ẃج→→→→→→→ ґع

^ به  ك→ن→ار ب→روي→د؛گ→ردوخ→ا∑ ن→كن→→ي→د!ول→∂ ه→ن→وز چ→→ن→د س→اع→ت→∂ نگ→→ذش→ت→ه ك→ه ف→رم→ان→دهґ دي→گر
^ نوكر  ش→→اء، ف→رم→ان تخليه صادر م∂كند كه برخيز ا Ẃح џمع→→اء و ا џداف→ع→ه از درون م→ع→ده و ا ґ^ ه ẃن→ام ق→و
^ موادẃ آتيه آماده  ج→انن→ثار! بدو به سمت مستراح(ببخشيد توالت)نخالهها را خال∂ كن و جا برا
^ رن→→گ→→ي→→→ن ه→→م ن→→ش→→س→→ت→→→ه ي→→ا م→→ي→→→ان  ^ چ→→ه،اگ→→ر ك→→ن→→ار س→→ف→→ره ك→→→ن!م→→→گ→→→ر م→→→∂ت→→→وان→→→د ب→→→گ→→→وي→→→د ك→→→→ه چ→→→را و ب→→→را
ẃخليهاش  رخ→ت→خ→واب ن→رم ه→م خ→واب→→ي→ده ب→اش→→د، ب→لندش م∂كنند و با عجله و شتاب به سمت بيتالت

م∂دوانند!! 
آر＾، از ه→→ر ط→→رف ف→→رم→→ان→→ده→→→ان م→→ق→→→ت→در، آدم→∂ را اح→اط→ه ك→رده و ت→ح→ت ف→رم→ان گ→رف→ت→هان→د و 
^ ام→→→ت→→→ح→→→→ان، ب→→→ه  ^ اي→→→ن ك→→→ه او را در ص→→→ح→→→ن→→→→ه ي→→→→− ع→→→→م→→→→ر او را ب→→→→→ه اي→→→→ن س→→→و و آن س→→→و م→→→→∂دوان→→→ن→→→→د و ب→→→را
→→→ال  ẃخ→→→ودش ب→→→ش→→→ن→→→اس→→→ان→→→ن→→→→د، ي→→→→− دم ب→→→ه ح→→→ال خ→→→ودش ره→→→ا م→→→→∂ك→→→ن→→→→ن→→د و او خ→→ود را ف→→اع→→ل م→→خ→→ت→→ار و ف→→ع
م دي→گ→ر م→ست→→أص→ل→ش م→→∂س→ازن→د ت→→ا ب→ه خ→ود ب→→ي→اي→د و ب→ي→چ→ارهگ→→∂اش را فراموش  џم→اي→→ش→اء م→→∂پ→→ن→دارد؛د

نكند. 
ب→→→ار دي→→→گ→→→ر ب→→→ه ح→→→→ال ت→→→وان→→→اي→→→→∂اش م→→→→∂آورن→→د و ب→→از ب→→ه اس→→ت→→ي→→ص→→→الش م→→→∂ك→→ش→→→ان→→ن→→→د ت→→ا ي→→→− روز، 
^ ف→رم→ان→دهґ م→رگ، ح→ض→رت ع→زرائ→ي→ل�ص→ادر م→→∂ش→ود ك→ه هم→→ه چ→ي→زت را  آخ→→ري→→ن ف→→رم→ان از س→و
^ ام→ت→ح→ان ب→→ه پ→→اي→ان رس→→ي→د ول→∂ ت→و از اي→→ن  ب→→ري→→ز و ب→→دن را ه→→م ب→ي→ف→ك→ن!ب→→دو ب→ه ع→→ال→م ب→رزخ ك→→ه ص→حن→→ه
^ و در∑ حقيقت نكرد＾!الحال مردود و محروم و ته∂دست  ^ ن→→ف→ه→ميد آم→دن و رفت→→ن→ت چي→→ز

^ كماالت انسان∂، برو به دارالحساب و دارالجزاء.  از همه
�؛۱   Ẁينґب ẀمẂال Ẁران Ẃس ẀخẂال џوẀه џ−ґأال ذل...�

                                                        
 .۱Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۳Ｑ۷
 

ل خداوند رحيم  ẃاصحاب كهف تحت تكف
^ وج→ودش  →ر پ→∂ ب→رد ك→ه س→راپ→→ا ẃك→→ه ان→→→س→→ان ع→→اق→→→ل، وق→→ت→∂ پ→→س از ان→→دي→→ش→ه و ت→ف→ك ح→→اص→→ل اي→→ن 
^ ت→أم→ي→ن س→ع→ادت  →→ر ف→→رم→→ان ت→→ك→→وي→→ن→∂ ح→ض→رت خ→→ال→ق ح→كي→→م اس→ت و ه→→م→ان خ→→ال→ق ح→ك→ي→م ب→را ẃم→→س→→خ
رات→∂ ب→ه ن→ام دي→→ن، وض→ع ك→رده اس→ت، ط→ب→ي→ع→∂ است كه  ẃب→→ن→دگ→ان→→ش، ق→وان→ي→ن و م→ق→ر ^ خ→رو Ẁو ا ^ دن→ي→و
 ^ رات او گشته و مسلم به اسالم اختيار ẃف م∂بيند كه تسليم مقر ẃاي→ن ان→→س→ان ع→اق→ل، خ→ود را م→وظ
^ مẀ→→→س→→لґ→→→م را ب→ه دام→ن لط→→ف و  →→وم، اي→→→ن ب→→ن→→ده ẃق→→ي ґẃ∂→→ح ґه→→م ب→→ش→→ود.در اي→→→ن ص→→ورت اس→→ت ك→→ه آن خ→→ال→→ق
عنايت خود م∂گيرد و به نيكوترين وجه، اداره و تأمينش م∂نمايد كه خودش فرموده است: 

...�؛۱  ẀهẀب Ẃس џح џوẀهџف ґاهللا ∂џلџع Ẃلￍكџوџت џي Ẃنџم...�
ل بر خدا كند،پس او كفايتش م∂كند...».  ẃهر كس توك...»

...�؛۲  Ẁب ґسџت Ẃحџال ي ẀثẂي џح Ẃن ґم ẀهẂق Ẁز Ẃرџي џو �Ґجا џر Ẃخџم Ẁهџل Ẃلџع Ẃجџي џاهللا ґقￍت џي Ẃنџم џو...�
^ خ→→دا ك→→ن→→د، خ→→دا راه خ→→روج[از ب→→نب→س→ته→ا]را ب→ه روي→→ش  «...ه→→ر ك→→→ه رع→→اي→→ت ت→→ق→→وا

^ او را م∂رساند...».  د، روز џرџ م∂گشايد و از جاي∂ كه گمان نم∂ب
^ خود  ـ دست از تمام شؤون دنيو ـ ك→ه داست→→ان→→شان در قرآن آمده است  اص→ح→اب ك→→ه→ف 
 ^ ب→→→→→رداش→→→→→ت→→→→→ن→→→→→د و در دام→→→→→ن ك→→→→→وه→→→→→∂ خ→→→→→ود را ب→→→→→ه دام→→→→→ن خ→→→→→دا اف→→→→→ك→→→→→ن→→→→→دن→→→→→د.خ→→→→→دا ه→→→→→م آن→→→→→ه→→→→→→ا را ب→→→→→ه گ→→→→→ون→→→→→ها
^ آن→→ان  →→→→لґ خ→→→ود ق→→→رار داد.در م→→→ق→→→→ام ت→→→ق→→→دي→→→→ر از اس→→→→الم و ت→→→س→→ل→→ي→→م اخ→→ت→→→ي→→ار ẃت→→→ك→→→ف ґش→→→گ→→→ف→→→→تان→→→گ→→→ي→→→ز ت→→→ح→→→ت

م∂فرمايد: 
...�؛۳  Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂لџنا عẂطџب џر џو � Ґ^ ناهẀمẂ هẀد Ẃد ґز џو Ẃم ґهґẃ ب џرґوا بẀنџآم ẁ↨џيẂتґف ẂمẀهￍإن...�
«...آن→→ه→→→ا ج→→وان→→ان→→∂ ب→→ودن→→د ك→→→ه ب→→ه پ→→روردگ→→ارش→→ان اي→→م→→ان آوردن→→د و م→→→ا ب→→ر ه→→داي→→ت→→ش→ان 

^ آنها را محكم ساختيم...».  افزوديم و دلها
^ ن→ب→ودن→→د ب→لكه ابتدا از  از ق→رائ→ن داخ→ل و خ→→ارج م→→∂ت→وان اس→تف→→اده ك→رد ك→→ه اي→نه→→ا اف→راد ع→→اد
^ ث→→→روت و ق→→→→درت ب→→→ودن→→→د ل→→→ي→→→ك→→→ن ت→→→وف→→→ي→→→ق ال→→→ه→→→∂  ẃ→→→→ار زم→→→→ان و دارا واب→→→→س→→→ت→→→→گ→→→ان ب→→→ه دس→→→ت→→→→گ→→→اه ح→→→اك→→→م ج→→→ب

                                                        
^ طالق،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيات۲و۳.  ۲
^ كهف،آيات۱۳و۱℮.  ـ سوره ۳



 ۳Ｑ۸
 

^ كفر و ظلم و فساد بود قيام كردند:  نصيبشان گشت و عليه حكومت كه سرچشمه
...�؛   ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ب џنا رب џوا رẀقالџوا فẀقام Ẃإذ...�

...ه→→→ن→→→گ→→→ام→→∂ ك→→ه ب→→→ه پ→→→ا خ→→اس→→ت→→ن→→→د و گ→→ف→→→ت→→ن→→د: پ→→روردگ→→ار م→→ا، پ→→روردگ→→→ار آس→→→م→→انه→→→ا و  »
زمين است...». 

طџطا�Ґ؛۱   џش Ґنا إذاẂلẀق Ẃدџقџل Ґإلها ґهґون Ẁد Ẃن ґوا مẀع Ẃدџن Ẃنџل...�
^ را نم→→∂پ→رس→ت→ي→م. اگ→ر چ→→نين بگوييم، سخن∂ گزاف و  «...م→ا، ه→رگ→→ز غي→→ر او م→→ع→ب→ود

دور از حق گفتهايم». 
...�؛۲  Ґ↨џهґآل ґهґون Ẁد Ẃن ґوا م Ẁذ џخￍا اتџنẀمẂوџق ґالء Ẁهؤ�

«اين قوم ما معبودهاي∂ غير خدا انتخاب كردهاند...»! 
 Ẃم→→Ẁك→→џل Ẃر→→ Ẁش→→Ẃن→→ џي ґف→→ Ẃه→→џك→→Ẃال ∂→→џوا إل Ẁأو→→џف џاهللا ẃإال џون Ẁد→→Ẁب→→ Ẃع→→ џم→→ا ي џو Ẃم→→ Ẁوه→→ Ẁم→→Ẁت→→Ẃل џز→→џت→→ Ẃاع ґإذ џو�

رفџقا�Ґ؛۳   ґم ẂمẀكґرẂأم Ẃن ґم ẂمẀكџل Ẃء∂ґẃ ي џهẀي џو ґهґت џم Ẃح џر Ẃن ґم ẂمẀكب џر
^ ب→ودن→د تص→→مي→→م ب→ه ه→ج→رت گ→رف→ته و  «[ب→→ا خ→ودش→ان ك→ه ي→− ج→م→ع ان→د∑ هف→→ت ن→ف→ر
 ^ گ→→→ف→→→ت→→→ن→→→د]اي→→→ن→→→→− ك→→→→ه م→→→→∂خ→→→واه→→→ي→→→د از اي→→→ن م→→→ح→→→→ي→→→ط ك→→→→ف→→→ر و ب→→→تپ→→رس→→ت→→∂ ك→→ن→→→ارهگ→→ي→→ر
^ ج→→→ز اي→→→→ن ن→→→ي→→→س→→→ت ك→→→→ه]ب→→→ه غ→→→ار پ→→→ن→→→→اه→→→ن→→→ده ش→→→وي→→→د ت→→→→ا پ→→→روردگ→→→ار ش→→→م→→→ا،  ك→→→→ن→→→→ي→→→د[چ→→→ارها
^ آس→اي→→ش و ن→→ج→ات از اي→→ن م→ش→ك→ل ب→→ه  رح→→م→→ت→→ش را ب→→→ر ش→→م→→ا ب→گ→س→ت→ران→د و راه→∂ ب→→ه س→و

رويتان بگشايد». 
 ^ ẃق→ات م→→اد→→ẃب→→ا اي→→ن ت→→ص→→م→→ي→→م از خ→→ان→→→ه و ش→→ه→→→ر و دي→→ار خ→→ود ب→→ي→→رون رف→→ت→→ن→→د و دس→→→ت از ت→→م→→ام ت→→ع→ل
^ در دام→→ن ك→→وه پ→→ن→→اه→→→ن→→ده ش→→دن→→د و س→→گ→→→∂ ه→→م ب→→ي→→→ن راه، دن→→ب→→→ال→→→ش→→ان اف→→ت→→→اد و س→→ر ب→→ه  ك→→ش→→ي→→ده و ب→→ه غ→→ار
^ غ→→ارش→→ان ن→→ه→→→اد.ه→→م→→گ→∂ ب→ه تق→→دي→ر و ت→دب→ي→ر خ→دا ب→ه خ→واب ع→مي→→ق م→تج→→اوز از س→يص→→د س→ال  آس→→ت→→ان→→→ه

فرو رفتند: 
عا�Ґ؛℮   Ẃسґوا ت Ẁاد џدẂاز џو џينґن ґس ＃↨џائ ґم џالثџث Ẃم ґهґف Ẃهџك ∂ґوا فẀثґبџل џو�

                                                        
^ كهف،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱

 .۱Ｑ＾ـ همان،آيه ۲
ـ همان،آيه＾⅛۱.  ۳
 .۲Ｑ＾ـ همان،آيه ℮



 ۳Ｑ۹
 

^ نه سال در غارشان ماندند».  «سيصد به اضافه
...�؛  ẁودẀق Ẁر ẂمẀه џو ҐقاظاẂأي ẂمẀهẀب џس Ẃحџت џو�

^ آنه→→ا ب→ي→دارن→د... در ح→→ال→∂ ك→ه در خ→واب ف→رو  [اگ→→ر ب→→ه آن→ه→ا ن→گ→اه م→→∂ك→رد＾] خ→→ي→ال م→→∂ك→رد
رفته بودند، درست مانند ي− انسان بيدار، چشمهايشان باز بود! 
...�؛۱  ґمال ґẃالش џذات џو ґين ґمџيẂال џذات ẂمẀهẀبґẃلџقẀن џو...�

آر＾! آن→→→ه→ا خ→واب و از هم→→ه ج→ا ب→→∂خب→→ر ب→ودن→د.اي→ن م→ا ب→ودي→م ك→ه آن→→ه→ا را از اي→ن پ→ه→ل→و ب→ه آن 
→→ال  ẃت ك→→ه از ح→رك→ت اف→→ت→اد و خ→ود را زي→ر دس→ت غ→س→→ẃپ→→ه→→ل→و م→→∂گ→ردان→→دي→م(ت→→ا ب→→دن→ه→ايش→→ان ن→پ→وس→د).م→ي
→→→→ال او را پ→→→→ش→→ت و رو م→→→∂ك→→ن→→د.از اي→→ن پ→→ه→→ل→→و ب→→ه آن پ→→ه→→ل→→→و م→→∂گ→→ردان→→د؛ت→→ر و خ→→ش→→ك→→ش  ẃان→→→→داخ→→→ت،غ→→→س

م∂كند. 
^ خ→ود در ب→راب→ر خ→واس→→ت خ→ال→→قش→→ان ه→ستند كه ب∂ هرگونه  آر＾؛ آن ب→ن→دگ→ان ع→ارف ب→ه ف→→ن→ا
^ آف→→ري→دگ→ارش→ان م→→∂ن→→م→اي→→ن→د.از اي→→ن رو خ→→الق→→ش→ان ن→ي→ز آن→→ه→ا را در  چ→→ون و چ→→را خ→→ود را ت→→س→→ل→→ي→→→م اراده

دامن لطف و عنايت خاصẃ خود گرفته و تدبيرشان م∂نمايد: 
 Ẃتџب џر џإذا غ џو ґين ґمџي→Ẃال џذات Ẃم→ ґه→ґف→ Ẃه џك Ẃن→ џع Ẁر џزاوџت Ẃت→џع џل→џإذا ط џسẂم→ ￍال→ش ^ џر→џت џو�

...�؛  ґمال ґẃالش џذات ẂمẀه Ẁض ґرẂقџت
«آن چ→→نان خورشيد را خدمتگزارشان كرديم كه به هنگام طلوع، به سمت راست 

غارشان متمايل م∂گشت و هنگام غروب به سمت چپ...». 
...�؛۲  ẀهẂن ґم ＃↕џو Ẃجџف ∂ґف ẂمẀه џو...�

^ از تابش مستقيم  ...و آنه→→ا در م→ح→لẃ وس→ي→ع→∂ از آن[غ→ار] قرار داشتند... تا لطمه و صدمها
خورشيد نبينند. 

اينجا سخن∂ هم از سگشان به ميان آمده كه: 
...�؛۳  ґيد ґصџوẂالґب ґهẂي џراع ґذ ẁط ґباس ẂمẀهẀبẂلџك џو...�

                                                        
^ كهف،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۱۷.  ۲
ـ همان،آيه＾۱۸.  ۳



 ۳⅛Ω
 

^ غ→→→→→→ار گ→→→→→→ش→→→→→وده ب→→→→→ود[و ن→→→→→گ→→→→→ه→→→→→ب→→→→→ان→→→→→→∂  ^ خ→→→→→→ود را ب→→→→→→→ر ده→→→→→→ان→→→→→→→ه «...س→→→→→→گ→→→→→→ش→→→→→→ان، دس→→→→→→ته→→→→→→→ا
م∂كرد]...». 

از اي→ن ج→→م→ل→ه ه→→م م→∂ت→وان است→→ف→اده ك→رد: آن م→ردم→∂ ك→ه ع→→قل→→ش→ان چ→→ن→ان رشد و تعال∂ يافته 
ك→ه س→→گ شه→→وت و غ→ض→بش→→ان را ب→→ه زان→و درآورده و آستاننشين ايمان خود ساختهاند، اينچنين 
^ ع→الџ→م، م→رع→وب س→ط→وت و هي→→ب→ت آن→→ه→ا م→→∂گ→ردد  م→→ردم م→→س→→ل→→م، م→س→لẃ→→ط ب→ر ع→→ال→م گ→ش→ت→ه و ت→م→ام ق→وا
→→ب در دله→→ا اي→→ج→اد م→→∂ك→ن→د و ه→ي→چ  ẂعẀآن گ→→ون→→ه ك→→ه ن→→گ→اه ب→ه وض→→ع زن→دگ→→∂ عق→→الن→∂ و اي→→م→ان→→ي→ش→ان، ر
^ اص→→ح→→→اب  ^ ج→→→رأت ن→→→زدي→→→→− ش→→→→دن ب→→→ه آن→→→ه→→→→ا را در خ→→→ود ن→→→م→→→→∂ب→→→ي→→→ن→→→→د.چ→→→→ن→→→ان ك→→→ه درب→→→→اره ق→→→درت→→→م→→→ن→→→د

كهف م∂فرمايد: 
با�Ґ؛۱   Ẃع Ẁر ẂمẀهẂن ґم џتẂئґل Ẁمџل џو Ґراراґف ẂمẀهẂن ґم џتẂيￍل џوџل Ẃم ґهẂيџل џع џتẂعџلￍاط ґوџل...�

^ تو  عبانگيز بود كه اگر به آنها نگاه م∂كرد＾، سراپا Ẁآنها چنان ر ^ «...منظره
م→→→→→→→م→→→→→→→ل→→→→→→→وẃ از ت→→→→→→→رس و وح→→→→→→→ش→→→→→→ت م→→→→→→∂ش→→→→→→د و ق→→→→→→ه→→→→→→راҐ پ→→→→→→ش→→→→→→ت ب→→→→→→ه آن→→→→→→ه→→→→→→ا ك→→→→→→رده و پ→→→→→→ا ب→→→→→→ه ف→→→→→→رار 

م∂گذاشت∂». 
اي→ن، ك→ي→ف→يẃ→→ت زن→دگ→∂ م→ردم→∂ اس→ت كه عقلشان حاكم بر شؤون زندگيشان گشته و سگ 
ـ را ت→→س→→ل→→ي→→م ع→→ق→→ل→→→ش→→ان  ^ خ→→ود  ـ ي→→ع→→ن→→∂ ت→→م→→→ام ق→→وا و ن→→ي→→روه→→→ا ش→→→ه→→→وت و غ→→→ض→→→ب→→→→ش→→ان، ه→→ر دو دس→→ت خ→→ود 
ا به عكس، مردم∂ كه سگ شهوت و غضب را  ẃنموده و سر به آستان ايمانشان نهاده است و ام
ح→→→اك→→→→م و ق→→→→اه→→→ر ب→→→ر زن→→→دگ→→→∂ خ→→→ود ك→→→رده و ع→→→ق→→→ل ح→→→ك→→→ي→→م را آس→→→ت→→انن→→ش→→ي→→نґ ش→→ه→→وتґ خ→→ود س→→اخ→→ت→→→هان→→د، 
 ^ ^ ن→→ي→س→ت در اي→ن ك→ه م→ط→رود از رح→م→ت ح→ق خ→واه→→ن→د گ→ش→ت و از دس→تґ ع→→ال→م، س→→يل→→∂ه→→ا ت→ردي→د
پ→ي→اپ→→∂ خ→واه→→ن→د خ→ورد و ب→ا ه→زاران ذلẃت و ن→كب→→ت و رس→واي→→∂ دس→ت ب→ه گ→ريبان خواهند بود چرا كه 
 ^ اҐ دنيا ẃكه جد� ґيد ґصџوẂالґب ґهẂي џراع ґذ ẁط ґم باس ẀهẀق→ل→ џش→دهان→د�ع� ґي→د→→ ґصџو→Ẃال→→ґ →يẂ→→هґ ب џراع ґذ ẁط→→ ґب→اس Ẃم→ Ẁه→Ẁ →ب Ẃل→→ џب→ه ج→ا＾�ك
ام→روز ب→ش→ر ب→ه چ→ن→ي→ن ش→ك→ل→∂ درآم→ده اس→ت!م→ن→ادي→ان شهوت و شهوتران∂ صدرنشين شده و عزẃت 
ẃ→م→ام پ→يدا كردهاند و مناديان روحانيẃت و معنويẃت، آستاننشين گشته و عزẃت و  و اح→ت→رام ف→وق ال→ت

احترام خود را از دست دادهاند!! 
                                                        

^ كهف،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱



 ۳⅛۱
 

^ دنياخواه∂  كمسوي∂ مشعل فروزان عقل به واسطه
ر ف→→ك→→ر ب→→ش→→ر، «ث→→→روت» ش→→ده اس→→→ت و ق→→→درت! اي→→ن م→→→ش→→ع→→ل ف→→روزان «ع→→ق→ل» ك→→ه ب→ه دس→ت  џح→→و→→ ґم
^ґ بشر باز كند  خ→الق عالم در وجود انسان روشن شده است تا راه مبدأ و معادشناس∂ را پيش پا
→→→ز س→→ازد، اي→ن م→→ش→ع→ل ال→ه→∂ را از  ẃرس→→ي→→دن ب→→→ه ح→→→ي→→ات ج→→→اودان ع→→→ال→→م پ→→س از م→→رگ، م→→ج→→ه ^ و او را ب→→را
ات ح→→→ي→→→وان→→→∂ ب→→→ه ك→→→ار  ẃو ل→→→ذ ^ ẃم→→→→س→→→→ي→→→→ر خ→→→→ود ب→→→→رگ→→→→ردان→→→→ده و در ك→→→→وره راه ت→→→→أم→→→→ي→→→→ن ث→→→→→روت و ق→→→درت م→→→اد

^ آخر، تهديد به عذاب دنيا و آخرت دارد و م∂فرمايد:  انداختهاند!آيه
 Ẃن ґم ґاهللا џن ґم ẂمẀهџما ل џو ق џأش ґ↕ џر→ ґخ Ẃاآل Ẁذاب→џع џل џي→ا و→Ẃن ال→د ґ↕ي→ا→ џح→Ẃال ∂ґف ẁذاب џع Ẃم→ Ẁه→џل�

�؛  واق＃
^ هم  اي→→نچ→ني→→ن م→ردم، م→ح→ك→وم ب→ه ع→ذاب در زن→دگ→∂ دني→→ا م→∂ب→اشند و عذاب مشقẃتبارتر
 ^ ^ از عذاب خدا را درباره در آخ→رت دام→→ن→گ→ي→رش→ان خ→واهد شد و هيچ قدرت∂ تواناي∂ جلوگير
→→م→→ي→→→ان را ب→→ه اي→ن ص→ورت ارائ→ه  ẃاز ع→→→ذاب ج→→ه→→ن ∂→→ ẃدي→→گ→→ر، ن→→وع خ→→→اص ^ آن→→→ه→→ا ن→→خ→→واه→→د داش→→ت!در آي→→→ه

كرده و م∂فرمايد: 
�؛  يد＃ ґد џماء＃ ص Ẃن ґم Ẅ∂џق ẂسẀي џو Ẁمￍن џه џج ґهґرائ џو Ẃن ґم�

ب→→→ه دن→→→→ب→→→ال اي→→→ن[زن→→→دگ→→→∂ ن→→→ك→→→ب→→→→تب→→→ار دن→→→→ي→→→ا]ج→→ه→→نẃ→→→م ف→→را م→→→∂رس→→د ك→→→ه در م→→ي→→ان آن آت→→→ش  »
م∂نوشانند».  سوزان، انسان جهنẃم∂ وقت∂ تشنه م∂شود، از آب صديد� به او 

...�؛  ẀهẀيغ ґسẀي Ẁكادџال ي џو ẀهẀع ￍر џجџت џي�
ت ت→→→ل→→→خ→→→→∂ و  ẃـ ج→→→→رع→→→→ه آن را از ح→→→→ل→→→→→ق→→→→ش پ→→→→→اي→→→ي→→→→ن م→→→→∂ده→→→د؛از ش→→→د →→→→رع→→→→ه  Ẁب→→→→ه زح→→→→م→→→→ت، ج
ن نم∂تواند آن را بياشامد....به اجبار در حلق او م∂ريزند.  ẃسوزندگ∂ و تعف

...�؛۱   ґẃت＃ ي џمґب џوẀما ه џكان＃ وџم ґẃلẀك Ẃن ґم ẀتẂوџمẂال ґيهґأتџي џو...�
«...از هم→→ه ط→رف ب→→ر او م→رگ م→→∂ب→ارد[ع→ذاب و ش→ك→نج→→ه از هم→→ه ج→ان→ب ج→ه→نẃم به او 

هجوم م∂آورد]و در عين حال، او هرگز نم∂ميرد[تا راحت شود]...». 
ت∂ كنند و نه مردهاند كه درد و عذاب∂ نكشند:  ẃميان نه زندهاند كه احساس لذẃجهن

                                                        
^ اهل لغت، مايع∂ از چر∑ و خون است.  � صديد: بر حسب گفته

^ ابراهيم،آيات⅛۱و۱۷.  ـ سوره ۱



 ۳⅛۲
 

ي∂�؛۱   Ẃحџال ي џيها وґف ẀوتẀمџال ي ￍمẀث�
جهنẃم،مولود عملكرد ما 

→→ه داش→→→ت→→ه ب→→اش→→ي→→م ك→→ه اي→→ن ج→ه→نẃ→م، م→ول→ود از ه→م→ي→ن  ẃم اس→→→ت ول→→→∂ ب→→→اي→→→د ت→→وج→→→ẃاي→→ن ت→→وص→→ي→→ف ج→→→ه→→ن
زن→→→دگ→→→∂ دن→→→ي→→→→اي→→→∂ م→→→اس→→→ت!!اگ→→ر دن→→→ي→→ا چ→→ن→→ي→→ن ن→→→ب→→اش→→د، آخ→→رت ه→→→مچ→→→ن→→ان ن→→خ→→واه→→→د ش→→د و ب→→→هراس→→ت→→∂ ك→→ه 
اس مانند  ẃمردم حس ^ اҐ در ذائقه ẃب→ش→ر ب→→ه چ→ني→→ن ش→ك→ل∂ درآمده است و جد ^ زن→دگ→∂ ك→ن→ون→∂ دني→→ا

عآور و سوزان.  ẃچر∑ و خون∂ شده است، تلخ و تهو
...�؛  ẀهẀيغ ґسẀي Ẁكادџال ي џو ẀهẀع ￍر џجџت џي�

ـ ج→→→رع→→→ه آن را از ح→→→ل→→→ق ف→→→رو م→→→→∂ده→→→ن→→د و ن→→م→→→∂ت→→وان→→ن→→د آن را [ب→→→ه گ→→واراي→→∂]  «ج→→→رع→→→ه 
بياشامند...». 

...�؛   ґẃت＃ ي џمґب џوẀما ه џكان＃ وџم ґẃلẀك Ẃن ґم ẀتẂوџمẂال ґيهґأتџي џو...�
^ زندگ∂، موجبات درد و رنج و ناراحت∂ به اين بشر طاغ∂ فرو م∂ريزد و در  از ه→مه جا

عين حال نم∂ميرد تا راحت شود! 
ل ل→ول→يẃ− ال→ف→رج و اج→ع→ل→ن→ا م→ن  ẃد و ع→ج ẃد و آل م→ح→م→ẃع→ل→∂ م→ح→م ẃص→→ل ẃه→→م→→ẃال→→ل

اعوانه و انصاره و من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۲  
 џو ẁ ґ╠ه→ا دا→Ẁل→ẀكẀا Ẁار Ẃ╨ Ẃا األ→→→џ ґ╫→→Ẃ џ≤ Ẃن→→→ ґم ^ ґر→→Ẃ џｖ џون→→Ẁق→→ￍت→→Ẁ Ẃ├ا џد→→ ґعẀو ґﾵ→→ￍال ґ↨→→ￍن→→џ Ẃ▬ا Ẁل→→џث→→џ۳   مＱ

  Ẁارￍالن џين ґرґكافẂال џﾶẂقẀع џا وẂوџقￍات џين ґذￍال џﾶẂقẀع џ−Ẃلґها تل ґظ
^ آب از زير درختانشان  � وص→ف به→ش→ت→∂ ك→ه ب→ه پ→ره→يزكاران وعده داده شده است نهرها

                                                        
^ اعل∂،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱
 .۳Ｑ＾رعد،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۳⅛۳
 

^ آن و س→ايههايش هميشگ∂ است.اين، پايان كار كسان∂ است كه  در ج→ري→ان اس→ت؛خ→وراك∂ه→ا
تقوا پيشه كردهاند و پايان كار كافران، آتش است. 

حفظ تعادل در خوف و رجا 
روش ق→رآن ك→ري→→م، اي→ن اس→→ت ك→→ه ه→ر ج→ا، س→خ→ن از به→→ش→ت و به→→شت→→يان به ميان آورده، قبل 
→→م→→ي→→→ان ن→→ي→→ز س→→خ→→ن→→∂ گ→→ف→→ت→→ه اس→→ت.ه→م→چ→ن→ي→ن ه→ر ج→ا از ج→ه→نẃ→م و ج→ه→نẃم→→ي→ان  ẃم و ج→→ه→→ن→→→ẃي→→ا ب→→ع→→→د آن از ج→→ه→→ن
^ آن  ^ دارد!اي→→ن ام→→ر، اح→→ت→→→م→→االҐ ب→→را ب→→→ح→→→ث→→∂ ك→→رده، از ب→→ه→→→ش→→ت و ب→→→ه→→ش→→ت→→ي→→→ان ن→→ي→→ز ق→→ب→→ل ي→→ا ب→→ع→→→د آن ذك→→ر
اس→ت ك→→ه تع→→ادل بين خوف و رجا در انسانها محفوظ بماند.يعن∂ هم حال خوف و ترس و هم 
ح→ال رج→→ا و ام→ي→د داش→→ت→ه ب→اشند.نه مأيوس از رحمت باشند نه مغرور به رحمت!از باب نمونه، در 
^ بهشتيان آمده  ـ م→→∂ب→→ي→ن→ي→م ابت→→دا چ→→ن→د آي→→ه درب→اره ـ ك→ه غ→→ال→ب→اҐ ب→→ا آن م→أن→وس هس→→ت→ي→م  ^ واق→ع→ه  س→وره

است: 
...�؛۱   ґين ґمџيẂال Ẁحاب Ẃما أص ґين ґمџيẂال Ẁحاب Ẃأص џو�

^ اعمالشان به دست راستشان  «اص→ح→اب ي→→م→ي→ن» آن گ→روه∂ هستند كه روز قيامت، نامه
 ^ ^ آنه→اس→ت و«اص→→ح→اب ش→م→ال» گ→→روه→∂ ه→س→تن→→د ك→→ه ن→ام→→ه داده م→→→∂ش→→ود ك→→→ه ع→→→الم→→→ت رس→→ت→→→گ→ار

بتدا م∂فرمايد:  ا ^ شقاوت� آنهاست. اعمالشان به دست چپشان داده م∂شود كه نشانه
ين�؛  ґمџيẂال Ẁحاب Ẃما أص ґين ґمџيẂال Ẁحاب Ẃأص џو�

«و اصحاب يمين، چه اصحاب يمين∂»! 
ا چه باغ∂،چه هواي∂ و چه صفا و لطافت∂!يعن∂ از  ẃم→→∂گ→→وي→ي→م ب→ه ف→→الن ب→→اغ رفتيم ام Ґم→ا مث→→ال
ت خ→→→وب→→→∂، ام→→→ك→→→→ان ت→→→وص→→→ي→→→ف→→→ش ن→→→ي→→→س→→→→ت.خ→→→دا ه→→→م م→→→∂ف→→رم→→اي→→د، اص→→→ح→→اب ي→→م→→ي→→ن، چ→→→ه اص→→ح→→→اب  ẃش→→→د
ي→→م→→ي→→ن→→∂!چ→→ه رس→→→ت→→گ→→اران→→∂ و چ→→ه خ→→وش→→ب→→خ→→ت→→ان→→∂ ك→→ه ب→→→ه ت→→وص→ي→ف نم→→∂آي→ن→د!س→پ→س ب→→الف→اص→→ل→ه، آي→ات→∂ 

^ جهنẃميان آمده است:  درباره
...�؛۲   ґمال ґẃالش Ẁحاب Ẃما أص ґمال ґẃالش Ẁحاب Ẃأص џو�

                                                        
^ واقعه،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱

� شقاوت: بدبخت∂. 
^ واقعه،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۲
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مال∂»!  ґمال، چه اصحاب ش ґو اصحاب ش»
ي→ع→ن→∂ چه بدبختها و چه سيهروزان∂ كه شقاوتشان در توصيف نم∂گنجد!قرآن كريم 
^ دارد ت→→→→ا ت→→→ع→→→ادل ب→→→ي→→ن خ→→وف و رج→→ا در دله→→→ا م→→ح→→ف→→وظ ب→→م→→ان→→د و اي→→ن ت→→→ن→→ه→→ا  ب→→→ه ه→→→ر دو گ→→→روه اش→→→→ارها

^ چنين حال متعادل∂ م∂باشند.  ^ نيست! بلكه انبياء�نيز دارا مربوط به افراد عاد
بيم و اميد انبياء� 

بان درگاه م∂فرمايد:  ẃانبيا بعد از بيان قسمت∂ از حاالت آن مقر ^ ^ مباركه در سوره
هџباҐ وџ كانẀوا لџنا  џر џو Ґباџغ џنا رџون Ẁع Ẃد џي џو ґراتẂي џخ→Ẃال ∂ґف џون Ẁع ґس→ار→Ẁوا ي→Ẁك→ان Ẃم Ẁه→ￍإن...�

�؛۱   џين ґع ґخاش
^ خير سرعت داشتند  «...ح→ق→يقت اين كه آنها[پيامبران]پيوسته در انجام كارها

^ ما خاشع بودند».  هџب[اميد و بيم]م∂خواندند و برا џب و ر џغ џو ما را با حال ر
ẃ→→∂ خ→داون→د  خ→→ش→وع ع→→ب→ارت از ح→→ال خ→→ض→وع ت→وأم ب→ا ادب و اح→س→اس م→س→ؤول→يẃ→→ت اس→ت و ح→ت

لџ∂ اهللا است فرموده است:  ґا ґلق џب∫ الخ џح џحكيم، خطاب به حضرت خاتم االنبيا�كه ا
�؛۲   يم＃ ґظџم＃ عẂوџي џذابџع ∂ґẃ ب џر ẀتẂي џصџع Ẃإن Ẁأخاف ∂ґẃ �قẀلẂ إن

^ رس→→→ول!]ب→→→گ→→→و ح→→→→ق→→→ي→→→ق→→→ت اي→→→→ن ك→→→→ه م→→→ن، اگ→→→ر خ→→→دا را ن→→→→اف→→→رم→→→ان→→→∂ ك→→→ن→→→م، از ع→→→ذاب  «[ا
^ بزرگ م∂ترسم»!  روز

џ→ثن∂Ẅ نيستم!من هم اگر گناه كنم، محكوم  →س→ت Ẁي→ع→ن→∂ ب→ه م→ردم ب→گ→و: م→ن ه→م از ق→وان→ي→ن ال→ه→∂ م
به عذاب روز عظيم قيامت خواهم بود!اين فرمانґ قاطع خداست كه: 

...�؛۳  ґهґب џز ẂجẀي Ґوئا Ẁس ẂلџمẂعџي Ẃنџم...�
^ كند، مجازات م∂شود[اگرچه پيامبر باشد]...».  «...هر كس كار بد

^ ماه مبار∑ رمضان م∂خوانيم:  ^ افتتاح شبها در دعا
 د џشџا џو ґ↨ џم Ẃح ￍال→ر џو ґو→Ẃف џع→→Ẃال ґع→→ ґوض→→џم ∂→→ґف џم→→ي→→ن→→ ґاح ẃال→→ر Ẁم→→ џح Ẃرџا џت→→Ẃنџا џ−→→ￍنџا Ẁت→→Ẃن→→џق→→Ẃأي џو)

                                                        
 .۹Ω＾انبياء،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱Ｑ＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۲

^ نساء،آيه＾۱۲۳.  ـ سوره ۳
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)؛  ґ↨џمґقￍالن џو ґكالￍالن ґع ґوضџم ∂ґف џبينґعاقẀمẂال
اح→→→→→م→→→→→ي→→→→→ن و  ẃع→→→→→ف→→→→→و و رح→→→→→م→→→→→ت ارح→→→→→→م ال→→→→→ر ^ ^ خ→→→→→دا ك→→→→→→ه ت→→→→→و در ج→→→→→ا «م→→→→→→ن ي→→→→→→ق→→→→→→ي→→→→→→ن دارم ا
^ ك→→→ي→→→ف→→→→ر و ع→→→ق→→→وب→→→ت،س→→→خ→→→تگ→→→ي→→→رت→→→ري→→→ن ع→→ق→→→اب  م→→→ه→→→رب→→→انت→→→ري→→→→ن م→→→ه→→→رب→→→→ان→→→ان→→→→∂ و در ج→→→ا

كنندگان». 
پاداش مؤمنان،عذاب كافران 

^ ب→→→→ه ع→→→→→ذاب ك→→→→اف→→→→ران ش→→→→ده و  ^ م→→→→→ورد ب→→→→ح→→→→ث، اش→→→→ارها ^ پ→→→→→ي→→→→→→ش از آي→→→→→→ه ح→→→→→ال،چ→→→→→ون در آي→→→→→→ه
فرموده بود: 

 Ẃن ґم ґاهللا џن ґم ẂمẀهџما ل џو ق џأش ґ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁذاب→џع џل џي→ا و→Ẃن ال→د ґ↕ي→ا→ џح→Ẃال ∂ґف ẁذاب џع Ẃم→ Ẁه→џل�
�؛   واق＃

^ آن→→→→→→→→ان، ع→→→→→→→→ذاب→→→→→→→→∂ در زن→→→→→→→دگ→→→→→→→∂ دن→→→→→→→→ي→→→→→→→ا ه→→→→→→→س→→→→→→→ت و ع→→→→→→→ذاب آخ→→→→→→→رت دش→→→→→→→وارت→→→→→→→→ر و  «ب→→→→→→→→را
^ از عذاب خدا نخواهد بود».  ^ آنان نيروي∂ بازدارنده مشقẃتدارتر است و برا

^ از وضع زندگ∂ بهشتيان اشاره فرموده است:  لذا در اين آيه به گوشها
 џو ẁم→ґه→ا دائẀل ẀكẀا Ẁن→ه→ارџ Ẃا اال→ џه ґت→ Ẃح→џت Ẃن ґم ^ ґر Ẃج→џت џونẀق→ￍت→ Ẁم Ẃال џد→→ ґعẀو ∂→→ґت→→→ￍال ґ↨→→ￍن→→ џج→→Ẃال Ẁل→→џث→→џم�

�؛  Ẁارￍالن џين ґرґكافẂال ∂џبẂق Ẁع џوا وџقￍات џين ґذￍال ∂џبẂق Ẁع џ−Ẃلґها تل ґظ
^ آب از  «وص→ف ب→ه→شت→→∂ ك→→ه پ→ره→ي→زك→اران وع→ده داده شدهاند[اين است كه]نهرها
^ و م→→أك→→والت آن ه→→→م→→ي→→ش→→گ→→∂ و س→→→اي→→هه→→اي→→ش دائ→م→∂ اس→ت.اي→ن  زي→→ر درخ→→ت→→ان→→→ش ج→→ار

پايان كار تقواپيشگان است و عاقبت كار كافران، آتش است». 
^ شريفه،نشان م∂دهد:  آيه

الҐ ب→→ه→→ش→→→ت، اك→→ن→→ون در دس→→ت→→رس م→→ا و در چ→→ش→→→مان→→داز م→→ا ن→→→ي→→س→→ت ب→→ل→→ك→→→ه م→→وع→→ود اس→→ت ي→→ع→→ن→∂  ẃاو 
وع→ده داده ش→ده و پ→س از م→رگ، آن را اهلش خواهند ديد.همان گونه كه جنين در رحم مادر، 
^ او وص→→→ف  ^ خ→→ارج رح→→م را ب→→را ^ داش→→ت و ك→→س→→∂ م→→→∂خ→→→واس→→ت دن→→ي→→→ا اگ→→→ر ف→→→رض→→→اҐ ع→→→ق→→→ل و ش→→ع→→→ور
^ دنيا چيست و خوراك∂هايش چگونه است  ك→ن→د، ام→كان نداشت كه به او بفهماند آب و هوا
 ^ ^ زالل ه→→س→→→ت م→ث→ل خ→ون،ه→واه→ا و... ج→→ز اي→→ن ك→→ه ت→→→ش→→ب→→ي→→ه ب→→ه خ→→ون ك→→رده ب→→گ→→→وي→→د در دن→→→ي→→ا آبه→→→ا
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ل→→→ط→→→ي→→→→ف ه→→→→س→→→ت م→→ان→→ن→→→د خ→→ون،خ→→وراك→→→∂ه→→→ا و م→→س→→ك→→→ن و م→→رك→→ب م→→ان→→ن→→د ه→→م→→ي→→ن خ→→ون ك→→ه ت→→و در رح→→م 
م→∂خ→ور＾!چ→ون انس→→ان در ع→ال→م رح→م، ج→ز خ→ون، از هيچ چيز آگاه∂ ندارد در حال∂ كه او در 
ه→م→ان ح→→ال ك→ه در ش→ك→م م→ادر اس→ت، در شك→→م دن→→ي→ا ق→رار گ→رف→ت→ه و هم→→ان خ→ون→∂ ه→→م كه م∂خورد 
^ دن→ي→اس→→ت كه در بدن مادر تبديل به خون گشته و انسان  از دن→ي→ا ب→ه او م→→∂رس→د.اي→ن خ→وراك→→∂ه→→ا

جنين∂ از آن تغذيه م∂شود و در عين حال او از دنيا و مافيها ب∂خبر است. 
م→→ا ن→→ي→→ز ه→→م اك→→ن→→ون ك→→ه در دن→→ي→→→ا ه→→→س→→ت→→ي→→م،در ش→→ك→→م آخ→→رت ق→→رار گ→→رف→ت→هاي→م و از ع→→ال→م آخ→→رت 
ت→→→→غ→→→→ذي→→→→ه م→→→∂ش→→→وي→→→م و در ع→→→ي→→→ن ح→→→ال، از آن ع→→→→ال→→→م و آن→→→چ→→→ه در آن ه→→→→س→→→ت؛ آگ→→→اه→→→→∂ ن→→→داري→→→→م و اگ→→→ر 
^ جز اين ندارند كه وضع آن را تشبيه به  ^ م→ا ب→نم→→اين→→د، چارها ب→خ→واه→ن→د ت→وص→ي→ف→∂ از آن ع→→ال→م ب→را
џ→→ح→→∂ از آن ن→→→ش→→ان م→→ا ب→→ده→→→ن→→د و ب→→گ→→وي→→ن→→→د، آن→→ج→ا ب→اغه→ا و ب→وست→→انه→→اي→∂  →→→ب џوض→→ع ه→→م→→ي→→ن دن→→ي→→→ا ك→→رده و ش
^ آب و...چ→ون م→→ا هم مانند همان جنين در  ه→س→ت پ→وش→ي→ده از درخ→→ت→ان ب→→ارور و س→رش→ار از ن→ه→ره→ا
^ جز باغ و  ـ ت→ا در اي→ن دن→ي→ا ه→س→تي→→م، از آخ→→رت چيز ^ نم→→∂فه→→م→د  ـ ك→ه ج→ز خ→ون چ→ي→ز رح→م م→ادر 
ب→→وس→→ت→→ان و آب و...ن→→م→→→∂ف→→ه→→م→→ي→→م؛ت→→ا وق→→ت→→∂ ك→→ه از اي→→ن ش→→ك→→م دن→→ي→→→ا م→ت→ولẃ→د ش→ده و س→ر از ع→→ال→م آخ→رت 
درآوري→→م،آن→→ج→→اس→→→ت ك→→→ه م→→∂ف→→ه→→م→→ي→م ع→→ال→م آخ→رت ي→ع→ن→∂ چ→ه؛ه→م→ان گ→ون→ه ك→→ه وق→ت→∂ از رح→م م→ادر 

متولẃد شديم تازه فهميديم عالم دنيا يعن∂ چه.خدا هم م∂فرمايد: 
يماҐ وџ مẀلẂكاҐ كџبґيرا�Ґ؛۱   ґعџن џتẂأي џر ￍمџث џتẂأي џإذا ر џو�

^ و چ→ش→م آخ→رتب→ين→→ت ب→از ش→د]در  [وق→→ت→→→∂ ك→→→ه از اي→→ن ع→→→ال→→→م ب→ه آن ع→ال→→م م→ن→تق→→ل ش→د »
آن م→→→وق→→→ع اس→→→ت ك→→→ه م→→→→∂ب→→→ي→→ن→→∂ چ→→→ه زن→→دگ→→∂ خ→→وش و چ→→ه م→→ل→→− و س→→ل→→ط→→ن→→ت→→→∂ ع→→ظ→→ي→→م ب→→ه 

دستت رسيده است». 
^ اẀخرو＾  عظمت نعمتها

→→→→درџك→→→ات  Ẁآر＾؛رو ق→→→→ي→→→→ام→→→→ت ش→→→→و ق→→→→→ي→→→→ام→→→→ت را ب→→→→ب→→→→ي→→→→ن!آالت و اب→→→→زار دن→→→→ي→→→→و＾، ق→→→→→ادر ب→→→→ر ادرا∑ م
^ والي→→→→→→→→→ت م→→→→→→→→والي→→→→→→→→م→→→→→→→→ان ام→→→→→→→→ام  ^ ن→→→→→→→→→م→→→→→→→→→→∂ب→→→→→→→→→اش→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→د!ام→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→دواري→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→ض→→→→→→→→→ل خ→→→→→→→→دا زي→→→→→→→→ر س→→→→→→→→اي→→→→→→→→→ه و џخ→→→→→→→→→ر Ẁا
 ^ →→→→م ب→→→→→ه پ→→→→→اي→→→→→ان ب→→→→رس→→→→ان→→→→ي→→→→م و در غ→→→→رف→→→→هه→→→→ا ẃزودگ→→→→ذر را م→→→→ن→→→→ظ ^ ام→→→→→ي→→→→→رال→→→→→م→→→→→ؤم→→→→→ن→→→→→ي→→→→→ن�اي→→→→ن زن→→→→دگ→→→→∂ دن→→→→ي→→→→→ا

                                                        
 .۲Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ ت→ب→ري→→− و ت→ه→ني→→ت از ج→ان→→ب پ→روردگ→ارم→ان ب→ه  ^Ẅ م→→س→→ك→→ن گ→→زي→→ن→ي→م و ب→→ب→ي→ن→ي→م ك→ه ن→ام→→ه ج→→نẃ→→→تال→→م→→أو
دستمان رسيده كه نوشته است: 

 ґء∂→ ￍل→ش→ґل Ẁول→Ẁق→→џت џمẂو→џي→Ẃال џ−→Ẁت→Ẃل→ џع→ џج Ẃد→→џق→џف Ẁون→Ẁك→→џي→џف Ẃن→Ẁك ґء∂ ￍل→ش→ґل Ẁول→→Ẁقџا ∂→ẃن ґا→→џف Ẁد→ Ẃع→џا ب→ẃمџا)
)؛۱  ẀونẀكџيџف ẂنẀك

م→→ن چ→→ن→→ي→→ن→→→م ك→→ه ب→→→ه ه→→ر چ→→→ه ب→→گ→وي→→م ب→اش، م→وج→ود م→∂ش→ود و ت→و را ه→م اك→ن→ون چ→→ن→ي→ن  »
كردهام كه به هر چه بگوي∂ باش، موجود م∂شود». 

ق→→→→ت ك→→→→ن→→→→→م ب→→→→ه ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→ه ارادهات ت→→→→ع→→→لẃ→→→→ق  ẃال→→→→ џان→→→→س→→→→→ان! م→→→→ن ت→→→→و را آف→→→→ري→→→→دهام ك→→→→ه خ ^ ي→→→→ع→→→→ن→→→→∂، ا
^ رسيدن به چنين مقام عظيم∂، دنيا را  →ق ي→اب→→د.آي→→ا ب→ه راست→→∂ ج→ا ن→دارد ك→→ه انسان برا ẃگ→رف→ت،ت→ح→ق
^ ش→→ه→→وات ن→→→ف→→س→→ان→→→∂ گ→→ذاش→→ت→→→ه و س→→ر ب→→ه  اҐ پ→→ا رو ẃدل→→→ب→→س→→ت→→گ→→→∂ ن→→→دان→→→د و ج→→د ^ ب→→→ا ه→→→→م→→→ه چ→→→ي→→→زش ش→→→اي→→→س→→→ت→→→→ه

^ بشنود كه:  آستان عبوديẃت حضرت خالق منẃان بگذارد و اين ندا را به گوش دل از و
عџلџ−џ مџثџلґ∂)؛۲  Ẃجџا Ẅ∂ẃت џح ґﾸẂع ґطџا ^ ґدẂب џع)

^ از م→→ظ→→اه→→→ر ص→→→ف→→ات ك→→→م→→ال  џ→→→→ل خ→→→ودم[م→→ظ→→ه→→ر →→→ث џم→→→ن!اط→→→اع→→→ت ف→→→رم→→→ان م→→→→ن ك→→→ن ت→→→→ا ت→→→و را م ^ ب→→→ن→→→ده
خودم] بسازم و ارادهات را خواستهآفرين گردانم و لذا امام اميرالمؤمنين�م∂فرمايد: 

 ґ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џن→→ ґء＃ م Ẃ∂→→ џش ل→→Ẁك џو ґه→→ ґان→→џي→→ ґع Ẃن→→ ґم Ẁم→→џظ→→ Ẃأع Ẁه→→ Ẁاع→→ џم→→ џا س→→џي→→Ẃن ال→→→د џن→→→ ґء＃ م Ẃ∂→→→ џش ل→→→Ẁك)
)؛۳  ґه ґاعџم џس Ẃن ґم ẀمџظẂأع ẀهẀانџي ґع

→→→→→ا آخ→→→→رت، دي→→→→دن→→→→ش  ẃه→→→→→م→→→→→→ه چ→→→→→ي→→→→→→ز دن→→→→→ي→→→→→→ا ش→→→→→ن→→→→→ي→→→→→دن→→→→→→ش ب→→→→→زرگت→→→→→ر از دي→→→→دن آن اس→→→→ت ام »
بزرگتر از شنيدن آن است». 

م→→→→∂ خ→→→→واه→→→→∂ داش→→→→ت!  ẃدر دن→→→→→ي→→→→ا آدم م→→→→∂ش→→→→ن→→→→ود اگ→→→→ر زن ب→→→→گ→→→→ي→→→→ر＾؛ چ→→→→ه زن→→→→→دگ→→→→∂ خ→→→→وش و خ→→→→ر
ف→رزن→ددار بش→→و＾،ن→ورẁ ع→ل→∂ ن→ور خ→→واه→→د ش→د!ف→الن م→ق→ام و منصب به دست آور＾، مال− مسكن 
→→ا وق→→ت→→∂ ب→→ه آنه→→ا ك→→ه در  ẃن→→خ→→واه→→∂ داش→→→ت ام ^ →→→ها ẃو... دي→→گ→→ر ه→→ي→→چ غ→→→م و غ→→ص ^ و م→→رك→→ب ع→→ال→→→∂ گ→→رد
ع→ال→م ت→خ→يẃ→ل داش→→ت م→∂رس→د، م→→∂ب→→ي→ن→د، ن→ه! آن چن→→ان كه شنيده بود و خيال م∂كرد نبوده است و 

                                                        
ـ علم اليقين فيض،صفحه＾۲۳۱.  ۱

џل∂.  ث џم џ−џل џع Ẃج џا ∂ẃب√ن∂ حت ґح џفيض، صفحه＾۱۱۲به اين صورت آمده است: ا ^ ـ عبارت مزبور در كلمات مكنونه ۲
^ فيض،خطبه＾۱۱۳،قسمت دوẃم.  ـ نهجالبالغه ۳
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→ا آخ→رت و زن→دگ→∂  ẃه و ان→دوه→ش زي→ادت→ر گ→ش→ت ام→→ ẃب→ش اف→→زوده ش→→د و غ→ص→→ џع→→џ ن→→ش→→→د،ب→→ل→→ك→→→ه ب→→ر رن→→ج و ت
→→جتش كه فرا رسيد، انسان خواهد ديد با آنچه كه در دنيا راجع به آن  Ẃه→џ →→رور و ب Ẁغ→رق در ن→ور و س

شنيده بود؛ اصالҐ قابل مقايسه نيست؛ از اين رو حضرت امير�م∂فرمايد: 
)؛  Ẁرџب џخẂال ґبẂيџغẂال џن ґم џو Ẁاعџم ￍالس ґانџي ґعẂال џن ґم ẂمẀكґفẂكџيẂلџف)

پ→→س ف→→ع→→→الҐ ك→→ه ه→→ن→→گ→→→ام دي→→دن آن ن→رس→ي→ده اس→→ت، ب→→ه ش→ن→ي→دن از م→→ا اك→→تف→→ا كن→→ي→د.اخب→→ار از ع→→ال→م 
اجدين�اين جمله آمده است:  ẃدالسẃامام سي ^ نهان را پيش از ديدن آن بپذيريد.در صحيفه

)؛  џ−ґابџوџث Ẃن ґم ∂ґل џتẂر џخ ￍا ادџم џالџث ґم ∂ґبẂلџق ∂ґف Ẃر ґẃو џص џو)
 ^ ^ م→ن ذخ→ي→ره ك→ردها ^ از آن ث→→وابه→→→ا ك→→ه در ع→ال→م آخ→رت ب→را «خ→→داي→→ا! ت→→ص→→وي→→ر
ر، مشتاق رسيدن به آن  џو Ẁك→ه در دن→→ي→ا هستم؛ با تصوير آن ص Ґدر ق→لب→→م بن→→گ→ار[ت→→ا فع→→ال

پاداش شوم]». 
^ بهشت∂  غير قابل در∑ بودن نعمتها
^ مورد بحث هم م∂فرمايد:  در آيه

لها  ґظ џو ẁمґها دائẀلẀكẀا Ẁنهارџ Ẃا االџهґت Ẃحџت Ẃن ґم ^ ґر Ẃجџت џونẀقￍتẀ Ẃ├ا џد ґعẀو ∂ґتￍال ґ↨ￍن џجẂال Ẁل→џث→џم�
�؛  Ẁارￍالن џين ґرґكافẂال ∂џبẂق Ẁع џوا وџقￍات џين ґذￍال ∂џبẂق Ẁع џ−Ẃلґت

џل� شايد اشاره به همين باشد كه خود جنẃتґ موعود، در دنيا ممكناالدرا∑  ت→عبير به �مџث
^ ك→→مرن→گ→∂ از آن ب→→اي→د ن→→ش→ان داده ش→ود؛ از جم→→ل→ه  →ب→ح→∂ ي→ع→ن→∂ ن→م→ون→→ه џس→→ت ب→→ل→→ك→→→ه ت→→ن→→ه→ا م→→ث→ل→∂ و ش→→ ن→→ي

^ آن اين كه:  نعمتها
...�؛  Ẁنهارџ Ẃا االџهґت Ẃحџت Ẃن ґم ^ ґر Ẃجџت...�

^ آب از زير درختان آن در جريان است...».  «...نهرها
 Ґبا اين جمله همراه است. احتماال Ґدر ق→رآن ه→ر ج→ا ك→ه سخن از بهشت به ميان آمده، غالبا
اش→→→→→→اره ب→→→→→→ه اي→→→→→→ن اس→→→→→→→ت ك→→→→→→ه آب در ه→→→→→→م→→→→→→→ه ج→→→→→→ا، ه→→→→→→→م ع→→→→→→ام→→→→→→ل ح→→→→→→ي→→→→→→ات اس→→→→→→ت و ه→→→→→→م ع→→→→→→ام→→→→→→ل ش→→→→→→اداب→→→→→→∂ و 
џنابه∂ ندارد.نعمت ديگر اين كه:  ت ẂعẀطراوت.طبيع∂ است كه باغ و بوستان ب∂آب، ارزش م

�؛  ẁمґها دائẀلẀكẀا�
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^ بهشت، دائم∂ است».  «مأكوالت و خوراك∂ها
^ دن→→ي→ا دائ→م→∂ ن→ب→وده، م→وس→م  →→ل ي→→ع→→ن→→→∂ خ→→وردن→→∂ه→→ا.م→→ي→→وهه→→ا و غ→→→ذاه→ا Ẁك Ẁل ي→→ع→→ن→→∂ خ→→وردن.ا→→ Ẃك џا
^ ن→ي→س→ت.ف→رض→اҐ ه→→م ك→ه ب→اش→د در ه→→م→ه جا و در  →∂ دارد؛ در ف→ص→ل→∂ ه→س→ت و در ف→ص→ل دي→گ→ر ẃخ→اص
ل بهشت∂ نه پايانپذير  Ẁك Ẁا ا ẃن→ي→ز م→ان→ع داخ→ل→∂ ي→ا خارج∂ دارد.ام Ґه→م→ه وق→ت م→→ط→ل→وب ني→→س→ت و ك→ث→ي→را
�؛را  ẁمґها دائẀل Ẁك Ẁا� ẃدџقرآن اين م ^ ها ẃدџگفته است، من در ميان م ^ اس→ت ن→→ه م→ان→→عب→ردار!آدم پرخور

بيشتر از همه دوست دارم!! 
آسايش دائم∂ بهشتيان 

لها�؛  ґظ џو�
^ بهشت∂ نيز هميشگ∂ است]».  «سايه[ها

ب→→→ودن س→→→اي→→→ه در ب→→→ه→→→→ش→→→ت، دل→→→ي→→→ل اس→→→ت ب→→→ر اي→→→ن ك→→ه آن→→ج→→ا آف→→ت→→→اب ه→→→م ه→→→س→→ت زي→→را س→→اي→→→ه ب→→دون 
^ انسان در وصف بهشتيان م∂فرمايد:  آفتاب مفهوم∂ ندارد!هر چند در سوره

يرا�Ґ؛   ґرџهẂمџال ز џو ҐساẂم џيها شґف џن Ẃو џرџال ي ґ−ґرائ Ẃاأل ∂џلџيها عґف џgґئ ґكￍتẀم�
^ زيب→→ا ك→ردهاند در حال∂ كه نه آفتاب را م∂بينند و  «در ب→ه→ش→ت، ت→→ك→ي→ه ب→→ر ت→خ→ته→ا

^ شديد هوا را».  نه سرما
^ ش→→→دي→→دґ ك→→ش→→ن→→ده اس→→ت م→→∂ش→→ود  ^ س→→→رم→→→ا →→→→ري→→→ر ك→→→→ه ب→→→→ه م→→→ع→→→ن→→→ا џم→→→ه џت→→→→ق→→→ارن ب→→→→ا ز ^ اي→→→ن→→→ج→→→ا از ق→→→ري→→→ن→→→→ه
^ اي→→→ن س→→وره، آف→→→ت→→اب س→→وزان اس→→ت ك→→ه در ب→→ه→→ش→→→ت  اس→→→ت→→→ن→→ب→→اط ك→→رد ك→→ه م→→ق→→ص→→ود از ش→→م→→س در آي→→→ه
→→∂ پ→→ي→→دا  ẃل و دگ→→رگ→→ون→→∂ خ→→اص ẃا س→→وزن→→دگ→→∂ ن→→دارد.آن→→ج→→ا ه→→→م→→ه چ→→ي→→زش ت→→ب→→د→→ ẃن→→→ي→→→س→→ت.آف→→ت→→→اب ه→→س→→ت ام

م∂كند چنان كه قرآن كريم م∂فرمايد: 
...�؛۱  Ẁماوات ￍالس џو ґض ẂرџالẂ يẂرџ ا џغ Ẁض ẂرџالẂ لẀ ا ￍدџبẀت џمẂوџي�

ل  ẃم→ب→د ^ ^ دي→گ→ر ^ ك→→→ه اي→→ن زم→→ي→→→ن ب→→ه زم→→ي→→ن دي→→گ→→ر و [آس→م→انه→→ا ب→ه] آس→م→انه→ا «روز
م∂شوند...». 

→→∂ م→→ت→→→الش→→→∂ گ→→ش→→ت→ه و از ب→ي→ن  ẃآس→→م→→ان و زم→→ي→→ن،خ→→ورش→→→ي→→د و م→→اه و س→→→ت→→ارگ→→ان اي→→→ن ع→→→ال→→م، ب→→ه ك→→ل
                                                        

^ ابراهيم،آيه＾℮۸.  ـ سوره ۱
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رفتهاند. 
�؛۱   Ẃتџرґẃ ي Ẁس Ẁبال ґجẂا ال џإذ џو � Ẃت џر џدџكẂان Ẁوم Ẁجا الن џإذ џو � Ẃت џر ґẃوẀك ẀسẂم ￍا الش џإذ�
در آن ه→→→ن→→→گ→→→ام ك→→ه خ→→ورش→→ي→→د در ه→→م پ→→ي→→چ→→ي→→ده ش→→ود و س→→ت→→ارگ→→→ان ب→→→∂ف→→روغ گ→→ردن→→د و ك→→وهه→→→ا ب→→ه 
 ^ ^ م→→تف→→اوت ب→ا آف→ت→اب و س→اي→→ه ^ ش→→ود و آف→→ت→→→اب و س→→اي→→→ها ح→→رك→→ت درآي→→ن→→د و ع→→→ال→→م→→∂ از ن→→و پ→→→∂ري→→ز
^ آن يعن∂ آسايش  ^ مجاز دني→→ا ب→→هوج→ود آي→د.احت→→م→ال اي→ن ن→ي→ز ه→→س→ت ك→ه م→ق→ص→ود از س→اي→ه، مع→→نا
ب→→اش→→→د ك→→ه ب→→→ه→→ش→→ت→→ي→→→ان در ب→→ه→→ش→→→ت، آس→→اي→→ش دائ→→م→→∂ دارن→→د و ه→→ي→→→چگ→→اه اح→→→س→اس ن→اراح→ت→∂ نم→→∂ك→ن→ن→د. 

آنگاه م∂فرمايد: 
�؛  Ẁارￍالن џين ґرґكافẂال ∂џبẂق Ẁع џوا وџقￍات џين ґذￍال ∂џبẂق Ẁع џ−Ẃلґت�

«اي→→→ن ب→→→ه→→→ش→→→ت [ك→→→ه ان→→→دك→→→∂ از وص→→→→ف→→→ش را گ→→→ف→→→→ت→→→ي→→→م] پ→→→→اي→→→ان ك→→ار ك→→س→→ان→→→∂ اس→→ت ك→→ه در 
زندگ∂ خود تقوا پيشه كردهاند و پايان كار كافران آتش است»! 

ط∂ẃ منازل ششگانه 
^ خ→دا م→→∂روي→م.ق→رآن  ^ ه→→س→ت→ي→م ك→ه رو ب→→ه ع→→ال→م ق→رب و لق→→ا ب→→زرگ→→ان ف→→رم→→ودهان→د، م→ا م→→س→اف→ر

م∂فرمايد: 
�؛۲   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

و ش→→ش م→→ن→→زل ب→→→اي→→د ب→→پ→→ي→→→م→→اي→→ي→→م.دو م→→ن→→زل از م→→ن→→ازل ش→→شگ→ان→→ه را پ→ي→م→ودهاي→م و اك→ن→ون در ح→ال 
م م∂باشيم و سه منزل ديگر هم بايد بپيماييم و به مقصد برسيم.  ẃپيمودن منزل سو

سه منزل اوẃل(اصالب،ارحام،دنيا) 
لين منزل كه پيمودهايم اصالب پدران بوده است كه در قرآن آمده است:  ẃاو

 ґبẂل الص ґنẂيџب Ẃن ґم Ẁج Ẁر Ẃخџي � نẂ ماء＃ دافґق＃ ґم џقґل Ẁخ � џقґل Ẁخ ￍم→ ґم Ẁس→ان→Ẃن Ẃاإل ґرẀظ→Ẃن→џي→Ẃل џف�
�؛۳   ґبґرائￍالت џو

«ان→س→ان ب→اي→د ب→ن→گ→رد ك→→ه از چ→→ه چ→يز آفريده شده است. از آب∂ جهنده آفريده شده 
                                                        

^ تكوير،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲

^ طارق،آياتＱتا۷.  ـ سوره ۳
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است كه از ميان پشت و سينهها خارج م∂شود».  
مين منزل، ارحام مادران بوده كه فرموده است:  ẃدو

...�؛۱  Ẁشاءџي џفẂيџك ґحام Ẃر Ẃاأل ∂ґف ẂمẀك Ẁر ґẃو џصẀي ^ ґذￍال џوẀه�
→→مه→ا ه→رگ→ون→ه ك→ه ب→خ→واه→د ت→ص→وي→→ر م→→∂كند؛  ґح џاو[خ→دا]اس→ت ك→س→∂ ك→→ه ش→م→ا را در ر»

از پسر و دختر،زيبا و نازيبا،بلند و كوتاه و...». 
م→ي→ن م→نزل م→ا ه→م→ي→ن زن→دگ→∂ در دن→→ي→ا اس→ت ك→ه داري→→م با ط∂ẃ مراحل عمر خويش، آن را  ẃس→و
^ ش→د در  م→→∂پ→→ي→→م→→اي→→ي→→م و م→→→∂گ→→→وي→→ي→→م،پ→→ن→→ج→→اه س→→→ال و ش→→ص→→ت و ه→→ف→→→ت→→اد س→→ال گ→→ذش→→ت و زم→→ان→→→∂ س→→پ→→ر
ص→→ورت→→∂ ك→ه اي→ن م→ا ه→س→ت→ي→م ك→ه م→→∂گ→→ذري→م و رو ب→ه م→ن→زل چ→ه→ارم خ→ود پ→ي→ش م→→∂روي→م،ن→ه اي→ن ك→ه 
^ جز مقدار حركت ما نيست كه به نام ساعت و روز و هفته و ماه و  زم→ان م→→∂گ→→ذرد. زمان چيز
^ پ→رم→ح→ت→وا از ام→ام ح→س→ن م→ج→ت→ب→∂�م→ن→ق→ول  ^ م→∂ش→ود.اي→ن ج→→مل→→ه ^ و ن→→امگ→→ذار س→→ال ان→→دازهگ→→ي→→ر

است: 
)؛۲  џ−Ẁعضџب Ẅ∂ џضџم ẁومџي Ẅ∂ џضџام إذا مẃيџا Ẁد џدџع џتẂنџما اￍنґم ا џآد џابنџي)

^ روزه→→→→اي→→→∂ ه→→→س→→→ت→→→∂. ه→→ر ي→→− روز ك→→→ه  ^ پ→→→س→→→ر آدم!در ح→→→ق→→→ي→→→ق→→→ت، ت→→→→و م→→→ج→→→م→→→وع→→→→ه «ا
^ از تو م∂گذرد».  م∂گذرد، پارها

امام اميرالمؤمنين�نيز فرموده است: 
)؛۳   ґهґل џأج Ẅ∂џلґا Ẁاهџط Ẁخ ґء ẂرџمẂال Ẁسџفџن)

^ پايان عمر و اجلش».  «هر نفس انسان قدم∂ است به سو
^ ت→→و در روس→→ي→→اه→→→∂ ش→→د س→→→پ→→ي→→د�  ي→→→→ع→→→ن→→→∂ از ره ق→→→اص→→→د م→→→رگ→→→ت رس→→→→ي→→→د� م→→→و

^ م→ش→ك→∂، س→في→→د شد و صورت  ^ ع→ج→ب!م→وه→ا آدم→∂ يك→→ب→ار ب→ه خ→ود م→∂آي→→د و م→→∂ب→ي→ن→د: ا
ص→→→اف، پ→→ر از چ→→ي→→ن و چ→→رو∑ گ→→ش→→ت!چ→→ش→→م ك→→→مف→→روغ و گ→→وشك→→م ش→→ن→→وا ش→→د.ت→→م→→ام ق→→وا از دس→→→ت 

رفت و شد ي− پير درست و حساب∂ يعن∂ فايد كلẃ قوا. 
                                                        

^ آل عمران،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
^ ورẃام،جلد۱،صفحه＾۷۸.  ـ مجموعه ۲

^ فيض،حكمت۷۱.  ـ نهجالبالغه ۳
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^ پ→→→→→→→→در ب→→→→→→→→→ي→→→→→→→→ا�  ^ ا ^ ب→→ب→ي→ن� گ→→→→→→→→→ف→→→→→→→→→ت→→→→→→→→→∂ ك→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ر ش→→→→→→→→و ن→→ف→→ري→→ن ك→→→ه در ل→→→ب→→اس دع→→→ا ك→→ردها
سه منزل بعد(برزخ،محشر،بهشت يا جهنẃم) 

چهارمين منزل ما، عالم برزخ است كه فرموده است: 
�؛۱   џونẀث џعẂبẀي ґمẂوџإل∂ ي ẁخ џز Ẃرџب Ẃم ґهґرائ џو Ẃن ґم џو...�

^ كه برانگيخته م∂شوند».  «...و در پشت سر آنها برزخ∂ هست تا روز
ي→ع→ن→∂ ب→ي→ن ع→→ال→م دني→→ا و ع→ال→→م آخ→→رت، ع→الم→→∂ ب→ه ن→ام ع→ال→م برزخ وجود دارد كه بايد آن هم 
^ ق→ب→ره→ا ك→ه م→→∂ن→وي→→سن→→د "آرام→→گ→اه اب→د＾"  پ→→ي→→م→→وده ش→→ود و آدم→→∂ ب→→ه م→ن→زل پ→ن→ج→م ب→رس→د.ب→ن→اب→راي→→ن رو
^ ن→→ي→س→ت و  ^ پي→→ش→ي→ن م→ن→زل م→وقẃ→ت اس→ت و اب→→د ص→→ح→→ي→→ح ن→→ي→→س→→ت!زي→→را ع→ال→م ب→رزخ ن→ي→ز م→→انن→→د م→ن→زله→ا
دي→گ→ر اي→ن ك→ه آرام→→گ→اه ب→ودن آن، از كجا معلوم است؟آدم اگر با اخالق زشت و اعمال ناپسند 
 ^ م به نعمتها ẃه ن→ي→ك→وك→اران، م→تنع→ẃ ^ ال→ي→م اس→→ت.ال→ب→ت از دن→ي→ا رف→ت→ه ب→اش→→د،آن→→ج→ا م→ح→ك→وم ب→ه ع→→ذابه→ا

بسيار م∂باشند كه فرمودهاند: 
)؛  ґيرانґẃالن џرґف Ẁن ح ґم ẁ↕ џرẂف Ẁو حџا ґ↨ￍن џجẂال ґياض ґن ر ґم ẁ↨ џضẂو џر ẀرẂبџلقџا)

^ آتش سوزان».  ^ از حفرهها فرها Ẁبهشت است و يا ح ^ «قبر انسان، يا باغ∂ از باغها
ل→→ي→→ن و  ẃح→→→ش→→→ر اس→→→ت.م→→→ح→→→ش→→→ر ي→→→ع→→→ن→→→∂ م→→→ج→→→م→→→ع ك→→→ه ت→→→→م→→→ام آدم→→→ي→→→ان از او→→→ џم→→→ن→→→زل پ→→→ن→→→ج→→→م، م

^ م∂شوند.  آخرين، آنجا جمعآور
�؛۲   يقاتґ يџوẂم＃ مџعẂلẀوم＃ ґم Ẅ∂إل џونẀوعẀم Ẃجџمџل � џين ґر ґخ Ẃاآل џو џينґل ￍو Ẃاأل ￍإن ẂلẀق�

�؛۳   џونẀل ґسẂن џي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẅ∂إل ґداث Ẃج Ẃاأل џن ґم ẂمẀإذا هџف ґور الص ∂ґف џخґفẀن џو�
 ^ «در ص→→ور ك→→ه دم→→ي→→ده ش→→د[ب→→رزخ→→→ي→→ان]ه→→→م→→ه از ق→→ب→→ره→→→ا ب→رم→∂خ→ي→زن→د و ش→ت→اب→ان ب→ه س→و

پروردگارشان م∂روند تا به حسابشان رسيدگ∂ شود». 
منزل ششم كه آخرين منزل انسانهاست بهشت و يا جهنẃم خواهد بود كه: 

�؛۱   ґير ґع ￍالس ∂ґف ẁيق ґرџف џو ґ↨ￍن џجẂال ∂ґف ẁيق ґرџف...�
                                                        

 .۱ΩΩ＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۱
 .ＱΩواقعه،آيات۹℮و ^ ـ سوره ۲

 .Ｑ۱＾يس،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۳۷۳
 

«...گروه∂ در بهشت و گروه∂ در جهنẃم [مستقرẃ خواهند شد]». 
→→→لẀ→→→وا  ґم→→→ џع џوا و→→→Ẁن→→→ џآم џي→→→ن ґذ→→→ￍا ال→→→ￍأم→→→џف� џون→→→Ẁق ￍرџف→→→џت→→→ џذ＃ ي→→→ ґئ→→→џمẂو→→→ џي Ẁ↨→→→→ џاع→→→→ ￍال→→→→س Ẁوم→→→→Ẁق→→→→џت џمẂو→→→→ џي џو�
بẀوا بґآياتґنا  ￍذџك џوا و Ẁرџفџك џين ґذￍا الￍأم џو � џون Ẁرџب ẂحẀي ＃↨→ џضẂو џر ∂→→ґف Ẃم→ Ẁه→џف ґح→ات→ґال→ ￍال→ص

�؛۲   џون Ẁر џض ẂحẀم ґذابџعẂال ∂ґف џ−ґولئẀاџف ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґقاءґل џو
^ ك→→ه ق→→ي→ام→ت ب→رپ→ا ش→ود،آن روز[آدميان]از هم جدا م∂شوند.[آنگاه] آنان  «روز
ك→→ه اي→→→م→→ان آورده و ع→→م→→→ل ص→→ال→→ح ان→→ج→→ام دادهان→→د؛ در ب→→اغ→→→∂ از ب→→ه→→ش→→ت ش→→اد و م→→س→→رور 
^ آخ→→رت را ت→→ك→→ذي→ب  →→ا آن→→ان ك→→→ه ك→→ف→→→ر ورزي→→ده و آي→→ات م→→→ا و ل→→ق→→ا ẃخ→→واه→→ن→→د ب→→ود و ام

كردهاند در عذاب اله∂ احضار خواهند گشت»! 
انسان بين دو عالم غير متناه∂ 

^ استعداد تكامل، بين دو  ليẃه ẃاو ^ ^ ب→رخ→∂ از ص→→اح→ب→ان م→ع→رفت، انسان با سرمايه ب→ه گ→فت→→ه
ع→→→ال→→→م غ→→→ي→→→ر م→→→ت→→→→ن→→→اه→→→∂ واق→→→ع ش→→→ده اس→→→→ت.ي→→→→− ع→→→ال→→→م رو ب→→→ه خ→→→→دا ك→→→ه ك→→→م→→→ال الي→→→ت→→ن→→اه→→∂Ẅ اس→→ت و دي→→گ→→ر 
ع→→ال→→م،پ→→ش→→→ت ب→→ه خ→→→دا ك→→ه ش→→ق→→اوت و م→ح→روم→يẃ→تґ الي→→ت→ن→اه→∂Ẅ اس→ت.اگ→ر رو ب→ه خ→دا ب→رود،دم ب→ه دم ب→ر 
^ خ→ود م→∂اف→زاي→د و ه→ر چه در كسب درجات سعادت باال برود به پايان نم∂رسد  ك→م→ال و ب→ه→ره

 . џџ∂اليتناه ^ و م∂شود موجود به عالوه
 Ẃن ґم ^ ґر→→ Ẃج→→џت ↨→→ￍي→→ ґن→→Ẃب→→џم ẁف џر→→ Ẁه→→ا غ→→ ґق Ẃو→→џف Ẃن→→ ґم ẁف џر→→ Ẁغ Ẃم→→ Ẁه→→џل Ẃم→→ Ẁه→→ￍب џوا ر→→џق→→ￍات џي→→ن ґذ→→→ￍال ґن→→ ґل→→ك�

�؛۳   џيعاد ґمẂال Ẁاهللا Ẁفґل ẂخẀال ي ґاهللا џدẂع џو Ẁنهارџ Ẃا االџهґت Ẃحџت
^ خ→دا پ→ي→شه كردهاند، غرفههاي∂ در بهشت از آنґ آنهاست كه بر  «آن→ان ك→ه ت→ق→وا
^ ب→→ن→ا ش→ده اس→ت.از زي→ر آنها نهرها در جريان است. اين  ^ دي→گ→ر ف→راز آنه→→ا غ→رف→→هه→ا

^ خود تخلẃف نم∂كند».  ^ اله∂ است و خداوند در وعده وعده
ا اگر پشت به خدا و رو  ẃخ→→داج→→وي→ان اس→→ت.ام ґق→ص→ر، از آن ^ ^ غ→رف→ه و ق→ص→ر ب→اال غ→رف→ه ب→اال
.چ→ون خ→دا ك→→م→ال غ→ي→ر م→تن→→اه→→∂ اس→ت و پ→ش→ت ب→ه  Ẅ∂→الي→تن→→اه ^ ^Ẅ ب→رود، م→→∂ش→ود م→وج→ود م→ن→ه→ا ب→→ه ه→→→و

                                                                                                                                      
،آيه＾۷.  џџ^ ^ شور ـ سوره ۱

^ روم،آيات℮۱تا⅛۱.  ـ سوره ۲
 .۲Ω＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۳



 ۳۷℮
 

 ^ خ→→→دا ك→→→ردن ي→→ع→→ن→→→∂ از ك→→م→→→ال غ→→ي→→ر م→→ت→→→ن→→اه→→∂ ج→→→دا گ→→ش→→ت→→ن و ص→→ف→→ر از ح→→→ي→→ث ك→→→م→→ال ش→→→دن و در واد
محروميẃت اليتناه∂Ẅ افتادن. 

→ي→امґ↨→џ أال  ґق Ẃال џمẂو→ џي Ẃم ґيه ґل→ Ẃأه џو Ẃم→ Ẁه→→ џس→→Ẁف→→Ẃوا أن Ẁر→→ ґس→→ џخ џي→→ن ґذ→→ￍال џي→→ن ґر→→ ґخ→→اس→→Ẃال ￍإن Ẃل→→Ẁق...�
 Ẃم ґه→ґت→ Ẃح→џت Ẃن ґم џو ґار→ￍال→ن џن→ ґم ẁل→џل→Ẁظ Ẃم→ ґه ґقẂو→џف Ẃن ґم Ẃم Ẁهџل� Ẁي→ن ґب→ Ẁم→Ẃال Ẁران Ẃس→ Ẁخ→Ẃال џو→→ Ẁه џ−ґذل

�؛۱   ґونẀقￍاتџف ґباد ґيا ع Ẁه џباد ґع ґهґب Ẁاهللا Ẁف ґẃو џخẀي џ−ґذل ẁلџلẀظ
^ عمر خويش و بستگان خود  «ب→گو: زيانكاران واقع∂، كسان∂ هستند كه سرمايه
را در روز ق→→→→ي→→→ام→→→ت از دس→→→ت دادهان→→→د آگ→→→اه ب→→→اش→→→ي→→→د! خ→→→س→→→ران و زي→→→ان آش→→→ك→→→→ار ه→→م→→ي→→→ن 
^ س→رش→ان س→اي→→ب→انه→→اي→∂ از آت→ش و زي→→ر پ→اي→→ش→ان  اس→→ت!آن→→ه→→ا در ح→ال→→∂ هس→→ت→ن→د ك→→ه ب→اال
ن→ي→ز س→اي→ب→انه→اي→→∂ از آت→→ش ق→رار گ→رفت→→ه اس→ت.اي→ن ع→ذاب→∂ اس→ت ك→ه خ→دا بندگانش را 

^ بندگان من! از نافرمان∂ من بپرهيزيد».  از آن برحذر م∂دارد! حال ا
خسارت∂ غير قابل جبران 

و ب→ه راس→ت→∂ چ→→ه آف→ت م→→هلك∂ به جان آدم م∂رسد و چه سفاهت∂ �گريبانگ→→→→→→→ي→→→→رش م∂شود 
^ ب→ه→ش→ت∂  ت ع→م→ر دن→ي→و＾اش رو ب→ه خ→→دا ب→رود و م→ال− آن غ→رفهه→ا ẃك→ه ب→ا آن ك→ه م→→∂ت→وان→د در م→د
ـ كمال  و ان→→ح→→راف→→∂ در م→س→ي→ر زندگ∂اش بهوجود م∂آيد كه پشت به خدا →وج→اج�  Ẃع ґب→ش→ود،چن→→ان ا
 ^ رџك→ات ج→ه→نẃم و �اسفل سافلين� م∂رود و سرانجام خود را در صحنها џـ ك→رده و رو ب→ه د م→ط→ل→ق 

م∂بيند كه: 
�؛  ẁلџلẀظ Ẃم ґهґت Ẃحџت Ẃن ґم џو ґارￍالن џن ґم ẁلџلẀظ Ẃم ґهґقẂوџف Ẃن ґم ẂمẀهџل�

^ سرش طبقات آتش و از پايين پايش طبقات آتش»!  «از باال
...�؛۲  ها فџوẂقџ بџعẂض＃ ẀضẂعџب ẁماتẀلẀظ�

به هوش باشيم كه به چنين زيان و خسران غير قابل جبران∂ مبتال نشويم. 
                                                        

^ زمر،آيات۱Ｑو⅛۱.  ـ سوره ۱
� سفاهت: ب∂ خرد＾. 
� اعوجاج: كجرو＾. 

 .℮Ω＾نور،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۳۷Ｑ
 

 ^ ^ بشر، آن كسان∂ هستند كه انسانها را به سو ب→نابراين خدمتگزارترين مردم به جامعه
ع→ال→م كم→→ال اليت→→ن→اه→∂Ẅ ك→ه اهللا اس→ت ح→رك→ت م→→∂دهن→→د و خي→→ان→ت→ك→ارت→ري→ن ه→م ك→س→ان→→∂ هس→→تند كه با 
^ عالم شهوت و  وس→اي→ل گ→ون→→اگ→ون، آدمي→→ان را از خ→→دا و كم→→ال الي→ت→ن→اه∂Ẅ بر م∂گردانند و به سو
ح→ي→وان→يẃ→→ت دعوت م∂كنند و آنها را �اسفل سافلين� و پستترين پستها م∂گردانند چنان كه 

خالقشان فرموده است: 
�؛۱   џينґلґساف џلџف Ẃأس Ẁناه Ẃد џد џر ￍمẀث � يم＃ ґوẂقџت ґن џس Ẃأح ∂ґف џسانẂن Ẃا اإلџنẂقџل џخ Ẃدџقџل�

«م→→ا ان→س→ان را در ب→→ه→ت→ري→→ن ص→ورت و ش→ك→ل[از ح→ي→ث ج→س→م و روح]آف→ري→دي→→م و س→پس 
او را[از ط→→→→→ري→→→→→→ق اخ→→→→→الق و اع→→→→→م→→→→→ال ن→→→→→اپ→→→→س→→→→ن→→→→دش]ب→→→→→ه پ→→→→س→→→→تت→→→→ري→→→→ن م→→→→راح→→→→ل [خ→→→→ل→→→→ق→→→→ت] 

بازگردانديم»! 
�؛۲   نẀون＃ Ẃمџم ẀرẂي џغ ẁر Ẃأج ẂمẀهџلџف ґحاتґال ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍال ẃإال�

^ آن→→ه→→→ا  ك→→→→س→→→ان→→→∂ ك→→→ه اي→→م→→ان آورده و اع→→→م→→ال ص→→→ال→→→ح ان→→ج→→ام دادهان→→د ك→→ه ب→→را «م→→→گ→→→→ر آن 
پاداش∂ پايانناپذير خواهد بود»! 

^ خداوند به تقواپيشگان  بهشت،هديه
^ مورد بحث، پس  ^ شريفه →ه ب→ه آن ب→سيار الزم است، اين است كه آيه ẃح→ال آنچ→→ه ت→وج

از وصف بهشت موعود فرموده است: 
ينџ اتￍقџوا�؛  ґذￍال ∂џبẂق Ẁع џ−Ẃلґت�

اي→→ن ب→→ه→→ش→→ت از آن ت→→ق→→واپ→→ي→→ش→→گ→→ان اس→→ت و م→→خ→→ص→→وص→→اҐ دو ب→→ار اي→→ن ك→→ل→→م→→→ه را ك→→ه ت→→ق→→وا 
ر داده است.ي− بار در اوẃل آيه:  ẃشرط بهشت∂ شدن است تذك

�؛  џونẀقￍت ẀمẂال џد ґعẀو ∂ґتￍال ґ↨ￍن џجẂال Ẁلџثџم�
«وصف بهشت∂ كه به تقواداران وعده داده شده است». 

بار ديگر در آخر آيه: 
ينџ اتￍقџوا�؛  ґذￍال ∂џبẂق Ẁع џ−Ẃلґت�

                                                        
 .Ｑتين،آيات℮و ^ ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾⅛.  ۲



 ۳۷⅛
 

«اين بهشت،پايان كار تقواداران است». 
^ م→→∂خ→وان→يم كه در اوẃل و آخر آن سخن از تقوا به ميان آمده  ^ ح→ش→ر ه→م آي→→ها در س→وره

است: 
 ￍإن џوا اهللاẀقￍات џد＃ وџغґل Ẃتџم ￍد→џم→ا ق ẁسẂف→џن Ẃر→Ẁظ→Ẃن→џت→Ẃل џو џوا اهللاẀق→ￍوا ات→Ẁن→џآم џي→ن ґذ→ￍا ال→ џه→ي→ا أي�

�؛۱   џونẀلџمẂعџما تґب ẁيرґب џخ џاهللا
^ خ→→دا را رع→→→اي→→ت ك→→ن→→ي→→د و ه→→→ر ك→→س→∂ ب→→اي→د  ^ ك→→س→→ان→→→∂ ك→→→ه اي→→م→→ان آوردهاي→→د! ت→→ق→→وا «ا
^ خ→→دا را رع→→اي→→ت  ^ از پ→→ي→→ش ف→→رس→→ت→→اده اس→→ت.ت→→ق→→وا ^ ف→→ردا چ→→→ه چ→→ي→→ز ب→→→ن→→→گ→→→رد ك→→→→ه ب→→را

كنيد كه خداوند از آنچه انجام م∂دهيد آگاه است»! 
ب∂تفاوت∂ ما در قبال اين همه دعوت به تقوا! 

و ب→→ه راس→→ت→→∂ ع→→ج→→ي→→ب اس→→ت ك→→ه ق→→رآن و نه→→جالب→→الغ→ه و دي→→گ→ر ب→→ي→ان→ات از رس→ولخ→دا� و 
^ م→→→∂ك→→ن→→ي→→م و ب→→→ا  ^ آن س→→ه→→→لان→→گ→→→ار ^ ت→→→ق→→وا ت→→ك→→ي→→ه دارن→→د و م→→ا چ→→ه ق→→در رو ام→→→ام→→→ان�چ→→→ه ق→→→→در رو
^ ح→→رف و س→→خ→→ن ب→→→س→→ي→→ار  ẃ→→→ه در م→→رح→→ل→→→ه ^ از ك→→ن→→→ارش م→→∂گ→→→ذري→→م!!ال→→ب→→ت ^ و خ→→→ون→→س→→رد س→→→ب→→→→−ش→→→م→→→ار
 ^ ^ ه→م→يش→→گ→∂ خ→طبا ^ اهللا»از ش→→ع→اره→ا џو→→ Ẃق→→џ ґ→ت →∂ ب ґف→س→→џ →مẂ و ن Ẁي→ك→ ґوص Ẁاهللا ا џب→→اد ґه→→س→ت→ي→م و ج→مل→→ه＾«ع ^ ẃج→د
^ ع→→م→→ل چ→گ→ون→ه م→→∂ب→اش→ي→م؟ب→ه اي→ن آي→ات ه→م  →→→ا آي→→ا در م→→رح→→ل→→→ه ẃج→→م→→ع→→ه و دي→→گ→→ر س→→خ→→ن→→وران اس→→→ت ام

بنگريد: 
...�؛۲  Ẅ^ џوẂقￍالت ґاد ￍالز џرẂي џخ ￍإنџوا ف Ẁدￍو џزџت...�

«...توشه برداريد كه بهترين توشه تقواست...»! 
�؛۳   Ẅ^ �...وџ الẂعاقґبџ↨ لґلتￍقẂو

«...پايان[ني−]از آنґ تقوا است»! 
�؛℮   џينґقￍت ẀمẂلґل Ẁ↨џبґعاقẂال џو...�

                                                        
^ حشر،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۱۹۷.  ـ سوره ۲
^ طه،آيه＾۱۳۲.  ـ سوره ۳

^ اعراف،آيه＾۱۲۸.  ـ سوره ℮



 ۳۷۷
 

«...پايان[ني−]از آنґ متẃقين است». 
گاه∂ انحصار را م∂رساند و م∂فرمايد: 

تￍقґينџ مџفازا�Ґ؛۱   ẀمẂلґل ￍإن�
^ ح→→ص→→ر م→→→∂ك→→ن→→د!ي→→ع→→ن→→→∂ ت→→ن→→ه→→ا  م خ→→ب→→ر در آي→→ه، اف→→اده ẃاه→→→ل ادب م→→→∂دان→→→ن→→→د ك→→→ه ت→→→ق→→د

^ نائل م∂شوند.  متẃقين هستند كه به فوز و مفاز و رستگار
...�؛۲  Ẁنهارџ Ẃا االџهґت Ẃحџت Ẃن ґم ^ ґر Ẃجџت ẁاتￍن џج Ẃم ґهґẃ ب џر џدẂن ґوا عџقￍات џين ґذￍلґل...�

^ ب→ه→ش→ت→∂  ^ ت→→ق→→واپ→→ي→→ش→→گ→→ان در ن→→زد پ→→روردگ→→ارش→→ان ج→→نẃ→→→ات و ب→→وس→ت→انه→ا «...ت→→ن→→ه→→ا ب→→را
آماده شده است...». 

^ شرط بودن آن تأكيد  خ→→الص→ه! ب→ا آرزو نم→→∂شود زندگ∂ كرد و بدون تقوا كه قرآن رو
دارد، نم∂شود بهشت∂ شد. 

ق اميد به رحمت خدا  ẃشرايط تحق
^ خ→→دا� ه→→م ك→→ه ت→→ك→→ي→→هگ→→اه م→→اس→→ت ح→→ق→→ي→ق→→ت→→∂ اس→→ت  ام→→→ي→→→د ب→→→ه رح→→→م→→→ت خ→→دا و ش→→ف→→اع→→ت اول→→ي→→ا
^ آن تكيه م∂كنيم.اين خود  ^ ب∂اساس كه ما رو ∂ جدا از آرزوها ẃحدود و شرايط خاص ^ دارا

قرآن است كه حقيقت رجا و اميد و شرايط آن را بيان نموده و م∂فرمايد: 
 џون Ẁج Ẃرџي џ−ґولئẀا ґاهللا ґيلґب џس ∂ґوا ف Ẁد џج→اه џوا و Ẁر→ џه→اج џين ґذ→ￍال џوا وẀن→џآم џين ґذ→ￍال ￍإن�

�؛۳   ẁيم ґح џر ẁورẀفџغ Ẁاهللا џو ґاهللا џتџم Ẃح џر
«ح→ق→ي→ق→ت اي→→ن ك→→ه ك→س→ان→→∂ ك→→ه اي→م→ان آوردهان→د و ك→س→ان→→∂ كه مهاجرت نموده و در 
راه خ→→→دا ج→→→ه→→→اد ك→→→ردهان→→→د،آن→→→ه→→ا ه→→س→→ت→→ن→→د ك→→ه ام→→ي→→د ب→→→ه رح→→م→→ت خ→→دا دارن→→د و خ→→داون→→د 

آمرزنده و مهربان است». 
ق رجا و اميد به رحمت خودش را مشروط  ẃچن→→ان ك→→ه م→→∂ب→ي→ن→ي→م، خ→داون→د غفور رحيم تحق
 ^ الҐ اي→م→ان.ث→ان→ي→اҐ م→ه→اج→رت، ي→ع→ن→∂ از م→ح→ي→ط ك→ف→ر و ف→س→ق و فس→→اد دور ẃب→→ه س→ه چ→ي→ز ف→رم→وده اس→ت:او

                                                        
^ نبأ،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱

 .۱Ｑ＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۲۱۸.  ـ سوره ۳



 ۳۷۸
 

^ م∂خوانيم:  جستن و به محيط ايمان و تقوا و صالح انتقال يافتن چنان كه در آيها
→ي→مџ كẀ→نẂ→تẀمẂ ق→الẀ→وا كẀ→نￍ→→ا  ґوا ف→Ẁق→ال Ẃم→ ґه ґس→→Ẁف→→Ẃأن ∂→→ ґم→→ґظ→→ال Ẁ↨→→џك→→ ґالئ→→ џم→→Ẃال Ẁم→→ Ẁاه→→→ￍفџو→→џت џي→→ن ґذ→→ￍال ￍإن�
وا  Ẁر→→→ ґه→→→اج→→→Ẁت→→→џف Ґ↨→→→ џع→→→ ґواس ґاهللا Ẁض Ẃأر Ẃن→→→Ẁك→→→џت Ẃم→→→џوا أ ل→→→Ẁق→→→ال ґض ẂرџالẂ →→→∂ ا ґف џي→→→ن→→→ ґف→→→ џع→→→ Ẃض→→→џت→→→→ Ẃس→→→→Ẁم

فґيها...�؛۱ 
 ґخ→→ود س→→ت→→→م ك→→ردهان→→د،وق→→ت→→∂ ف→→رش→→ت→→گ→→ان ^ «ك→→→س→→→ان→→→∂ ك→→→ه ب→→→ا ارت→→→ك→→اب گ→→ن→→اه→→ان درب→→→اره
ق→ب→ض ارواح ب→→ه س→راغ→ش→ان م→→∂آي→ن→د، ب→→ه آنه→→ا م→→∂گ→وي→ن→د، ش→م→ا كج→→ا و در چه وضع∂ 
ب→ودهاي→د[كه اينگونه آلوده و سيهدل شدهايد؟]م∂گويند، ما در سرزمين خود، 
ت→ح→ت ف→ش→ار ب→ودي→م[م→حي→→ط زن→دگ→∂ م→→ا ف→اس→د ب→ود از اي→ن رو چ→→ن→ي→ن شدهايم]فرشتگان 
م→∂گ→وي→ن→د مگ→→ر س→رزم→ي→ن خ→دا په→→ن→اور نبود كه از محيط فاسد مهاجرت كنيد و به 

محيط صالح∂ برويد». 
در روايت∂ نيز آمده است: 

يẃأتґ وџ لџمẂ يџأتẀوا بґها)؛  ￍالس џرون ẀجẂهџي џين ґذￍال џرون ґهاجẀمẂا الџمￍنґا)
«م→→ه→→اج→→ران واق→→ع→→∂، آن→→ه→→ا ه→→س→→ت→→ن→→→د ك→→→ه از گ→→→ن→اه→ان ه→ج→رت م→→∂ك→ن→ن→د [و م→رت→ك→ب آن→ه→ا 

نم∂شوند]». 
ي→→→ع→→ن→→∂ آن→→چ→→ه از ي→→→− م→→س→→ل→→→م→→ان واق→→ع→→∂ م→→ن→→ظ→→ور اس→→ت؛ ت→→ر∑ گ→→ن→→اه اس→→ت! ح→→ال، ي→→ا در ه→→م→→→ان 
^ ك→→→ه م→→ح→→ي→→ط ف→→→س→→اد  م→→→ك→→→ان ك→→→ه ه→→→س→→→ت از گ→→→ن→→→اه اج→→→ت→→→ن→→→اب ن→→م→→→اي→→د و ي→→→ا از آن م→→ك→→ان ب→→ه م→→ك→→ان دي→→گ→→ر
ن→→ي→→س→→ت، ان→→ت→→ق→→→ال ي→→اب→→→د.ث→→ال→→→ث→→اҐ ش→→رط رجا، ج→→ه→→اد و م→→→ج→اه→→دت اس→→ت.يع→→ن→∂ ك→وش→ش در ام→ر اط→اع→ت و 

^ نفسان∂ كه فرمودهاند:  ẃباع اهوا ^ و پرهيز از ات انجام اعمال عباد
دẀ مџنẂ جاهџدџ هџواهẀ)؛  ґجاهẀمẂال џو џوء الس џر џن هاجџم Ẁر ґهاجẀمẂلџا)

 ^ ^ گ→زي→ن→د و م→→جاهد، كس∂ است كه با هوا ^ دور «م→ه→اج→ر، كس→→∂ اس→ت ك→ه از ب→د
نفس خود جهاد نمايد و در مخالفت با آن كوشا باشد»! 

^ نفس  ẃباع از هوا ح→اص→ل اي→ن ك→ه رج→→ا و ام→ي→د، از ن→ظ→ر ق→رآن، ه→يچگاه با ارتكاب گناه و ات
نم∂سازد! 

                                                        
^ نساء،آيه＾۹۷.  ـ سوره ۱



 ۳۷۹
 

 џون Ẁج Ẃرџي џ−ґولئẀا ґاهللا ґيلґب џس ∂ґوا ف Ẁد џج→اه џوا و Ẁر→ џه→اج џين ґذ→ￍال џوا وẀن→џآم џين ґذ→ￍال ￍإن�
...�؛  ґاهللا џتџم Ẃح џر

«آن→→→ان ك→→→ه اي→→→م→→→ان آوردهان→→د و آن→→ان ك→→ه م→→ه→→اج→→رت ك→→رده و در راه خ→→دا ب→→ه م→→ج→→اه→→ده 
پرداختهاند، آنانند كه رجا به رحمت خدا دارند...».  

^ با آرزو به  ي→عن∂ غير اين گروه، هر كه باشند، خود را با آرزو دلخوش كردهاند و عمر
 ^ ^ خدا� م∂پندارند.ديندار س→ر م∂ب→رن→د و خ→ود را ام→ي→دوار ب→ه رح→م→ت خ→دا و ش→ف→اع→→ت اول→→يا

حدود دارد. 
 Ẁم→→→ Ẁه џ−→→→ ґول→→→ئẀا→→→џف ґاهللا џود Ẁد→→→ Ẁح ￍد→→→ џع→→→џت→→→ џي Ẃن→→→џم џوه→→→ا و Ẁد→→→џت→→→ Ẃع→→→→џال ت→→→→џف ґاهللا Ẁود Ẁد→→→→ Ẁح џ−→→→→Ẃل→→→→ ґت...�

�؛۱   џونẀمґالￍالظ
^ اله∂]  «...اي→→نه→→ا[اح→ك→ام ح→→الل و ح→رام ك→→ه بي→→ان ش→ده است]حدود خدا[و مرزها
اس→ت، از آن→ه→ا ت→ج→اوز نك→→ن→يد!كسان∂ كه از حدود خدا تجاوز كنند[و قانونشكن∂ 

نمايند، تحت هر عنوان∂ كه باشند]آنها ظالمند»! 
�؛۲   ẁيمґأل ẁذابџع ẂمẀهџل џين ґمґالￍالظ ￍإن...�

«...به يقين كه ظالمان، عذاب∂ دردنا∑ دارند»! 
^ هفتگانه  تحصيل بهشت با حاكميẃت عقل بر اعضا

^ ب→ه م→ا دادهان→د:چ→ش→م و گ→وش و زب→→ان،دس→→ت و پ→→ا،دام→ن و ش→ك→م،در  ^ ه→→ف→→→تگ→→ان→→ها اع→→ض→→→ا
واق→→→ع اي→→→ن اع→→→→ض→→→ا، دره→→→اي→→→∂ اس→→ت ك→→ه از وج→→ود م→→→ا ب→→→ه ب→→ه→→ش→→→ت و ي→→ا ب→→→ه ج→→ه→→نẃ→→→م ب→→از ش→→ده اس→→ت. گ→→وه→→ر 
^ ام→→ت→→ي→→→از ان→→→س→→ان از س→→اي→→ر ح→→ي→→وان→→ات اس→→ت ب→→ه م→→→ا ع→→ن→→→اي→→ت  ب→→→س→→→ي→→→→ار ش→→→ري→→→ف ع→→→ق→→→ل را ه→→→م ك→→→ه ت→→→ن→→→→ه→→ا م→→اي→→→ه
^ خ→ود ق→رار داده و آن→ه→ا را ب→ه  ^ هف→→تگ→→ان→→ه ^ اع→→ض→ا ف→رم→ودهان→د.ح→→ال اگ→ر م→ا عق→→ل را ح→→اك→م ب→ر ق→وا
اس→→→→ت→→→→خ→→→→دام ع→→→→→ق→→→→ل درآوردي→→→م، آنگ→→→ون→→→ه ك→→→ه ه→→→→م→→→ه ط→→→ب→→→ق ف→→→رم→→→ان ع→→→→ق→→→ل ان→→→ج→→→ام وظ→→→ي→→→→ف→→→ه ك→→→ن→→→ن→→→→د، در آن 

^ ورود به بهشت خواهند شد؛از آن نظر كه:  ^ آنها درها صورت است كه همه
)؛  Ẁنان ґجẂال ґهґب џب ґسẀتẂاك џو Ẁمن Ẃح ￍالر ґهґب џدґب Ẁما ع Ẁقلџلعџا)

                                                        
^ بقره،آيه＾۲۲۹.  ـ سوره ۱

^ ابراهيم،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۲



 ۳۸Ω
 

ع→→→ق→→→ل، ن→→→ي→→→روي→→→→∂ اس→→→ت در وج→→→ود ان→→→س→→→ان ك→→→→ه ب→→→→ه س→→→ب→→→ب آن خ→→→داون→→→د رح→→م→→ان ع→→ب→→ادت 
م→→→∂ش→→→ود و ب→→→ه→→→ش→→→ت ج→→→اودان ت→→→ح→→→ص→→→ي→→→ل م→→→→∂گ→→→ردد و اگ→→→→ر ع→→→ق→→→→ل در وج→→→ود ان→→→س→→→→ان از 

^ قرآن:  حاكميت افتاد و به فرموده
...�؛۱  Ẁواهџه Ẁهџإله џذ џخￍات ґنџم џتẂأيџرџأ ف�

 ^ ^ اعضا →ط→اع و فرمانروا در وجود انسان، در اين صورت، همه Ẁن→ف→س ش→→د م→ع→ب→ود م ^ ه→وا
^ ورود به جهنẃم كه قرآن فرموده است:  ^ آدم، م∂شود درها هفتگانه

 ẁء Ẃز Ẁج ẂمẀهẂن ґب→اب＃ م ґẃل→Ẁك→ґواب＃ ل→Ẃأب Ẁ↨ џع Ẃب џه→ا س→џل � џي→ن ґع→ џم→ Ẃأج Ẃم→Ẁه Ẁد→ ґعẂو џم→џل џم→ￍن→ џه џج ￍإن џو�
�؛۲   ẁوم ẀسẂقџم

^ آنه→→ا[پ→→ي→→روان ش→→ي→→ط→→ان]اس→ت.ه→→م→ان ج→ه→نẃم→→∂ ك→→ه  م→→س→→لẃ→→م→→اҐ، ج→→ه→→نẃ→→→م م→→ي→→→ع→→ادگ→→اه ه→→م→→→ه »
^ گروه∂ از آنها تقسيم شدهاند»!  ^ هر در هفت در دارد و برا

^ هفتگانه انجام  ^ از اعضا هر گروه∂، به سبب ارتكاب گناه∂ كه از گذرگاه عضو
^ م→→ط→→ي→→ع ع→→ق→→ل و دارن→→دگ→→ان اي→→م→→ان، از  →→م م→→∂ش→→ون→→د! ه→→م→→انگ→→ون→→ه ك→→ه ان→→س→→انه→→ا ẃش→→→ده اس→→→ت؛ وارد ج→→ه→→ن
 ^ ^ ب→→→ه→→→ش→→→ت ب→→→ه س→→→ب→→→ب ط→→→اع→→→ات و اع→→→م→→→ال ص→→→ال→→→ح ك→→ه از گ→→ذرگ→→اه ه→→م→→ان اع→→ض→→ا ^ ه→→→ش→→→تگ→→→ان→→→ه دره→→→ا

هفتگانه با هدايت عقل انجام شده است؛ وارد بهشت م∂شوند. 
 ґيهџل џع џ−Ẁواتџل џرين ص ґاهẃالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀم џ−ґبيب џح ґ↨џم Ẃر Ẁح→ґب Ẃم→ Ẁه→Ẃن→ ґن→ا م→Ẃل→ џع→ Ẃاج ￍم→ Ẁه→ẃال→ل

مџعين؛  Ẃجџا Ẃم ґهẂيџل џع џو
فضيلت اش− با معرفت 

 ^ ^ ح→→→→→س→→→→→→ي→→→→→ن→→→→→∂ اس→→→→→→ت.م→→→→→∂دان→→→→→ي→→→→→→م آن→→→→چ→→→→→ه ق→→→→ل→→→→ب م→→→→→ب→→→→ار∑ ام→→→→ام و م→→→→وال م و ع→→→→→اش→→→→→ورا ẃام م→→→→→ح→→→→→ر→→→→→ ẃاي
ع→→زي→→زم→→ان� را ب→→ه درد آورد و او را واداش→→ت ك→→ه از م→→وط→→نґ م→→أل→→وف خ→ود خ→ارج ش→ود و ب→ا زن→ان و 
ك→ودك→ان→ش راه→∂ ك→رب→→ال گ→ردد و آن→→ج→ا خ→ود و ع→زي→زان→ش را ب→ه ك→→ش→ت→ه شدن و خاندانش را به اسير 

شدن بيفكند اين بود كه م∂گفت: 
 ^ џرџال ا ∂→ẃن ґا→џف Ẁه→Ẃن→→џع Ẅ∂→џن→اه→џت→→Ẁالي џل→ ґب→اط→→→Ẃال ￍنџا џو ґه→→ ґب Ẁل→→ џم→→→Ẃع→→Ẁال ي ￍق→→→ џح→→Ẃال ￍنџا џن Ẃو џر→→џال تџا)

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

^ حجر،آيات۳℮و℮℮.  ـ سوره ۲



 ۳۸۱
 

ماҐ)؛۱  џرџب ẃالґا џين ґمґالẃالظ џعџم џ↕يا џحẂال џال џو Ґ↕ џعاد џس ẃالґا џتẂوџمẂال
^ نم∂گردد و در اين  «آي→→ا نم→→∂ب→→ي→ني→→د ك→→ه ب→ه ح→قẃ عمل نم∂شود و از باطل خوددار
ش→→→راي→→→ط اس→→→ت ك→→→ه م→→→ن م→→→رگ را ج→→→→ز س→→ع→→ادت و زن→→دگ→→∂ ب→→→ا س→→ت→→م→→گ→→ران را ج→→→ز م→→→اللت 

نم∂بينم». 
ي→→ع→→ن→→∂ ت→→→م→→ام ه→→مẃ و غ→→مẃ م→→ن، زن→→ده ن→→گ→→ه داش→ت→ن دي→ن خ→داس→ت.بن→→اب→راي→ن ك→س→ان→→∂ ك→→ه ف→ري→اد "ي→→ا 
^ خ→ود م→∂زن→ن→د و  ^ آن ام→→ام ع→→زي→→ز ب→→ر س→→ر و س→ين→→ه ح→→س→→ي→→ن" از دل م→→∂ك→→ش→→→ن→→د و ب→→→ه ي→→اد م→→ص→→ي→→ب→→→ته→→ا
اش→→− م→→→∂ري→→زن→→د، ب→→دان→→ن→→→د اگ→→ر ب→→→ا اخ→→→الق و اع→→م→→→ال خ→→ود دي→→ن خ→→→دا را پ→→→اي→→م→→→ال س→→ازن→→د و واج→→→ب→→ات را 
م→→ات را م→→رت→ك→ب ش→ون→د، در واق→ع آن→→ه→ا ه→م ب→ا دش→م→ن→انґ ام→ام ه→م→اه→→ن→گ→∂ ك→رده و ت→ي→ر ب→ر  ẃت→→ر∑ و م→→ح→→ر
ق→ل→ب م→ب→ارك→ش زدهان→د و ن→ي→زه و ش→م→شي→→ر ب→ر پ→يكر شريفش فرود آوردهاند!!زيرا او چون دين خدا 
را م→→ح→→ب→→وبت→→ر از ج→→→ان خ→→ود و ع→→زي→→زان→→ش م→→∂دي→→→د ت→→ن ب→→→ه ك→→ش→ت→ه ش→دن خ→ود و ع→→زي→زان→ش داد.آر＾! 
^ ب→→ه ع→زادار＾اش بپردازيم و با معرفت دربارهاش اش−  →ر ب→ي→شت→→ر ẃي→→م و ب→→ا ت→ف→ك ان→دك→∂ ب→→ه خ→ود ب→ي→اي

بن يزيد رياح∂ را پذيرفت.  ẃبريزيم تا ما را بپذيرد؛ آنچنان كه حر
^ انقالب روح∂ حرẃ بن يزيد رياح∂  ر،مايه ẃتفك

^ پرسيدند: اين حديث كه م∂فرمايد:   از عالم بزرگوار
نџ↨)؛۲  џس ↕ џباد ґع Ẃن ґم ẁرẂي џخ ↨џساع ↕ џرẂكґف)

«ساعت∂ انديشيدن از عبادت ي− سال برتر است»! 
^ است؟  ر ẃآن چه انديشه و آن چگونه تفك

ب→→→→ن ي→→→→زي→→→→د ري→→→→→اح→→→→∂ اس→→→→→ت ك→→→→→ه چ→→→→→ن→→→د ل→→→ح→→→→ظ→→→ه  ẃر ح→→→→ر→→→→ ẃت→→→→ف→→→→ك ґچ→ن→دي→ن س→→الهاش را تبديل به گلستان آن ع→→→→ال→→→→م ب→→→→زرگ→→→→وار ف→→→→رم→→→→ود، آن ن→→→→وع ^ ^ ص→ب→ح روز ع→اش→وراي→ش ي→→− ع→م→ر وي→ران ش→ده ان→→ديش→→ه
ك→رد و او را از زم→ي→ن ب→ه آس→→م→ان رس→اني→→د.او اگ→رچ→ه اوẃل ك→س→∂ ب→ود ك→ه ب→ه دس→ت→ور اب→نزي→اد، راه را ب→ر 
→→ف ن→→م→→ود، ول→→∂ ب→→اورش  ẃام→→ام ح→→س→→ي→→ن�ب→→س→→ت و آن ح→→ض→→رت را ب→→→ا ي→→اران→→ش در ب→→ي→→→اب→→ان ك→→رب→→→ال م→→ت→→وق
ن→م→∂ش→د ك→ه ك→ار ب→ه ج→→ن→گ بك→→ش→د و لذا صبح روز عاشورا كه ديد لشكر دنبال لشكر رسيد و به 

                                                        
ـ نفس المهموم،صفحه＾⅛۱۱.  ۱

 .۱⅛Ｑ＾عادات،جلد۱،صفحه ẃـ جامعالس ۲
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ـ رف→→ت و گف→→ت، آي→→ا ت→و ب→ه  ـ ف→→رم→→ان→ده ل→ش→ك→ر پ→→ي→→ش ع→→م→→رب→→→ن س→→ع→→→د  ^ ج→→ن→→→گ ش→→دهان→→د،  راس→→ت→→∂ آم→→اده
راس→ت→∂ ب→ا اي→ن م→رد ق→ص→د جن→→گ دار＾؟گ→ف→ت: آر＾،آن چن→→ان جنگ∂ كه سر و دستها از پيكر 

جدا گردد. 
ت  џم ґاين حرف را كه شنيد، با افسردگ∂ تمام به جايگاه خود برگشت در حال∂ كه س ẃح→ر
^ ب→→ه ن→ام "م→ه→اج→رب→→ناوس" ن→ق→ل ش→ده ك→ه  ف→→رم→→ان→→ده→→∂ گ→→روه→→∂ از ل→→ش→→ك→ر را ب→ه ع→→ه→ده داش→→ت. از م→رد
^ ب→→ر ان→→دام→→ش اف→→→ت→→اده  م→→→ن ك→→→ن→→→ار ح→→→رẃ اي→→→س→→→ت→→→→اده ب→→→ودم. دي→→→دم ح→→→→الش دگ→→→رگ→→ون ش→→ده و ل→→رزش ش→→→دي→→د
→→بك→→ن→ان پ→رس→ي→دم، م→گ→ر ت→و م→∂ت→رس→∂ ك→ه اي→→نچ→→ن→ي→ن م→∂ل→رز＾؟اگ→ر از م→ن شجاعترين  ẃاس→ت.ت→ع→ج
مرد كوفه را م∂پرسيدند، تو را نشان م∂دادم!اين چه حال عجيب∂ است كه در تو م∂بينم؟ 

گ→ف→ت:واق→ع م→ط→ل→ب اي→ن اس→→ت ك→→ه م→ن خ→ودم را م→→ي→ان به→→ش→ت و ج→ه→نẃ→→م م→خ→يẃر م∂بينم ول∂ به 
^ اسبش  خ→دا س→وگ→ن→د ه→رگ→ز جهنẃم را بر بهشت ترجيح نم∂دهم.اين را گفت و تازيانه بر گرده
ن→واخ→ت و ب→→ه ت→اخ→→ت، از ل→ش→ك→ر ج→دا ش→د و رو ب→→ه خ→يم→→هگ→→اه ام→امح→→س→ي→ن� رف→ت.در واق→ع پ→ا＾ب→→ن→د 

^ خود باز كرد و بال و پر گشود و رو به آسمان پرواز كرد و به معراج رفت.  دنيا از پا
→→→ا خ→→ج→→→ل→→ت زده و  ẃاز ل→→→ش→→→ك→→→رگ→→→اه اب→→→نس→→→ع→→→→د دور ش→→→→د و ب→→→ه خ→→→ي→→→م→→→→هگ→→→اه ام→→→ام� ن→→→زدي→→− ش→→د.ام
ش→→→→رم→→→→ن→→→→ده اس→→→→ت ك→→→→ه چ→→→→گ→→→→ون→→→→ه ب→→→→ا ام→→→→ام� روب→→→→→هرو ش→→→ود و چ→→→→ه ب→→→گ→→→وي→→→د؟اب→→→ت→→→→دا ب→→→ا خ→→→دا ب→→→ه راز و ن→→→→ي→→→از 

^ سر گذاشت و گفت:  پرداخت.دست رو
 ґتẂن→ґب џوالدџا џو џ−ґي→ائ→ґل Ẃوџا џوبẀل Ẁق Ẁت→Ẃب→ џع Ẃرџا Ẃد џق џف ￍ∂→→џل→→ џع Ẃب→→Ẁت→→џف џ−→→Ẃي→→џل ґا Ẁت→→Ẃب→→џنџا ￍم→→ Ẁه→→ẃل→→لџا)

)؛  џ−ґẃ نџبґي
^ اوالد  ^ ت→→و ب→ازگ→ش→ت→م، م→را ب→پ→ذي→→ر و ت→وب→→هام را ق→ب→ول ك→ن.م→ن دله→ا «خ→داي→ا! ب→ه س→و

پيامبرت را ترساندم. اين− پشيمانم». 
^ سر بود و سپر واژگون.يعن∂ من قصد  ـ آرام جلو م∂رفت در حال∂ كه دستها رو  آرام 

جنگ ندارم بلكه به امان خواه∂ آمدهام.به خيام امام كه نزدي− شد ايستاد و گفت: 
 џ−Ẁت Ẃسџب џح ^ ґذￍال џ−Ẁب ґصاح џناџا џ∑داґف ẀتẂل ґع Ẁج ґاهللا ґول Ẁس џر џنẂاب џي џ−→Ẃي→џل→ џع Ẁالم→ ￍل→سџا

؛  ґوع Ẁج الر џن ґم
^ ن→→گ→→ه داش→→ت→→م.  ^ ف→→رزن→→→د رس→→ول خ→→→دا! م→→ن ه→→م→→ان→→→م ك→→ه ت→→و را در اي→→→ن واد ^ ت→→و ش→→وم ا م→→→ن ف→→دا
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^ م→→ن ب→→از ه→→→س→→ت؟ام→→ام ب→→ا ك→→م→→ال ل→→→ط→→ف و  ^ ت→→وب→→→ه ^ خ→→ود پ→→ش→→ي→→→م→→ان→→م؛ آي→→→ا راه→→∂ ب→→را ال→→→ح→→ال از ك→→رده
عنايت فرمود: 

)؛  Ẃل ґزẂانџف џ−Ẃيџل џع Ẁاهللا ẀوبẀتџي، Ẃمџعџن)
«بله،خدا توبهات را م∂پذيرد.از اسب پياده شو».  

^ ك→→→ه ت→→و م→→ه→→م→→ان م→→ا ه→→س→→ت→→∂.گ→→ف→→→ت:آق→→→ا اج→→ازه ب→→ده م→→ن ب→→ا ه→→م→→ي→→ن ح→→→ال ك→→ه ه→→س→→ت→→م ب→→→ه  ف→→→رود آ
ميدان اين قوم بروم و شايد اوẃل كس∂ باشم كه فدايت شده است. 

ام→→ام�اج→→ازه ف→رم→ود.او رف→ت و پ→س از م→وع→ظ→ه و ك→ش→ت→ن ج→م→ع→∂ از آن→ان از اس→ب ب→→ه زم→ي→ن 
اف→ت→اد.در ل→→حظ→→ات آخ→ر ع→مر احساس كرد دست∂ بر پيشان∂اش نهاده شد.چشم باز كرد ديد آقا 

^ آمده است.دست بر صورتش م∂كشيد و م∂فرمود:  ^ مهماننواز برا
اҐ)؛۱  ẃر Ẁح џ−مẀا џ−Ẁتￍم џما سџك ￒر Ẁح џنتџا ￒر Ẁيا ح џ−џل ＃ ẃخџب ＃ ẃخџب)

＾[و آزادمرد＾]آنگونه  ẃتو حر ẃحر ^ «ب→ه ب→→ه[چ→ه ن→→ي→ك→و فرجام∂ نصيب تو گشت]ا
كه مادرت تو را حرẃ ناميده است». 

صلẃ∂ اهللا علي− يا موالنا يا اباعبداهللا الحسين؛ 
صلẃ∂ اهللا علي− و عﾲ االرواح الﾵẃ حلẃت بفنائ−؛  

→لẂ لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل
امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس       
                                                        

 .۱ΩΩ＾جا↕،صفحهẃـ ذريع↨ الن ۱
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱           
 ґزاب→ Ẃح Ẃاأل џن→ ґم џو џ−→Ẃي→џإل џل ґز→ẂنẀا ≈ґب џون→ Ẁح џر→→Ẃف→→џي џت→اب→ ґك→→Ẃال Ẁم→→ Ẁن→→اه→→→Ẃي→→џآت џي→→ن ґذ→→ￍال џ۳    و⅛
 џوا وẀع Ẃأد ґهẂيџإل ґهґب џ∑ґر ẂشẀال ا џو џاهللا џدẀب Ẃأع Ẃأن ẀتẂر→→ ґمẀا ≈ￍإن Ẃل→Ẁق Ẁه→ џض→Ẃع→џب Ẁر→ ґك→Ẃن→Ẁي Ẃن→џم

  ґآبџم ґهẂيџإل
 џ∑ џما جاء џدẂع→→џب Ẃم→Ẁه џواء→Ẃأه џت→Ẃع→џب ￍات ґ ґfl→→џل џا و→ￎي→→ґب џر→→џع Ґ≈Ẃك→→ Ẁح Ẁن→اه→Ẃل џز→→Ẃأن џ−ґذل→→џك џ۳۷    و

ẃ＃ وџ ال واق＃   ґﾱ џو Ẃن ґم ґاهللا џن ґم џ−џما ل ґمẂل ґعẂال џن ґم
� و ك→س→ان→∂ ك→ه ك→ت→اب[آس→م→ان→∂]در اخ→ت→ي→ارش→ان ق→رار دادهاي→م ب→ه س→ب→ب آن→چه كه بر تو نازل 
ش→ده اس→ت خ→وش→حال م∂شوند و از احزاب كسان∂ هستند كه قسمت∂ از آن را انكار م∂كنند.بگو: 
^ او دعوت م∂كنم و بازگشت  ^ او قائل نشوم؛به سو م→ن م→أم→ورم ك→ه اهللا را ب→پرس→تم و شريك∂ برا

                                                        
^ رعد،آيات⅛۳و۳۷.  ـ سوره ۱
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^ اوست.  من به سو
� و ه→م→چ→ن→ي→ن ب→ر ت→و ف→رم→ان→∂ روش→ن نازل كردي→م و ح→ال اگ→ر پ→س از آمدن ع→ل→م و آگاه∂ به 
^ كن∂، هيچكس از تو در مقابل خدا حمايت نخواهد كرد و از  ^ آن→ه→ا پ→يرو ^ ت→و از پ→ي→ش→ن→ه→ادها س→و

عذاب او جلوگير نخواهد بود. 
دو گروه در برابر حق،پذيرندگان و ستيزندگان 

∂ به آنها عرضه م∂شود، بعد  ẃش→ري→→ف→ه، اس→→ت→فاده م∂شود انسانها وقت∂ مطلب حق ^ از آي→→ه
از اي→→ن ك→→→ه ب→→→ه ح→→ق→→يẃ→→→ت آن م→→→ط→→ل→→ب پ→→→∂ ب→ردن→→د، در م→ق→ام نش→→ان دادن ع→ك→سال→ع→م→ل در ب→راب→ر ح→ق، دو 
^ ب→ا ح→ق  →ن→د و ب→ه م→ح→ض م→واجه→→ه ẃح→ق ^ گ→→روه م→→∂ش→→ون→→د: گ→→→روه→→∂ ح→→→ن→→ي→→ف،ح→→ق→→ي→→ق→→→تخ→→واه و ت→شن→→ه
→→ب→→ن→→→د و ت→→→س→→ل→→ي→→م ن→→م→→→∂ش→→ون→→د و  ẃت→→س→→ل→→ي→→م م→→→∂ش→→ون→→د و م→→→∂پ→→ذي→→رن→→→د.گ→→روه دي→→گ→→ر ل→→ج→→وج و م→→ع→→→ان→→د و م→→ت→→ع→→ص
→→→→ل  ẃر و ت→→→→→ع→→→→ق→→→→→ ẃارزش ت→→→→→س→→→→ل→→→→ي→→→→→م ش→→→→دن گ→→→→روه ح→→→→ن→→→→→ي→→→→ف در م→→→→ق→→→→→اب→→→→ل ح→→→→ق ن→→→→ي→→→→ز، ب→→→→ر اس→→→→→اس ت→→→→ح→→→→ق→→→→ي→→→→ق و ت→→→→ف→→→→ك
اس→ت.همانطور كه ردẃ و انكار ي− مطلب بدون دليل و تحقيق مذموم است،قبول كردن ي− 
 ^ ل تكيه ẃر و تعق ẃتفك ^ →→ر، ب→→∂ارزش اس→→ت و ل→ذا قرآن كريم رو ẃم→ط→ل→ب→∂ ه→م ب→دون ت→ح→ق→ي→ق و ت→ف→ك

راҐ م∂فرمايد:  ẃبسيار دارد و مكر
�؛۱   џون Ẁرￍكџفџت џم＃ يẂوџقґل Ґ↨џي џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�
�؛۲   џونẀلґق Ẃع џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�

�؛۳   џونẀهџقẂف џم＃ يẂوџقґل...�
�؛℮  џونẀمџل Ẃع џم＃ يẂوџقґل...�
 Ｑ؛� џون Ẁرￍك ￍذџم＃ يẂوџقґل...�

 � ẃب وا ل نم∂باشند، در رديف دواب�ẃ و بلكه �شرẃالد√ ẃر و تعق ẃت→فك ^ →ا ك→س→ان→→∂ را ك→ه دارا ẃام
                                                        

^ نحل،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾℮.  ـ سوره ۲

^ انعام،آيه＾۹۸.  ـ سوره ۳
 .۲۳Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ℮
^ انعام،آيه＾⅛۱۲.  ـ سوره Ｑ

: چارپايان.  ẃدواب �
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به حساب آورده و فرموده است: 
�؛۱   џونẀلґق Ẃع џال ي џين ґذￍال ẀمẂكẀبẂال م الص ґاهللا џدẂن ґع ґẃاب џو ￍالد ￍر џش ￍإن�

ب→→→دت→→→ري→→→ن ج→→→→ن→→→ب→→→ن→→→دگ→→→ان[ي→→→→ا چ→→ارپ→→→اي→→ان]ك→→ران و گ→→ن→→گ→→ان→→→∂ ه→→س→→→ت→→ن→→د ك→→→ه ع→→ق→→→ل را ب→→→ه ك→→ار  »
نم∂افكنند»! 

^ حقطلبان از فهم اسرار قرآن  خشنود
ẃ→→→ه پ→→→ي→→داي→→→ش ح→→ال ش→→−ẃ و ت→→ردي→→د اب→→ت→→→داي→→→∂ در م→→→س→→ي→→ر ت→→ح→→ق→→ي→→ق، ي→→− ح→→ال طب→→ي→ع→∂ اس→→ت و  ال→→ب→→ت
^� گ→ذرگ→اه  џ→→دو ن→→ب→→اي→د ت→ول→ي→د وح→→ش→ت→∂ ك→رده و آدم→∂، خ→ود را ك→اف→ر ب→→پ→ن→دارد؛ب→لك→→ه اي→ن ح→→ال ش→−ẃ ب
^ م→→→رات→→→ب اس→→→ت و ب→→→→ه س→→ادگ→→∂ ح→→اص→→ل  ت→→→ح→→→ق→→→ي→→→ق و راه ن→→→ي→→→→ل ب→→→ه ح→→→→ال و م→→→ق→→→ام ي→→→ق→→→ي→→→ن و ي→→→→ق→→→ي→→→ن ه→→→م دارا
 ^ ن→→→م→→→∂ش→→→ود.ت→→→دري→→→ج→→→اҐ پ→→س از ط→→∂ẃ م→→راح→→ل→→∂ از ش→→→−ẃ و ظ→→نẃ و گ→→→م→→ان ب→→→هوج→→ود م→→∂آي→→د!ح→→ال، آي→→→ه
ش→→→→ري→→→→ف→→→→ه، در م→→→→→ق→→→→ام م→→→دح آن دس→→→ت→→→→ه از اه→→→→ل ك→→→→ت→→→اب اس→→→ت ك→→→ه ح→→→ن→→→ي→→→ف و ح→→→ق→→→ي→→→ق→→→→تج→→→و و ح→→→ق→→→ي→→→ق→→→ت 
^ آس→→م→ان→∂  خ→→واه→→ن→→→د.م→→راد از اه→→ل ك→→→ت→→اب در ق→→رآن، ي→→ه→→ود و ن→→→ص→→ارا ه→→س→→ت→→→ن→د ك→ه اع→→ت→ق→اد ب→ه ك→→ت→ابه→ا

تورات و انجيل دارند. 
�؛  џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀا ≈ґب џون Ẁح џرẂفџي џتاب ґكẂال ẀمẀناهẂيџآت џين ґذￍال џو�

ك→→→س→→→ان→→→∂ ك→→→→ه م→→→→ا ك→→→ت→→→اب آس→→→م→→→ان→→→∂ در اخ→→ت→→ي→→ارش→→ان ق→→رار دادهاي→→م و از ح→→→ق→→اي→→ق آس→→م→→→ان→→∂ ك→→→ه در 
ت→→ورات و ان→→ج→→ي→→ل آم→→ده اس→→→ت آگ→→→اه→→ن→→→د،ب→→رخ→→∂ از آن→→→ان ح→→ن→→→ي→→ف و ح→→→ق→→ي→→ق→ت ط→→ل→ب ب→وده و لџ→ج→وج و 
^ خود رسيده  م→ع→ان→د ني→→س→تن→→د.اي→→نه→→ا وق→ت→∂ ب→→ا قرآن مواجه م∂شوند، از آن نظر كه به مطلوب فطر
و ح→→ق را ي→افت→→هان→د خ→وش→ح→ال م→∂ش→ون→د.ح→→ال از ك→→ج→ا ب→→ه ح→ق ب→ودن ق→رآن پ→→∂ م→∂ب→رن→د؟ اوẃالҐ از خ→ود 
^ ع→→ل→م→∂ گ→ون→اگ→ون اس→ت؛در ع→ي→ن اي→ن ك→ه آورن→دهاش  ^ ح→→ق→→→اي→→ق ع→→ال→→ي→→→ه →→ن→→→ن→→د ح→→→او ق→→رآن ك→→ه م→→→∂ب→→ي
ت ع→→→م→→→رش ي→→→− ك→→ت→→اب ن→→دي→→ده و ن→→خ→→وان→→ده  ẃدرس ن→→→خ→→→وان→→→ده اس→→→ت ك→→→ه در ت→→→م→→→ام م→→→د ∂→→→ ẃي→→→− ف→→→رد ام
^ از ج→→ان→ب خ→→ال→ق ع→→ال→م اس→ت كه بر  اس→ت، از اي→ن→ج→ا پ→∂ م→→∂ب→رن→د ك→ه ق→رآن،كت→→اب ح→قẃ ن→ازل ش→ده
^ م→∂ش→ود و ث→ان→ي→اҐ از ط→→ري→ق بشارتهاي∂ كه تورات و انجيل  ق→ل→ب و زب→→ان پ→ي→ام→ب→راك→رم�ج→ار
ف∂ كردهاند كه تمام آنها  ẃپ→→ي→ام→ب→ر خ→اتم� معر ^ دادهان→د و ع→→الي→م و ن→→ش→ان→→هه→اي→∂ از وي→ژگ→∂ه→ا

                                                        
^ انفال،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱

� بدو＾: ابتداي∂. 
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را در ح→→→→االت آن ح→→→→ض→→→→رت م→→→→→ط→→→→اب→→→→ق م→→→→→∂ي→→→→اب→→→→→ن→→→→د.از اي→→→→ن راه ن→→→→ي→→→→ز ب→→→→ه ح→→→→ق ب→→→ودن ق→→→رآن پ→→→∂ م→→→→∂ب→→→رن→→→د و 
خوشحال م∂شوند كه از ضاللت رهاي∂ يافته، به دامن هدايت افتادهاند. 

تقدير قرآن كريم از حقيقتخواهان 
در آي→→ات دي→→گ→→ر ق→→رآن ن→→ي→→ز ت→→→ق→→دي→→ر و ت→م→ج→ي→د از گ→→روه ح→ني→→ف از اه→→ل كت→→اب آم→ده اس→ت.از 

ه فرماييد:  ẃباب نمونه به اين آيات توج
...�؛۱  ґهґب џونẀن ґم ẂؤẀي џ−ґولئẀا ґهґت џالوґت ￍق џح ẀهџونẀلẂت џي џتاب ґكẂال ẀمẀناهẂيџآت џين ґذￍال�

→→→ان→→→→∂ ك→→→→ه ك→→ت→→اب[آس→→م→→ان→→∂]ب→→→ه آن→→ه→→→ا دادهاي→→م،آن→→گ→→ون→→ه ك→→→ه س→→زاوار اس→→ت؛ آن را  « ك→→→س
تالوت م∂كنند؛آنان ايمان به او[رسول خاتم و قرآنش]م∂آورند...». 

...�؛۲  ẂمẀكẂيџإل џل ґزẂنẀما ا џو ґاهللاґب Ẁن ґم ẂؤẀي Ẃنџمџل ґتاب ґكẂال ґلẂأه Ẃن ґم ￍإن џو�
و ح→→ق→→ي→→ق→→→ت اي→→ن→→ك→→→ه از اه→→ل ك→→ت→→→اب ك→→س→ان→→∂ هس→→ت→ن→د ك→→ه ب→ه خ→دا و ب→ه آنچ→→ه ك→→ه ب→ه شم→→ا  »

نازل شده[قرآن]ايمان م∂آورند...». 
مￍ→→ا  ґم ґع→Ẃم ￍال→د џن→ ґم Ẁي→ض ґف→џت Ẃم→→ Ẁه→→џن→→Ẁي→→ Ẃأع Ẅ^ џر→→џت ґول→→ Ẁس ￍال→→ر ∂→→џإل џل ґز→→ẂنẀوا م→→ا ا→→ Ẁع→→ ґم→→ џإذا س џو�

...�؛۳  ґẃق џحẂال џن ґوا مẀف џرџع
وق→→→→ت→→→→∂ آن→→→→چ→→→→ه را ك→→→ه ب→→→→ه رس→→→ول ن→→→ازل ش→→→ده اس→→→ت[ق→→→رآن]م→→→→∂ش→→→ن→→→ون→→→د، م→→→∂ب→→→ي→→→ن→→→→∂ ك→→→→ه  »

چشمهايشان اش− شوق م∂ريزد از آن جهت كه حق را شناختهاند...». 
�؛℮  џين ґد ґاه ￍالش џعџنا مẂبẀتẂاكџا فￍنџنا آمￍب џر џونẀولẀقџي...�

«...م→→→→∂گ→→→وي→→→ن→→→د: پ→→روردگ→→ارا! م→→→ا اي→→م→→ان آوردي→→م، م→→ا را ب→→→ا ش→→اه→→دان[ح→→ق]ب→→ه ح→→س→→اب 
بياور». 

 џع→џن→ا م→→ب џن→ا ر→џل→ ґخ ẂدẀي Ẃأن Ẁع џمẂطџن џو ґẃق→ џحẂال џن→ ґن→ا م џم→ا ج→اء џو ґاهللا ґب Ẁن ґم Ẃؤ→Ẁن→ا ال ن→џم→→ا ل џو�
  Ｑ؛� џين ґحґال ￍالص ґمẂوџقẂال

                                                        
^ بقره،آيه＾۱۲۱.  ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيه＾۱۹۹.  ـ سوره ۲
^ مائده،آيه＾۸۳ .  ـ سوره ۳
^ مائده،آيه＾۸۳ .  ـ سوره ℮

ـ همان،آيه＾۸℮ .  Ｑ



 ۳۸۸
 

^ ما آمده است ايمان نياوريم،آنگاه  «چ→ه ش→ده م→→ا را ك→→ه به خدا و به حقẃ∂ كه سو
^ صالحان داخل كند»!  ^ ما، ما را در جرگه طمع داشته باشيم كه خدا

استنباط غلط از مفهوم ي− آيه!! 
→ر اي→ن م→→طلب بجا ديده م∂شود كه برخ∂ از افراد جاهل و يا مẀغرґض، بعض∂ از  ẃاي→ن→ج→ا ت→ذك
آي→→→ات ق→→رآن را م→→س→→ت→→→م→→س→→−� ق→→→→→→→→→رار داده و م→→→∂گ→→→وي→→ن→→→د، ق→→رآن، آي→→ي→ن ي→ه→وديẃ→→ت و ن→ص→ران→يẃ→ت را ت→أي→→ي→د 
م→→→→→∂ك→→→→→ن→→→→→د و پ→→→→→ي→→→→→روان ت→→→→→ورات و ان→→→→→ج→→→→→ي→→→→→ل را ه→→→→→م→→→→ان→→→→ن→→→→د پ→→→→ي→→→→روان ق→→→→رآن، اه→→→→ل ن→→→→ج→→→→→ات در ع→→→→ال→→→→م آخ→→→→→رت 

− م∂كنند:  ẃم∂داند.آنگاه به اين آيه از قرآن تمس
 џو ґاهللا ґب џنџآم Ẃن→џم џي→ن ґئ ґاب→→ ￍال→ص џو Ẅ^ џص→ار→ￍال→ن џوا و Ẁه→اد џين ґذ→ￍال џوا وẀن→џآم џين ґذ→ￍال ￍإن�
مẂ وџ ال  ґهẂيџل џع ẁفẂو џال خ џو Ẃم ґهґẃ ب џر џدẂن ґع Ẃم→Ẁه Ẁر→ Ẃأج Ẃم→ Ẁه→џل џف Ґح→اґص→ال џل→ ґم→ џع џو ґر ґخ Ẃاآل ґمẂو→џي→Ẃال

�؛۱   џونẀن џز Ẃحџي ẂمẀه
^Ẅ و صابئان[پيروان  «ك→س→ان→∂ ك→ه[ب→→ه پ→ي→ام→ب→راس→→الم]اي→مان آوردهاند و يهود و نصار
ن→→وح ي→→ا ي→→ح→→ي→→→∂]آن→ه→ا ك→→ه اي→م→ان ب→→ه خ→دا و روز ق→→ي→ام→ت آوردهان→د و ع→م→ل ص→→ال→→ح ان→ج→ام 
دادهان→→د،پ→→اداش→→ش→→ان ن→→زد پ→→روردگ→→ارش→→ان م→→س→→لẃ→→→م اس→→ت و ه→→ي→→→چگ→→ون→ه ت→رس و ان→دوه→∂ 

^ آنها نيست».  برا
از اي→ن آي→ه ب→ه زع→م خ→ود ن→ت→ي→ج→ه م→→∂گ→يرند كه: پس پيروان هر مذهب∂ م∂توانند در مذهب 
خ→ود ب→اق→→∂م→ان→ده؛ آي→ين اسالم را نپذيرند و همين كه به خدا و آخرت ايمان داشته باشند و عمل 
ص→ال→ح ط→ب→ق آيي→→ن خ→وي→ش ان→ج→ام ب→دهن→→د ك→اف→∂ در ن→ج→ات→→ش→ان خ→واهد بود!اين همان مسل− صلح 
ك→لẃ→∂ اس→→ت ك→ه روش→→ن→ف→ك→رم→آب→ان اظ→→ه→ار م→→∂ك→نند و آن را مẀغرґضانه به قرآن نيز نسبت م∂دهند!در 
^ پ→→→∂ب→→ردن ب→→ه م→→ق→→ص→→ود ق→→رآن در ه→→ر م→وض→وع→∂، ب→اي→د ت→م→ام  ر گ→→ف→→ت→→ه ش→→→ده ك→→ه ب→→را ẃص→→ورت→→∂ ك→→ه م→→ك→→ر
آي→→ات م→رب→وط ب→→ه آن م→وض→وع را در ك→→ن→ار ه→→م گ→ذاش→ت و س→پ→س تفسير كرد.حال اگر اين آيه در 
م→→ق→→ام ت→→أي→→ي→→→د آي→→ي→→ن ي→→ه→→وديẃ→→ت و ن→→ص→→ران→→يẃ→→→ت ب→→اش→→→د،ت→→ض→→ادẃ ص→→ري→→ح پ→→→ي→→دا م→→→∂ك→→ن→→د ب→→ا آي→→→ات ف→→راوان→→∂ ك→→ه 

^ از آيين اسالم م∂كند و م∂گويد:  ^ پيروان اديان را دعوت به پيرو همه
                                                        

� مستمس−: دستاويز. 
^ بقره،آيه＾۲⅛.  ـ سوره ۱



 ۳۸۹
 

 џن→→→→ ґم ґ↕ џر→→→→ ґخ Ẃاآل ∂→→→→ ґف џو→→→→ Ẁه џو Ẁه→→→→Ẃن→→→→ ґم џل→→→→џب→→→→→ Ẃق→→→→→Ẁي Ẃن→→→→→џل→→→→→џف Ґي→→→→→ن→→→→→ا ґد ґالم→→→→→ Ẃس Ẃاإل џرẂي џغ ґغ→→→→→џت→→→→→Ẃب→→→→→ џي Ẃن→→→→→џم џو�
�؛۱   џين ґر ґخاسẂال

^ خويش انتخاب كند، از او پذيرفته نم∂شود و  «ه→→ر ك→→س دي→ن∂ غير از اسالم برا
او در آخرت از زيانكاران است»! 

و خطاب به پيروان خود از مسلمانان م∂گويد: 
 џو џي→→ل→→ ґم→→اع→→ Ẃإس џو џي→→م→→→ ґراه→→Ẃإب Ẅ∂→→إل џل ґز→→ẂنẀم→→ا ا џن→→ا و→→Ẃي→→џإل џل ґز→→ẂنẀم→→ا ا џو ґاهللا→→ ґا ب→→ￍن→→џوا آم→→→Ẁول→→→Ẁق�
 џ∂→→ ґوتẀم→→ا ا џو Ẅ∂→→→ي→→→س→→→ ґع џو Ẅ∂→→→وس→→→Ẁم џ∂→→→ ґوتẀم→→→ا ا џو ґب→→→اط→→→ Ẃس Ẃاأل џو џوب→→→Ẁق→→→ Ẃع→→→ џي џو џح→→→اق→→→ Ẃإس

�؛۲  џونẀمґل ẂسẀم Ẁهџل Ẁن Ẃحџن џو ẂمẀهẂن ґد＃ م џأح џنẂيџب Ẁق ґẃرџفẀال ن Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃن ґم џونيґبￍالن
 ^ ^ اديان]بگوييد، ما ايمان آوردهايم به خدا و به آنچه از ناحيه «[به پيروان همه
او ب→→ر م→→→ا ن→→→ازل ش→ده[ق→→رآن]و ب→→ه آنچ→→ه ب→→ر اب→راه→→ي→م و اس→م→اع→ي→ل و اس→ح→اق و ي→ع→ق→وب و 
اس→→ب→→اط[از پ→→ي→→ام→→ب→→ران ب→→ن→→→∂اس→→رائ→→ي→→ل]ن→→ازل گ→→ردي→→ده و ه→→م→→چ→→ن→→ي→→→ن ب→→→ه آنچ→→ه ب→ه م→وس→∂ و 
^ پروردگارشان داده شده است؛ ايمان داريم و  ع→ي→س→∂ و پ→→يامبران ديگر از ناحيه
ت و رس→→الت آس→م→ان→→∂ هس→→ت→ن→د]  ẃن→ب→و ^ م→→ا ه→→→ي→→چ ف→→رق→→→∂ م→→→ي→→ان آنه→→→ا[از آن ن→ظ→ر ك→→ه دارا

نم∂گذاريم و در برابر فرمان خدا تسليم م∂باشيم». 
آنگاه اضافه م∂كند: 

→قاق＃  ґش ∂ґف Ẃم→Ẁما ه→→ￍإن→џوا ف→→ￍلџو→џت Ẃإن џا وẂو џد→џت→ Ẃاه ґد џق→џف ґه ґب Ẃم→Ẁت→Ẃن→џم→ا آم ґلẂث→ ґم→ґوا ب→Ẁن→џآم Ẃإن→џف�
�؛۳   Ẁيمґل џعẂال Ẁيع ґم ￍالس џوẀه џو Ẁاهللا ẀمẀهџيكґفẂكџي џسџف

«ح→→ال اگ→→ر[پ→→ي→→روان ادي→ان گ→ذش→ت→ه]ب→ه ه→مي→→ن ام→ور ك→→ه ش→م→ا اي→→م→ان آوردهاي→د، اي→م→ان 
ب→→→→ي→→→→اورن→→→→د، ه→→→→داي→→→→ت ي→→→اف→→→ت→→→→هان→→→د[و راه ح→→→ق را ش→→→ن→→→اخ→→→ت→→→→هان→→→د] و اگ→→→ر[از پ→→→ذي→→→رف→→→ت→→→ن آن] 
روگ→ردان ش→دن→د، از ح→ق ج→دا ش→دهان→د[و ب→ه مخ→→ال→ف→ت ب→→ا ح→ق ب→رخ→استهاند؛از قدرت 
آن→ه→ا ن→ه→راس→ي→د]خ→داون→د ش→م→ا را ك→ف→اي→ت م→→∂كند و شرẃ آنها را از شما دفع م∂نمايد؛ 

                                                        
 . ۸Ｑ＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱

^ بقره،آيه＾⅛۱۳.  ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۱۳۷.  ـ سوره ۳



 ۳۹Ω
 

او شنونده و داناست». 
در اي→→→ن آي→→→ه ه→→→م م→→الح→→ظ→→ه م→→∂ف→→رم→→اي→→ي→→د ك→→ه اي→→م→→ان ب→→ه ق→→رآن را پ→→س از اي→→م→→ان ب→→ه خ→→دا ن→→خ→→س→→ت→→ي→→ن 
^Ẅ قرآن را همان گونه  ^ حقẃ نشان م∂دهد.حال اگر يهود و نصار ش→→رط اهتداء و راهياب∂ به سو
 Ґت اسالم∂ آن را به عنوان آخرين شريعت ناسخ شرايع پيشين پذيرفتهايم، بپذيرند، طبعاẃكه ما ام
^ قرآن در صف مخالفين حق  مسلمان خواهند بود و مهتد＾؛ و در غير اين صورت به فرموده

^ ديگر آمده است:  قرار خواهند گرفت.در آيه
يلџ وџ ما  ґجẂن Ẃاإل џو џ↕را Ẃوￍوا التẀيمґقẀت Ẅ∂ￍت џء＃ ح Ẃ∂ џش Ẅ∂ل→ џع Ẃم→Ẁت→ Ẃس→џل ґت→اب→ ґك→Ẃال џل→Ẃي→ا أه Ẃل→Ẁق�

...�؛۱  ẂمẀكґẃب џر Ẃن ґم ẂمẀكẂيџإل џل ґزẂنẀا
^ اه→→ل ك→→ت→اب! ش→→م→ا[ن→زد خ→دا]ارزش→∂ ن→خ→واه→يد داشت تا زمان∂كه تورات  «ب→گ→و: ا
^ پ→→روردگ→→ارت→ان ب→ر شم→→ا ن→ازل ش→ده ب→رپ→ا داري→→د و در  و ان→→ج→→ي→→ل و آن→→چ→→→ه را ك→→ه از س→→و

برابر آن تسليم شويد...». 
^ م→→ح→→ت→→وي→→ات ت→→ورات و ان→→ج→→ي→→ل، ب→→ش→→ارته→→اي→→→∂ اس→→ت ك→ه راج→ع ب→→ه ظ→ه→ور پ→ي→ام→ب→ر  و از ج→→م→→ل→→→ه
^ ت→→→→ورات و ان→→→→ج→→→→ي→→→→ل، الزم→→→→→هاش اس→→→→→الم اس→→→→ت و  ^ ق→→→→رآن داده ش→→→→ده اس→→→→ت و اق→→→→ام→→→→→ه خ→→→→→ات→→→→م آورن→→→→ده

^ از قرآن.  پيرو
→→→→ان→→→يẃ→→→→ت ت→→→ورات و ان→→→ج→→→ي→→→ل پ→→→س از ن→→→زول خ→→→ودش را ام→→→→ض→→→ا  ẃع→→→→→الوه ب→→→→ر اي→→→→→نه→→→→ا، اگ→→→→→ر ق→→→→رآن، ح→→→→ق 
^ لغو و ب∂ثمر  م→∂ك→ن→د،پ→→س ن→زول خ→ودش و آوردن ش→→ريع→→ت ج→دي→د ب→ا آن ط→ول و ت→ف→ص→ي→ل، ام→ر
ـ ك→→ه م→→ن→→ش→→أ  خ→→→واه→→→د ب→→→ود و ج→→→ز اي→→→→ج→→→اد ت→→ف→→رق→→ه و اف→→زودن ب→→ر ت→→ع→→→داد م→→ذاه→→→ب و اخ→→ت→→→الف در م→→س→→→ال− 
ẃحاد كرده  ^ ن→خ→واه→د داش→ت!در صورت∂ كه خودش دعوت به ات ـ ن→ت→يج→→ها ^ اس→ت  م→ف→اس→د ب→→سي→→ار

و م∂فرمايد: 
قẀ→→→وا  ￍر→→→џف→→→џت→→→џال ت џو џي→→→ن ґẃوا ال→→→د→→→ Ẁي→→→→م→→→→ ґأق Ẃأن... ґه→→→→ ґب Ẅ∂→→→→ ￍص џم→→→→ا و ґي→→→→ن ґẃال→→→→د џن→→→→ ґم Ẃم→→→→Ẁك→→→→џل џع џر→→→→ џش�

...�؛۲  ґيهґف
^ پ→→ي→ام→ب→ران] ت→وص→→ي→ه ك→رد ك→ه...  ^ ش→→م→→→ا ت→→ش→ري→→ع ك→رد و[ب→ه هم→→ه خ→→دا آي→→ي→→ن→→→∂ را ب→→را »

                                                        
^ مائده،آيه＾۸⅛.  ـ سوره ۱

،آيه＾۱۳.  џџ^ ^ شور ـ سوره ۲



 ۳۹۱
 

دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد...».  
و هم م∂فرمايد: 

 џو Ґيعا ґم џج ґاهللا ґلẂب џحґوا بẀم ґص→џت→ Ẃاع џو... ґه→ґق→ات→Ẁت ￍق џح џوا اهللاẀق→ￍوا ات→Ẁن→џآم џي→ن ґذ→ￍا ال→ џه→ي→ا أي�
قẀوا...�؛۱  ￍرџفџال ت

^ خدا  ^ ك→→س→→ان→→∂ ك→→ه اي→→م→→ان آوردهاي→→د! ت→→ق→→وا را آن چ→→ن→→ان ك→→ه ح→→قẃ ت→→ق→→واست درباره ا »
رع→→ايت كنيد... و همگ∂ به ريسمان خدا[قرآن و اسالم]معتصم بشويد و پراكنده 

نشويد...». 
^ در عالم آخرت  سه شرط رستگار

^ شريفه، سه چيز را شرط نجات در عالم آخرت م∂داند:  ديگر اين كه آيه
۱. ايمان به خدا.۲. ايمان به روز جزا.۳. انجام عمل صالح. 

ح→ال م→ا م→→∂پ→رس→ي→م: آي→ا آن ع→م→ل ص→ال→ح م→ورد پس→→ن→د خ→→دا ك→دام اس→ت؟ ج→ز از طريق وح∂ 
خ→دا، پ→∂ بردن به عمل صالح مورد پسند خدا ممكن نيست! و اكنون طريق وح∂ خدا منحصر 
ب→→ه ق→→رآن اس→→→ت.ت→ن→ه→ا ق→رآن اس→ت ك→ه م→→ا را از اع→→م→ال ص→→ال→ح م→ورد پ→→سن→→د خ→دا آگ→اه م→→∂س→ازد! وگ→رن→ه 
^ ي→→→ك→→ش→→ن→→ب→→→ه و ان→ج→ام  →→ات ك→→ن→→→ن→→د ك→→→ه رف→→ت→→ن ب→→→ه ك→→ل→→ي→→→س→→ا در روزه→→ا ^Ẅ از ك→→ج→→ا م→→→∂ت→→وان→→→ن→→د اث→→ب م→→ث→→الҐ ن→→→ص→→ار
^џџ ه→→ي→→چ  ، ع→→→م→→→ل ص→→→ال→→→ح م→→→ورد پ→→→س→→→ن→→د خ→→→داس→→→ت؟ در ص→→ورت→→∂ ك→→ه ن→→ص→→→ار ẃاع→→→م→→→ال و م→→→راس→→→م→→→∂ خ→→→→اص
→→ت ش→ري→→ع→ت  ẃاث→→ب→ات اص→→ل رس→الت عي→→س→∂ م→س→ي→ح�ن→دارن→→د ت→ا چ→→ه رس→د ب→ه اث→→ب→ات ص→ح ^ دل→→يل→→∂ ب→را
→→→→→→→د  ẃان→→→→→→→→ج→→→→→→→→ي→→→→→→→→ل→→→→→→→→→ش→→→→→→→ان! ت→→→→→→→ن→→→→→→→→ه→→→→→→→ا ق→→→→→→→رآن اس→→→→→→→ت ك→→→→→→→ه پ→→→→→→→س از اث→→→→→→→→ب→→→→→→→ات رس→→→→→→→الت آورن→→→→→→→دهاش ح→→→→→→→ض→→→→→→→رت م→→→→→→→ح→→→→→→→م
ت شريعتشان در زمان خودشان اثبات م∂كند و  ẃف را با صحџل џس ^ م→ص→ط→ف→∂�رس→الت ان→بيا
الҐ مال∑ نجات و  ẃران فرمودهاند، اين است كه: او ẃشريفه آنچنان كه آقايان مفس ^ م→ق→ص→ود آيه
^ و نصران∂ و صابئ∂ بودن  ^ يهود عا ẃايمان و اسالم و اد ^ ع→ا ẃس→ع→ادت در ع→ال→م آخ→رت، تن→→ه→ا اد
^ اج→→→ر و پ→→→→اداش ب→→→وده و ت→→→رس و ان→→→دوه→→→∂ ن→→خ→→واه→→→ن→→د  →→→ل→→→→ك→→→ه ك→→→س→→→→ان→→→∂ در ع→→→→ال→→→م آخ→→→رت دارا ن→→→ي→→→س→→→ت!ب
^ ايم→→ان ب→ه خ→دا و روز ج→زا ب→وده و عمل صالح انجام داده باشند و ثانياҐ اين  داش→ت ك→ه واق→ع→اҐ دارا

                                                        
 .۱Ω۳۱وΩ۲آل عمران،آيات ^ ـ سوره ۱



 ۳۹۲
 

 ∂ ẃم→ؤم→ن→ان واق→ع→∂ در ه→→ر زم→ان→∂ پ→ي→رو ش→→ري→عت پيامبر زمانشان بودهاند.در هر زمان∂ شريعت خاص
^ پ→→ي→ام→ب→ر م→ع→ص→وم زم→ان به بشر ابالغ شده و صراط مستقيم عبادت و  از ش→راي→ع آس→م→ان→∂ ب→ه وس→يل→→ه
ت→→→ق→→→رẃب ب→→→ه خ→→→دا، ه→→→→م→→→ان ش→→→ري→→→ع→→→→ت ب→→→وده و پ→→→س از آم→→→دن ش→→→ري→→→ع→→تґ الح→→ق، ق→→ه→→راҐ آن ش→→ري→→→ع→→ت س→→→اب→→ق 
→يẃ→ت آن م→ن→ق→ض→∂ ش→ده اس→ت و پ→س از ن→زول قرآن و آمدن شريعت  ẃم→ن→س→وخ ش→ده ي→ع→ن→∂ زم→ان ح→ج
اس→→→→الم،ت→→→م→→→→ام ادي→→→→ان و ش→→→راي→→→ع پ→→→ي→→→ش→→→ي→→→ن ك→→→ه در ع→→→ص→→→ر و زم→→→→ان خ→→→ودش→→→ان، راه م→→→س→→→ت→→→ق→→→ي→→→م ع→→ب→→ادت خ→→دا 
ب→ودهان→د از سن→→ديẃ→→ت اف→ت→ادهان→→د و ق→رآن ت→ا آخ→ري→ن روز ع→م→ر ب→ش→ر، ب→ه ع→ن→وان ت→نها سند باق∂ آسمان∂ 

ف∂ شده است كه:  ẃمعر
...�؛۱  ẀمџوẂأق џ∂ ґه ∂ґتￍلґل ^ ґدẂهџي џآنẂرẀقẂا ال џهذ ￍإن�

«به يقين اين قرآن است كه[بشر را]به استوارترين راه، هدايت م∂كند...»! 
 џن→→→ ґم ґ↕ џر→→→ ґخ Ẃاآل ∂→→→ ґف џو→→→ Ẁه џو Ẁه→→→Ẃن→→→ ґم џل→→→џب→→→ Ẃق→→→Ẁي Ẃن→→→џل→→→џف Ґي→→→ن→→→ا ґد ґالم→→→ Ẃس Ẃاإل џر→→→Ẃي→→→→ џغ ґغ→→→→џت→→→→Ẃب→→→→ џي Ẃن→→→→џم џو�

�؛۲   џين ґر ґخاسẂال
^ خ→→→وي→→→ش ان→→→→ت→→→خ→→→اب ك→→→ن→→→د، از او  «و[پ→→→→س از اي→→→ن]ه→→→ر ك→→→س دي→→→ن→→→→∂ غ→→→ي→→→→ر از اس→→→الم ب→→→را

پذيرفته نم∂شود و او در آخرت از زيانكاران است»! 
احزاب بر سر دو راه∂ كفر و ايمان! 

^ مورد بحث امروزمان كه فرموده:  حال بر م∂گرديم به توضيح آيه
�؛  џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما اґب џون Ẁح џرẂفџي џتاب ґكẂال ẀمẀناهẂيџآت џين ґذￍال џو�

«آن كسان∂ كه كتاب[آسمان∂]به آنها دادهايم[البتẃه گروه∂ از آنها كه حنيف و 
حقطلب م∂باشند]به سبب آنچه كه به تو نازل شده است خوشحال م∂شوند». 

�؛  Ẁه џضẂعџب Ẁر ґكẂنẀي Ẃنџم ґزاب Ẃح Ẃاأل џن ґم џو�
«و از احزاب، كسان∂ هستند كه بعض∂ از قرآن را انكار م∂كنند». 

^ نفسان∂شان سازگار است، م∂پذيرند و  آن ق→سم→→ت از قرآن را كه با افكار و خواستهها
^ خودشان  آن ق→سم→→ت را ك→ه س→ازگ→ار ن→→يس→→ت؛ انكار م∂كنند!اينها در واقع، افكار و خواستهها

                                                        
^ اسراء،آيه＾۹.  ـ سوره ۱

 . ۸Ｑ＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۳۹۳
 

^ م→ق→اب→→ل  را م→→ط→→اع و م→→ع→→ب→→ود خ→→ود م→→→∂دان→→→ن→→د ن→→→ه خ→→→دا و ك→→→ت→→اب خ→دا را و ل→→ذا در آي→ه از آن→→ه→ا در ن→قط→→ه
اه→→→ل ك→→→ت→→→اب ت→→ع→→→ب→→ي→→ر ب→→ه اح→→زاب ش→→ده ي→→ع→→ن→→∂ پ→→→اي→→ه و اس→→→اس ث→→اب→→ت→→→∂ ن→→→دارن→→→د.گ→→→روهه→→اي→→→∂ پ→→راك→→→ن→→دهان→→د و 
^ گ→ون→→اگ→ون ح→زب→∂ دارن→د ن→ه ص→راط م→س→ت→قيم اله∂! از طرف∂ نم∂توانند صريحاҐ خدا و دين  راهه→ا
را م→ن→ك→ر ش→ون→د و در مي→→ان م→ردم ب→→ه ب→→∂دي→ن→∂ و ك→ف→ر و ال→حاد شناخته شوند؛از طرف∂ هم نم∂توانند 
^ ق→رآن، راه→∂ ب→ي→ن دو راه كف→→ر و اي→مان را  رات ال→ه→∂ ب→→ده→→ن→د.از اي→→ن رو ب→ه ف→رم→وده ẃت→ن زي→ر ب→→ار م→ق→ر
 ґر→→ ẃروش→→→ن→→→ف→→→ك→→→ر در م→→→→ي→→→ان م→→→ردم م→→ت→→ح→→ج ґان→→→ت→→→خ→→→→اب م→→→→∂ك→→→ن→→→→ن→→→د و ب→→→→ه اص→→→ط→→→→الح ام→→→روز، خ→→→→ود را دي→→→ن→→→داران
ẃه خدا و پيامبر و قرآن درست است؛ ول∂ حجاب  م→رت→ج→ع ب→ه ح→→س→اب م→→∂آورن→→د و م∂گويند: البت
 ^ ^ ام→→→روز، ع→→→→الم→→→ت ارت→→→ج→→→اع اس→→→ت؛ و ت→→→ح→→→ري→→→م رب→→→ا در م→→→ع→→ام→→→الت ب→→→ان→→ك→→∂ و ب→→رن→→ام→→→هه→→ا زن در دن→→→ي→→→→ا
→ر اس→ت.ب→ه بي→→ان  ẃته→ا در اب→→ع→اد گ→ون→اگ→ون زن→دگ→∂ و ن→ش→ان→→∂ از ت→ح→ج→→ẃال→ي→→ ẃاق→→ت→→ص→اد＾، م→وج→ب رك→ود ف→ع

قرآن: 
...�؛۱  نẀ بґبџعẂض＃ وџ نџكẂفẀرẀ بґبџعẂض＃ ґم ẂؤẀن џونẀولẀقџي...�

«...م∂گويند، ما بعض آن را م∂پذيريم و بعض ديگر را نم∂پذيريم...». 
�؛۲   Ґيالґب џس џ−ґذل џنẂيџوا ب Ẁذ ґخￍت џي Ẃأن џون Ẁيد ґرẀي џو...�

«...و م→→→→∂خ→→→واه→→→ن→→→د در م→→→→ي→→→ان اي→→→→ن دو[راه ك→→→ف→→→ر و اي→→م→→ان]راه→→→∂[ب→→ه زع→→→م خ→→ود اس→→الم 
^ خويش اتẃخاذ كنند».  روشنفكرانه]برا

هواپرست∂ در لباس خداپرست∂! 
آنگاه م∂فرمايد: 

ينا�Ґ؛۳   ґهẀم Ґذاباџع џين ґرґكافẂلґنا ل Ẃدџت Ẃأع џا وￎق џح џون ẀرґكافẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا�
^ آماده  ^ كافران، عذاب توهينآميز «آنه→ا، ك→اف→ران ح→→ق→ي→ق→∂ م→→∂ب→اش→ن→د و م→→ا ب→را

ساختهايم»! 
^Ẅ و ه→→→وس و  رات آس→→→→م→→→ان→→→∂ ك→→→ه از ه→→→و ẃي→→→→ع→→→→ن→→→→∂ اي→→→→ن ت→→→→→ب→→→→ع→→→→ي→→→→ض در ق→→→→ب→→→→ول اح→→→→→ك→→→→ام خ→→→→→دا و م→→→→ق→→→→ر

                                                        
 .۱ＱΩ＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
 .۱Ｑ۱＾ـ همان،آيه ۳



 ۳۹℮
 

^ عدم ايمان به خدا و دين خداست!زيرا ايمان،  بات غرورآميز سرچشمه م∂گيرد، نشانه ẃتعص
^ اوست  آن ن→يس→→ت ك→→ه ه→ر چ→ه مط→→اب→ق م→ي→ل آدم∂ است بپذيرد و هر چه كه برخالف ميل و هوا
 ∂→→ẃخ→→→داپ→→رس→→ت→→∂ روش→→ن→→ف→→ك→ران→→ه ت→ج→ل ^ ^Ẅ پ→→رس→→ت→→∂ اس→→ت ك→→→ه در ق→→→ي→→اف→→→ه ن→→پ→→ذي→→رد.اي→→ن در واق→→ع ه→→م→→→ان ه→→و

كرده است. 
چهار مأموريẃت رسول اكرم� 

بعد خطاب به رسول اكرم�م∂فرمايد: 
�؛   ґآبџم ґهẂيџإل џوا وẀع Ẃأد ґهẂيџإل ґهґب џ∑ґر ẂشẀال ا џو џاهللا џدẀب Ẃأع Ẃأن ẀتẂر ґمẀما اￍإن ẂلẀق�

^ م→ش→رك→ي→ن نك→→ن]ب→گ→و م→→ن مأمورم كه  ^ ج→→اه→→الن→→ه ي→→ا م→غ→رض→ان→→ه →→ه پ→ي→شن→→ه→اده→ا «[اعت→→ن→ا ب
^ او دع→→→→وت م→→→→→∂ك→→→→ن→→→→→م و  ^ او ق→→→→ائ→→→→ل ن→→→→ش→→→→وم.ب→→→→ه س→→→→و اهللا را ب→→→→→پ→→→→→رس→→→→→ت→→→→→→م و ش→→→→→ري→→→→→ك→→→→→→∂ ب→→→→→را

^ اوست».  بازگشت من[و همگان]به سو
^ خويش ارائه فرموده است:  رسول اكرم�چهار مأموريẃت اله∂ برا

ـ عب→→ادت اهللا ك→ه ان→→س→ان از آن جه→→ت ك→ه خ→ود را س→راپ→→ا ف→قر و نياز م∂بيند، به حكم عقل،  ۱
ف به عرض نياز و تذلẃل به آستان خالقش م∂باشد و او اهللا است و بس.  ẃموظ

^ غير خدا را در عرض خدا  ـ ن→ف→∂ ش→ر∑ از س→→اح→ت اق→دس رب→وب→∂.ش→ر∑ يعن∂ موجود ۲
راҐ گفته شده كه موجودات  ẃم دان→ست→→ن و اي→ن ه→→م م→ك→ر→џدر اي→→ج→اد و اث→رگ→ذار در ع→→ال ẃر و م→س→ت→ق→ل→ẃ م→ؤث
غ→ي→ر خ→دا را، ب→ه اذن و ت→دب→ي→ر و تق→→دير خدا، اثرگذار در عالم دانستن، شر∑ نيست بلكه خداوند 
^ ب→→ه  ^ و م→ع→ن→و ẃاز م→اد ẃل ب→ه وس→اي→ل و اسب→→اب اع→م→ ẃع→→ل→→ي→→م ح→→ك→→ي→→→م، ن→→→ظ→→ام ع→ال→م خ→ل→ق را ب→ر اس→اس ت→وس

جريان انداخته و فرموده است: 
يلџ↨...�؛۱  ґسџوẂال ґهẂيџوا إلẀغџتẂاب џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ رس→→→ي→→→دن ب→→→→ه ف→→→ي→→→ض  ^ ك→→→→س→→→→ان→→→→∂ ك→→→→ه اي→→→م→→→ان آوردهاي→→→د! از خ→→→دا پ→→→روا ك→→→→ن→→→ي→→→د و ب→→→را «ا
^ او برويد...»!  رحمتش، از طريق ابتغاء وسيله رو به سو

در حديث هم آمده است: 
                                                        

 .۳Ｑ＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱



 ۳۹Ｑ
 

)؛۱  ґابџب Ẃسџ Ẃاالґب ẃإال џياء Ẃش џاال џ^ ґر ẂجẀي Ẃأن Ẁاهللا ∂џأب)
^ ع→→→ال→→→م را از غ→→ي→→ر ط→→→ري→→ق اس→→ب→→اب ب→→ه ج→→ري→→ان ب→→ي→→ف→→→ك→→ن→→د و ل→→ذا م→→ا  خ→→→دا، اب→→ا از اي→→ن دارد كه ك→→اره→→→ا
 ґك→→ام→→ل ґـ ي→→→ع→→→ن→→∂ ان→→س→→→ان ^ ام→→→ام→→→يẃ→→→→ه ب→→→ر اس→→→اس ب→→→راه→→→ي→→→ن ع→→→ق→→→ل→→→→∂ و ن→→→ق→→→ل→→→∂، اع→→→ت→→→→ق→→→اد داري→→→م ك→→→ه ام→→→ام  ش→→→ي→→→ع→→→→ه
^ ف→ي→ض بي→→ن خ→دا و ع→→ال→م اس→→ت. اح→ت→ي→اج و  ـ واسط→→ه ^ م→→→ق→→ام والي→→ت م→→→ط→ل→ق→ه ب→ه ت→ق→دي→ر خ→دا  دارن→→ده
^ ام→ام�ب→ه س→اح→ت اق→دس خ→→دا ع→رض→ه م∂شود و فيض رحمت خدا هم به  ن→ي→از ع→ال→→م ب→ه وس→يل→→ه
^ ام→ام� ب→→ه ع→→ال→م اع→ط→ا م→→∂گ→ردد.اي→ن ن→→ظ→ام→∂ اس→ت ك→ه خ→→داوند حكيم خودش بنا نهاده  وس→يل→→ه

ل كرده و فرموده است:  ẃضبط اعمال ما فرشتگان∂ را موك ^ است؛ همان گونه كه برا
�؛۲   џينґبґكات Ґراما ґك � џين ґظґحافџل ẂمẀكẂيџل џع ￍإن џو�

ـ آگ→→اه→→∂ از اع→→م→→→ال م→→ا ن→→→دارد!او م→→∂ت→→وان→→د م→→ا را ب→→دون آب  ـ ال→→→ع→→→ي→→→→اذب→→→اهللا  اي→→→ن ك→→→→ه خ→→→ودش  ن→→→ه 
^ آب، س→ي→راب و ب→ه  س→→ي→راب و ب→دون ن→ان س→ي→ر كن→→د ول→∂ اي→→نچ→ن→ي→ن ن→ك→رده و خ→واست→→ه ك→→ه ب→ه وس→يل→→ه
^ ج→→→ري→→→→ان ف→→→ي→→→ض رزق و  →→→∂ ع→→→ال→→→→م ن→→→ي→→→ز ام→→→ام� را وس→→→ي→→→ل→→→→ه ẃن→→→→→ان، س→→→ي→→→ر ش→→→وي→→→م.در ن→→→→ظ→→→ام ك→→→ل ^ وس→→→→ي→→→→ل→→→→→ه

رحمت همهجانبهاش قرار داده و فرموده است: 
...�؛  џ↨џيل ґسџوẂال ґهẂيџوا إلẀغџتẂاب џو...�

«...دست به دامن وسيله رو به درگاهش ببريد...». 
^ رس→ي→دن ب→ه ف→ي→ض خ→دا، ن→ه ت→نه→→ا م→ن→اف→→ات ب→ا  →→ل ب→→ه وس→→اي→→→ل و اسب→→اب ب→را ẃح→→اص→→ل اي→→ن ك→→ه ت→→وس
→→د آن ن→→ي→→ز ه→→→س→→ت زي→→را م→→ال→→ك→→يẃ→→→ت و ح→→→اك→→م→→يẃ→→→ت خ→→→دا را ب→→ه ه→→م→→ه چ→→ي→→ز ع→→→ال→→م  ẃت→→وح→→ي→→د ن→→دارد، ب→→ل→→ك→→→ه م→→ؤك
^ او ق→رار م→∂ده→→د و  ^ ق→→درت و ن→ف→وذ اراده ^ ك→ائن→→ات را ت→ح→ت س→ي→ط→ره گ→→س→→ت→→رش م→∂ده→د و هم→→ه

اعتراف م∂كند كه: 
�؛۳   ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẅ∂لџع џوẀه џو...�

�؛℮   ẁيمґل џء＃ ع Ẃ∂ џش ґẃلẀكґب џوẀه џو Ẁن ґباطẂال џو Ẁر ґاهￍالظ џو Ẁر ґخ Ẃاآل џو Ẁل ￍو Ẃاأل џوẀه�
^ خدا.  ـ دعوت مردم به سو ۳

                                                        
 .۹Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه ۱
^ انفطار،آيات۱Ωو۱۱.  ـ سوره ۲

 .۱۲Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۳
^ حديد،آيه＾۳.  ـ سوره ℮



 ۳۹⅛
 

وا�  Ẁع Ẃأد ґهẂيџم رسول اكرم�:�إل ẃبار＾! مأموريت سو
 ^ ^ رس→ول خ→→دا� و هم→→ه ^ خ→→دا دع→→وت م→→→∂ك→→→ن→→م.ك→→ار ع→→→م→ده [ب→→ن→→دگ→→ان خ→→دا را] ب→→ه س→→و

^ حقẃ است.  انبياء�دعوت مردم به سو
...�؛۱  ＃↕ џير ґصџب Ẅ∂لџع ґاهللا ∂џوا إلẀع Ẃأد ∂ґيلґب џس ґه ґهذ ẂلẀق�

^ دي→گ→ران  →∂ ك→→ه از ع→ه→ده ẃب→→گ→→و: راه م→→→ن ه→→م→→ي→→→ن اس→→ت ك→→ه ب→ا ب→ص→ي→رت و ب→ين→→ش خ→اص»
^ خدا دعوت م∂كنم...».  برنم∂آيد به سو

 ґاهللا ∂→→џإل Ґي→→ا→→ ґداع џو �Ґي→→را ґذ→→џن џو Ґرا ґẃش→→џب→→Ẁم џو Ґدا→→ ґش→→→اه џ∑ن→→→ا→→→Ẃل→→→ џس Ẃا أر→→→ￍإن ∂→→→ ґب→→→ￍا ال→→→ن→→→ џه→→→ي→→→ا أي�
...�؛۲  ґهґن Ẃإذґب

^ پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر! ح→→→ق→→→→ي→→→ق→→ت اي→→ن ك→→ه م→→→ا ت→→و را ف→→رس→→ت→→ادهاي→→→م ك→→→ه گ→→واه ب→→ر م→→ردم و ب→→ش→→ارت  «ا
^ خ→→→دا ب→→→ا اذن او ب→→→اش→→→∂؛ آن ه→→→→م  ده→→→→ن→→→→ده و ه→→→→ش→→→→دارده→→→ن→→→ده و دع→→→وت ك→→→→ن→→→ن→→→ده ب→→→→ه س→→→و

دعوت∂ كه نشأت گرفته از عبادت باشد...». 
چنان كه فرموده است: 

عẀوا�؛  Ẃأد ґهẂيџإل ґهґب џ∑ґر ẂشẀال ا џو џاهللا џدẀب Ẃأع Ẃأن ẀتẂر ґمẀما اￍإن�
^ او دع→→→→وت ك→→→→ن→→→→م چ→→→→را ك→→→→→ه دع→→→→→وت ب→→→→دون  م→→→→→أم→→→→→ورم«اهللا» را ع→→→→ب→→→→ادت ك→→→→ن→→→→م و آنگ→→→→اه ب→→→→ه س→→→→و

عبادت، اثربخش نخواهد بود كه فرموده است: 
نẂدџ اهللاґ أنẂ تџقẀولẀوا  ґع ҐتاẂقџم џرẀبџك � џونẀل џعẂفџما ال ت џونẀولẀقџت џمґوا لẀنџآم џين ґذￍا الџه→ي→ا أي�

�؛۳   џونẀل џعẂفџما ال ت
^ ك→→س→→ان→→→∂ ك→→→ه اي→→م→→ان آوردهاي→→د! چ→→را م→→→∂گ→→وي→ي→د آن→→چ→ه را ك→→ه عم→→ل نم→→∂ك→→ن→ي→د؟!  ا »
خشم بزرگ∂ از خدا را سبب م∂شود كه بگوييد آنچه را كه عمل نم∂كنيد»! 

→→ت→→ابџ أ فџال  ґك→→Ẃال џون→→Ẁل→→Ẃت→→џت Ẃم→→Ẁت→→Ẃأن џو Ẃم→→Ẁك→→ џس→→Ẁف→→Ẃأن џنẂو→→ џس→→Ẃن→→џت џو ґẃر→→ ґب→→Ẃال→→ ґب џاس→→ￍال→→ن џون Ẁر→→Ẁأم→→џأ ت�
�؛℮   џونẀلґق Ẃعџت

                                                        
 .۱Ω۸＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۱

^ احزاب،آياتＱ℮و⅛℮.  ـ سوره ۲
^ صف،آيات۲و۳.  ـ سوره ۳

^ بقره،آيه＾℮℮.  ـ سوره ℮



 ۳۹۷
 

«آي→→ا م→ردم را ب→→ه ني→→ك→∂ ام→→ر م→→∂ك→نيد و خودتان را فراموش م∂كنيد و حال آن كه 
→→ا ت→→→الوت ك→→ت→→اب[آس→→م→→ان→→∂]م→→→∂ن→→م→→اي→→ي→→د، آي→→ا ع→→→ق→ل خ→ود را ب→ه ك→ار نم→→∂اف→→ك→ن→ي→د و  ش→→م

نم∂انديشيد»؟ 
�ب→→اي→→د ب→→→ه م→→ردم ب→→گ→→→وي→م ك→→ه ب→→ازگ→→ش→ت م→ن و  ґآب→→ џم ґه→→→Ẃي→→џ ^ خ→→→دا:�وџ إل ـ ب→→→ازگ→→ش→→→ت م→→ردم ب→→ه س→→و ℮
→→ه س→→اخ→→ت→→ن آن→→ه→→→ا ب→→ه روز ح→→س→اب و  ẃخ→→داس→→ت!ان→→ذار و ه→→ش→→→دار دادن ب→→ه م→→ردم و م→→ت→→وج ^ ه→→م→→ه ب→→→ه س→→و

جزا، از شؤون اصل∂ انبياء اهللا و پيامبران خدا�است كه فرمود: 
�؛۱   џونẀن ґم ẂؤẀال ي ẂمẀه џو ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẀرẂم Ẃاأل џ∂ ґضẀق Ẃإذ ґ↕ џر Ẃس џحẂال џمẂوџي ẂمẀه Ẃر ґذẂأن џو�
«م→ردم را بي→→م بده از روز حسرت[آن روز كه به خود آيند]و ببينند كار گذشته و 

آنها در غفلت بوده و ايمان نياوردهاند»! 
�؛  ґآبџم ґهẂيџإل џوا وẀع Ẃأد ґهẂيџإل ґهґب џ∑ґر ẂشẀال ا џو џاهللا џدẀب Ẃأع Ẃأن ẀتẂر ґمẀا�

^ مورد بحث، پيامبراكرم�مأموريẃت دارند چهار برنامه  ^ شريفه پ→س ب→ه ح→كم آيه
→→ه ب→→→ه م→→آب و ب→→ازگ→→ش→→ت ب→→ه  ẃخ→→→دا،ت→→وج ^ اج→→→را ك→→→ن→→→ن→→→→د:«ع→→→ب→→→ادت اهللا،ن→→ف→→∂ ش→→ر∑،دع→→وت م→→ردم ب→→ه س→→و

^ خدا».  سو
انزال آيات قرآن به زبان فصيح عرب∂ 
^ بعد م∂فرمايد:  سپس در آيه

بґيￎا�؛  џرџع ҐماẂك Ẁح ẀناهẂل џزẂأن џ−ґذلџك џو�
^ پ→ي→شي→→ن ك→→ت→اب دادهاي→م]قرآن را نيز به صورت فرمان  «و ه→→م→ان گ→ون→ه[ك→ه ب→ه ان→→ب→ي→ا

و دستورالعمل عرب∂ نازل كردهايم». 
مقصود از عرب∂ محتمل است كه همان زبان عرب∂ باشد چنان كه فرموده است: 

...�؛۲  ẂمẀهџل џنґẃ هґ لґيẀبџي ґمẂوџق ґسانґلґب ẃول＃ إال Ẁس џر Ẃن ґنا مẂل џس Ẃما أر џو�
«م→→→→→ا ه→→→→ي→→→→→چ رس→→→→ول→→→→∂ را ن→→→→→ف→→→→رس→→→→ت→→→→ادهاي→→→م، م→→→گ→→→ر ب→→→→ه زب→→→ان ق→→→وم خ→→→ودش ت→→→ا[م→→→ق→→→اص→→→→د خ→→→ود 

^ آنها تبيين كند...».  را]برا
                                                        

^ مريم،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱
^ ابراهيم،آيه＾℮.  ـ سوره ۲



 ۳۹۸
 

^ آن→→ه→ا ت→ب→ي→ي→ن  ^ ب→→→اي→→د اب→→ت→→→دا رس→→الت خ→→ود را ب→ه زب→→ان ق→وم→ش ب→را ط→→ب→→ي→→ع→→∂ اس→→→ت ك→→→ه ه→→ر پ→→→ي→→ام→→ب→→ر
^ م→→→م→→→ك→→→ن، ب→→→ه اق→→→وام دي→→→گ→→→ر م→→→ن→→→ت→→→→ق→→→ل س→→→ازد و ل→→→ذا پ→→→ي→→→ام→→→ب→→ر خ→→ات→→م�  ن→→→م→→→وده، س→→→پ→→→س ب→→→ا ه→→→ر وس→→→ي→→→ل→→→→ه
^ كت→→اب آس→مان∂ قرآن، چون در ميان قوم عرب مبعوث به نبوẃت شده است، طبعاҐ الزم  آورن→ده
اس→→→→ت ك→→→→→ه ك→→→→→ت→→→→اب آس→→→→م→→→ان→→→∂ خ→→→ودر ا ب→→→ه زب→→→→ان ع→→→رب→→→∂ ب→→→ه آن ق→→→وم ع→→→رض→→→ه ك→→→ن→→→→د و آن→→→→ه→→→ا را ب→→→ا م→→→→ق→→→اص→→→→د 
→→يẃ→ت ح→ي→ات→∂  ẃخ→→وي→→ش آش→→ن→→ا س→ازد و س→پ→س ب→→ه ه→داي→→ت اق→وام دي→گ→ر ب→پ→ردازد.اق→وام دي→گ→ر وق→ت→∂ ب→ه اه→م
→→ف م→→∂دان→→ن→→د ك→→→ه ب→→ا ت→→ع→→لẃ→→→م و آم→→وزش دس→→ت→→ور زب→→→ان ع→→رب→→→∂، ب→→→ه  ẃخ→→ود را م→→وظ Ґق→→→رآن پ→→→∂ ب→→→ردن→→→→د، ع→→ق→→→ال

منابع حياتبخش قرآن راه يافته و از معارف اله∂ آن برخوردار گردند. 
اح→→→→ت→→→→م→→→→→ال دي→→→→گ→→→→ر ن→→→→ي→→→→ز ه→→→→→س→→→→ت ك→→→→ه م→→→→ق→→→→ص→→→→ود از ع→→→→رب→→→→∂ ب→→→→ودن ق→→→رآن اي→→→ن اس→→→ت ك→→→ه ك→→→ل→→→م→→→→ات و 
ẃ→→ه  ^ م→→→ع→→ان→→∂ روش→→ن خ→→ال→→∂ از ه→→رگ→→ون→→ه پ→→ي→→چ→→ي→دگ→∂ و اب→ه→ام اس→ت.ال→ب→ت ج→→م→→→الت→→ش ف→→ص→→ي→→ح اس→→ت و دارا
→→ا اي→→ن اب→→→ه→→ام از ج→→→ه→→ت م→→ص→→→ادي→→ق اس→ت ن→ه از  ẃاب→→→ه→→ام ه→→→س→→ت و ن→→→ي→→از ب→→ه ب→→ي→→→ان دارد ام ^ آي→→→ات ق→→رآن دارا

جهت مفاهيم.مثالҐ آيه＾: 
 Ẁم→Ẁك→џل Ẁيت ґض џر џو ∂ґت џم→ Ẃع→ ґن Ẃم→ẀكẂي џل→→ џع Ẁت→→ Ẃم→→ џم→→Ẃأت џو Ẃم→→Ẁك→→џي→→ن ґد Ẃم→→Ẁك→→џل Ẁت→→Ẃل→→ џم→→Ẃأك џمẂو→→џي→→Ẃلџا...�

يناҐ...�؛۱  ґد џالم Ẃس Ẃاإل
از ج→→→ه→→ت م→→ف→→ه→→وم ب→→→س→→ي→→ار روش→→ن اس→→ت و م→→∂ف→→رم→→اي→د:... ام→روز ،دي→ن شم→→ا را ك→ام→→ل 
كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راض∂ شدم كه اسالم دين شما باشد...! 

→→ا م→→ص→→داق→→اҐ م→→ب→→ه→م و ن→ام→ع→ل→وم اس→→ت ك→→ه آن روز، ك→→دام روز اس→ت و اح→→ت→ي→اج ب→ه بي→→ان دارد و  ẃام
همچنين آيه＾: 

 ґر→→→→ Ẃم Ẃاأل ∂→→→→ґولẀا џو џول→→→→ Ẁس ￍوا ال→→→→ر→→→→ Ẁي→→→→ع→→→→ ґأط џو џوا اهللا→→→→→ Ẁي→→→→→ع→→→→→ ґوا أط→→→→→Ẁن→→→→→ џآم џي→→→→→ن ґذ→→→→→ￍا ال→→→→→ џه→→→→→ي→→→→→ا أي�
...�؛۲  ẂمẀكẂن ґم

^ ك→→س→→ان→→→∂ ك→→→ه اي→→م→→ان آوردهاي→→د! اط→→اع→→ت ك→→ن→→ي→→→د خ→→دا و رس→→ول و  م→→→ف→→→ه→→وم→→اҐ روش→→ن اس→→ت ك→→ه: ا
فرمانروايان از خودتان را... 

→→→ا م→→→ص→→→داق→→→اҐ م→→→ب→→→ه→→→م اس→→→ت ك→→→ه آن �اول→→→→∂االم→→→ر� و ف→→→رم→→ان→→رواي→→ان→→→∂ ك→→→ه اط→→→اع→→ت→→→ش→→ان در ردي→→→ف  ẃام
                                                        

^ مائده،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
 .Ｑ۹＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۲



 ۳۹۹
 

اطاعت خدا و رسول� واجب است؛ كيانند؟ 
^ فص→→اح→ت و روش→ن→∂ ك→ام→ل در ت→ف→هي→→م  پ→→س ق→→رآن از اي→→ن ن→→ظ→→ر ه→→م ع→→رب→→→∂ اس→→ت.ي→عن→→∂ دارا

مقاصد خودش م∂باشد چنان كه فرموده است: 
�؛۱   ر＃ ґك ￍدẀم Ẃن ґم Ẃلџهџف ґرẂكґẃلذґل џآنẂرẀقẂا الџن Ẃر ￍسџي Ẃدџقџل џو�

^ نمودن سهل و آسان قرار دادهايم؛  ^ فهميدن و يادآور «م→→ا ب→→ه ي→→قين قرآن را برا
ناد با قرآن مواجه گردد و]پند پذيرد».  ґحال آيا كس∂ هست كه[بدون لجاج و ع

بزرگ∂ گناهґ مخالفت با دين خدا 
بعد خداوند حكيم پيامبر بزرگوار را تهديد م∂كند: 

 џو ＃ẃ∂ґل џو Ẃن ґم ґاهللا џن ґم џ−џما ل ґمẂل ґعẂال џن ґم џ∑ џما جاء џدẂعџب Ẃم Ẁه џواء→Ẃأه џت→Ẃع→џب→ￍات ґن→ґئ џل џو�
�؛  ال واق＃

^ مشركان  «حال اگر تو بعد از اين كه از حقيقت دين و قرآن آگاه شد＾، از خواسته
^ ك→→ن→→∂[اس→→ت→→ح→→ق→→اق م→→ج→→ازات از ج→→ان→→ب خ→→دا پ→→ي→→دا م→→∂ك→→ن→→∂ و در اي→→ن ص→→ورت]ن→→ه  پ→→ي→→رو
ك→→س→→∂ م→→∂ت→→وان→→د در ب→→راب→→ر ق→→هر خدا به تو نفع∂ برساند و نه م∂تواند از تو دفع بالي∂ 

بنمايد»! 
^ م→→ش→→رك→→ان ع→→ل→→ي→→→ه ق→→رآن ت→→ب→→ع→→يẃ→→→ت  ^Ẅ و ه→→وسه→→ا ẃ→→→→ه پ→→→→ي→→→ام→→→ب→→→ر م→→→ع→→→ص→→→وم م→→→م→→→ك→→→ن ن→→→ي→→→س→→→→ت از ه→→→و ال→→→ب→→→ت
^ ب→زرگ→→∂ گ→→ن→اهґ م→خ→الف→→ت ب→ا دي→ن خ→داس→→ت ك→→ه  ك→→ن→→د.اي→→ن خ→→ط→→→اب ت→→→ه→دي→دآم→ي→ز خ→دا، نش→→ان ده→ن→ده
ẃ→→∂ ب→→ه ف→رض م→ح→ال اگ→ر پ→→ي→ام→ب→ر ه→م م→خ→ال→ف ب→→ا دي→ن عم→→ل ك→→ن→د، اس→ت→ح→ق→اق عذاب پيدا م∂كند!  ح→ت
چنان كه در مورد نشان دادن بزرگ∂ گناه شر∑ خطاب به پيامبراكرم�فرموده است: 

...�؛۲  џ−Ẁلџمџع ￍنџطџب Ẃحџيџل џتẂك џر Ẃأش Ẃنґئџل...�
^ پي→→ام→ب→ر!]اگ→→ر ب→ه خ→دا شر∑ بورز＾، اعمال خوبت از ارزش م∂افتد  «...[ت→→و ه→→م ا

[و هيچ و پوچ م∂گردد]...»! 
...�؛۱  џينґقґنافẀمẂال џو џين ґرґكافẂال ґع ґطẀال ت џو џاهللا ґقￍات ∂ґبￍا النџهيا أي�

                                                        
^ قمر،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱
 .⅛Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲



 ℮ΩΩ
 

^ پيامبر! از خدا بترس! اطاعت از كافران و منافقان منما...»!  «ا
^ قوم و خويش∂ ندارد.  خالصه! دين، تعارف بر نم∂دارد و خدا در مورد دينش با احد

...�؛۲  ґهґب џز ẂجẀي Ґوءا Ẁس ẂلџمẂعџي Ẃنџم...�
...ه→→→→ر ك→→→→→س ك→→→→ار ب→→→→د ك→→→→ن→→→→د، ك→→→→ي→→→→→ف→→→→ر م→→→→→∂ب→→→→ي→→→→ن→→→→د[اگ→→→→رچ→→→→ه ب→→→→ه ف→→→→رض م→→→→ح→→→ال او پ→→→ي→→→ام→→→ب→→→→ر  »

باشد]...»! 
^ دوستان واقع∂ اهل بيت�  ويژگ∂ها

اي→ن→ج→ا م→→ن→اس→ب اس→ت چ→→ن→د ج→مل→→ه از م→واعظ حضرت امام صادق�بشنويم كه به «عبداهللا 
ب» فرموده است:  џند Ẁبن ج

 ẃالґف→→ي→→ه→→ا ا Ẁد→→ Ẁص→→Ẃق→→ џم→→ا ي→→џف ґور Ẁغ→→ر→→Ẃال ґدار ∂→→ґف  Ẁه→→џل→→ ґب→→ائ→→ џح Ẁي→→س→→ ґل→→ Ẃب ґا џب→→ џص→→→џد ن→→→џق→→→џاهللا ل џب→→→د→→→ џي→→→ا ع)
لґيائџنا)؛  Ẃوџا

^ ف→ري→→ب آم→اده ك→رده و ج→→ز  ^ خ→ود را در اي→ن س→را ^ ع→→ب→→داهللا! اب→→→ل→→ي→س ري→س→م→انه→→ا «ا
دوستان ما كس∂ را هدف نگرفته است»! 

)؛  Ґال џدџها بґب џيدون ґرẀما ي ∂ￍت џم ح ґهґنẀي Ẃعџا ∂ґف Ẁ↕ џر ґاآلخ ґتￍل џج Ẃدџقџل џو)
«و دوس→ت→ان م→ا، چن→→ان آخ→رت در چ→ش→مشان بزرگ آمده كه حاضر نيستند آن را با 

^ مبادله كنند»!  چيز
آنگاه فرمود: 

 џسџأنџت Ẃاس ґهґا بẃم→ ґوا م→ Ẁش→ џحẂوџت→ Ẃاس џو ґاهللا→ґوا ب→ Ẁس→ґنџا...Ґا џور→Ẁن Ẃتџي→ ґش→ Ẁوب＃ ح→Ẁل Ẁق Ẅ∂џل џآه آه ع)
)؛۳  ＃↨ￍيґلџب لẀك Ẁعџف ẂرẀت џو ＃↨џتنґف لẀك Ẁف џشẂكẀم ت ґهґب џو Ґاẃق џح ∂ґيائґل Ẃوџا џ−ґولئẀا џونẀف џرẂت ẀمẂال
«م→→→ن چ→→→ق→→→در اش→→→ت→→→ي→→→→اق دي→→→دار ك→→س→→ان→→∂ را دارم ك→→ه ق→→ل→→→به→→اش→→ان س→→رش→→ار از ن→→ور گ→→ش→→ت→→→ه 
اس→→→→ت! آن→→→ه→→→ا ب→→→→ا خ→→→دا م→→→أن→→→وس→→→ن→→→د و از آن→→→چ→→→→ه ك→→→ه دن→→→→ي→→→اداران خ→→→وش→→→گ→→→ذران ب→→→ه آن ع→→→ش→→→ق 
م→→∂ورزن→→د ،آن→→ه→→ا اح→س→اس بي→→گ→انگ→→∂ م→→∂ك→ن→ن→د! اي→→نه→→ا دوس→ت→ان واق→ع→∂ م→→ا هس→→ت→ن→د و ب→ه 

                                                                                                                                      
^ احزاب،آيه＾۱.  ـ سوره ۱

^ نساء،آيه＾۱۲۳.  ـ سوره ۲
ـ تحف العقول،صفحه＾۲۲۱.  ۳



 ℮Ω۱
 

سبب آنهاست كه گرفتار＾ها برطرف م∂شود و بالها رفع م∂گردد». 
^ باق∂  ^ سرا ^ ايمان، سوغات انسان برا سرمايه

نџها)؛  ґرẂهџز џنيا و الد ґيم ґعџن ن ґوا مẀوتẀما ا Ẅ∂џلџع џئين ґخاطẂال ґطґبẂغџم يџبد＃ لџعґل Ẅ∂وبẀط)
^ رس→ي→دن ب→→ه زن→دگ→∂ خ→وش→∂ ك→ه ت→ب→ه→ك→اران دارن→د  ^ ك→ه آرزو «خ→→وش→ا ب→ه ح→ال ب→ن→دها

نم∂كند». 
عẄ∂џ لџها)؛  џس џو џ↕ џر ґاآلخ џبџلџد＃ طẂب џعґل Ẅ∂џوبẀط)

^ ن→→ي→→ل ب→→→ه آن س→→ع→→∂ و ت→→→الش  ^ ك→→ه ط→→→الب آخ→→رت اس→→ت و ب→→را «خ→→→وش→→→ا ب→→→ه ح→→→ال ب→→→ن→→دها
م∂كند». 

 ґود Ẁه Ẃج→џم џم و→ ґه→ґعمالџا→ґن→ا ب→Ẃي→џل ґا Ґ↕عا Ẁوا د→Ẁك→ان Ґن→ارا→џم џو Ґراج→→ا→→ ґوا س→→Ẁك→→ان Ґوم→→ا→→џق Ẁاهللا џم→→ ґح џر)
م)؛۱  ґهґتџطاق

«م→→ش→→م→→ول رحمت خدا باشند آن گروه∂ كه چراغ و مشعل فروزان∂ هستند در فرا 
^ ما دعوت م∂كنند».  راه مردم و آنها را با اعمال نيكشان در حدẃ تواناي∂شان به سو
از اي→→→ن گ→→→→ف→→→ت→→ار ن→→وران→→→∂ ام→→ام ص→→ادق�اس→→ت→→→ف→→اده م→→→∂ش→→ود ك→→→ه آن→→چ→→→ه از م→→ا ان→→ت→→ظ→→→ار دارن→→→د و ب→→ه 
ر ب→ه ن→ور ايم→→ان اس→ت ك→ه  ẃزن→→دگ→→∂ در ع→→→ال→م آخ→رت ب→→اي→د ب→ا خ→ود ب→ب→ري→م، ج→→ان م→ن→و ^ ع→→ن→→وان س→→رم→→اي→→→ه

فرمود: 
يџتẂ نẀوراҐ)؛  ґش Ẁب＃ حẀلوẀق Ẅ∂џلџآه آه ع)

خدا هم فرموده است: 
...�؛۲  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џاسￍالن џج ґر ẂخẀتґل џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џزẂأن ẁتاب ґك...�

^ اي→→نك→ه م→ردم را از ظ→لمتها  «...ق→→رآن، ك→ت→اب→→∂ اس→ت ك→ه ب→→ه ت→و ن→ازل ك→ردهاي→→م ب→را
بيرون آورده و داخل در نور گردان∂...». 

ب∂بهره بودن ما از حقايق قرآن! 
                                                        

ـ تحف العقول،صفحه＾۲۲۱.  ۱
^ ابراهيم،آيه＾۱.  ـ سوره ۲
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^ ح→→ي→→ات→→∂ خ→→ود  →→→ف→→→→ان→→→ه م→→→→ا آن→→→چ→→→→ن→→ان ك→→→ه الزم اس→→→ت؛ ب→→ه ف→→ك→→ر ت→→ح→→ص→→ي→→ل اي→→→ن س→→رم→→اي→→ه ẃول→→→∂ م→→→ت→→→أس
 ^ يẃت قائل بشويم مانند ديگر كتابها ẃق→رآن ه→م خيل∂ اهم ^ ẃ→→∂ اگ→→ر ب→خ→واه→ي→م ب→را ن→ي→س→ت→ي→م. م→ا ح→ت
ع→ل→م→∂ ب→→ا آن برخورد م∂كنيم و آن را مورد تجزيه و تحليل علم∂ و فنẃ∂ قرار م∂دهيم. مطالب 
ف→→ل→→س→→ف→→∂ و ع→→رف→→ان→→∂ و ك→→→الم→→∂ ي→→ا ف→→ق→→ه→→∂ و اص→→ول→→∂ و ادب→→∂ از اط→→→الق و ت→→ق→→ي→→ي→→→د و ع→→م→→وم و خ→→ص→وص 
^ ق→رآن→∂  و...اس→→ت→→ن→→ب→→→اط م→→∂ك→→ن→→ي→→م و ب→→→ه ه→→م→→ي→→ن مق→→دار دل→خ→وش م→∂ش→وي→م و خ→ود را ع→ام→→ل ب→ه وظ→يف→→ه

خود م∂پنداريم و حال آن كه هدف اصل∂ قرآن، چنان كه خودش م∂فرمايد: 
...�؛  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џاسￍالن џج ґر ẂخẀتґل...�

^ روح→∂ را ب→→ه ن→ور ت→→ب→دي→→ل ك→ردن اس→ت.علوم نامبرده وقت∂ به عنوان علوم قرآن∂  ظ→لم→→ته→→ا
^ را در جان عالґم به آن علوم،  ^ حيات ابد حس→→اب م→→∂ش→ون→د ك→ه مولẃدґ آن نور، باشند و سرمايه
^ ف→رق→∂ ن→خ→واه→ن→د داش→→ت و در ردي→→ف دي→→گ→ر  ^ دني→→و ب→→→هوج→→ود آورن→→د، وگ→→رن→→ه ب→→→ا س→→اي→→ر دس→→ت→→اورده→→ا
^ґ ع→ال→→م→انґ دي→ن→∂ ق→رار خ→واه→ن→د گ→رف→ت و اي→ن، خ→ود، م→ن→ش→أ ف→→س→اد بس→→ي→ار  ن→→اتґ دن→ي→و ẃص→ات و ت→ع→ي→ ẃت→→ش→→خ
→→→→→ت اس→→→→→الم→→→→∂ خ→→→→واه→→→→د گ→→→→→ش→→→→ت و اك→→→→ث→→→→ريẃ→→→→→ت م→→→→ردم م→→→س→→→ل→→→م→→→→ان در ع→→→ي→→→ن  ẃوس→→→→ي→→→→ع و ع→→→→م→→→→ي→→→→ق→→→→→∂ در م→→→→→ي→→→→ان ام
ي→→ن→→→دار＾، ن→→→اآگ→اه از ح→ق→يق→→ت دين→→ش→ان خ→واه→ن→د ب→ود و از م→قص→→د اصل→→∂ ق→رآن ك→→ه اي→ج→اد ن→ور ال→ه→∂  د

در دلهاست ته∂دست خواهند شد. 
اظهار ارادت يا ابراز خرافت؟! 

ẃتشان توأم با  ^ مردم بنگريد و ببينيد چگونه محب ^ ع→→اش→→ورا ش→→م→→ا در ه→→م→→ي→→ن م→→راس→→م ع→→زادار
ت به خاندان عصمت انجام م∂دهند!!  ẃجهالت گشته و اعمال وهنآور تحت عنوان عرض مود
^ بسيار موهن ساخته و  ع→→الوه ب→→ر اش→→ع→→ار ب→→∂م→→ح→→ت→→وا و اح→→ياناҐ شر∑آميز كه م∂خوانند، عكسها
^ خيال به نام اميرالمؤمنين و امام حسين و ابوالفضل العبẃاس�در خيابانها و  ^ نيرو پرداخته
الت عجيب و  ẃعريض و طويل به نام «عالمت» با تجم ^ سر چهارراهها نصب م∂كنند!!آهنها
^ س→→ن→→گ→→ي→→ن ب→→ه راه م→→∂اندازند و گاه∂ عرض ي− خيابان وسيع را م∂گيرند و سدẃ معبر  ه→→زي→→ن→→هه→→ا
م∂كنند و موجبات اذيẃت و آزار مردم را فراهم م∂آورند و تازه خودشان را طلبكار از مردم هم 
^ از مظاهر محبẃت  ^ امام حسين�م∂كنند!!اينها مظهر م→→∂دان→→ن→→د ك→→ه چ→→را مخالفت با عزادار



 ℮Ω۳
 

 ^ ت→→→وأم ب→→→ا ج→→→ه→→→الت اس→→→ت.چ→→→ون م→→→ع→→→رف→→ت→→∂ ن→→س→→ب→→ت ب→→ه ام→→ام و م→→ق→→اص→→د ام→→ام ن→→دارن→→د،ت→→ن→→ه→→ا ف→→ش→→ار را در واد
^ به دست دشمن م∂دهند!!  الت خراف∂ م∂آورند و دستاويز ẃعكس و تجم ^ محبẃت رو

نهيب زينب كبر＾� 
^ ن→ي→زهه→ا  ^ ش→ه→دا رو ^ ب→ري→ده م وق→ت→∂ چ→ش→مش→→ان ب→→ه س→ره→ا ẃم→ردم ك→وف→ه، روز دوازده→م م→ح→ر
اف→→ت→→اد و آل رس→ول� را در ح→ال اس→ارت دي→→دن→→د، اش→→− و آه و ن→ال→ه و اف→→غ→ان س→ر دادن→د.م→رده→→ا ب→ر 
^ ب→→ن→→→∂ه→→اش→→م،ح→→ض→→رت  →→→ا ع→→ق→→ي→→ل→→→ه ẃن→→دن→→د ام→→→ џخ→→ود را م→→→∂ك ^ س→→→ر و ص→→ورت خ→→ود م→→∂زدن→→→د و زنه→→ا م→→و

^ جاهالنه سركوفتشان داد كه:  زينب كبر＾�ب∂اعتنا به اين اظهار محبẃتها
)؛  ґكاءẀبẂالґب Ẁرياء Ẃحџا ẂمẀكￍن ґاџوا فẀكẂابџف ґاهللا џو Ẃل џجџا џونẀكẂبџتџا)

^ م→→ردم ن→→ادان! آي→→ا گ→→ري→→→ه م→→∂ك→→ن→→→ي→→د؟آر＾! ب→→ه خ→→دا ق→→س→م ب→اي→د ه→م گ→ري→→ه كن→→ي→د. ش→→م→ا از ه→ر  ا
ك→→→س س→→→زاوارت→→→ر ب→→→ه گ→→→ري→→→→ه ك→→→ردن ب→→→ر ب→→دب→→خ→→ت→→→∂ خ→→ود ه→→س→→ت→→ي→→د.ه→→ي→→چ م→→→∂دان→→ي→→→د چ→→ه ج→→→ن→→اي→→ت→→∂ م→→رت→→ك→→ب 
ش→→→→→→دهاي→→→→→→د و چ→→→→→→ه ق→→→→→→ل→→→→→→ب→→→→→→∂ از رس→→→→→→ول خ→→→→→→→دا�س→→→→→→وزان→→→→→→دهاي→→→→→→د؟چ→→→→→→ه خ→→→→→→ونه→→→→→→اي→→→→→∂ از آل رس→→→→→ول� 

ريختهايد و چه پردگيان∂ را از پرده بيرون كشيدهايد...! 
→ل لولي− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ؛ 
والسالم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته          
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱    
 џما كان џو Ґ↨ￍي ґ ẃر Ẁذ џو Ґواجا Ẃأز ẂمẀ џ≠ ناẂل џع џج џو џ−ґلẂبџق Ẃن ґم Ґال Ẁس Ẁنا ر→Ẃل→ џس Ẃأر Ẃد→џق→џل џ۳۸   و

  ẁتاب ґل＃ ك џأج ґ ẃلẀكґل ґاهللا ґن Ẃإذґب ẃإال ＃↨џآيґب џ ґﾻأџي Ẃول＃ أن Ẁس џرґل
  ґتاب ґكẂال مẀا Ẁه џدẂن ґع џو ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂ џ┬ ۳۹

 џ−→→→Ẃي→→џل→→ џع ≈ￍإن→→џف џ−→→ￍن→→→џي→→ￍف џو→→џت→→џن Ẃأو Ẃم→→ Ẁه Ẁد→→→ ґع→→џن  ^ ґذ→→ￍال џض→→→Ẃع→→џب џ−→→ￍن→→ џي ґر→→→→Ẁم→→→ا ن Ẃإن џو ℮Ω
  Ẁسابґ Ẃ▲ا اџنẂيџل џع џو ẀالغџبẂال

^ آنها همسران و فرزندان∂ قرار داديم و هيچ  � و م→ا پ→ي→ش از ت→و رس→والن→∂ فرستاديم و برا
رسول→∂ ن→م→∂ت→وان→د[از پ→ي→ش خ→ود]آي→ت→∂[ي→ع→ن∂ معجزها＾]بياورد مگر به فرمان خدا.هر زمان∂ كتاب∂ 

دارد. 
� خ→داون→د هر چه را بخواهد محو م∂كند و هر چه را بخواهد اثبات م∂كند و امẃ الكتاب نزد 

اوست. 
^ از م→ج→ازاته→ا را ك→ه ب→ه آن→ه→ا وع→ده دادهاي→م ب→ه ت→و ن→ش→ان م∂دهيم و يا[پيش از  � م→ا پ→ارها
ف→→رارس→ي→دن وق→ت آن م→جازاته→ا]ت→و را م∂م→ي→ران→ي→م.ب→ه ه→ر حال ت→و ف→ق→ط م→أمور اب→الغ[پ→ي→ام]ه→س→ت→∂ و 

حساب[و مجازات آنها]با ماست. 
^ منكران رسالت!  بهانهجوي∂ها

                                                        
 .℮Ωرعد،آيات۳۸تا ^ ـ سوره ۱
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پ→→→ي→→→ام→→→ب→→→راك→→→رم�م→→→ردم را دع→→→وت ب→→→→ه ت→→→وح→→→ي→→→د م→→→∂ك→→→رد و م→→→→∂خ→→→واس→→→→ت ع→→→→ق→→اي→→→د و اخ→→→الق و 
^ نف→→س→ان→∂ خ→ود  اع→→م→→ال آن→→→ه→→ا را اص→→→الح ك→→ن→→د.آن→→→ه→→ا چ→→ون س→→خ→→ن→→ان آن ح→→ض→→→رت را ن→→اس→→ازگ→→ار ب→ا اه→→وا
^ گ→ون→اگ→ون، ن→ب→وẃت و رس→→الت آن ج→ناب را مورد تشكي− و ترديد  م→∂دي→دن→→د، ب→ا ب→→ه→ان→→هج→→وي→→∂ه→→ا
 ґآن→→ه→ا اي→ن ب→ود ك→ه م→∂گف→→تند: اين كه تو م∂گوي∂ من پيامآور ^ ق→رار م∂دادن→→د.از ج→مل→→ه ب→→ه→ان→→هه→→ا
^ از  ^ ب→ا داش→ت→ن تم→→ام خ→واصẃ ب→ش→ر م→→ب→→ع→→وث از ج→→ان→→ب خ→→ال→→ق ع→→ال→م ه→→س→ت→م،م→گ→ر م→م→ك→ن اس→ت بش→→ر
^ از جانب خود بفرستد، فرشته  ج→ان→ب خ→→دا م→→ب→ع→وث ب→ه رس→الت گ→ردد؟ اگ→ر خ→→دا ب→خ→واه→→د پ→→ي→ام→بر

و ملك∂ را م∂فرستد: 
...�؛۱  ґواق Ẃس Ẃاأل ∂ґف ∂ ґشẂمџي џو џعامￍالط ẀلẀأكџي ґول Ẁس ￍا الر џهذґوا ما لẀقال џو�

^ اس→→→→ت ك→→→→ه م→→→ث→→→→ل م→→→→ا غ→→→→ذا م→→→→∂خ→→→→ورد و در ب→→→→ازاره→→→→ا راه  گ→→→→ف→→→→→ت→→→→ن→→→→→د: اي→→→→→ن چ→→→→گ→→→→→ون→→→→ه پ→→→ي→→→→ام→→→ب→→→→ر »
م∂رود...». 
ب∂پايه بودن منطق منكران 

→لџ→→− ب→اش→د!  џارش→اد م→ردم، ب→اي→→د م ^ آن→→→ه→→ا م→→ع→→ت→→→ق→→د ب→→ودن→→د ك→→ه رس→→ول م→→ب→→ع→وث از ج→ان→→ب خ→→دا ب→را
ґ∂→→→ẃ ب→→→ش→→→ر ب→→→اي→→→د از ج→→→ن→→→س ب→→→ش→→ر ب→→اش→→→د چ→→ون او  اي→→→ن ح→→→رف، ن→→→→ادرس→→→ت ب→→→ودن→→→ش روش→→→ن اس→→→→ت؛زي→→→را م→→→رب
^ ه→ست→→م ب→→ا  ^ انس→→انه→→ا ب→اش→د و ب→گ→وي→د: ب→→ب→ي→ني→→د، م→ن ه→م مث→→ل ش→م→ا ب→ش→ر ه و ال→→گ→→و ب→را џس→→و Ẁم→→∂خ→→واه→→د ا
ẃ→→→ق→→∂ ه→→س→→ت→→م و از زش→→ت→→→∂ه→→→ا  →→ن و م→→→ت ẃت→→→م→→→اي→→→→الت گ→→→ون→→→اگ→→→ون از ش→→→ه→→→وت و غ→→ض→→→ب و در ع→→ي→→→ن ح→→ال م→→→ت→→دي
پ→→ره→→ي→→ز م→→∂ك→→ن→→م. ش→→م→→ا ه→→م م→→ث→→ل م→ن ب→اش→→ي→د ت→ا ب→ه س→→ع→ادت م→→ط→ل→وب ب→رس→ي→د.اگ→ر او مџ→→لџ→− ب→ود، م→ردم، 
ح→→ق داش→→→ت→→ن→→د اع→→ت→→راض ك→→ن→→→ن→→د ك→ه ت→و ذات→اҐ ب→ا م→ا ف→رق دار＾.ي→− م→وج→ود ف→اق→د ش→ه→وت و غ→→ض→ب چ→ه 
^ او باشد و لذا خدا  ت→ن→اس→ب ب→→ا م→وج→ود واج→د شه→→وت و غض→→ب دارد ت→→ا ال→گ→و و سرمشق عمل∂ برا

فرموده است: 
...�؛۲  Ґال Ẁج џر ẀناهẂل џع џجџل Ґكاџلџم ẀناهẂل џع џج Ẃوџل џو�

اگ→→ر ه→→م ب→→ن→→→ا ب→→ود م→→ا پ→→ي→→ام→→ب→→ر از ج→→ن→→س ف→رش→ت→ه و مل→→− ب→ف→رس→ت→ي→م، ب→از الزم ب→ود او را ب→ه ص→ورت 
^ انسانها باشد.  انسان با تمام خواصẃ انسان∂ بفرستيم تا سرمشق عمل∂ برا

                                                        
^ فرقان،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
^ انعام،آيه＾۹.  ـ سوره ۲
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نديدن و نشنيدن، دليل بر نبودن نيست 
خداوند متعال خطاب به رسول اكرم�م∂فرمايد: 
...�؛۱  ￍ∂џوح∂ إلẀي ẂمẀكẀلẂث ґم ẁر џشџا بџما أنￍإن ẂلẀق�

^ م→→ان→→ن→→→د ش→→م→→ا ه→→س→→ت→→→م[ف→رق م→→ن ب→→ا ش→م→ا اي→→ن اس→ت ك→ه] ب→→ه م→ن وح→∂  ب→→گ→→و م→→→ن ه→→→م ب→→ش→→ر »
م∂شود...». 

∂ قرار داده كه  ẃدر∑ خاص ^ ي→عن∂: خالق و آفريدگار من، در ساختمان وجود من، نيرو
^ آنها  ه و طبيعت را در∑ م∂كنم. با چشم و گوش ديگر ẃماد ^ ب→ا آن ن→ي→رو، ح→→ق→ايق عالم ماورا
^ بيناي∂ و شنواي∂  را م→∂ب→ي→ن→م و م→→∂شنوم؛ همانگونه كه آن خالق در ساختمان وجود شما نيرو
ق→→→رار داده ك→→→ه اج→→→س→→→ام را م→→→∂ب→→→ي→→ن→→ي→→د و ص→→→داه→→ا را م→→→∂ش→→ن→→→وي→→د، در ح→→ال→→∂ ك→→ه ج→→م→→→ادات و ن→→ب→→ات→→ات، ن→→→ه 
→→→→→→ر و ان→→→→→→→دي→→→→→→ش→→→→→→ي→→→→→→→دن  ẃت→→→→→→ف→→→→→→ك ^ ^ را م→→→→→→→→∂ب→→→→→→→ي→→→→→→→ن→→→→→→→ن→→→→→→د و ن→→→→→→ه ص→→→→→→داي→→→→→→→∂ را م→→→→→→→∂ش→→→→→→ن→→→→→→ون→→→→→→د.او ب→→→→→→ه ش→→→→→→م→→→→→→→ا ن→→→→→→ي→→→→→→رو →→→→→→→ز چ→→→→→→→ي
داده؛م→→∂ان→→ديش→→ي→د و ح→→ق→اي→ق ع→ل→م→∂ را در∑ م→∂كن→→ي→د در ح→ال→∂ ك→ه حيوانات آن نيرو را ندارند و 
ـ  ^ م→ادرزاد، اص→→الҐ نم→→∂ت→وان→د ن→ور را  ^ از ح→→→ق→→اي→→→ق ع→ل→م→∂ در∑ نم→→∂ك→→ن→ن→د.آدم ك→ور و ن→→ابي→→ن→ا چ→→ي→→ز
ـ در∑ كند و بفهمديعن∂ چه؟مگر به تقليد از بينايان  ك→ه ي→− م→وج→ود روش→ن و روش→نگر است 
^ґ ك→→→رґ م→→→→ادرزاد اص→→→→الҐ ن→→→م→→→→∂ت→→→وان→→→ن→→→→د در∑ ك→→→ن→→→→ن→→→د ك→→→ه ص→→→→وت و ص→→→→دا ي→→→ع→→→ن→→→∂  ^ ب→→→→گ→→→وي→→→د.آدمه→→→ا چ→→→→ي→→→→ز
^ درẃا∑ ن→→ور و ص→→دا را ن→→→دارن→→د؛ول→→∂ ب→→ه ح→→ك→→م ع→→ق→→لґ خ→→ود، ن→→م→→→∂ت→→وان→→ن→د وج→ود  چ→→ه؟چ→→ون آن ن→→ي→→رو
ن→→ور و ص→→→دا را ب→→ه دل→ي→ل اي→ن ك→ه نم→→∂ب→ين→→ن→د و نم→→∂ش→ن→ون→د ان→ك→ار ك→نن→→د زي→را ع→اقل→→ن→د و م→→∂ف→ه→م→ن→د اگ→ر 
آن→→ه→ا نم→→∂ب→ي→نن→→د و نم→→∂ش→ن→ون→د ص→→ده→ا و ه→زارها بيننده و شنونده هستند كه م∂بينند و م∂شنوند.ما 
ه را ن→→→→م→→→→→∂ب→→→→ي→→→→→ن→→→→ي→→→→م و  ẃف→→→→وق م→→→→اد ^ ه را ن→→→→→داري→→→→م و چ→→→→ه→→→→رهه→→→→ا ẃم→→→→→اد ^ ^ در∑ ع→→→→→ال→→→→→م م→→→→→اورا ه→→→→→م ك→→→→→ه ن→→→→→ي→→→→→رو
ه را نم→→∂ش→ن→وي→→م، ب→→ه ح→ك→م ع→ق→ل خ→ود نم→→∂ت→وان→→ي→م ب→→ه دل→ي→ل اي→ن ك→ه نم→→∂ب→ي→ن→ي→م و  ẃف→→وق م→اد ^ ص→→داه→→ا

نم∂شنويم، اصالҐ وجود آنها را انكار كنيم و مانند يزيد پليد بگوييم: 
ل)؛  џزџن ẁ∂ Ẃح џال و џو џجاء ẁ−џلџال مџف)

«نه ملك∂ [از آسمان] آمده و نه وحي∂ نازل شده است». 
^ نيست.  ه و طبيعت، در جهان هست∂ چيز ẃو جز همين عالم ماد

                                                        
 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ فرد＾  غير قابل انكار بودن تفاوتها
ا يك∂  ẃچقدر با هم متفاوتيم!همه چشم داريم ام ^ ^ ظاهر خ→→ود ما انسانها در همين قوا
 ^ دورب→→→→ي→→→→ن اس→→→→ت و م→→→→م→→→ك→→→ن اس→→→ت از ه→→→زار ق→→→دم→→→∂، اش→→→خ→→→اص را ت→→→ش→→→خ→→→ي→→→ص داده و ب→→→ش→→→ن→→→اس→→→د.دي→→→گ→→→ر
ن→→زدي→→−ب→→ي→→ن اس→→ت و م→→م→→ك→→ن اس→→ت ب→→ي→→ست قدم∂ خود را هم تشخيص ندهد.گوشها در شنيدن 
^ ي− كيلومتر＾،صدا را به  ^ است و ممكن است از فاصله ^ سمعش، قو ه ẃمختلفند؛يك∂ قو

^ هم نشود!  ^ از چند متر طور متعارف بشنود،ديگر
^ چ→→→→→→ق→→→→→در از ان→→→→→→س→→→→→انه→→→→→ا، ق→→→→→و＾ت→→→→→رن→→→→→د.م→→→→→اه→→→→→∂  ^ ظ→→→→→اه→→→→→→ر  ب→→→→→→رخ→→→→→→∂ از ح→→→→→→ي→→→→→→وان→→→→→→ات در ه→→→→→م→→→→→ي→→→→→ن ق→→→→→وا
ـ م→→∂ش→ن→ود و در آب م→∂ل→غ→زد.از اه→→ل  ـ ك→ه ان→→س→ان از ش→ني→→دن→ش ع→→اج→ز اس→ت  ض→→ع→→ي→→فت→ري→ن ص→دا را 
^ زم→ي→ن،  →د در آسم→→ان ك→ه پ→رواز م→→∂كن→→د،ت→ش→خ→ي→ص م→→∂ده→د در ك→دام ن→قط→→ه Ẁده→→ Ẁن→→ق→→ل ش→→ده: ه ẃف→→ن
 ^ →→هاش ق→و ẃزي→→ر آن آب ه→→س→→ت!آن گ→→ون→→ه ك→→ه م→→ا در م→→→ي→→ان ش→→ي→→ش→→→ه م→→∂ب→→ي→ن→ي→م.۱م→ورچ→ه آن چن→→ان ش→ام
^ از آن→→ه→ا دور  ^ ش→→ي→→ري→→→ن→→∂ در ج→→→اي→→∂ ب→ي→فت→→د، ف→وراҐ در∑ م→→∂ك→→ن→د و ب→ع→د دست→→ها ها ẃاس→→ت ك→→→ه اگ→→ر ذر
→→ا ب→ع→ض→∂ از ح→ي→وان→→ات  ẃج→→م→→ع م→→→∂ش→→ون→→د.ان→→س→→ان وق→وع زل→زل→ه را پ→ي→ش از وق→→ت، در∑ نم→→∂ك→→ن→د؛ ام آن 
م→→ث→→ل اس→→ب و گ→→وس→→ف→→ن→→د ق→→ب→→→الҐ در∑ ك→→رده و از زي→→ر س→→ق→→→ف ف→→رار م→→→∂ك→→ن→→→ن→→د!ان→→س→→→ان ت→→وف→→ان در دري→→ا را 
پ→ي→ش از پي→→داي→ش آن ن→م∂فهمد،ول∂ برخ∂ از پرندگان درياي∂ قبل از وقوع، احساس نموده، به 

خشك∂ م∂روند! 
^ẃ حيوانات!  ادرا∑ قو

ين طوس∂(رضوان اهللا عليه) كه عالوه  ẃـ خواجه نصيرالد →أن اس→→الم∂  ẃاز دان→شم→→ن→د ع→→ظ→ي→مال→ش
 ^ ـ در اث→ن→ا ب→→ر س→→اي→→ر ع→→ل→→وم و ف→→ن→→ون در ع→→ل→→م ن→→ج→→وم و س→→→ت→→ارهش→→ن→→اس→→∂ ن→→ي→→ز م→→ه→ارت ك→ام→ل داشت→→ه اس→ت 
ي→ك→∂ از س→ف→ره→→ا، ن→زدي→− ش→→ب ب→→ه بي→→اب→→ان∂ رسيد.آسياب∂ را ديد؛آنجا رفت و مهمان آسيابان شد. 
^ پ→→→→→ش→→→→→→تب→→→→→امґ آس→→→→ي→→→→→اب  م→→→→→وق→→→→→ع خ→→→→→واب، چ→→→→→ون ه→→→→→وا گ→→→→→رم و ت→→→→→→اب→→→→→س→→→→→ت→→→→→→ان→→→→→∂ ب→→→→→ود؛خ→→→→→واج→→→→→ه م→→→→→اي→→→→→ل ش→→→→→→د ب→→→→→اال
ب→→خ→→واب→→د.آس→→→ي→→اب→→ان گ→→→ف→→ت:ب→→→ه→→ت→ر اس→ت ش→→م→ا داخ→ل آس→→ي→اب ب→خ→واب→→ي→د،اح→تم→→ال اي→ن ه→س→ت ام→ش→ب ه→→وا 
^ به اطراف آسمان كرد  ^ بود، نظر ẃب→اران→∂ ش→ود.خ→واج→→ه ك→→ه خ→ود، آگ→اه از ع→→الي→م انقالبات جو

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد℮۱،صفحه＾⅛۱۱.  ۱
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^ از انق→→الب ه→وا ب→→ه ن→ظ→رش ن→ي→ام→د و گ→→ف→ت:ن→→ه،ه→وا  و اوض→→اع ك→→واك→→ب را از ن→→ظ→→ر گ→→ذران→→ي→→→د و ن→→→ش→→ان→→→ها
^ پشتبام م∂خوابم.  خوب است و من باال

آس→ي→اب→ان گ→→ف→ت: اگ→ر ن→يمهشب بياي∂ و در بزن∂، من در را باز نم∂كنم.خواجه كه مطمئن 
بود گفت: باز نكن.رفت پشتبام و زير آسمان خوابيد. 

^ توأم با باد شديد باريدن گرفت!خواجه از خواب  نيمهشب، هوا منقلب شد و باران تند
برخاست و رختخواب خود را بر دوش گرفت و پايين آمد و با خواهش زياد، آسيابان در را باز 

^ امشب هوا باران∂ خواهد شد؟!  ب پرسيد: تو از كجا فهميد ẃكرد و خواجه با كمال تعج
گ→→ف→→ت:م→→ن س→→گ→∂ دارم، ه→ر ش→ب ك→ه ب→اران→→∂ ب→اش→د، اي→ن س→گ ب→ي→رون نم→→∂خ→واب→د! ام→→ش→ب از 

اوẃل شب ديدم آمده وسط آسياب خوابيده؛فهميدم امشب باران∂ خواهد شد.۱ 
شتابزده قضاوت نكنيم! 

ح→→→→ال،وق→→→→ت→→→→∂ ح→→→→ق→→→→ي→→→→ق→→→→ت چ→→→→ن→→→→ي→→→→ن اس→→→ت ك→→→ه ب→→→رخ→→→∂ از ح→→→ي→→→وان→→→ات در ب→→→رخ→→→∂ از ادراك→→→ات از م→→→ا 
^ مراتب بسيار متفاوت هستيم،يك∂ به  ان→→س→انه→ا، ق→→و＾ت→رن→د و م→→ا ان→→سانها نيز در ادراكاتمان دارا
ق→→ول م→→ع→→روف از ف→→ه→→م→→→ي→→دن ح→→س→→→اب دو دوت→→ا چ→→ه→→ارت→→→ا ع→→اج→ز اس→ت و آن ي→ك→∂، ات→م را م→→∂ش→ك→اف→→د و 
ك→رات و كه→→ك→ش→انه→→ا را ج→والن→گ→ه ف→ك→ر و ع→ل→م خ→ود م→→∂س→ازد!ح→ال آي→→ا ب→→ا اي→→ن ع→م→ق و گ→→س→ت→ردگ→∂ 
ك→ه ع→ال→م ه→س→ت→∂ دارد، اي→ن ع→اق→→الن→→ه اس→ت ك→ه ان→→س→ان ب→پن→→دارد ت→م→ام ح→→ق→اي→ق ع→ال→→م،م→ن→حصر به همين 
^ و ع→قل→→∂ ب→ش→ر،ح→ق→ي→قت→→∂  ه و م→→درك→ات ف→ك→ر ẃه اس→→→ت و در خ→→ارج از ع→→ال→→→م م→→اد ẃم→→درك→→ات ع→→ال→→م م→→اد
^ ادراك∂اش  ^ در∑ عقالن∂ بشر نيز مانند ساير قوا و نيروها وجود ندارد!در صورت∂ كه نيرو
^ خ→ارج از ح→→دود ادراك→ات→ش نف→→∂ و  از ب→→ي→→→ن→→اي→→∂ و ش→→ن→→واي→→∂ و...م→→ح→→دود اس→→ت و ن→→م→→∂ت→وان→د درب→اره

ئيس ابوعل∂ سينا:  ẃشيخالر ^ اثبات∂ بنمايد.به گفته
 ẀهẂن џع џ∑ Ẃد Ẁذџي Ẃمџما ل ґكانẂم ґاال ґ↨џعẂقẀب ∂ґف Ẁه Ẃر џذџف ґبґرائ→џغ Ẃال џن ґم џ−џع→ Ẃم→ џس џع џرџم→ا ق→ل→Ẁك)

)؛  ґهان ẂرẀبẂال Ẁمґقائ
^ تو دشوار و سنگين  ^ و باور كردن آن برا «ه→→ر س→خ→ن غريب و عجيب∂ كه شنيد

                                                        
 .۲Ｑ＾شيخ انصار＾(رضوان اهللا عليه)،صفحه ^ ـ مكاسب محرمه ۱
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آم→→د، م→→گ→→و چ→→ون م→→→ن ب→→اورم ن→→م→→→∂ش→→ود پ→→س ح→→رف ن→→ادرس→تґ ب→→∂اس→اس→∂ اس→ت! ب→لك→→ه 
بگو ممكن است درست باشد و من دركم ناقص است و از فهم آن ناتوانم». 

كشفґ تدريج∂ اسرار عالم  
ت→→ش ب→ه ف→رزن→د  ẃاي→→ن ح→→ق→→ي→→ق→→ت را از م→→والي→→م→→ان ام→→ي→→رال→→م→→ؤم→→ن→→ي→→ن�ن→→ي→→ز ب→→ش→→ن→→وي→→م ك→→ه ض→م→ن وص→ي

بزرگوارش امام حسن مجتب∂�فرموده است: 
→لẄ∂→џ مџ→ا  џع ￍال ґإ ￍر ґق→џت→ Ẃس→џت ґل ẂنẀك→џت Ẃم→џا ل→→џي→→Ẃن ال→→د ￍأن... Ẃم→→џل→→ Ẃاع џو ∂→→ґت→→→ￍي→→ ґص џو ￍ∂→→џن→→Ẁا ب→→ џي Ẃم→→ ￍه→→џف→→џت→→џف)
مￍا ال  ґم џاء џا شџم џو ґادџعџمẂال ∂ґف ґاء џز џجẂال џو ґالءґتẂب ґ Ẃاال џو ґاءџمẂعￍال→ن џن→ ґم ґه→Ẃي џل→ џع Ẁا اهللا→ џه→џل→ џع→ џج
 џ−ￍن ґإ→→џف џ−→→ґت→→џال→→џه→ џج Ẅ∂→џل→ џع Ẁه→Ẃل→ ґم→→ Ẃاح→џف џ−ґل џذ Ẃن→ ґم ẁء Ẃ∂→ џش џ−→Ẃي→џل→→ џع џل→→џك→→ Ẃأش Ẃن ґإ→→џف Ẁم→→џل→→ Ẃع→→џن
 џو ґرẂم Ẃاأل џن→ ґم Ẁل→ џه Ẃج→џا ت→џم џر→џث→Ẃا أك→џم џو џت→Ẃم→ґẃل→ Ẁع ￍمẀث Ґال ґاه џج ґه→ґب џت→Ẃن Ẁك џتẂق→ґل→ Ẁا خ→џم џل ￍأو
 ^ ґذￍالґب Ẃم ґصџتẂاعџف џ−ґل џذ џدẂعџب Ẁه Ẁر ґصẂبẀت ￍمẀث џ∑Ẁر џصџب ґيهґف ل ґض→џي џو џ−Ẁأي џر ґيه ґف Ẁر→ￍي→ џح→џت→ џي
 Ẁه→→Ẃن→→ ґم џو џ−→→Ẁت→→џب→→ Ẃغ џر ґه→→Ẃي→→џل ґإ џو џ∑ Ẁد→→ب→→ џع→→џت Ẁه→→→џل Ẃن→→→Ẁك→→→џي→→→Ẃل→→→џف џ∑اￍو→→→ џس џو џ−→→→џق џز џر џو џ−→→→џق→→→џل→→→ џخ

)؛۱  џ−Ẁتџقџف џش
«ف→→→→رزن→→→→دم! وص→→→→يẃ→→→→ت→→→→→م را خ→→→→وب ب→→→→ف→→→→ه→→→→→م و ب→→→→دان[ال→→→→ب→→→→تẃ→→→→→ه وق→→→→ت→→→→∂ دو ام→→→→ام م→→→→ع→→→→ص→→→وم ب→→→→ا ه→→→م 
 ^ ^ دارن→د، م→ع→ل→وم اس→ت ك→→ه ت→عليم و دستورالعمل∂ است كه برا ^ م→وع→ظ→ها گ→ف→ت→گ→و
رات→→→∂ ك→→→ه خ→→→دا آن را ق→→→رار داده،  ẃع→→→→م→→→→وم م→→→→ردم م→→→→→∂ده→→→→ن→→→→د] ك→→→→ه دن→→→ي→→→→ا ب→→→ر اس→→→اس م→→→ق→→→ر
اس→ت→وار گ→ش→ت→ه اس→ت.از ن→قم→→ته→ا و ب→→اله→→ا و ك→→ي→ف→ر و پ→اداش در م→ع→اد و ج→ري→ان→ات∂ كه 
^ از وقايع و  →→ق ي→اب→→د و م→→ا س→رẃ آن را نم→→∂دان→يم.پس، هرگاه چيز ẃاو خ→واس→ت→ه ك→ه ت→ح→ق
ح→وادث ع→ال→م ب→→ر ت→و دش→وار آم→د و پ→∂ ب→→ه راز و رم→ز آن ن→برد＾[پيش خود نگو اين 
خ→الف ح→ك→م→ت و م→ص→ل→ح→ت اس→ت ب→→ل→ك→ه]آن را ب→ه ح→س→اب جه→→الت و ن→ادان→∂ خ→ودت 
ل آف→→ري→→ن→→ش→→ت  ẃب→→→گ→→ذار[و ب→→گ→→و: م→→ن ن→→م→→→∂دان→→م و رم→→→ز آن را ن→→م→→→∂ف→→→ه→→م→→م]زي→→را ت→→و در او
^ و ب→→→ع→→→ده→→→→ا آم→→→وزش دي→→دها＾[و چ→→ي→→زه→→اي→→→∂ ي→→ادت دادهان→→د]و چ→→ه ب→→س→→ي→→→ار  ن→→→ادان ب→→→ود
^ همان  ^ و ب→ع→د آگ→اه م→→∂ش→و اس→ت م→ط→ال→ب→∂ ك→ه ت→و اك→ن→ون ن→سب→→ت ب→ه آن→ه→ا ج→ه→ل دار

                                                        
^ فيض،نامه＾۳۱،قسمت ششم.  ـ نهجالبالغه ۱
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گ→→→→ون→→→→ه ك→→→→ه ح→→→→ق→→→→اي→→→→ق→→→→→∂ ب→→→→→ر ت→→→→و در گ→→→→ذش→→→→ت→→→→ه م→→→→→ج→→→→ه→→→→ول ب→→→→وده و اك→→→→ن→→→→ون م→→→→→ع→→→→ل→→→→وم→→→ت ش→→→ده 
اس→ت.ه→م→چ→ني→→ن م→ط→ال→ب→∂ ام→روز ب→→ر ت→و م→ج→ه→ول اس→ت و مم→→ك→ن اس→ت ف→ردا ب→ر ت→→و يا بر 
^ عليم و حكيم∂ كه  ن→وع بشر معلوم گردد.پس محكم بچسب به دامن همان نيرو
^ و  ^ґ ظاهر ^ نظم و حساب و عدالت ساخته و به جهازاتґ قوا اي→نچ→ن→ي→ن تو را رو
^ ع→→→ال→→→م اس→→ت و  ^ ت→→و ه→→م→→ان س→→→ازن→→ده →→→→زت ك→→→رده اس→→→ت و ب→→دان س→→ازن→→ده ẃب→→→اط→→→ن→→→∂ م→→→ج→→→ه
^ ح→→→ك→→→م→→→→ت و ع→→→دالت ن→→ك→→رده و ن→→خ→→واه→→د ك→→رد.ت→→ن→→ه→→ا م→→→ط→→ي→→ع ف→→رم→→ان  ^ ج→→→ز از رو ك→→→ار

اوباش و اميدت به او باشد و تنها از او بترس». 
تفاوت اساس∂ پيامبران با دانشمندان 

^ و پ→ي→ام→ب→ران  →→ر اي→→ن اس→→→ت ك→→ه: ي→→→− ف→→رق اس→→اس→→∂ ب→ي→ن دان→ش→من→→دان بش→→ر ẃش→→اي→→→ان ت→→ذك ^ ن→→ك→→ت→→→ه
ر  ẃو تفك ẃكش→→ف ح→قايق علم∂ راه∂ جز حس ^ ال→ه→∂� اي→ن اس→ت ك→ه دان→شم→→ن→دان ب→ش→ر＾، ب→را
و آزم→→اي→ش ندارند و طبيع∂ است كه در اين راه به اشتباهات فراوان بر م∂خورند و روشنترين 
→→→ا پ→→→ي→→ام→→ب→→ران  ẃش→→→اه→→→→د ب→→→ر اش→→→→ت→→→ب→→→اه→→→ات→→→→ش→→→ان،اخ→→→ت→→→→الف→→→ات→→→∂ اس→→→ت ك→→ه در آرا و ن→→ظ→→رات ع→→ل→→م→→∂ خ→→ود دارن→→→د ام
→ر و ان→→ديش→→ي→دن ني→→س→ت؛ب→ل→ك→ه ك→ارشان شهود و مشاهده است.يعن∂ با  ẃال→ه→∂� اب→زار ك→ارش→ان ت→ف→ك
^ ع→ال→م  ^ ك→ه وح→∂ ن→ام→ي→ده م→→∂ش→ود و دي→→گ→ران آن را ن→دارن→د؛ ح→→ق→اي→ق م→اورا چ→ش→م و گ→وش دي→→گ→ر
ه را م→→∂بينند و م∂شنوند؛آن چشم و گوش∂ كه از طرف خالق هست∂ مصونيẃت داده شده و  ẃم→اد

خالقشان تصديق كرده كه جز حق نم∂بينند و جز حق نم∂شنوند. 
�؛۱   Ẅ^ أ џما ر ẀؤادẀفẂال џب џذџما ك � Ẅ∂ џحẂما أو ґه ґدẂب џع Ẅ∂џإل Ẅ∂ џحẂأوџف�

«خ→دا آن→چ→ه را ك→→ه وح→∂ ك→ردن→→∂ ب→ود، به بندهاش وح∂ نمود.قلب او در آنچه ديد 
هرگز خالف واقع نديد». 

�؛   Ẅ∂џغџما ط џو Ẁر џصџبẂال џما زاغ�
«چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان ننمود». 

�؛۲   Ẅ^ џرẂبẀكẂال ґهґẃ ب џر ґآيات Ẃن ґم Ẅ^ أ џر Ẃدџقџل�
                                                        

^ نجم،آيات۱Ωو۱۱.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۱۷و۱۸.  ۲
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^ بزرگ پروردگارش را ديد و مشاهده كرد».  ^ از آيات و نشانهها «او پارها
�؛۱   Ẅ^ џر џما ي Ẅ∂џلџع Ẁهџون ẀمارẀتџأ ف�

مجادله م∂كنيد»؟  ^ آنچه ديده ممارات� و  «آيا با او درباره
و ل→→ذا ان→→ب→→ي→→ا�چ→ون ك→ارش→ان م→ش→اه→→ده اس→→ت و دي→دن، هي→→چگ→اه اخت→→الف نظ→→ر ب→→ا يك→→دي→گ→ر 

ندارند! 
سير كمال∂ اديان اله∂ 

^ قبول  لشان برا ẃاو ^ ^ مورد بحثمان كه مشركان، بهانه ح→ال بر م∂گرديم به توضيح آيه
ن→→ك→→ردن گ→→→ف→→ت→→ار پ→→→ي→→ام→→ب→→راك→→رم�اي→→ن ب→→ود ك→→ه م→→→∂گ→→→ف→→ت→→ن→→د:ت→و از ج→ن→س ب→ش→ر ه→س→ت→∂ و بش→→ر م→م→ك→ن 

نيست از جانب خدا مبعوث به رسالت گردد. 
^ متعال در جوابشان فرموده است:  خدا

�؛  Ґ↨ￍي ґẃر Ẁذ џو Ґواجا Ẃأز ẂمẀهџنا لẂل џع џج џو џ−ґلẂبџق Ẃن ґم Ґال Ẁس Ẁنا رẂل џس Ẃأر Ẃدџقџل џو�
^ آنها همسران و فرزندان∂ قرار دادهايم».  «ما پيش از تو رسوالن∂ فرستاده و برا

^ از ه→→→→م→→→س→→→ر و  پ→→→→ي→→→→ام→→→→ب→→→→ران پ→→→→ي→→→ش از ت→→→و ه→→→م از ج→→→ن→→→→س ب→→→ش→→→ر ب→→→وده و م→→→ل→→→ت→→→زم ب→→→ه ت→→→→م→→→ام ل→→→وازم ب→→→ش→→→ر
 ẃف→→→رزن→→→ددار ش→→→→دن ب→→→ودهان→→→د.پ→→→س، رس→→→→الت از ج→→→ان→→→→ب خ→→→دا داش→→→ت→→→→ن،م→→→ن→→→اف→→→→ات ب→→→ا ب→→→→ش→→→ر ب→→→ودن و خ→→→→واص

^ داشتن ندارد.  بشر
م→→→ش→→ان اي→→ن ب→→ود ك→→ه م→→→∂گ→→ف→→ت→→→ن→→د، ت→→و اگ→→ر م→→ب→→ع→→→وث از ج→→ان→ب خ→دا ه→ست→→∂، ب→اي→د  ẃدو ^ →→ا ب→→→ه→→ان→→→ه ẃام
بتوان∂ هر كار خارقالعاده كه از تو م∂خواهيم انجام بده∂!خدا در جوابشان فرموده است: 

�؛  ґاهللا ґن Ẃإذґب ẃإال ＃↨џآيґب џ∂ґأتџي Ẃول＃ أن Ẁس џرґل џما كان џو�
ت→→→→ش  ẃك→→→ه ن→→→ش→→→ان ن→→→ب→→→و ^ «ه→→→→→ي→→→→چ رس→→→→ول→→→→∂ ن→→→→م→→→→∂ت→→→→وان→→→→د آي→→→→ت→→→→→∂[ي→→→→ع→→→→ن→→→→→∂ ك→→→→ار خ→→→→ارقال→→→→ع→→→ادها

باشد]انجام بدهد؛مگر به اذن خدا»! 
تش ثابت شود ول∂  ẃنبو ^ عا ẃه ه→ر رس→ول→∂ ب→ايد با معجزه و آيت∂ همراه باشد تا صدق اد→→ẃ ال→ب→ت
چ→→→ن→→→ي→→→ن ن→→→ي→→→س→→ت ك→→ه آن م→→ع→→ج→→زه و آي→→ت، ب→→ه خ→→واس→→→ت رس→→ول ي→→→ا ب→→س→→→ت→→ه ب→→→ه خ→→واس→→→ت م→→ردم ب→→اش→→د ب→→ل→→→ك→→ه 

                                                        
ـ همان،آيه＾۱۲.  ۱

� ممارات: سخن با زورگوي∂. 
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ẃه اذن خدا هم اذن لفظ∂ نيست كه مثالҐ بگويد:  م→ن→ح→ص→راҐ بسته به اذن و صالحديد خداست!البت
 ^ ب→→→→ه ت→→→→و اذن دادم ب→→→رو ف→→→→الن ك→→→→ار را ان→→→ج→→→ام ب→→→ده، ب→→→ل→→→→ك→→→ه م→→→راد «اذن ت→→→ك→→→وي→→→→ن→→→∂» اس→→→ت ك→→→ه خ→→→→دا ن→→→ي→→→رو
^ ب→→→→→→→→→ه اراده و خ→→→→→→→→→واس→→→→→→→→→ت رس→→→→→→→→→ول م→→→→→→→→→∂ده→→→→→→→→د ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ث→→→→→→→→→الҐ ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ح→→→→→→→→ض اي→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ض→→→→→→→→رت  اث→→→→→→→→→رگ→→→→→→→→→ذار
^ اذن خ→→دا، ع→→ص→ا تب→→دي→ل ب→ه اژده→ا ش→ود.دري→ا ش→ك→اف→ت→ه ش→ود و  م→→وس→→∂�اراده ك→→ن→→د، در م→→ح→→دوده

ل به گلستان شود.  ẃابراهيم خليل�مبد ^ ^ برا ه و راه گردد يا آتش نمرود ẃتبديل به جاد
تغيير شريعت چگونه توجيه م∂شود؟ 

م→→ش→→ان اي→→ن ب→→ود ك→→ه م→→∂گ→→ف→→ت→→ن→→د: تو م∂گوي∂ من پيامآور خدا هستم؛آيا مگر  ẃس→→و ^ →→ا ب→→ه→→ان→→ه ẃام
^ پيشين نسخ شده  پ→→يامبران پيش از تو نيز، پيامآوران خدا نبودند؟ پس چرا م∂گوي∂ اديان انبيا
اس→→ت و ام→→روز ت→→ن→→ه→→ا ق→→رآن اس→→ت ك→→ه سنديẃت آسمان∂ دارد و بايد حاكم بر زندگ∂ بشر باشد؟مگر 

قانون خدا هم تغييرپذير است؟در جواب اين شبهه فرموده است: 
�؛  ẁتاب ґل＃ ك џأج ґẃلẀكґل�

^ هر زمان∂ كتاب∂ هست».  «برا
ـ را خوب م∂شناسد و م∂داند كه  ـ انسان  ح→ض→رت خ→ال→→ق ع→ادل ح→ك→ي→م، م→خلوق خودش 
^ او خ→واه→→د ب→ود. ت→→ا زم→→ان  در ه→→ر زم→→→ان→→∂ چ→→ه ن→→ي→ازه→اي→∂ دارد و چ→ه ق→→ان→ون→∂ در آن زم→→ان،راف→ع ن→ي→ازه→→ا
→ن→∂ ب→اي→→د ق→ان→ون زن→دگ→→∂اش در ح→ال تب→→ديل و تغيير باشد تا وقت∂ كه به حدẃ رشد و بلوغ عقل∂  ẃم→ع→ي
رس→→ي→→د آنگ→→ون→→ه ك→→ه م→→→∂ت→→وان→→→د ي→→− ق→→ان→→ون ج→→ام→→ع ك→→ام→→ل از خ→→ال→→ق→→ش ب→→گ→ي→رد و ت→ا آخ→ري→ن روز ع→م→ر 
دن→→→→→ي→→→→→و＾اش ب→→→→→ا آن زن→→→→→دگ→→→→→∂ ك→→→→→ن→→→→→→د و ن→→→→→ي→→→→از ب→→→→ه ت→→→→→ب→→→→دي→→→→ل و ت→→→→→غ→→→→ي→→→→ي→→→→ر ق→→→→ان→→→→ون پ→→→→ي→→→→دا ن→→→→ك→→→→ن→→→→د.ت→→→→ش→→→→→خ→→→→ي→→→→ص اي→→→→ن 

حقيقت،تنها مربوط به خالق انسان است و بس! 
^ را در پ→→→ذي→→→رش ادي→→→ان  ^ ب→→→ش→→→ر  و ل→→→→ذا از ب→→→→→اب ت→→→→ق→→→→ري→→→→→ب ب→→→→ه اذه→→→→ان م→→→→∂ش→→→ود ت→→→ك→→→ام→→→ل ج→→→ام→→→ع→→→→ه
آس→→م→→ان→→∂ ت→→→ش→→ب→→ي→→ه ك→→رد ب→→ه ت→→ك→→ام→→→ل ي→→− ف→→رد ان→→س→→ان، در پ→→ذي→→رش م→→راح→→ل تع→→ل→ي→م و ت→رب→→ي→ت،زي→را ي→→− 
→→→∂ و ت→→→→ع→→→ال→→→∂  ẃام رو ب→→→ه ت→→→رق→→→→ẃم→→→→ات را ف→→→را م→→→∂گ→→→ي→→→رد و ب→→→ه م→→→→رور اي ẃك→→→→ود∑، در خ→→→→ردس→→→→ال→→→→∂ ال→→→→ف→→→ب→→→→ا و م→→→ق→→→د
^ عال∂تر پيدا  م→∂گ→ذارد و ه→ر چ→→ه س→ط→ح ف→ك→رش ب→اال م→∂رود، اح→ت→ي→اج ب→ه م→→علẃم ديگر و درسها
^ ت→رب→ي→ت→ش آغوش مادر است و غذايش شير و كارش گريه  ل→ي→ن م→رحل→→ه ẃم→∂ك→ن→د.اي→ن ك→ود∑ او
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اس→ت ت→ا ق→→دم ب→→ه ك→ودك→ست→→ان م∂گذارد. آنجا برنامه كاملتر م∂شود و قانون دوران شيرخوارگ∂ 
نسخ م∂گردد. 

در دب→→س→→→ت→→ان و دب→→ي→→رس→→ت→→ان ب→→از ق→→وان→→ي→→ن→→∂ وس→→ي→→→عت→→ر و ب→→رن→→ام→→→هه→→→اي→→∂ م→→ه→→→مت→ر و ع→ال→→∂ت→ر م→→∂گ→ي→رد و 
→→∂ از ف→→ن→ون  ẃف→→ن ґ∂→→ص→→ ẃت→→خ→→ص ^ ت→→ح→→ت ت→→رب→→ي→→ت اس→→ت→→ادان→→→∂ ك→→ام→→→لت→→ر واق→→ع م→→∂ش→→ود و س→→ران→→ج→→ام در رش→→ت→→→ه
^ عال∂ بيرون م∂آيد و  ẃحصيل∂ از دانشسرا ^ فارغالت ^ زن→دگ→∂ وارد ش→ده و ب→→ا گواه∂نامه اداره
џ→→→ل م→→→→∂ش→→→ود ط→→→ب→→→ي→→→ب.او دي→→→گ→→→ر ت→→→ا آخ→→→ر ع→→→م→→→رش ط→→→ب→→ي→→ب اس→→→ت و ه→→ي→→چ ك→→دام از ت→→ح→→وẃالت  →→→ث џاز ب→→→اب م
^ ن→→→→ي→→→→ز اب→→→→ت→→→→دا در دام→→→→ن پ→→→→در  ^ ب→→→→ش→→→→ر ش→→→→→ؤون زن→→→→→→دگ→→→→→→∂اش س→→→→→→ب→→→→→ب ت→→→→→غ→→→→ي→→→→ي→→→→ر رش→→→→ت→→→→ه ن→→→→م→→→→→∂گ→→→→ردد.ج→→→→ام→→→→ع→→→→→ه
ب→زرگ→وارش ح→ض→رت آدم اب→وال→→ب→ش→ر�ت→ح→ت ت→رب→ي→ت ق→رار گ→رف→ت و س→پس به كودكستان حضرت 
^ ع→→→→→ال→→→→→→∂  ^ وارد ش→→→→→→→د و س→→→→→ران→→→→→ج→→→→→ام از دان→→→→→ش→→→→→س→→→→→را ^ ب→→→→→→ع→→→→→→→د ن→→→→→→وح� و دب→→→→→→→س→→→→→→ت→→→→→→ان و دب→→→→→→ي→→→→→→رس→→→→→→ت→→→→→→ان ان→→→→→→→ب→→→→→→ي→→→→→→ا
→لґ→م ب→ه اس→→الم ن→اب  Ẃس→→Ẁح→→ص→→→ي→→ل→→∂ ق→→رآن ب→→ي→رون آم→د و ش→د م→→ẃ ^ ف→→ارغال→→ت →→د＾� ب→→ا گ→→واه→→→∂ن→→→ام→→→ه ẃم→→ح→→م
 ^ →د＾� و ت→ا آخ→ري→ن روز ع→م→رش م→تديẃن به دين اسالم است و احتياج به دين جديد ẃم→ح→م

نخواهد داشت. 
)؛۱  ґ↨џيامґقẂال ґومџي Ẅ∂لґا ẁرام џح ẀهẀرام џح џو ґ↨џيامґقẂال ґومџي Ẅ∂لґا ẁالل џد＃ حￍم џحẀم Ẁالل џح)

^ ت→ع→ل→ي→م و ت→رب→ي→ت در ك→ودكستان و دبستان و دبيرستان، هر  و هم→→ان گ→ون→ه ك→ه در ب→رن→ام→→هه→→ا
ـ در شرايع آسمان∂ نيز  ^ آن  ـ نه باطل كننده ^ س→→ابق بوده است  →ل ب→رن→ام→→ه ẃالح→→ق، م→ك→م ^ ب→رن→ام→ه
^ اب→→ط→→ال  →→خẂ ب→→ه م→→ع→→ن→→→ا Ẃس→→→џ ^ آن! ن →→ل ش→→→ري→→→ع→→ت س→→→اب→→ق ب→→وده، ن→→ه ب→→اط→→ل ك→→ن→→ن→→ده ẃه→→ر ش→→ري→→ع→→→ت الح→→ق، م→→ك→→م

ت است.  ẃمد ґ^ خبار از انقضا ґا ^ نيست!بلكه به معنا
^ ت→→→ش→→→خ→→→ي→→→→ص و  ت→→→→ورات و ان→→→ج→→→ي→→→ل در زم→→→→ان خ→→→ودش→→→ان ن→→→ور و ك→→→→ت→→→اب ه→→→داي→→→ت ب→→→ودهان→→→→د و رو
ت روش→→ن→گ→ر＾ش→→ان ب→ه پ→→اي→→ان رس→→ي→ده و ع→ال→م انس→→ان، نياز به  ẃص→→الح→دي→→د ح→ض→رت خ→ال→ق ح→ك→ي→م، م→د

^ پيدا كرده و قرآن مجيد نازل شده است.  ^ عال∂تر روشنگر
بلوغ عقل∂ بشر و ختم شريعت 

^ از ب→ل→وغ و رشد عقل∂  ẃه، ع→→ال→م انس→→ان ب→ه ح→→د→ẃپ→س از ن→زول ق→رآن و ت→ش→ري→→ع ش→ريع→→ت خت→→م→ي 
                                                        

ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾۲۹۹.  ۱
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^ ب→→ش→→ر را از رس→ي→ده ك→→ه دي→گ→ر ن→→ي→از ب→ه تشريعґ شريعت جديد ندارد بلكه در ميان امẃت اسالم∂ كسان∂ هستند  →→ه→→→∂، ه→→→م→→ان ش→→ري→→→ع→→ت خ→→ت→→م→→يẃ→→→ه را ت→→ب→→ي→→ي→→→ن م→→∂ك→→ن→→ن→→→د و ن→→ي→→→ازم→→ن→→د＾ه→→→ا ك→→ه از ط→→ري→→ق ال→→→ه→→ام ال
 ^ ل→→→ح→→→اظ م→→→ع→→→ارف و اح→→→→ك→→→ام دي→→→ن→→→∂ ت→→→أم→→→ي→→→ن م→→→→∂ن→→م→→→اي→→ن→→→د و آن→→→ه→→ا دوازده ام→→→ام م→→ع→→ص→→وم� از اوص→→ي→→ا
^ ه→→م→ي→ش→ه  ^ ارت→→ب→→اط ه→→داي→→ت ب→→ي→→ن خ→→→دا و ع→→→ال→→م ان→→→س→→ان ب→را ẃ→→ه رش→→ت→→→ه ال→→→ب→→ت پ→→ي→→ام→→ب→→ر خ→→ات→→م� ه→→س→→ت→→ن→→→د.
ب→رق→رار اس→ت و هي→→چگ→اه آن رشته، گسستن ندارد،منتها تا دوران معيẃن∂، از طريق نبوẃت و تشريع 
 ∂→→ẃه، از ط→→ري→→ق ام→→ام→→ت و ت→→ب→→ي→→ي→→ن ش→→ري→→ع→ت ت→ج→ل→→→ẃق م→→∂ي→→اب→→د و پ→→س از ش→→ري→→ع→→ت خ→→ت→→م→→ي→→ ẃش→→ري→→ع→→ت، ت→→ح→→ق

^ شريفه م∂فرمايد:  م∂كند و به عالم انسان نور م∂بخشد و لذا آيه
�؛  ẁتاب ґل＃ ك џأج ґẃلẀكґل�

^ هر زمان∂ كتاب∂ هست».  «برا
در واق→→→ع، دي→→→ن خ→→→دا در ع→→→ال→→→→م ان→→→س→→→ان ي→→ك→→→∂ ب→→ي→→ش ن→→ي→→س→→→ت و آن آي→→ي→→ن اس→→→الم و ت→→س→→ل→→ي→→م ش→→→دن 

انسان در مقابل فرمان خداست! 
...�؛۱  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

^ بشر در مسير تكامل،  م→ن→ت→ه→ا آن دي→ن واحد در هر زمان، بر حسب اختالف مراتب فكر
^ يك∂ از پيامبران  ب→ه ص→ورت ك→→ت→اب و ش→→ري→عت∂ خاصẃ متناسب با مقتضيات آن زمان، به وسيله

خدا� به بشر عرضه شده است؛ 
نẂهاجاҐ...�؛۲  ґم џو Ґ↨џع Ẃر ґش ẂمẀكẂن ґنا مẂل џع џج ＃ẃلẀكґل...�

^ روشن∂ قرار داديم...».  ^ هر كدام از شما، آيين و طريقه «...ما برا
^ آخ→ري→ن پ→ي→امبر،  ^ ن→زول آخ→ري→ن كت→→اب ب→→هوج→ود آم→ده و ق→رآن ك→ري→→م ب→ه وس→يل→→ه  ت→ا زم→ين→→ه

دمصطف∂�به عالم انسان اعطا شده است.  ẃحضرت محم
د اديان در قرآن  ẃراز تعد

د ادي→ان بر حسب اختالف مقتضيات زمان، اشاره  ẃدر م→→ق→ام بي→→ان راز ت→ع→د Ґبع→→د ت→ق→ري→ب→ا ^ آي→→ه
^ خدا كرده، م∂فرمايد:  به مشيẃت حكيمانه

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱

^ مائده،آيه＾℮۸.  ـ سوره ۲
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�؛  ґتاب ґكẂال مẀا Ẁه џدẂن ґع џو ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂمџي�
«خ→→داون→→د ح→→ك→→ي→→م اس→→ت ك→→ه ه→→ر چ→→→ه را ب→→خ→→واه→→د م→→ح→→و م→→→∂ك→→ن→→د و ه→→→ر چ→→ه را ب→→خ→→واه→→د 
ت→→→ث→→→→ب→→→ي→→→ت م→→→→∂ك→→→ن→→→د و ب→→→→اق→→→→∂ ن→→→گ→→→ه م→→→→∂دارد و [در ع→→→ي→→→ن ح→→→ال] امẃ ال→→→ك→→→→ت→→→اب [ك→→→→ه اص→→→→ل و 

^ كلẃ كتابهاست] در نزد خداست».  ريشه
ت→→ن→→ه→→ا او م→→→∂دان→→د ك→→ه ك→→ت→→→اب اص→→ل→→∂ ه→→داي→→ت ب→ش→ر در ه→ر زم→ان→∂ ب→ه ص→ورت چ→→ه ك→→ت→اب→∂ و چ→ه 
ش→→ري→→ع→→ت→→∂ ب→→اي→→د ب→→ه ب→→ش→→ر ع→رض→ه گ→ردد و اي→→ن ج→ري→→ان م→ن→ح→ص→ر ب→ه ادي→ان ني→→س→ت بل→→ك→ه ت→م→ام ح→وادث و 
 ẃدو م→→رح→→ل→→→ه و دو م→→رت→→ب→→ه اس→→ت.م→→رت→→ب→→ه＾«ل→→وح م→→ح→→ف→→وظ و ام ^ ^ «محو و اثبات» كه تغييرپذير است. وق→→→اي→→→ع ع→→→ال→→→م در ع→→الџ→→→م ع→→ل→→مґ خ→→→دا دارا الكتاب» كه ثابت و تغييرناپذير است و مرتبه
ر ش→ده اس→→ت ك→ه ف→→الن آدم، ش→→ص→ت س→→ال در دن→ي→ا ع→م→ر داش→→ت→ه ب→اش→د ول→∂  ẃاز ب→→اب م→→ث→→ل، م→→→ق→→د
^ رح→م كرد يا صدقه داد،تا شصت سال بماند و اگر قطع رحم كرد و  ش→رط ش→ده ك→ه اگ→ر صل→→ه
^ آن س→∂ س→ال اث→→ب→ات ش→ود و ب→ه ه→ر ح→ال خ→→دا  ي→→ا ص→→دق→→ه ن→داد، آن ش→ص→ت س→→ال م→ح→و گ→ردد و ج→→ا
→ق خ→→واه→→د ي→افت؛شصت يا س∂ سال عمر خواهد  ẃم→∂دان→د ك→ه ك→→دام ي→→− از اي→ن دو ص→→ورت ت→ح→ق
ك→رد؟از اي→ن ج→ري→ان تعبير به «بداء» هم م∂شود.بداء يعن∂ ظهور بعدالخفاء.مطلب∂ كه پنهان بود 
 ^ ẃ→→ه ب→داء درب→اره و ظ→→اه→→ر ش→→د.ب→→→ي→→م→→ار م→→ش→→رف ب→→ه م→→رگ→→∂، س→→→ال→→م ش→→→د ي→→ا آدم س→→ال→→م→∂ ن→اگه→→ان م→رد!ال→ب→ت
خ→→ف→اء اس→ت! ب→ه خ→اط→ر رع→اي→→ت م→ص→ل→ح→ت→∂ مط→→ل→ب→∂ را از بن→→دگ→→ان نه→→ان  ґاال џد→→ Ẃع→→џ ظ→→→ه→→ار ب ґا ^ خ→→دا ب→→ه م→→ع→→ن→→→ا

نگه م∂دارد و سپس آن را ظاهر م∂سازد. 
�؛  ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂمџي�

نمونههاي∂ از "بداء" 
^ س→→→رش→→→→ان  ق→→→→وم ح→→→→ض→→→→رت ي→→→ون→→→س�اب→→→ت→→→دا م→→→ح→→→ك→→→وم ب→→→ه ع→→→ذاب ش→→→→دن→→→د و ع→→→ذاب ه→→→م ت→→→ا ب→→→اال
آم→→د.آنگ→→→اه ب→→ا راه→→ن→→م→→→اي→→∂ ع→→→الґ→→م→→∂، ت→→وب→→→هك→→ار ش→→→دن→→د و ع→→ذاب از آن→→→ه→→ا ب→→رط→→رف ش→د و م→ص→داق→∂ از 
ر به تقدير خدا بود.يعن∂ عذاب به شرط طغيان و رفع  ẃق ي→افت و هر دو مقد→ ẃم→ص→ادي→ق ب→→داء، ت→ح→ق

عذاب به شرط توبه، از جانب خدا تقدير شده بود. 
در داس→→ت→→ان ح→→ض→→رت اب→→راه→→ي→م و ح→ض→رت اس→م→اع→ي→ل�ظ→اه→ر ام→ر نش→→ان م→→∂داد ك→ه پ→→س→ر ب→→ه 
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^ زم→→ي→→ن خ→→واب→→→ان→→→د و ك→→ارد ب→→ه ح→→ل→→ق→→ش  دس→→→ت پ→→→→در، ق→→→رب→→→ان→→∂ خ→→واه→→د ش→→→د ول→→∂ وق→→ت→→∂ پ→→در پ→→س→→ر را رو
^ او ذب→→ح  ^ را ب→→→→ه ج→→ا ك→→→ش→→→ي→→→→د، ب→→→→داء ح→→→اص→→→ل ش→→→د و دس→→→ت→→→ور رس→→→ي→→→د ك→→→ه ذب→→→ح→→→ش م→→→ك→→→ن و گ→→→وس→→→ف→→→ن→→→د

كن.اينجا نسبت به ابراهيم�ظهور بعدالخفاء و نسبت به خدا اظهار بعداالخفاء بود. 
�؛  ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂمџي�

حضرت موس∂�ابتدا ميقاتش س∂ شب تعيين و بعد به چهل شب تمديد شد! 
 џين ґع џب Ẃأر ґه→→ґẃ ب џر Ẁي→→ق→→ات→→ ґم ￍم→→џت→→џر＃ ف→→ Ẃش→→ џع→→ ґن→→اه→→ا ب→→ Ẃم→→ џم→→Ẃأت џو Ґ↨→→џل→→Ẃي→→џل џي→→ن→→ ґالث→→џث Ẅ∂→→وس→→Ẁن→→ا م Ẃد→→ џواع џو�

لџيẂلџ↨...�؛۱ 
^ ام→تح→→ان بن→→∂اس→رائ→ي→ل به اين كيفيẃت  خ→دا م→∂دان→س→ت ك→ه چ→ه→ل ش→ب خ→واه→د ش→د ول→∂ ب→را

تنظيم شد كه ابتدا اعالم س∂ شب باشد و بعد به چهل شب تمديد گردد. 
آثار بركتبار صدقه، كار خير و نيكوي∂ به والدين 

حديث∂ از امام صادق�در تفسير همين آيه از پيامبراكرم�نقل شده: 
 џق→اء→ ґ ẃال→ش Ẁل ґẃو џحẀي ґوف Ẁعر џم→Ẃال Ẁن→اع ґط→ Ẃاص џو ґنẂي џد→ґوال→Ẃال ر ґب џه→ا و→ ґه Ẃج џو Ẅ∂→џل→ џع Ẁ↨→џق џد→→ ￍل→→صџا)

)؛۲  ґوء الس џع ґصارџم ∂ґقџو ي ґرẂمẀعẂال ∂ґف Ẁيد ґزџي џو Ґ↕ џادџسع
^ خير، شقاوت  ^ خ→دا،ن→ي→ك→∂ ب→ه وال→دي→→ن و كارها «ص→دق→→ه ب→ا اخ→→الص و ج→ل→ب رض→ا
ل م→→∂ك→ن→د،ب→ر ط→ول ع→م→ر م→→∂اف→زاي→د و از ب→→اله→→ا و ح→وادث ن→اگ→وار  ẃرا ب→ه س→ع→ادت م→ب→د

^ م∂نمايد».  پيشگير
^ ن→→→→ق→→→ل ش→→→ده ك→→→ه: ح→→→ض→→→رت ع→→→ي→→س→→∂�ب→→ا ه→→م→→راه→→ان→→ش از راه→→∂ م→→→∂گ→→ذش→→ت→→ن→→→د؛  →→→→ها ẃق→→→ص ∂→→→→ẃ ح→→→ت
دي→→دن→د ج→م→ع→∂ ع→روس م→→∂ب→رن→د.س→ر و ص→→دا دارن→→د و س→رود م→∂خ→وان→→ن→د.حض→→رت عيس∂�فرمود: 
اينها اآلن م∂خندند و فردا خواهند گريست.گفتند: چرا؟فرمود:امشب اين عروس م∂ميرد. 
^ خدمت حضرت عيس∂�آمده گفتند: ما هماكنون  اي→ن ج→→ري→→ان گ→ذشت و فردا افراد
^ ن→→دي→دي→→م.ف→رم→ود: ب→ا ه→م ب→ه در  ^ از م→رگ و ع→زادار ^ ع→روسґ دي→ش→ب گ→ذش→ت→ي→م و اث→ر از در خ→→ان→→→ه
^ آن ع→روس ب→روي→م.آمدند و در زدند.داماد آمد.فرمود: از عروس اجازه بگير من سؤال∂  خ→ان→→ه

                                                        
^ اعراف،آيه＾۱℮۲.  ـ سوره ۱

ـ تفسيرالميزان،جلد۱۱،صفحه＾℮۱۹.  ۲
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از او دارم.ع→→→روس خ→→→ود را پ→→→وش→→→ان→→→د و پ→→→ش→→→ت پ→→رده رف→→ت.ح→→ض→→رت وارد ش→→د و پ→→رس→→ي→→د: دي→→ش→→→ب چ→→→ه 
^ پ→درم ك→→ه ب→ودم  →→∂ ن→ب→ود؛ول→→∂ م→ن در خ→ان→→ه ẃان→ج→ام دادها＾؟گ→ف→ت: ب→ه ن→ظ→رم، ك→ار م→ه→م ^ ك→→ار خ→ي→ر
خ→→→→انه م∂آمد، به او غذا م∂داديم.ديشب هم كه  ع→ادت داش→ت→ي→م ه→ر ش→ب ج→→مع→→ه، ك→ه س→ائ→ل� در 
^ ش→وه→رم آم→دم، ش→ب ج→مع→→ه ب→ود و آن س→ائ→ل آم→د. دي→گ→ران م→→ش→غ→ول ب→ودن→→د و ك→س∂ به او  ب→ه خ→ان→→ه
^ ن→→→ش→→د!م→→ن  ج→→→واب ن→→→→داد.چ→→→ن→→→د ب→→ار ص→→→دا زد ك→→ه م→→ن ب→→ي→→چ→→ارهام ب→→ه دادم ب→→رس→→ي→→د، ول→→∂ از ك→→س→→∂ خ→→ب→→ر
^ خودم را به او دادم.حضرت مسيح� دستور داد رختخواب عروس  ب→رخ→اس→ت→م و رف→ت→م و غذا
مґ خ→ود را ب→ه دن→→دان گ→رف→ت→ه، آن→ج→است!فرمود: اين افع∂  Ẁك→ه د ^ را كن→→ار زدن→د دي→دن→→د اف→ع→∂ґ گ→زن→دها

بنا بود تو را بكشد ول∂ آن صدقه از تو دفع بال كرده است!!۱ 
آر＾: 

�؛  ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂمџي�
ع→→→→الم خ→→→→دا م→→→→∂دان→→→س→→→→ت آن ع→→→روس ب→→→ر اث→→→ر ص→→→دق→→→→ه س→→→ال→→→م  ґه ح→→→ض→→→رت م→→→س→→→ي→→→ح�ن→→→ي→→→ز ب→→→ه ا→→→→ẃ ال→→→ب→→→ت
^ ن→→ش→ان دادن ت→أث→ي→ر ص→دق→ه در ش→ؤون زن→دگ→∂ انس→→انه→→ا ب→ه ام→ر خ→→دا اي→→نگ→ون→ه  خ→→واه→→د م→→→ان→→د ول→→∂ ب→→را
^ بعد  ع→م→ل ك→رد و اب→→ت→دا ف→رم→ود: او خ→واهد مẀرد و بعد راز زنده ماندن او را عمالҐ نشان داد.در آيه

م∂فرمايد: 
�؛  џ−ￍنџيￍف џوџتџن Ẃأو ẂمẀه Ẁد ґعџن ^ ґذￍال џضẂعџب џ−ￍنџي ґرẀما ن Ẃإن џو�

^ ع→→→→ذاب دادهاي→→→→م، ح→→→→ال م→→→م→→→ك→→→ن اس→→→ت ب→→→رخ→→→∂ از آن  «م→→→→ا ب→→→→ه م→→→→ش→→→→رك→→→→ان ق→→→→ري→→→→ش وع→→→→ده
ع→→ذابه→→ا را در زم→→ان ح→→ي→→ات ت→→و، ب→→ه آن→→ه→→ا ن→→ازل كنيم [مانند شكستها كه در جنگ 
نџين دامنگيرشان شد] و برخ∂ از آنها را موكول به بعد از وفات  Ẁحزاب و ح џبدر و ا

تو بنماييم». 
 به هر حال: 

�؛  Ẁساب ґحẂا الџنẂيџل џع џو ẀالغџبẂال џ−Ẃيџل џما عￍإنџف�
^ ماست  ^ ت→وس→ت اب→الغ و رس→ان→دن پ→ي→ام م→ا ب→ه م→ردم و آن→چ→ه ب→ه ع→هده «آنچ→→ه وظ→يف→→ه

                                                        
� سائل: فقير،مستمند. 

ـ بحاراالنوار،جلد℮،صفحه＾۹℮.  ۱
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رسيدگ∂ به حساب است [و دادن كيفر و پاداش]». 
^ دردنا∑ قساوت!  تازيانه

اين چند جمله را هم به عنوان موعظه از حضرت امام باقر� بشنويم: 
 ∂→→ґف ẁن→→ Ẃه џو џو ґ↨→→ џي→→ش→→ ґع→→ џم→→Ẃال ∂→→ґف ẁ−→→ن→→ џض ґدان→→Ẃبџاال џو ґبẀل→→→و→→→Ẁق→→→Ẃال ∂→→→ ґب→→→ات＃ ف Ẁق→→→و→→→ Ẁع ґه→→→ẃل→→→ґل ￍإن)

↕)؛  џباد ґعẂال
«ب→ه ي→قي→→ن خ→دا ع→ق→وب→ته→اي∂ دارد؛قسمت∂ از آنها مربوط به بدنها و قسمت∂ ديگر 
^ و پي→→چ→ي→دگ→∂ در  م→→رب→→وط ب→ه قل→→به→اس→ت[آن→چ→ه ك→ه م→رب→وط ب→→ه ب→دنه→اس→ت] دش→وار
زن→→→دگ→→→∂ اس→→→ت و [آن→→→چ→→→→ه م→→→رب→→→وط ب→→→ه ق→→→ل→→→→به→→اس→→ت] س→→س→→ت→→∂ در ام→→→ر ع→→ب→→ادت و ب→→ن→→دگ→→∂ 

است». 
م→→→→ردم→→→→∂ پ→→→→ول دارن→→→→د؛ك→→→→س→→→→→ب و ك→→→→→ار و م→→→→س→→→→ك→→→→→ن و م→→→→رك→→→→ب دارن→→→→د ول→→→→∂ آس→→→→اي→→→→ش در زن→→→دگ→→→∂ 
ن→دارن→د!!ب→ه ه→ر در ك→ه م→→∂زن→→ن→د ب→ه ب→→نب→→س→ت م→→∂رسن→→د و گ→→ش→اي→ش→∂ نم→→∂بينند!در ارتباط با خدا هم، 
نش→→اط روح→∂ در خ→ود م→→ش→اهده نم∂كنند!اگر عبادت∂ هم انجام م∂دهند از نماز و دعا و قرآن، 
 ^ ^ عقوبت خدا، گرفتارند و جمله ت→→∂ نم→→∂كنند!جسماҐ و روحاҐ در تنگنا ẃاح→→س→اس رغ→ب→ت و ل→ذ

آخر فرمود: 
)؛۱   ґبẂلџقẂال ґ↕џو Ẃسџق Ẃن ґم ẀمџظẂأع ＃↨џوبẀقẀعґب ẁدẂب џع џبґر Ẁما ض џو)

^ قساوت قلب نخورده است».  ^ دردنا∑تر از تازيانه ^ تازيانها «و هيچ بندها
قرآن هم م∂فرمايد: 

...�؛۲  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃن ґم ẂمẀهẀوبẀلẀق ґ↨џي ґقاسẂلґل ẁلẂي џوџف...�
^ ب→ر ب→دب→خ→ت→∂ آنه→→ا ك→→ه قل→→به→→اي→ش→ان ن→س→ب→ت به ذكر و ياد خدا قساوت گرفته و كمترين  ...وا

نرمش و انعطاف∂ نسبت به خدا در آنها پيدا نم∂شود. 
^ ديگر م∂فرمايد:  در آيه

...�؛۱  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�
                                                        

ـ تحف العقول،صفحه＾⅛۲۱.  ۱
^ زمر،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۲



 ℮۱۹
 

^ شما سخت شد مانند سنگ يا از آن سختتر...»!  «پس از اين جريان،دلها
^ سعادتها م∂گردد!دنيا  ^ محروميẃت از همه ^ ق→→س→اوت ق→ل→ب است كه مايه اي→ن بي→→م→ار

و آخرت آدم∂ را پر بال و پر محنت م∂سازد! 
^ افراد امẃت  نگران∂ شديد رسول اكرم�از رياكار

→→→→→→→→→ت ج→→→→→→→→→وي→→→→→→→→→ا  ẃآن ح→→→→→→→→→→ض→→→→→→→→→→رت را گ→→→→→→→→→→ري→→→→→→→→→ان دي→→→→→→→→→دن→→→→→→→→→د؛از ع→→→→→→→→→ل ^ اص→→→→→→→→→→ح→→→→→→→→→→اب رس→→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→→دا�روز
شدند.فرمودند:  

مẂساҐ و ال  џال ش џو Ґماџن џص џون ẀدẀب Ẃعџال ي ẂمẀهￍنґما اџا џ∑Ẃر ґẃالش џ∂ґتￍمẀا Ẅ∂џلџع ẀتẂفￍو џخџت ∂→ґẃ ن ґا)
)؛  Ẃم ґهґمالẂعџاґب џونẀرائẀي ẂمẀهￍن ґلك џو Ґرا џج џو ال ح Ґراџمџق

→ا ن→ه اي→ن ك→ه م→اه و خ→ورش→ي→د و سن→→گ و بت→→∂ را  ẃت م→→ن م→→ش→→ر∑ ش→→ون→د؛ام→→ ẃم→→→∂ت→→رس→→م ام»
بپرستند؛بلكه در اعمالشان رياكار م∂شوند»! 

^ بندگان خدا را در  ^ خدا، رضا و خشنود ^ رضا اع→م→ال خ→ي→ر ان→ج→ام م→→∂ده→ند ول∂ به جا
^ آخرت طلب م∂كنند!  نظر م∂گيرند!دنيا را به جا

 ẃم џص џم اџ ^ حات ^ تكان دهنده موعظه
ح→ات→م اص→مẃ از م→ردان اه→ل ع→م→ل، م→ع→روف اس→ت ك→ه در ش→ه→ره→ا م→→∂گشته و مردم را موعظه 
^ ه→→→س→→→→ت ك→→ه در ج→→م→→ع ام→→وال ب→→س→→ي→→→ار  م→→→∂ك→→→رده اس→→→ت.او ش→→→ن→→→ي→→→د در ي→→→ك→→→∂ از ش→→→ه→→→ره→→→ا ع→→→→الґ→→→→م دن→→→→ي→→→ادار
^ ه→→س→→ت→→→م و آم→→دهام وض→→و  ^ م→→وع→→ظ→→هاش رف→→ت و گ→→ف→→ت: آق→→ا! م→→ن آدم ب→→→∂س→→واد ح→→→ري→→ص اس→→→ت.ب→→را
^ وض→و گ→رف→ت→ن ن→ش→س→ت.ب→→ه ه→ر ك→→دام از  گ→رف→ت→ن را ب→ه م→ن ي→اد ب→ده→ي→د.آق→ا ظ→رف آب خ→واس→ت و ب→را
ص→→→ورت و دس→→→→ته→→→→ا دو ب→→→ار آب ري→→→خ→→→ت و ش→→س→→ت.م→→رد گ→→ف→→ت: ح→→اال اج→→ازه ب→→ده→→ي→→→د م→→ن ه→→م وض→→→و 
→→ه؟ن→→ش→→س→→→ت و ب→→ع→→→د از ش→→س→→ت→→ن ص→→ورت س→→ه م→→ش→→→ت آب ب→→→ه  ب→→گ→→ي→→رم ب→→ب→→ي→→ن→→→ي→→د آي→→ا خ→→→وب ي→→اد گ→→رف→→ت→→هام ي→→ا ن
م  ẃمؤمن اسراف كرد＾!گفت:چرا؟گفت: زيرا بار سو ^ دس→ت راست خود ريخت؛آقا داد زد: ا

^ عالґم كرد و گفت:  ^ به آقا اضافه بر مقدار الزم بود.آن مرد نگاه تند
(سبحان اهللا)؛ 

                                                                                                                                      
^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۱



 ℮۲Ω
 

→→ا ج→م→ع ك→ردن اي→→ن  ẃآي→→→ا در دي→→→ن ش→→م→→ا ي→→→− م→→ش→→→ت آب ب→→ي→→→ش از م→→ق→→→دار الزم اس→→راف اس→→ت ام
ه→م→ه ام→وال ب→ي→ش از مق→→دار الزم، اس→راف ن→يس→→ت؟اي→ن را گ→ف→ت و ب→رخ→اس→ت از در ب→ي→رون رف→ت.مرد 
ه و  ẃنوشتهاند تا چهل روز از غص ∂ẃ ت∂ سر جايش ايستاد و حت ẃع→ال→م م→ات و م→ب→ه→وت ه→م→چن→→ان م→د

غم بيرون نيامد. 
 � ґد→→→→ џل→→→→→џ →→→→→حџ الẂ→→→→→ب Ẃل→→→→→→ ґاء ي→→→→→ا مẃر→→→→→ Ẁال→→→→→ق џر→→→→→ џع→→→→→ش→→→→→→џي→→→→→ا م � џد→→ џس→→џف Ẁح→ Ẃل→ ґم→Ẃذا ال ґا џح→→ Ẃل→→→ ґم→→Ẃال Ẁح→→→ґل→→ Ẃص→→Ẁم→→ا ي

^ كه بگندد نم−».  ^ به روز «هر چه بگندد نمكش م∂زنند، وا
^ امام حسين�  ^ سر بريده ẃر شديد مرد شام∂ از مشاهده تأث

^ ن→ي→زه دي→د، از  س ام→ام ح→س→ي→ن�را ب→اال ẃم→ق→د ґن→→وش→→ت→→هان→→د: ي→→ك→→∂ از صل→→ح→ا در ش→ام وق→ت→∂ س→ر
ش→→→ه→→→ر ب→→→ي→→→رون رف→→→ت و ت→→→ا ي→→→− م→→اه در م→→ي→→→ان م→→ردم دي→→ده ن→→ش→→→د.وق→→ت→→∂ پ→→ي→→داي→→ش ك→→ردن→→د گ→→ف→→ت→→→ن→→د: ك→→ج→→ا 
^ ف→رزن→→د پ→→ي→غ→م→ب→ر را  رف→→ت→→∂؟گ→→ف→→→ت: م→→گ→→ر اي→→ن، ك→→م م→→ص→→ي→→ب→→ت→→→∂ ب→→ود ك→→→ه ب→→ر س→→ر م→→ا آوردن→→→د؟س→→ر ب→→ري→→ده
^ ن→ي→زه در ش→ه→ر م→→س→لم→→ان→ان ب→چ→رخ→ان→→ن→د؟آنگاه با چشم∂ گريان و حال∂ پريشان اين ابيات را  ب→اال

سرود و با خود زمزمه كرد: 
 � →د＃ →→م√ џح→→ Ẁم ґن→→ت→→ґ Ẃ→→→نџ ب →→اب џي џ−→→→ ґأسџر→→ґوا ب Ẁج→→اؤ � Ґي→→→→→→→→→→→→→→→ال→→→→→→→→→→→→→→ ґم Ẃر→→→→→→→→→→→→→→џ م→→→→→→→→→→→→→→ائґ→→→→→→→→→→→→→→ه ت ґد→→→→→→→→→→→→→→→ґ →→→→→→→→→→→→→→→الҐ ب ґẃم џر→→→→→→→→→→→→→→→џ →→→→→→→→→→→→→→→ت Ẁم

^ پسر پيامبر! سر تو را آغشته به خون آوردند و در ميان مسلمانان گردش دادند».  «ا
 � →د＃ →م√ џح→→ Ẁم ґـت→→ Ẃن→→ґ Ẃ→→نџ ب →→→اب џي џ−→→→ґن√→→م→→→ا ب џا→→→ џو ك � Ґوال→→→→→→ Ẁسџر џدي→→→→→→ن→→→→→→ ґع→→→→→→→ام Ґه→→→→→→→→ارا→→→→→→→ ґوا ج→→→→→→→ Ẁل→→→→→→→џ →→→→→→→ت џق
Ẁ→→→→→وا�  →→→→ب ق√ џر→→→→џ →→→→→ت џم ي→→→→→џ →→→→→→ش→→→→→ان→→→→اҐ وџ ل Ẃط→→→→→ џع џ∑و→→→→→ Ẁل→→→→→џ →→→→→ت џق �

џ
→→زي→→→ال Ẃن→→√ ي→→لџ وџ ال→→ت ґأو→→√ →→→−џ ال→→ت ґل→→→Ẃ →→→ـ→→→ت џق ∂→→→ ґف

√→→→→م→→→→→ـ→→→→ا�  ن ґا џو џل→→→→ـت→→→→→→ґ →→→→→ت Ẁق Ẃن џا→→→→→→ґ ونџ ب Ẁر→→→→→ґẃ →→→→→ب џك→→→→→Ẁي џو � ۱
џ
→→لي→→ال Ẃه→→√ →→ي→→رџ وџ ال→→ت ґب→→ Ẃك→→√ џ→→لẀ→→→وا بџ−→→→ґ ال→→ت →→ـ→→ت џق

ب→→ه ه→→ن→→→گ→→ام ك→→ش→→→ت→→ن→→ت ت→→ك→بي→→ر گف→→ت→ن→د و نف→→ه→م→ي→دن→د ك→→ه ب→→ا ك→ش→ت→ن ت→و ت→→ك→بي→→ر و ت→→ه→لي→→ل را  »
كشتند و اهللاكبر و الاله االẃ اهللا را سر بريدند». 

اال لعن↨ اهللا عل∂ القوم الظẃالمين؛  
→ل لوليẃ− الفرج و اجلعنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل

امرنا خيراҐ؛ 
                                                        

ـ نفس المهموم،صفحه＾۲۷۱.  ۱



 ℮۲۱
 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 ℮۲۲
 

 
أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱

  ґتاب ґكẂال مẀا Ẁه џدẂن ґع џو ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂ џ┬   ۳۹
الكتاب" نزد اوست.  ẃخداوند،هر چه را بخواهد "محو" و هر چه را بخواهد "اثبات" م∂كند و "ام �

حوادث عالم، تصادف∂ نيست 
ه و طبع بهوجود  ẃش→ري→→ف→ه است→→ف→اده م→→∂ش→ود اي→ن ح→وادث و وق→اي→ع→∂ ك→→ه در ع→→الم ماد ^ از آي→→ه
ẃ→→→→ف→→→→اق و ت→→→→ص→→→→ادف، ب→→→→∂ ن→→→→ظ→→→→م و ح→→→→س→→→→اب ب→→→→→هوج→→→→ود آم→→→→ده  ^ ن→→→→ي→→→→س→→→→→ت ك→→→→→ه ب→→→→ر ح→→→→س→→→→ب ات م→→→→→∂آي→→→→→د ط→→→→→ور
ب→→اش→→د!اي→→ن ك→→ائ→→ن→→→ات از ه→→ر ق→→ب→→ي→→ل ك→→ه ه→→→س→→ت؛در ع→→ال→→م ف→→وق اي→→ن ع→→ال→→→م (ك→→ه ع→→ال→→م ع→→ل→→م خ→→→دا)ن→→ام→ي→ده 
ل ي→افت→→ه و در ع→ال→م ط→ب→ع ظاهر شده است.مهندس∂ كه  ẃم→∂ش→ود،ت→ن→ظ→ي→م و ت→ق→دي→ر ش→ده و س→پ→س ت→ن→ز
صاتش  ẃآن س→اختمان را با تمام مشخ ^ س→اخ→تم→→ان→∂ را ايج→→اد م→→∂كن→→د طب→→ي→ع→∂ اس→→ت ك→ه قب→→الҐ ن→قش→→ه
در ع→→ال→م ذه→ن خ→ود ت→رس→ي→م م→∂ك→ن→د و س→پ→س آن ن→قش→→ه را ب→ه خ→ارج انت→→ق→ال م∂دهد.آن عالџم∂ كه 
^ س→اخ→تم→→ان ك→ائن→→ات در آن ت→رس→يم شده است؛ در قرآن گاه∂ از آن، تعبير به �لوح  ق→ب→الҐ ن→قش→→ه

محفوظ� م∂شود. 
�؛۲   فẀوظ＃ Ẃحџح＃ م Ẃوџل ∂ґف � ẁيد ґجџم ẁآنẂرẀق џوẀه Ẃلџب�

^ دارد».  «بلكه آن قرآن با عظمت است كه در لوح محفوظ جا
و گاه∂ تعبير به �امẃ الكتاب� م∂گردد: 

�؛  ґتاب ґكẂال مẀا Ẁه џدẂن ґع�
^ از آن تعبير به خزائن كرده و فرموده است:  و در آيها

�؛۳   لẀوم＃ Ẃعџر＃ م џدџقґب ẃإال ẀهẀل ґẃزџنẀما ن џو ẀهẀنґزائ џنا خ џدẂن ґع ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو�
^ آن ن→زد م→اس→ت و م→→ا آن را  ^ ن→ي→س→ت مگ→→ر اي→ن ك→→ه خ→زائ→ن و گ→نج→→ين→→هه→ا «ه→→→ي→→چ چ→→ي→→→ز

ص پايين م∂آوريم».  ẃمعلوم و مشخ ^ تحت اندازه
                                                        

^ رعد،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱
^ بروج،آيات۲۱و۲۲.  ـ سوره ۲

^ حجر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۳



 ℮۲۳
 

 Ẃن→ ґت→اب＃ م→ ґك ∂→ґف ẃإال Ẃم→Ẁك ґسẀف→→Ẃأن ∂→→ ґال ف џو ґض ẂرџالẂ →→ي→→بџ→→↨＃ فґ→→∂ ا ґص→→Ẁم Ẃن→→ ґم џم→→ا أص→→اب�
قџبẂلґ أنẂ نџبẂرџأها...�؛۱ 

^ در زم→→→ي→→→ن و در داخ→→→ل وج→→→ود ش→→→م→→→ا واق→→→→ع ن→→→م→→→→∂ش→→→ود، م→→→گ→→→ر اي→→→ن ك→→→ه  «ه→→→→ي→→→چ ح→→→ادث→→→→ها
^ آنه→→ا قب→→ل از اي→ن ك→ه شم→→ا و زمين را بيافرينيم؛ در كتاب∂[مخصوص]ثبت و  هم→→ه

ر شده است...».  ẃمقد
دو اعتراف بزرگ و مهم 

رات ال→→ه→→→∂ اس→→ت ك→→ه ب→→اي→→د اف→→ع→→→الش را ب→→ا  ẃان→→س→→→ان در اف→→→ع→→الش ن→→ي→→ز از م→→ق→→د ґه ص→→ف→→ت اخ→→ت→→→ي→→ار→→→→ẃ ال→→→ب→→→ت
^ اصل و  اخت→→ي→ار ان→ج→ام ده→د.ب→ه ه→ر ح→→ال ع→ال→م �ل→وح م→ح→ف→وظ� و ع→ال→→م �امẃ الكتاب� كه به منزله
ه و طبع  ẃا اين عالم ماد ẃريش→→ه و اس→اس ك→ائن→→ات است، عالم ثبات و استقرار و تغييرناپذير است!ام
 ^ ^ خ→→ود را ب→→→ه دي→→گ→→ر وام م→→→→∂آي→→→ن→→→د و م→→→→∂رون→→→د و ه→→→ر ي→→→− ج→→ا ẃك→→→ه م→→→→∂ب→→→ي→→→ن→→→ي→→→→م م→→→وج→→→ودات ع→→→ل→→→→∂ال→→→د
 ^ ^ حك→→م→تґ بالغهاش موجود م→∂ده→د، ع→→ال→م «م→ح→و» و «اث→→ب→ات» اس→ت ك→ه خ→→داون→د ح→→ك→ي→م از رو
→→ق  ẃت ح→→ك→→ي→→م→→ان→→→هاش ب→→ه آن ت→→ع→→ل→→→ẃرا اث→→→→ب→→→ات م→→→→∂ك→→→ن→→→د و آن→→→چ→→→ه را ك→→→ه م→→→ش→→ي ^ را م→→→ح→→→و و م→→→وج→→→ود دي→→→گ→→→ر

بگيرد؛انجام م∂دهد! 
^ اين دو اعتراف را داريم:  ما، در معارف توحيد

^ ج→→→→ز ب→→→→ر اس→→→→اس ع→→→→→دل و ح→→→→ق از او ص→→→ادر  : خ→→→→ال→→→→ق ع→→→→→ال→→→→م و آدم، ح→→→→ك→→→→ي→→→→م اس→→→→→ت و ك→→→→ار Ґالẃاو
نم∂شود: 

ضџ وџ ما بџيẂنџهẀما  ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس Ẁاهللا џقџل џما خ Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґوا ف Ẁر→ￍكџف→џت→ џي Ẃم→џل џأ و�
مￎ∂...�؛۲  џسẀل＃ م џأج џو ґẃق џحẂالґب ẃإال

«آي→→ا آدم→→يان در درون جان خود نم∂انديشند كه خداوند، آسمان و زمين و آنچه 
^ آن اجل و پايان معيẃن∂ قرار  را ك→→ه در م→→ي→ان آنه→→است؛ جز به حق نيافريده و برا

داده است...». 
^ خود داريم و م∂دانيم كه نم∂توانيم  : اع→ت→راف ب→ه م→ح→دوديẃ→→ت در ت→→م→ام اب→→عاد وجود Ґث→ان→ي→ا

                                                        
^ حديد،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱

^ روم،آيه＾۸ .  ـ سوره ۲



 ℮۲℮
 

ـ اح→→اط→ه پي→→دا ك→رده و اس→رارґ ت→م→ام افع→→ال او را  ـ ك→→→ه ن→→ام→→ح→→→دود اس→→ت  ب→→ه ت→→م→→ام رم→→وز ح→→ك→→م→→→ت خ→→→ال→→ق 
ب→→→ش→→→ن→→→اس→→→ي→→→م.م→→→ا ن→→→→ه ت→→→ن→→→ه→→→→ا ن→→→م→→→→∂ت→→→وان→→→ي→→→م اح→→→اط→→→→ه ب→→→→ه ت→→→م→→→ام اس→→→رار اف→→→ع→→→→ال ح→→→ك→→→ي→→م→→ان→→→هاش پ→→ي→→دا ك→→ن→→ي→→→م، ب→→ل→→ك→→ه 
وام از آنها برخوردار  ẃفراوانش را كه به ما عنايت كرده و ما عل∂الد ^ ن→م→∂ت→وان→يم انحاء نعمتها

صا نموده و تحت شمارش درآوريم چنان كه خودش فرموده است:  Ẃح ґم∂باشيم، ا
وها...�؛۱  Ẁص ẂحẀال ت ґاهللا џتџمẂعґوا ن دẀعџت Ẃإن џو...�

^ خ→→→→دا را ب→→→→ش→→→م→→→اري→→→د،ن→→→م→→→→∂ت→→→وان→→→ي→→→د آن→→→ه→→→ا را اح→→→ص→→→اء ك→→→ن→→→ي→→→→د [و ب→→→→ه  «...اگ→→→→ر ن→→→→ع→→→→م→→→→→ته→→→→ا
پايانشان برسيد]...». 

ا احصا يعن∂ به پايان  ẃ(ش→→م→→ارش) م→→م→→ك→→ن اس→→ت؛ي→→−،دو،ده،ص→→د،ه→→زار و ميليون و...ام ẃد→→ џع
رسيدن و همه را تحت شمارش درآوردن؛ ممكن نيست!تمام دانشمندان و پژوهشگران علم∂ از 
^ آنها باز گذاشته  ^ خدا هستند و خدا هم راه را به رو هر قبيل، در حال عدẃ و شمارش نعمتها

^ ترغيبشان نموده و فرموده است:  و در كار پژوهشگر
...�؛۲  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґوا ما ذا ف ẀرẀظẂان ґلẀق�

«بگو: بينديشيد و بنگريد كه چه چيزها در آسمانها و زمين هست...». 
ر در آثار صنع را عبادت∂ بس بزرگ ارائه كرده و به لسان اوليائش فرموده است:  ẃتفك

↕Ẁ التￍفџكرґ فґ∂ اџمẂرґ اهللا)؛۳  џرẂثџك Ẁ↕ џباد ґعẂما الￍنґلو↕ ا ￍالص џو ґيام ґẃالص џ↕ џرẂثџك Ẁ↕ џادџب ґعẂال џسẂيџل)
 ^ ـ ب→→→→→ه م→→→→ع→→→→→ن→→→→ا ^ زي→→→→→اد ان→→→→→ج→→→→→ام دادن ن→→→→→ي→→→→→س→→→→→ت! ب→→→→→ل→→→→ك→→→→→ه ع→→→→→ب→→→→ادت  ع→→→→→ب→→→→→ادت، ن→→→→→م→→→→→→از و روزه »

ـ زياد انديشيدن است».  واقع∂اش
^ اين است  ـ آمده و نشان دهنده ^ حصر م∂كند  ـ كه افاده م→خ→ص→وص→اҐ ب→ا ك→لم→→ه＾(انẃ→→ما)
ر است و  ẃت اس→→ت كه گوي∂ عبادت، منحصر در تفك→→ẃي→ ẃارزش و اه→م ^ →→ر، آن چن→→ان دارا ẃك→ه ت→ف→ك
^ را زنده و پايدار  ر و انديشيدن است كه ساير اعمال عباد ẃر، عبادت∂ نيست!چون تفك ẃج→ز ت→فك
 Ґب→→→ش→→ر ب→→→از ك→→رده و پ→→ي→→م→→ودن آن را اك→→ي→→→دا ^ →→→ر و ان→→→→دي→→→ش→→→ي→→→→دن را ب→→→ه رو ẃم→→→∂س→→→ازد!آر＾، ق→→→رآن،راه ت→→→ف→→→ك

                                                        
^ ابراهيم،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۱
 .۱Ω۱＾يونس،آيه ^ ـ سوره ۲

ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحات۳۳Ｑو۳۷۳،از امام ابوالحسن الرẃضا و امام حسنعسكر＾�.  ۳



 ℮۲Ｑ
 

م→→→ورد ت→→→رغ→→→ي→→→ب و ت→→→ش→→→وي→→→ق ق→→→رار داده اس→→ت ول→→∂ م→→→عال→→وص→→ف آدم→→∂ را ع→→→اج→→ز از اح→→→ص→→اء و ب→→ه پ→→اي→→ان 
رساندن آن نشان داده و فرموده است: 

وها...�؛  Ẁص ẂحẀال ت ґاهللا џتџمẂعґوا ن دẀعџت Ẃإن џو...�
^ عالم امẃ الكتاب بر عالم طبيع∂ ما  احاطه

^ ش→→→→→→ري→→→→→→→ف ن→→→→→→ق→→→→→→→ل ك→→→→→→ردي→→→→→→م ك→→→→→→ه ام→→→→→→ام  اي→→→→→→→ن ج→→→→→→→→م→→→→→→→ل→→→→→→ه را در ب→→→→→→ح→→→→→→ث گ→→→→→→ذش→→→→→→→ت→→→→→→ه از ن→→→→→→ه→→→→→→→جال→→→→→→ب→→→→→→→الغ→→→→→→→ه
رات∂ دارد...  ẃاميرالمؤمنين�م∂فرمايد: خداوند در نظام آفرينش مقر

)؛  Ẁمџل Ẃعџا ال نￍم ґم џا شاءџو م)
^ علم∂ به آن نداريم!  جريانات∂ را او خواسته كه ما نم∂دانيم و احاطه

)؛۱  ґهґب џ−ґتџال џه џج Ẅ∂џلџع ẀهẂل ґم Ẃاحџف џ−ґل џذ Ẃن ґم ẁء Ẃ∂ џش џ−Ẃيџل џع џلџك Ẃأش Ẃن ґإџف)
پ→س هرگاه مطلب∂ از اين جريانات در نظرت دشوار آمد و راه∂ به توجيه آن نيافت∂، آن را 
ح→→م→→ل ب→→ر ن→→ادان→→→∂ خ→→ود ك→→ن و ب→→گ→→و م→→ن ن→→م→→→∂ف→→ه→→م→→م و ب→→ه راز آن پ→∂ نم→→∂ب→رم؛ن→ه اي→→ن ك→→ه آن ج→ري→ان، 

نادرست و خالف حكمت است.در قرآن آمده است: 
�؛۲   Ґيالґلџق ẃإال ґمẂل ґعẂال џن ґم ẂمẀيتґوتẀما ا џو...�

«...شما جز اندك∂ از علم بر خوردار نم∂باشيد»! 
^ ه→م از ي→ك→∂ از دانش→→م→ندان معروف غير مسلمان به نام «ويليام جمس» نقل شده  ج→مل→→ها
^ است و جهل ما درياي∂ عظيم.آنگاه گفته است: تنها  ك→ه گ→فته است: علم ما همچون قطرها
→د گ→ف→ت→ه ش→ود؛ اي→→ن اس→ت ك→ه ع→ال→→م م→ع→ل→ومات طبيع∂ґ فعل∂ ما  ẃك→ه م→م→ك→ن اس→→ت ب→ه ط→→ور م→ؤك ^ چ→ي→ز
^ اس→→→→ت ك→→→→ه م→→→→ا، ت→→→→اك→→→→ن→→→→ون خ→→→→→واصẃ آن را در∑  ^ از ن→→→→وع دي→→→→گ→→→→ر م→→→→→ح→→→→→اط ب→→→→ه ي→→→→→− ع→→→→→ال→→→→م وس→→→→ي→→→→→عت→→→→ر
ـ امẃ الكتاب است و عالمґ خزائن عنداهللا است كه  ـ ب→ه اصط→→الح قرآن  ن→ك→ردهاي→م!اي→ن هم→→ان ع→→ال→م 
از دي→→→د م→→→→ا پ→→→ن→→→ه→→→ان اس→→→ت. اك→→ن→→ون م→→ا در ع→→ال→→م م→→ح→→و و اث→→ب→→ات ب→→ه س→→ر م→→∂ب→→ري→→م، ح→→وادث و وق→→→اي→→ع→→∂ را 
م→→∂ب→→ي→→ن→→ي→→م ك→→→ه پ→→ش→→→ت س→→ر ه→→م م→→→∂آي→→ن→→→د و م→→→∂رون→→د.ن→→ور و ظ→→ل→→م→→→ت دن→→ب→→→ال ه→→م،ف→→ق→→ر و ث→→روت،ع→→ج→ز و 

^ و جوان∂ و...  ت،عزẃت و ذلẃت،پير ẃو صح ^ قدرت،ضعف و قوẃت،بيمار
                                                        

^ فيض،نامه＾۳۱،قسمت⅛.  ـ نهجالبالغه ۱
 . ۸Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ و ج→→→→وان→→→→→∂ چ→→→→ـ→→→→و ش→→→→ـب و روز ب→→→→رآم→→→→د�  م→→ا ش→→ب ش→→د و روز آم→→→د و ب→→ي→→→دار ن→→گ→→ش→→→ت→→ي→م!!� پ→→→→ي→→→→ر
دليل روشن نگران∂ و اضطراب بشر! 

م∂ترسيم عاقبت در همان حالت خواب بميريم و راه∂ به عالم�امẃ الكتاب� نيابيم. 
ـ→→→→→ه ب→→→→ـ→→→→∂ م→→→→→ا ب→→→→س→→→∂ روزگ→→→→ار�  ـ→→→→→ا ك→→→→ →→→→ـ→→→ل و ب→→→ـ→→→ش→→→ك→→→ف→→→ـ→→د ن→→ـ→→وب→→ه→→→ار� دري→→→→غ→→→→ Ẁب→→→ـ→→→روي→→→د گ
^ م→→→→اه و اردي→→→→ب→→→→ه→→→→→ش→→→→ت�  ب→→ي→→اي→→د ك→→ه م→→→ا خ→→ا∑ ب→→اش→→ي→→م و خ→ش→ت� ب→→→→→س→→→→→∂ ت→→→→→ي→→→→ر و د

آن→→ه→→اي→→∂ ك→→ه چ→→ش→→م ب→→ه عالم محو و اثبات دوختهاند و همين حوادث ظاهر را م∂بينند و از 
^ ق→→ب→→ل→→∂ از دام→→ن آن ع→→ال→→م ب→→ارز  ـ ك→→→ه ت→→→م→→→ام ح→→→وادث اي→→→ن ع→→→ال→→م ب→→ا پ→→ي→→شب→→ي→→ن→→∂ه→→ا ع→→→ال→→→م �امẃ ال→→→ك→→→ت→→→اب� 
→→الع→→∂ ن→→دارن→→د، ط→→ب→→ي→→ع→→∂ اس→→ت ك→→ه از رف→→توآم→→د و ب→→ود و ن→→ب→→ود حوادث،تغيير حال پيدا  ẃـ اط م→→∂ش→→ود 
م→→∂ك→→ن→→ن→→د، از خ→→وش→→∂ه→→ا م→→∂خ→→ن→→دن→→د و از ن→→اخ→→وش→→∂ه→→ا م→→∂ن→→ال→→ن→→د؛به گذشته افسوس م∂خورند و از 
^ از درونشان باز  ا آنها كه چشم ديگر ẃآينده نگرانند؛خال∂ از حال يقين و دائم در اضطرابند.ام
ال→→→ك→→→ت→→→اب� پ→→→ي→→دا ك→→ردهان→→د، آن→→ه→→ا ه→→ي→→چگ→→اه ب→→ه ح→→وادث اي→→ن ع→→ال→→م ب→→ا ن→→ظ→→ر  ẃش→→→ده و ارت→→→ب→→→اط→→→∂ ب→→→ا ع→→→ال→→→م �ام
^ آنها غم و نشاط∂ به خود نم∂گيرند بلكه از طريق  اصالت و استقالل نم∂نگرند و از بقا و فنا
^ اي→→ن وق→→اي→→ع، ج→→م→→ال اع→→الي→→∂ را  ^ آي→→ي→→ن→→ه اي→→→ن ح→→وادث، ب→→ه ح→→ق→→اي→→ق ث→→اب→→ت→→∂ پ→→∂ م→→∂ب→→رن→→د و در ص→→ف→→ح→→ه
^ وجودشان غرق در نور ايمان و يقين م∂شود و در راه رسيدن به آن  مشاهده م∂كنند كه سراپا

^ آتش م∂زنند.  ^ نم∂هراسند و پروانهوار خود را به شعله جمال، از هيچ حادثها
دليل ب∂اعتناي∂ حضرت ابراهيم�به كم−رسان∂ حضرت جبرئيل� 

 џن→→→ ґم џون→→→Ẁك→→→џي→→→ґل џو ґض ẂرџالẂ →→→م→→→اواتґ وџ ا ￍال→→→س џوت→→→→Ẁك→→→→џل→→→→џم џي→→→→م→→→→ ґراه→→→→Ẃإب ^ ґر→→→→Ẁن џ−ґذل→→→→џك џو�
�؛۱   џينґنґوقẀمẂال

«اينچنين،ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از اهل يقين گردد». 
اب→→→راه→→→ي→→→م خ→→→ل→→→ي→→→ل�چ→→→ه ج→→→م→→→ال→→→∂ را دي→→→د ك→→→ه در راه رس→→→ي→→دن ب→→ه آن، از خ→→رم→→ن آت→→ش ش→→ع→→ل→→هور 

نهراسيد و خود را به آغوش آن افكند و خم به ابرو نياورد؟نمروديان فرياد كشيدند: 

                                                        
 .۷Ｑ＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱
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...�؛۱  ẂمẀكџت џهґوا آل Ẁر ẀصẂان џو ẀوهẀق ґẃر џوا حẀقال�
^ كنيد...».  «گفتند: آتشش بزنيد،او را بسوزانيد و خدايانتان را يار

^ م→ن→ج→ن→ي→ق گ→ذاش→ت→ه ب→ه س→م→ت خ→رمن آتش  در ه→→م→ان ح→→ال ك→ه ح→ض→رت اب→راه→ي→م� را ب→اال
پ→رت→اب→ش ن→م→ودن→د،ح→ض→رت ج→ب→رئ→ي→ل� ن→ي→رومندترين فرشتگان خدا به سراغش آمد.جبرئيل آن 
ند و  џاس→ت ك→ه پ→ن→ج ش→ه→ر ل→وط را در ي→→− چ→ش→م ب→ه هم زدن از اعماق زمين ك ^ ^ ن→ي→روم→ن→د ف→رش→ته

^ قرآن:  باال برد و يكجا واژگون كرد و به فرموده
لẂنا عالґيџها سافґلџها...�؛۲  џع џج...�

«...[آن شهرها را]زيرورو كرديم...». 
آن م→→→ل→→→− ن→→→ي→→روم→→ن→→د اي→→ن→→→ج→→ا ب→→→ه ك→→م→→→−رس→→→ان→→∂ ح→→ض→→→رت اب→→راه→→ي→→م� آم→→ده و م→→→∂گ→→→وي→→→د: م→→ن 
^ دار＾؟م∂خواه∂ كمكت  ^ ابراهيم! اآلن نياز م→∂ت→وان→م ه→م→ه چ→يز نمروديان را واژگون كنم.ا

كنم؟ 
→→→ا ب→→ه ت→→و ن→→ه؛ي→→ع→→ن→∂ م→ن  ẃت دل گ→→ف→→ت:اح→→ت→→→ي→→اج دارم؛ امẃخ→→→دا ب→→→ا ك→→→م→→ال ق→→و ґواح→→دب→→ي→→ن ^ آن ب→→ن→→ده
^ ن→دارم.ب→ر درґ اي→ن خ→ان→ه ت→و ي→→− گ→داي∂ و من هم  اك→ن→ون س→راپ→ا ني→→ازم ول→∂ ن→→س→ب→ت ب→ه ت→و ه→ي→چ ن→ي→از
ي→− گ→دا.گ→دا ب→→ه گ→دا ك→ه اظه→→ار ح→اج→→ت نم→→∂ك→→ن→د.آن ك→س ك→ه ه→ر دو ب→ه او م→ح→تاجيم، از حال 
م→→→ن آگ→→→اه اس→→→ت و اگ→→→ر ب→→→خ→→→واه→→→د، ك→→→م→→→ك→→→م م→→→→∂ك→→→→ن→→→د!در اي→→ن م→→وق→→ع ف→→رم→→ان از ج→→→ان→→ب ص→→اح→→→بخ→→ان→→ه 

رسيد: 
�؛۳  џيم ґراهẂإب Ẅ∂لџع Ґالما џس џو Ґدا Ẃرџب ∂ґونẀك Ẁنا يا نارẂلẀق�

^ آتش!سرد و سالم باش بر ابراهيم».  «[به آتش] گفتيم: ا
آن خ→→→→رم→→→→ن آت→→→→ش س→→→→وزان،ت→→→→ب→→→→دي→→→→→ل ب→→→→ه گ→→→→ل→→→→س→→→→ت→→→→→ان ش→→→→→د!اي→→→→ن داس→→→→ت→→→انه→→→ا ك→→→ه در ق→→→رآن آم→→→ده و 
^ م→→ا گ→→→وي→→ن→→دگ→→ان و ن→→ويس→→ن→دگ→ان ش→ده اس→→ت، ه→دف→ش ش→ن→اس→→ان→→دن ان→→س→ان اس→ت ك→ه  ^ ب→→را دس→→ت→→م→→اي→→→ها

^ ارتقايش تا كجاست؟  انسان يعن∂ چه و نقطه
                                                        

^ انبياء،آيه＾۸⅛.  ـ سوره ۱
^ هود،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۲
^ انبياء،آيه＾۹⅛.  ـ سوره ۳
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ب→→→ن→→→گ→→→ر ك→→→ه ت→→→ا چ→→→ه ح→→→دẃ اس→→→ت م→→→ك→→→→ان آدم→→يẃ→→ت� رس→→د آدم→→∂ ب→→ه ج→→اي→→∂ ك→→ه ب→→ه ج→→ز خ→دا ن→بي→→ن→د� 
خدا م∂فرمايد: 

 џن→→→ ґم џون→→→Ẁك→→→џي→→→ґل џو ґض ẂرџالẂ →→→م→→→اواتґ وџ ا ￍال→→→س џوت→→→→Ẁك→→→→џل→→→→џم џي→→→→م→→→→ ґراه→→→→Ẃإب ^ ґر→→→→Ẁن џ−ґذل→→→→џك џو�
�؛  џينґنґوقẀمẂال

^ اه→→ل  «م→→→ا ب→→ه اب→→راه→→ي→→م، م→→ل→→ك→→وت آس→→م→→انه→→→ا و زم→→ي→→→ن را ن→ش→ان دادي→م و او را در زم→ره
يقين درآورديم». 

ا به  ẃن→گاه كرد و آتش را گلستان ديد و خود را به آغوش آن افكند!ام ^ او ب→ا چ→ش→م دي→گ→ر
^ ن→→→ف→→→→س→→→ان→→→∂ ن→→→ه→→→→ادن  ^ اه→→→→وا دس→→→→ت آوردن آن چ→→→→ش→→→→م م→→→→ل→→→→ك→→→→→وتب→→→→ي→→→→→ن، ن→→→→→ي→→→→از ب→→→→ه ب→→→→→ن→→→→دگ→→→∂ دارد و پ→→→ا رو

م∂طلبد. 
توصيف پرهيزكاران در كالم امام اميرالمؤمنين� 

ـ فرمودهاند:  ـ كه راهروان اين راهند  ẃقيان  حضرت امام اميرالمؤمنين�در صفات مت
 ґعґافￍالن ґمẂل ґعẂال ∂џلџع ẂمẀهџاع џم→ Ẃوا أسẀف џق џو џو Ẃم→ ґه→Ẃي џل џع Ẁاهللا џم ￍر џا ح→→ￍم џع Ẃم→Ẁه џار→ џص→Ẃوا أب→ ض→ џغ)

)؛  ẂمẀهџل
«از آنچه كه خدا بر آنها حرام كرده چشم پوشيدهاند[مرتكب گناه∂ نم∂شوند] 
و ب→→→ه ع→→→→ل→→→م→→→∂ ك→→→ه آن→→→ان را س→→→ود رس→→→ان→→→د،گ→→وش ف→→را داش→→ت→→هان→→د[از س→→خ→→ن→→ان ب→→ي→→ه→→وده ك→→ه 

^ م∂كنند]».  موجب خشم خدا م∂شود دور
 Ẃدџق Ẃنџمџك Ẁ↨ￍن џجẂال џو ẂمẀهџف Ẃم ґهґنẀي Ẃأع ∂ґف Ẁهџون Ẁا دџم џرẀغ џصџف Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґف Ẁقґخال→Ẃال џم→Ẁظ→ џع)

)؛  џونẀب ￍذџعẀا مџيهґف ẂمẀهџا فџآه џر Ẃدџق Ẃنџمџك Ẁارￍالن џو ẂمẀه џو џونẀمￍعџنẀا مџيهґف ẂمẀهџا فџآه џر
«خ→دا در ن→ظ→رش→ان ب→زرگ گ→ش→ت→ه و غ→ي→ر خ→دا ه→→ر چ→ه ك→→ه ه→س→ت در ن→ظ→رش→ان ك→وچ− 
→→ده اس→→ت.ي→→ق→→ي→→→ن و ب→→اورش→→ان ب→→→ه ب→→ه→→ش→→ت م→→ان→→ن→→→د ي→→ق→→→ي→→ن و ب→اور ك→س→∂ اس→ت ك→ه آن را  آم
دي→→→ده و در آن ب→→→ه خ→→→وش→→→∂ ب→→→ه س→→→ر ب→→→رده اس→→ت و اي→→م→→ان→→ش→→ان ب→→ه آت→→ش، ه→→م→→چ→→ون اي→→م→→→ان 

كس∂ است كه آن را ديده و عذابش را چشيده است». 
 Ẃم→ ґه ґاد→ џس→ Ẃأج ∂→→ґف Ẃم→ Ẁه→ Ẁاح џو Ẃأر ￍر→ґق→→џت→→ Ẃس→џت Ẃم→џل Ẃم→ ґه→Ẃي→→џل→ џع Ẁاهللا џب→→џت→џك ^ ґذ→→ￍال Ẁل→→ џج Ẃاأل џال Ẃو→→џل џو)
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)؛۱  ґابџق ґعẂال џن ґم ҐفاẂو џخ џو ґابџوￍالث ∂џل ґإ ҐقاẂو џن＃ شẂيџع џ↨џف Ẃرџط
ر ك→→رده ك→→ه ب→→→اي→→د در دن→→ي→→→ا  ẃن→→→∂ ك→→ه خ→→دا ب→→را＾ش→→ان م→→ق→→د→→ẃت م→→ع→→ي ẃاگ→→→ر ن→→→ب→→→ود اج→→→ل و م→→→د»
ت اش→ت→ي→اق ب→→ه ث→واب و خ→وف ع→ق→اب، ب→ه ق→در ي→→− چ→ش→م ب→→ه ه→→م زدن،  ẃب→→م→→ان→→ن→→د، از ش→د

جان در بدنشان آرام نم∂گرفت»! 
گشوده شدن چشم باطنبين حضرت يوسف�در كودك∂ 

^ از درون→ش گ→شودند  ي→ق�از ه→م→ان دوران ك→ودك→∂ چ→ش→م ديگ→→ر ẃح→ض→رت ي→وس→ف ص→د
ـ ه→ش→ت س→ال→→ه  و م→→ل→→ك→→وت ع→→→ال→→م را ن→→ش→→ان→ش داده و از پ→→اي→→ان ك→ار، آگ→اه→ش س→→اخ→تن→→د.ك→ود∑ هف→→ت 

پيش پدر آمد و گفت: 
 ∂→→ґل Ẃم→→ Ẁه→→Ẁت→→Ẃأي џر џر→→ џم→→→џق→→→Ẃال џو џس→→→ Ẃم→→→ ￍال→→→ش џو Ґب→→→ا→→→џكẂو→→→џك џر→→→ џش→→→ џع џد→→→ џأح Ẁت→→→Ẃأي џر ∂→→→ґẃ �...ي→→→ا أبџ→→→تґ إن

�؛۲   џين ґد ґساج
^ آسمان در مقابل من  «...پ→در! من در خواب ديدم ماه و خورشيد و يازده ستاره

سجده م∂كنند». 
پدر هم كه پيامبر بزرگوار خداست و از ملكوت عالم باخبر است گفت: 

...�؛۳  ґيث ґحاد Ẃاأل ґيل ґأوџت Ẃن ґم џ−Ẁمґẃل џعẀي џو џ−ب џر џ−يґبџت Ẃجџي џ−ґذلџك џو�
ف→→رزن→→دم! پ→→روردگ→→→ارت ت→→و را ب→→رم→→∂گ→→زي→→ن→→د[ب→→→ه م→→ق→→→ام→→ات ع→→ال→→∂ات م→→∂رس→ان→د]و از  »

حقايق پنهان، آگاهت م∂سازد...». 
از ه→→→→م→→→→ي→→→→ن ج→→→→→ا آن ط→→→→م→→→→أن→→→→ي→→→→→ن→→→→ه و آرام→→→→ش خ→→→→اط→→→→ر ع→→→→ج→→→→ي→→→→ب در آن ك→→→→ود∑ ب→→→→→هوج→→→→ود آم→→→→→د ك→→→→→ه 
 ^ ^ چ→→اه ك→→ن→→ع→→→ان و ب→→ازار ب→→ردهف→→روش→→ان م→→ص→→ر و ك→→اخ غ→→رق در ج→→ل→وهگ→→ر＾ه→ا ت→→وان→→س→→ت دش→→→وار＾ه→→→ا
ل كند و  ẃجسم∂ و روح∂ مصر را تحم ^ م→رداف→ك→ن زل→ي→خ→ا و پ→س از آن زن→دان ت→وأم ب→→ا ش→كنجهها
س→ران→ج→ام ب→ر س→ري→ر س→ل→طن→→ت ت→ك→ي→ه زن→د.آن روز ك→ه خ→ان→دان ح→ض→رت ي→ع→ق→وب� پ→ي→ش ت→خ→تش به 

سجده افتادند: 
                                                        

^ فيض،خطبه＾۱۸℮.  ـ نهجالبالغه ۱
^ يوسف،آيه＾℮.  ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾⅛.  ۳
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قￎا...�؛۱  џح ∂ґẃ ب џها رџل џع џج Ẃدџق ẀلẂبџق Ẃن ґم џ^ يا Ẃء Ẁر Ẁيل ґأوџهذا ت ґتџيا أب џقال...�
^ م→ن آن  «...پ→→در! اي→→→ن ت→أوي→ل ه→م→ان خ→واب→∂ اس→ت ك→ه م→→ن قب→→الҐ دي→دم و اك→ن→ون خ→دا

ق بخشيد...».  ẃرا تحق
يق�  ẃح→ض→رت ص→د ґو تع→→ال→∂ انس→→ان→∂ را از زب→→ان خ→ود ∂→ẃآن→→گ→اه خ→→داون→→د، راز و رم→ز اي→ن ت→رق

ارائه م∂فرمايد كه گفت: 
�؛۲   џينґن ґس ẂحẀمẂال џر Ẃأج Ẁيع ґضẀال ي џاهللا ￍإنџف Ẃرґب Ẃصџي џو ґقￍت џي Ẃنџم Ẁهￍإن...�

«...ب→→→ه ي→→→ق→→ي→→ن [راز م→ط→ل→ب اي→→ن اس→ت ك→ه] ه→→ر ك→→س ت→ق→وا پ→ي→ش→ه ك→ن→د [و دش→وار＾ه→ا را 
→ل نم→→اي→د] و ص→→اب→ر ب→اش→د،ب→ه س→ع→ادت م→ط→ل→وب ن→ائ→→ل م→→∂گ→ردد؛چ→را كه خداوند،  ẃت→ح→م

اجر نيكوكاران را ضايع نم∂كند»! 
^ چشم دل،مصيبت بزرگ ما!  كور

در حديث آمده است: 
...)؛   џبẂيџغẂما ال ґهґب Ẁ∑ґر ẂدẀي ẁبẂيџما غẀه џو ґنانẂي џع ґهґبẂلџقґل џو ẃالґد＃ اẂب џع Ẃن ґما م)

«ه→→→ر ان→→س→→ان→→∂ در ق→→ل→→→ب خ→→ود، دو چ→→ش→→م ن→→ه→→ان دارد و ب→→→ا اي→→→ن دو ن→→ه→→ان ع→→ال→→م را م→ش→اه→ده 
م∂كند...». 

)؛۳  ґه ґر џصџب Ẃنџع ẁبґغائ џوẀما ه ^ џرџيџف ґهґبẂلџق џ Ẃjџع џحџتџف ҐراẂي џد＃ خẂب џعґب Ẁاهللا џرادџذا ا ґاџف...)
^ را بخواهد،چشم قلبش را باز م∂كند و او آنچه را  «...پ→→س وقت∂ خدا خير بندها

كه از چشم سرش پنهان است، مشاهده م∂كند». 
قرآن نيز سخن از نابيناي∂ چشم دل به ميان آورده و فرموده است: 

�؛℮   ґور Ẁد الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀقẂال ∂џمẂعџت Ẃن ґلك џو ẀصارẂب Ẃاأل ∂џمẂعџها ال تￍن ґاџف...�
^ س→→→ر ك→→ور ن→→م→→→∂ش→→ود؛ول→→ك→ن دله→→اي→∂ ك→ه در  ]چ→→ش→→→مه→→ا Ґح→→ق→→ي→→ق→→→ت اي→→ن→→→ك→→ه[ك→→ث→→ي→→را... »

                                                        
 .۱ΩΩ＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۱

 .۹Ω＾ـ همان،آيه ۲
↨ البيضاء،جلدＱ،صفحه＾⅛℮.  ẃـ المحج ۳

^ حج،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ℮
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سينههاست كور م∂گردد». 
ف→→ان→ه م→→ا  ẃآن چ→ش→م دل را ب→از ك→ن→ي→م ول→∂ م→ت→أس ^ اي→→ن چ→→ش→→م س→→ر را ب→→→ه م→→ا دادهان→→→د ك→→→ه ب→→ه وس→→ي→→ل→→ه
^ ن→→→→ام→→→رض→→→∂ẃ خ→→→دا،  ^ ك→→→→ور س→→→→اخ→→→→ت→→→→ن چ→→→ش→→→→م دل ق→→→رار دادهاي→→→م و ب→→→ا دي→→→دن→→→→∂ه→→→ا چ→→→→ش→→→→م س→→→→ر را وس→→→→ي→→→→ل→→→→→ه

^ چشم دل انداخته و كورџش كردهايم.  ^ ضخيم رو پردهها
اهر از باباطاهر است كه م∂گويد:  ẃاين دو بيت عل∂الظ

ك→→→ه ه→→ر چ→→ه دي→→ده ب→→ي→→→ن→→د؛ دل ك→→ن→→→د ي→→→اد � ز دس→→→→→→→→ت دي→→→→→→→ده و دل ه→→→→→→→ر دو ف→→→→→→→ري→→→→→→→اد � 
^ ن→→→→→→ي→→→→→→ش→→→→→→ش ز پ→→→→→→والد�  زن→→→→→→ـ→→→→→→م ب→→→→→→ر دي→→→→→→→ـ→→→→→ده ت→→→→→ـ→→→→→ا دل گ→→→→→ردد آزاد� ب→→→→→→→س→→→→→→→ازم خ→→→→→→→ن→→→→→→→ج→→→→→→→ر

ول∂ ما م∂گوييم، اين كار عقالҐ و شرعاҐ جايز نيست و آدمساز هم نيست.بگو: 
^ ن→→→→ي→→→→ش→→→→ش ز ت→→→→ق→→→→وا�  ـ→→→ف→→→س ت→→ا دل گ→→ـ→→ردد آزاد� ب→→→→→س→→→→→ازم خ→→→→→ن→→→→→ج→→→→ر زن→→→م ب→→→ر ن→→→

اره زدن و دل را از ظلمات طغيان بر خدا  ẃاز تقوا ساختن و بر چشم نفس ام ^ ẃ→→ه خ→نجر ال→ب→ت
^ از پ→→∂ م→→∂آورد.اك→→ث→→→راҐ م→→ا دل→→→م→→ان دن→→→ب→→ال  ^ ح→→ي→→→ات اب→→د →→ا ن→→ت→→ي→→ج→→→ه ẃره→→→ان→→→→ي→→→دن، ب→→س→→ي→→ار زح→→→م→→ت دارد ام
چ→→→→ش→→→→م→→→→م→→→ان م→→→→∂رود و آل→→→ودگ→→→→∂ه→→→→ا ب→→→ه ب→→→ار م→→→∂آورد. خ→→→ري→→→د و ف→→→روشه→→→→ا،ازدواجه→→→→ا، خ→→→ان→→→→ه و اث→→→اث 
زن→→→→دگ→→→→∂ ت→→→→ه→→→→يẃ→→→→→ه ك→→→ردنه→→→ا ه→→→م→→→ه ب→→→ا چ→→→ش→→→م س→→→ر دي→→→→دن و دل دادن ان→→→ج→→→→ام م→→→∂پ→→→→ذي→→→رد و ط→→→→ب→→→ع→→→اҐ ن→→→اف→→→رج→→→ام 

م∂ماند. 
ل دشوار＾ها  ẃگشوده شدن چشم دل با تحم

ر ب→ه ن→ور ايم→→ان و ي→ق→ي→ن ك→رده و آنگ→اه دي→ده را دنب→→ال دل ب→ه راه  ẃا آنه→→ا ك→→ه اب→→ت→دا دل را م→ن→و→→ ẃام
^ خ→→ود در ح→→→ال ع→→رض  ان→→→→داخ→→→ت→→→→هان→→→→د،آن→→→ه→→→→ا در ه→→→ر دو س→→→را ب→→→ا س→→→ع→→→→ادت ه→→→م→→راه→→ن→→→د و پ→→ي→→وس→→ت→→ه ب→→ا خ→→→دا

نيازند كه: 
ه→ا  ґر→џظ→џن ґض→ي→اء ґن→ا ب→ ґوب→Ẁل Ẁق џص→→ار→→Ẃبџا Ẃر→→ ґنџا џو џ−→→Ẃي→→џل ґا ґط→→اع→→ ґق→→Ẃن ґاال џم→→ال→→џك ∂→→ґل Ẃب→→џل→→ه→→∂ ه ґا)
 џو ґ↨џمџظџعẂال ґن ґدẂعџم ∂џلґا Ẃل ґصџتџف ґورالن џب Ẁج Ẁح ґوبẀلẀق Ẃال Ẁص→ار→Ẃبџا џق ґر→ Ẃخ→џت Ẅ∂ẃت→ џح џ−→Ẃي→џل ґا

)؛۱  џ− ґدسẀق ґẃز ґعґب Ґ↨џقￍل џعẀنا م Ẁرواحџا џير ґصџت
^ م→→→→→→ا را ب→→→→→ا ن→→→→→ور ن→→→→→گ→→→→→اه ب→→→→→→ه ج→→→→→م→→→→→الت روش→→→→→ن گ→→→→ردان ت→→→→→ا  ^ دله→→→→→ا «خ→→→→→داي→→→→→ا!... چ→→→→→ش→→→→→→مه→→→→→ا

                                                        
ـ قسمت∂ از مناجات شعبانيه،مفاتيح الجنان،اعمال ماه شعبان.  ۱
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^ نور را بشكافند و به معدن عظمت بپيوندند».  ^ دلها، حجابها چشمها
 ب→دي→ه→∂ است كه به اين درجه از نورانيẃتґ چشم دل رسيدن، نياز به سع∂ و تالش روح∂ 
^ از م→→ردم م→→→∂پ→→→ن→→دارن→→د ت→→ح→→ص→→ي→→ل ن→→ور ايم→→ان،ن→ي→از ب→ه س→ع→∂ و  ب→→س→→ي→→→ار دارد و ع→→ج→→ي→→ب اي→→ن ك→→ه ب→→س→→→ي→→ار
^ م→→→ن→→→ب→→→ره→→→ا ب→→→→ن→→→ش→→→ي→→→ن→→→→د،در م→→→س→→→ج→→→د و  ت→→→∂ پ→→→ا ẃك→→→→وش→→→→ش ف→→→→راوان ن→→→→دارد؛ب→→→ل→→→ك→→→ه ه→→→م→→→ي→→→→ن ق→→→در ك→→→ه ان→→→→س→→→ان م→→→د
^ ي→→− ب→→ار ام→→اك→→ن  ^ ي→→→→− ش→→→ب ب→→ه ج→→م→→ك→→ران ب→→رود،چ→→→ن→→د ج→→→ل→→→س→→→→هه→→→ا＾ دي→→→ن→→→∂ ح→→→اض→→→ر ش→→→ود،ه→→→ف→→→ت→→→→ها
^ دي→ن→∂ م→→ط→ال→ع→ه كند و...ي− مؤمن كامل عيارґ حساب∂  س را زي→ارت و گ→→ه→گ→اه→→∂ ك→→ت→ابه→→ا ẃم→ق→د
ار و بنẃا و آهنگر شدن و دكتر و مهندس شدن،  ẃنج ^ خ→واه→د ش→د!در ص→ورت→∂ كه همين مردم برا
→ف ب→ه س→ع→∂ و ك→وش→ش ف→راوان م→→∂دانن→→د و در راه رس→ي→دن به مقصدشان، انحاء رنج و  ẃخ→ود را م→وظ
→→→ا  ẃل م→→→∂ك→→ن→→→ن→→د ام→→ ẃت→→→ع→→→ب از گ→→→رس→→→ن→→→گ→→→→∂ه→→→ا و ب→→→→∂خ→→→واب→→→→∂ه→→ا و غ→→رب→→→ته→→→ا و دور اف→→ت→→→ادن از وط→→ن را ت→→ح→→م
→→ف ب→→→ه س→→ع→→∂ و ت→→→الش و  ẃاي→→م→→ان، خ→→ود را م→→وظ ^ ^ ب→→→→ه دس→→→ت آوردن گ→→→وه→→ر گ→→ران→→→م→→اي→→→ه ه→→→ي→→→چگ→→→اه ب→→→را
^ و ب→نẃاي∂ و  →→ار ẃب نم→→∂دان→→ن→د.گ→→وي→∂ نم→→∂دانن→→د ك→ه اي→م→ان و ي→قي→→ن ن→ي→ز هم→→ان→→ن→د ن→ج→ џع→џ →ل رن→ج و ت ẃت→ح→م
^ عم→→ل→يẃ→ه اس→ت و ب→→اي→د دن→→ب→ال رن→ج و ت→→الش و ت→ع→ب ب→ه دس→→ت  ^ و م→→ه→→→ن→دس→∂،ي→− ن→→وع م→لك→→ه دك→→ت→→ر

آيد. 
^ ش→دن، ب→→ه اي→→ن س→ادگ→∂ و آس→→ان→∂ حاصل نم∂شود!چه زمين  ق→ه→رم→ان ك→ش→ت→∂ و وزن→→هب→ردار
خ→→وردنه→→→ا و دس→→→ت و پ→ا ش→ك→ست→→نه→ا و ع→رق ري→خ→ت→نه→ا م→→∂خ→→واه→→د ت→ا ق→ه→رم→ان ج→ه→ان ش→→ود!ق→ه→رم→ان 
^ ج→گ→ر ن→→ه→ادن و پ→ا  اي→→م→→→ان و ت→→ق→→وا ش→→دن ن→→ي→→ز ب→→→ه اي→→ن س→ادگ→∂ و آس→→ان→∂ ح→اص→ل ن→م→∂ش→ود!دن→دان رو

^ اهواء نفسان∂ و دلبخواهها گذاشتن م∂خواهد، تا خدا دربارهاش بگويد:  رو
�؛۱   џينґن ґم ẂؤẀمẂا الџن ґباد ґع Ẃن ґم Ẁهￍإن�

«به يقين او از بندگان مؤمن ماست». 
راز سر به مẀهر خوشبخت∂! 

اين حديث را شنيدهايم: 
تẃاҐ)؛۲  џغ ґالءџبẂالґب Ẁهￍت џغ ҐداẂب џع ￍب џحџذا اґا Ẅ∂џعالџت џاهللا ￍنґا)

                                                        
^ صافẃات،آيه＾۱۳۲.  ـ سوره ۱

ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾⅛۱Ω(بال).  ۲
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^ را دوست بدارد، او را در بالها غرق م∂كند»!  «خداوند متعال وقت∂ بندها
^ و داغ م→→رگ ع→→زيزان  ^ و ب→→ي→→م→→اردار ان→→واع و اق→→س→→ام م→→ص→→ي→→ب→→ته→→ا و م→→ح→→ن→→ته→→ا از ف→→ق→→ر و ب→→ي→→م→→ار
و...بر سرش م∂ريزد؛چون م∂خواهد قلب او را از دنيا منقطع كرده با خودش مرتبط سازد زيرا 
تب→→→خ→→→ش دن→→→ي→→→ا و از ث→→→روت و م→→→ك→→→ن→→→ت آن ب→→→رخ→→→وردار ش→→→د و  ẃط→→→→ب→→→→ي→→→→ع→→→→∂ اس→→→→ت آدم→→→→∂ ك→→→→ه از ع→→→→وام→→→→ل ل→→→→ذ
^ ج→→ان→→ش ن→→ش→→س→→ت، ط→→ب→→ع→→اҐ دوس→→ت→→دار آن م→→∂ش→→ود و ه→→م→→ي→→ن حبẃ دنياست كه  ش→→ي→→ري→→ن→→∂ آن در ذائ→→ق→→ه
خاصيẃت قهر＾اش؛ خال∂ گشتن دل از حبẃ خدا و محروم ماندن از سعادت آخرت است ول∂ 
نџد و به همين ميزان دل  џدل از دنيا م∂ك Ґوق→→ت∂ انسان از دنيا جز محنت و رنج و تعب نديد، طبعا

كندن از دنيا، دل به خدا م∂بندد و سعادت ابد＾اش تأمين م∂گردد. 
ح→→→→→→→→اص→→→→→→→→ل اي→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→وش→→→→→→→→گ→→→→→→→→ذران→→→→→→→→→∂ در دن→→→→→→→→→ي→→→→→→→→ا، س→→→→→→→→→ب→→→→→→→→ب دل دادن ب→→→→→→→→ه دن→→→→→→→→ي→→→→→→→→→ا و دل ك→→→→→→→→ن→→→→→→→دن از 
خ→→داس→→→ت.ول→→→∂ رن→→ج و م→→ح→→ن→→→ت دي→→→دن در دن→→→ي→ا، س→ب→ب دل كن→→دن از دن→ي→ا و دل دادن ب→ه خ→داس→ت!از 
^ دن→→→ي→→→→ا ب→→→ه آن→→→→ه→→→ا رو م→→→→∂آورد، ب→→→ا  اي→→→→ن رو، ه→→→→وش→→→→م→→→→ن→→→→→دان ع→→→→→ال→→→→م وق→→→ت→→→∂ ف→→→ق→→→ر و ت→→→ه→→→→∂دس→→→ت→→→∂ از ب→→→ه→→→رهه→→→→ا

خوشحال∂ تمام م∂گفتند: 
)؛  џحينґال ẃالص ґعار ґشґب Ґبا џرحџم)

^ شعار و راه و رسم صالحان».  ^ ا «خوش آمد
و ه→→→→→→ن→→→→→گ→→→→→ام→→→→→∂ ك→→→→→ه ث→→→→→روت و م→→→→→ك→→→→→ن→→→→→ت→→→→→∂ از دن→→→→→→ي→→→→→ا ب→→→→→ه آن→→→→→→ه→→→→→ا رو م→→→→→∂آورد،ب→→→→→ا ح→→→→→زن و ان→→→→→دوه ت→→→→→م→→→→→ام 

م∂گفتند: 
)؛۱  ẀهẀتџوبẀقẀع Ẃتџل ґẃجẀع ẁبẂن џذ)

«چ→→→ه گ→→→ن→→→اه→→→→∂ از م→→→→ن ص→→→ادر ش→→→ده ك→→→ه خ→→→دا ب→→→→ه ع→→→ق→→→وب→→ت[ط→→رد از ق→→رب خ→→ود] دچ→→ارم 
ساخته است»؟ 
^ محبوب خدا كيست؟  بنده

ẃ→→ه ام→ث→ال م→→اه→ا م→رد اي→ن ميدان نيستيم!ما از شنيدن اقوال و احوال آن مردان خدا وحشت  ال→ب→ت
اق→→ل ب→→اورم→→ان ب→ش→ود ك→ه ان→→س→ان ت→ا ان→→س→ان خ→يل→→∂  ẃم→→∂ك→→ن→→ي→→م!ت→→و ن→→ازن→ي→ن جه→→ان→∂، ك→ج→ا ت→وان→∂ رف→ت؟ح→د

                                                        
 .۳۲Ω＾البيضاء،جلد۷،صفحه ↨ ẃـ المحج ۱
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^ خ→دا�م→ح→ب→وبت→ري→ن ب→ن→دگ→→ان در پي→→ش→گ→اه خ→→دا ه→س→تن→→د و پ→رب→→الت→ري→ن  ف→→اص→ل→ه دارد!ان→بي→→ا و اولي→→ا
م كربال را در نظر بياوريد، با آن همه  ẃب→ن→دگ→→ان خ→→دا ن→يز همانانند.شما تنها ي− شب يازدهم محر
^ س→→→ن→→→→گ→→→ي→→→نґ ده→→→ش→→→→تزا ك→→→ه ف→→→رو ري→→→خ→→→ت، آن ه→→→م ب→→→ر س→→ر ع→→زي→→زت→→ري→→ن و م→→ح→→ب→→وبت→→ري→→→ن  م→→→ص→→→ي→→→ب→→→ته→→→→ا

�ـ آن وقت باور خواهيد كرد كه:  Ẅ^ اجدين و زينب كبر ẃدالسẃـ امام سي بندگان خدا 
تẃاҐ)؛  џغ ґالءџبẂالґب Ẁهￍت џغ ҐداẂب џع ￍب џحџذا اґعال∂ اџت џاهللا ￍنґا)

^ را دوست بدارد، او را غرق در امواج بال م∂سازد».  «خدا وقت∂ بندها
آنگاه آن بنده هم با كمال رضا و تسليم، زينبوار م∂گويد: 

)؛۱  Ґميال џج ẃالґا ẀتẂيџأ џما ر)
^ نديدم»!  «من از خدا جز عنايت زيبا چيز

سوẀل اهللا؛  џر ґيتџب џهلџم يا اẀيكџل џاهللا ع ∂ẃل џص
^ عالم و عنايت به جمال خداوند  ه به فنا ẃپيام قرآن: توج

ر به تقدير  ẃپ→س ت→م→ام آن→چ→ه م→→ا در ع→→ال→م ك→ائن→→ات از نعمتها و بالها مشاهده م∂كنيم،مقد
^ اله∂ است كه:  حكيمانه

�؛  ґتاب ґكẂال مẀا Ẁه џدẂن ґع џو ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂمџي�
آن→چ→ه را ك→ه خدا بخواهد؛ محو و آنچه را كه بخواهد اثبات م∂كند،تا ما را مورد امتحان 
 ẃو آزم→→اي→ش ق→رار ده→د و ص→→ف واب→س→تگان به عالم محو و اثبات را از صف دلدادگان به عالم �ام
ال→→ك→→→ت→→اب� از ي→→ك→دي→→گ→ر ج→دا س→ازد.ق→رآن از م→اه و خ→→ورش→ي→د آس→م→ان،ك→وه و دري→ا و ج→→ان→وران بح→→ث 
^ قدرت و علم و حكمت خدا هستند  ر امر خدا و نشانه ẃا ه→مه را از آن نظر كه مسخ→→ ẃم→∂ك→ن→د ام
مورد بحث قرار م∂دهد!هرگز بهنظر استقالل∂ و اصالت به آنها نگاه نم∂كند و م∂گويد: 

 џر џم→џق Ẃال џو � ґي→م ґل џع→Ẃال ґي→→ز ґز→→ џع→→Ẃال Ẁي→→ر ґد→→Ẃق→→џت џ−ґه→→ا ذل→→џل ＃ẃر→→џق→→џت→→ Ẃس→→ Ẁم→→ґل ^ ґر→→ Ẃج→→џت Ẁس→→ Ẃم→→→ ￍال→→ش џو�
�؛۲   ґيم ґدџقẂال ґون Ẁج ẂرẀعẂالџك џعاد Ẅ∂ￍت џح џل ґنازџم Ẁناه Ẃر ￍدџق

^ ق→→رارگ→→اه→→→ش در ح→→رك→ت اس→ت؛اي→ن ت→ق→دي→→ر خ→داون→د  «و خ→→ورش→→ي→→د،پ→→ي→→وس→→ت→→ه ب→→ه س→→و
                                                        

 .۲Ｑ⅛＾ـ نفس المهموم،صفحه ۱
^ يس،آيات۳۸و۳۹.  ـ سوره ۲
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^ م→→→→اه م→→→→→ن→→→→زل→→→→گ→→→→اهه→→→→اي→→→→→∂ ق→→→→رار دادي→→→→→م و س→→→→ران→→→→ج→→→→ام ب→→→→→ه ص→→→ورت  ق→→→→ادر ودان→→→→اس→→→→ت و ب→→→→را
^ خرما در م∂آيد».  ^ كهنه شاخه

^ ثابت باق∂  ^ م∂كند تا بشر را به نقطه ^ فنا و مقهوريẃت كائنات را يادآور قرآن، جنبه
^ ظواهر ماه و خورشيد نم∂كند و مانند شعرا، دم از  →→ه س→→ازد!او ه→→رگ→→ز ب→→شر را فريفته ẃع→→ال→→م م→→ت→→وج
^ پر＾چهرگان نم∂زند كه خلق اهللا را  ^ ستارگان و چشم و ابرو كمال و جمال و ناز و كرشمه
و روز فنا و زوال سرگرمґ اوهام و خياالت بسازد و از هدف اصل∂ خلقت بازشان بدارد؛بلكه جمال و كمال∂ جز  ^ خدا نم∂داند و به تمام كائنات از نظر اندكا∑� و اض→→→→→→→→م→→→→ح→→→→الل� م∂نگرد  برا

آنها را نشان م∂دهد و م∂گويد: 
�؛۱   Ẃتџرґẃ ي Ẁس Ẁبال ґجẂا ال џإذ џو � Ẃت џر џدџكẂان Ẁوم Ẁجا الن џإذ џو � Ẃت џر ґẃوẀك ẀسẂم ￍا الش џإذ�
«ه→→ن→گ→ام→→∂ ك→→ه خ→ورش→ي→د در ه→→م پ→→ي→چ→ي→ده ش→ود و س→→تارگان ب∂فروغ گردند و كوهها 

به حركت درآيند». 
^ انس→→ان! ب→ه اي→ن خ→ورش→ي→د و درخش→→ن→دگ→→∂اش ن→→گ→اه م→ك→ن!آن روزش را ب→ه ي→اد آور  ي→→ع→→ن→→∂ ا
^ ستارگان گولت  ك→ه ن→ور خ→ود را از دس→ت داده و ج→سم→→∂ ت→ي→ره و ت→ار گ→ش→ته است.ناز و كرشمه
از ه→→م پ→→اش→→ي→دگ→→∂اش را هم بنگر.اين جالل و جبروت كوه،دلت را  ^ انك→→دار� و  ن→زن→د.آن ل→حظ→→ه
گ→→→رم ن→→→ك→→→ن→→→د!آن ه→→→ن→→→→گ→→→ام→→→ش را ب→→→→هن→→→ظ→→→ر ب→→→ي→→اور ك→→ه م→→ان→→→ن→→د س→→راب ب→→ه راه اف→→→ت→→اده و ه→→م→→چ→→ون پ→→→ش→→م از ه→→م 

پاشيده شده است. 
�؛۲   џون ẀرẀظẂنџذ＃ تґئџين ґح ẂمẀتẂأن џو � џومẀقẂل ẀحẂال ґتџغџلџال إذا ب Ẃوџلџف�

«پ→س چ→را هن→→گ→ام→∂ ك→→ه ج→ان به گلوگاه م∂رسد و شما در آن حال نگاه م∂كنيد[و 
^ از دستتان ساخته نيست]».  كار

^ بيچارگ∂اش را هم به خاطر  عا چشمت را خيره نكند! آن لحظه ẃر پر مدẃ اين انسان متكب
                                                        

� اندكا∑: فان∂ شدن. 
� اضمحالل: نابود گشتن. 

^ تكوير،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱
� انكدار: تيرگ∂. 

^ واقعه،آيات۸۳ و۸℮ .  ـ سوره ۲
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بياور كه نفس در گلوگاهش گير كرده و چشمها از حدقه بيرون آمده و مانند ي− تخته سنگ 
^ زم→→ي→→ن اف→→ت→→اده اس→→ت!چ→→ن→→د روز بعد هم سراغش را زير خا∑ بگير و  ب→→∂ح→→سẃ و ب→→∂ح→→رك→→ت، رو
^ چ→→→→→→ش→→→→→→م→→→→→→ش را خ→→→→→→ورده و در ج→→→→→→م→→→→→→ج→→→→→→م→→→→→→هاش الن→→→→→→ه  ب→→→→→→→ب→→→→→→→ي→→→→→→→ن الش→→→→→→→هاش گ→→→→→→→ن→→→→→→→دي→→→→→→→ده و ك→→→→→→→رمه→→→→→→→ا، ح→→→→→→→دق→→→→→→→ه

كردهاند!مورها از بين∂اش داخل و از دهانش خارج م∂شوند! 
→→ر ف→→رم→→ان ي→→→− ح→→ك→→ي→→م  ẃاي→→→ن ص→→→ح→→→ن→→→→هه→→→ا را ق→→→رآن ن→→→→ش→→ان م→→→∂ده→→د ت→→ا ب→→ف→→ه→→→م→→ان→→→د ت→→م→→ام ع→→→ال→→م م→→س→→خ
^ او را  ت→→وان→→اس→→ت.ان→→س→→→ان ع→→اق→→ل آن اس→→ت ك→→ه در ت→→م→ام ل→حظ→→ات ع→م→رش ب→ك→وش→د ت→ا رض→ا و خ→→ش→ن→ود
ج→→ل→→ب ك→→رده و خ→→ود را م→→ورد ل→→ط→→ف و ع→→→ن→→اي→→→ت پ→→→اي→→انن→اپ→ذي→ر او ق→رار ده→د ت→ا ق→ب→ل از م→رگ و پ→س از 
^ او برخوردار گردد.دل به موجودات فناپذير عالم بستن و  ه ẃم→رگ، از الط→→اف و عن→→اي→ات خ→اص

^ نخواهد بود.  ^ عمر خود را فان∂ آنها كردن، جز حماقت و سفاهت، چيز ديگر سرمايه
^ تديẃن، ارتباط با عالم امẃ الكتاب  به واسطه

^ تديẃن! كه خود  ^ واقع∂ كلمه تنها راه رسيدن به اين معارف،تديẃن است! آن هم به معنا
^ تقوا نمودن و  م→→ات، ت→→ح→→ص→→يل ملكه ẃر∑ م→→ح→→ر→→џ ج→→→→→ب→→→→ات و ت را ب→→ه دام→→ن دي→→ن ان→→داخ→→ت→→ن و ب→→ا ات→→ي→→ان� وا

نتيجتاҐ نور علم و حالت فرقان به دست آوردن است كه خدا فرموده است: 
...�؛۱  Ẁاهللا ẀمẀكẀمґẃل џعẀي џو џوا اهللاẀقￍات џو...�

م به تعليم خدا گرديد...».  ẃخدا را رعايت كنيد تا متنع ^ «...تقوا
قاناҐ...�؛۲  ẂرẀف ẂمẀكџل Ẃلџع Ẃجџي џوا اهللاẀقￍتџت Ẃإن...�

 ∂→→ ẃت و روش→→→نب→→ي→→ن→→→∂ خ→اص→→ẃخ→→دا را پ→→ي→→ش→→ه ك→→→ن→→ي→→د [خ→→دا ب→→→ه ش→→م→→ا ن→→وران→→ي ^ «...اگ→→ر ت→→ق→→وا
م∂بخشد كه ]م∂توانيد حقẃ و باطل را از هم تشخيص بدهيد...». 

 ^ آر＾، آن ب→→→→→→ن→→→→→→دگ→→→→→→انґ روش→→→→→→نب→→→→→ي→→→→→→ن→→→→→ن→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→ا ق→→→→→درت روح→→→→→∂ خ→→→→→اصẃ خ→→→→→وي→→→→→ش اي→→→→→ن پ→→→→→ردهه→→→→→ا
^ ع→→→ال→→م ط→→ب→→→ي→→ع→→ت را م→→∂ش→→ك→→اف→→ن→→د و از اي→→ن ك→→ت→→→ابґ ع→→ك→→→سدارґ ع→→ال→→م م→→ح→→و و  رن→→→گ→→→→ارن→→→→گ و ف→→ري→→ب→→ن→→→ده
^ ي→ق→ي→ن  اث→→ب→→→ات م→→→∂گ→→ذرن→→د و ب→→ا ع→→ال→→م �امẃ ال→→ك→→تاب� م→→رت→→ب→→→ط م→→→∂گ→→ردن→→د و اس→→رار ح→→→ي→→ات را ب→→ا دي→→ده

                                                        
� اتيان: انجام. 

^ بقره،آيه＾۲۸۲.  ـ سوره ۱
^ انفال،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲
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م∂نگرند و باورشان م∂شود كه: 
�؛  ґتاب ґكẂال مẀا Ẁه џدẂن ґع џو ẀتґبẂثẀي џو Ẁشاءџما ي Ẁوا اهللا ẀحẂمџي�

ت→ن→ه→ا خ→داس→→ت ك→→ه ب→→ا ق→درت ح→كي→→م→ان→→هاش آن→چ→ه را ب→خ→واه→د م→ح→و و آن→چه را بخواهد تثبيت 
م∂كند!اصل و منبع كل عالم هست∂،نزد اوست. 

�؛۱   ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẅ∂لџع џوẀه џو...�
�؛۲   ẁيمґل џء＃ ع Ẃ∂ џش ґẃلẀكґب џوẀه џو...�

آنچه او از ما خواسته،تديẃن است و تسليم احكام آسمان∂ او گشتن. 
تذكẃر لطيف حاتم اصمẃ به مسلمانان قصرنشين! 

^ اه→→→→ل ع→→→م→→→ل ب→→→وده و در ش→→→ه→→→ره→→→ا م→→→→∂گ→→→ش→→→ت→→→ه و م→→→ردم را م→→→وع→→→ظ→→→ه م→→→∂ك→→→رده  ح→→→→ات→→→→م اص→→→→مẃ م→→→رد
س→ول وارد ش→د.اه→ل ش→ه→ر باخبر شدند و به استقبالش آمدند.  ẃس→ي→رش ب→ه م→دي→ن→↨ ال→→ر ^ اس→ت.در اثن→→ا

^ مردم نگاه كرد و گفت:  او به خانهها
)؛  ґه ґهذ ＃↨џدينџم Ẁ↨ￍيџا Ẁومџيا ق)

^ مردم! اين شهر، كدامين شهر است»؟  «ا
گفتند: 

)؛  ґاهللا ґول Ẁس џر Ẁ↨џين ґدџم)
^ رسول خداست».  «اينجا مدينه

گفت: 
)؛  ґفيه ∂ґẃل џصẀا Ẅ∂ẃت џح ґاهللا ґول Ẁس џر Ẁر Ẃصџق џنẂيџاџف)

^ بخوانم».  «قصر پيامبر كجاست تا آنجا نماز
^ زمين∂ داشت!!گفت:  ر رو ẃگفتند: پيامبر كه قصرنشين نبود.او ي− اتاق محق

)؛  ґهґحاب Ẃصџر ا Ẁو ẀصẀق џنẂيџاџف)
^ اصحابش كجاست»؟  «قصرها

                                                        
 .۱۲Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱

^ بقره،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲
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 ^ ^ رو گ→فت→→ن→د: اص→→ح→اب پ→→ي→ام→ب→ر� ه→م م→ان→ن→د خ→→ودش ق→ص→رن→ش→ي→ن نبودند!!همه،اتاقها
زمين∂ داشتند.گفت: 

عџون)؛  Ẃرґف Ẁ↨џين ґدџم ґه ґهذџوم فџيا ق)
^ مردم! پس اينجا شهر فرعون است [نه شهر پيامبر]»!  «ا

اي→→→→ن س→→→→خ→→→→ن،ب→→→→→هن→→→→ظ→→→ر م→→→أم→→→وران ح→→→ك→→→وم→→→ت،خ→→→→الف س→→→ي→→→اس→→→ت، و ج→→→→س→→→ارت ب→→→ه م→→→→ق→→→ام س→→→ل→→→→ط→→→ن→→→ت 
آم→→د.دس→→ت→→گ→ي→رش ن→م→وده پ→ي→ش وال→∂ ب→ردن→د و گ→→ف→تن→→د: اي→ن م→رد ع→ج→م→∂ اي→→نچ→→ن→ي→ن ج→س→ارت ب→زرگ→→∂ 
كرده است و بايد تنبيه شود.وال∂ با لحن∂ تند از او پرسيد: اين چه حرف∂ بوده كه زدها＾؟ 

ح→ات→م گ→→ف→ت: ب→ا م→ن آه→→س→ت→ه ص→حب→→ت كن→→ي→د.آدم→∂ ه→س→ت→م ب→→∂س→واد و ع→جم.از مردم پرسيدم 
اي→→ن ك→→دام→→ي→→ن ش→→ه→→ر اس→→→ت؟ گ→→ف→→ت→→ن→→→د: ش→→ه→ر پ→ي→ام→ب→ر اس→ت.از ق→ص→ر پ→ي→امب→→ر� ج→وي→ا ش→دم؛ گ→ف→ت→ن→د: 
ق→→ص→→رن→→ش→→ي→→ن ن→→ب→→وده؛از ق→ص→ر اصح→→اب→ش س→ؤال ك→ردم؛ گ→ف→تن→→د: آن→ه→ا ه→م ق→ص→رن→ش→ي→ن ن→ب→ودن→د!م→ن ب→→ه ه→ر 
^ ب→لند است.بعد به قرآن  ^ اي→→ن ش→ه→ر ن→گ→اه ك→ردم، دي→→دم هم→→ه ج→ا ق→ص→ر و ك→اخ و س→→اخ→تم→→انه→ا ج→ا

كه كتاب دين∂ شماست نگاه كردم ديدم م∂گويد: 
...�؛۱  ẁ↨џن џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ґاهللا ґول Ẁس џر ∂ґف ẂمẀكџل џكان Ẃدџقџل�

→∂ كن→→ي→د!دي→دم ش→ه→ر ش→→م→ا و ش→ؤون  ẃت اس→→الم ب→→اي→→د در زن→دگ→∂ خ→ود از پ→→ي→ام→ب→رت→ان ت→أس→→→ ẃش→→م→→ا ام
زن→دگ→∂ ش→→م→ا ب→→ه ف→رع→ون ك→ه ق→ص→رن→ش→ي→ن و ك→اخن→→ش→ي→ن ب→وده ش→بي→→هت→ر اس→ت ت→ا ب→ه زن→دگ∂ پيامبر.گفتم: 
پ→→س ش→→اي→→→د اش→→ت→→ب→→اه ك→→ردهاي→→د اي→→ن→→ج→→ا را ك→→→ه ش→→ه→→ر ف→→رع→→ون اس→→ت، ش→→ه→→ر پ→ي→امب→→ر� ن→ام→ي→دهاي→→د!آخ→ر 
ك→→ج→→ا＾ زن→→دگ→→∂ ش→→م→→ا ش→→ب→→ي→→ه زن→→دگ→→∂ پ→→ي→→ام→ب→ر اس→→ت؟!ش→م→ا در ك→→دام ق→سم→→ت از زن→دگ→→∂ت→→ان از پ→ي→ام→ب→ر 

∂ كردهايد تا بشود گفت شما امẃت پيامبر هستيد و شهر شما هم شهر پيامبر است.  ẃتأس
 Ẃم→ẀكẀي→ ґوانџا ẁ↨→ￍي→ ґم ق→ارون→ẀكẀب→ ґراك→џم ẁ↨→→ￍوي џر→ Ẃس→џك Ẃم→Ẁك→ẀوتẀي→Ẁب ẁ↨→→ￍي ґر џص→Ẃي→џم قẀك Ẁور→→ Ẁص→→Ẁم قẂو→→џي→→ا ق)

)؛  Ẁ↨ￍي ґدￍم џحẀمẂال џنẂيџاџف ẁ↨ￍلي ґجاه ẂمẀكẀمґآثџم ẁ↨ￍيґونџع Ẃرґف
^ روم و خ→ان→→هه→اي→ت→ان م→ان→ن→د  ^ ق→ي→ص→ره→ا ^ ش→م→ا ك→→ه ه→م→چ→ون ق→ص→ره→ا «م→→ردم! ق→→ص→→ره→ا
^ پ→ادش→اه→ان اي→ران و م→رك→→به→اي→→ت→ان ق→ارون→∂ و اث→اث زن→دگ→∂ت→ان م→ان→ن→د اثاث  خ→ان→هه→ا
 ^ زن→→→→→دگ→→→→→∂ ف→→→→→رع→→→→→ون،گ→→→→→ن→→→→→اه→→→→→ان→→→→→→ت→→→→→ان ب→→→→→س→→→→→ان گ→→→→ن→→→→→اه→→→→ان م→→→→ردم ج→→→→→اه→→→→ل→→→→→∂ اس→→→→ت.پ→→→→س ك→→→→→ج→→→→ا

                                                        
^ احزاب،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱



 ℮۳۹
 

→ت  ẃت ش→م→ا، ام→→ẃاس→ت[ت→→ا ب→ش→ود گ→ف→ت اي→ن ام ^ →د ẃم→ح→م ^ زن→دگ→∂ت→ان، ن→ح→وهاش، ن→ح→وه
^ است]»؟!  د ẃمحم
^ قرآن∂!  دليل ب∂اثر بودن پيامها

^ از ق→رآن ش→راي→ط→∂ م→ع→يẃ→ن ك→ردهان→د! ي→ك→∂ از آن ش→راي→→ط ك→ه م→ا  ^ اث→رپ→→ذي→ر ص→→اح→→ب→ان دل ب→را
م قرآن است  ẃقلب را از هر چه كه مانع تفه ^ ن→داري→م،«ت→خ→لẃ→→∂ از م→وان→ع فهم»است يعن∂ بايد فضا
خ→→ال→→→∂ ك→→ن→→ي→→→م و م→→→عاالس→→→ف م→→ا گ→→ن→→→اه→→ان→→∂ ك→→ه م→ان→ع ف→ه→م مق→→ص→د اص→ل→∂ ق→رآن اس→ت ف→راوان داري→م!!از 
^ قلب ما افتاده  ^ ضخيم رو ^ كه همچون پردها گن→→اه→→ان زب→ان∂،چشم∂،گوش∂،كسب و كار
^ ش→→→دهاي→→→م ك→→→→ه ح→→→الت اش→→→ت→→→→ي→→→اق ب→→→ه ل→→→→ق→→→ا و  ^ از ق→→→→رآن ب→→→→ازداش→→→→ت→→→→ه اس→→→ت! ط→→→ور و ق→→→→ل→→→→ب را از اث→→→→رپ→→→→ذي→→→→→ر
 Ґرض→→وان خ→→دا و ت→→رس از ق→→ه→→ر و ع→→ذاب خ→→دا در م→→ا پ→→→ي→→دا ن→→م→→→∂ش→→ود!!در ص→→ورت→→∂ ك→→ه اگ→→ر دل، واق→ع→ا
^ تكان دادنش كاف∂ بود كه م∂فرمايد:  ẃر بود،تنها همين ي− آيه از قرآن برا ^ تأث آماده برا

ينџ اتￍقџوا  ґذￍال ∂ґẃجџنẀن ￍمẀا ثￎي ґضẂقџم ҐماẂت џح џ−ґẃب џر Ẅ∂لџع џها كان Ẁد ґوار ẃإال ẂمẀك→Ẃن→ ґم Ẃإن џو�
ثґيￎا�؛۱   ґيها جґف џين ґمґالￍالظ Ẁر џذџن џو

^ شم→→ا ب→دون اس→ت→ثن→→اء ب→→ه آن[جهنẃم]وارد شده [از پل صراط كه بر متن جهنẃم  «هم→→ه
ك→→ش→→ي→→ده ش→→ده و اش→→راف ب→→ه ج→→ه→نẃ→→م دارد ع→ب→ور خ→واه→ي→د ك→رد]اي→ن ي→− ام→→ر ح→ت→م→∂ و 
ف→→رم→→ان ق→→ط→→ع→→∂ اس→→ت ك→→→ه از ج→→ان→→ب خ→→دا ص→→ادر ش→→ده اس→→ت و ت→→خ→لẃ→→فپ→ذي→ر نم→→∂ب→اش→د. 
آن→گ→اه آن→ه→ا را ك→ه ت→ق→وا پ→ي→ش→ه ك→ردهان→د،از آن نج→→ات م→→∂دهيم و ظالمان را در حال∂ 

كه به زانو درآمدهاند، در ميان جهنẃم رها م∂كنيم»! 
ان→→→→س→→→انґ ب→→→→ااي→→→م→→→→ان وق→→→ت→→→∂ اي→→→ن آي→→ه از ق→→رآن را م→→→∂خ→→→وان→→→د،ت→→رس و وح→→ش→→ت او را ب→→ر م→→→∂دارد ك→→ه 
ـ ك→→→→→ه م→→→→ش→→→→روط ب→→→ه  →→→→ا خ→→→→روج م→→→→ن از آن  ẃم ب→→→→ه ح→→→→ك→→→→→م اي→→→→→ن آي→→→→ه، ح→→→→ت→→→→م→→→→∂ اس→→→→ت! ام→→→→→ẃورود م→→→→ن ب→→→→ه ج→→→→ه→→→→ن
ẃ→→→ق→→ي→→→ان خ→→واه→→م ب→→ود ك→→→ه ن→→ج→→→ات ي→→اب→→→م ي→→ا در  ^ م→→→ت ـ م→→→ش→→→ك→→→و∑ اس→→→ت.ن→→→م→→→→∂دان→→→م آي→→→ا از زم→→→ره ت→→→ق→→→واس→→→ت 
^ ظالمان قرار خواهم گرفت كه در ميان جهنẃم به زانو خواهم درآمد و لذا آدم مؤمن به  ج→رگ→ه
وام در حال حزن و اندوه خواهد بود تا مرگش فرا  ẃق→رآن، ب→→ا خ→وان→دن ه→م→ي→ن آي→→ه از ق→رآن، عل→→∂ال→د

                                                        
^ مريم،آيه＾۷۱.  ـ سوره ۱



 ℮℮Ω
 

ب→رس→د و م→راح→ل پ→س از م→رگ ه→م از ب→رزخ و م→ح→ش→ر و ع→بور از صراط و موقف حساب ط∂ شود 
^ فرحبخشґ دربانان بهشت را بشنود كه م∂گويند:  ^ بهشت و ندا تا برسد به در ورود

�؛۱   џين ґدґوها خالẀل Ẁخ Ẃادџف ẂمẀتẂب ґط ẂمẀكẂيџل џع ẁالم џس...�
^ ه→→م→→ي→→ش→→ه در ج→→وار  «...درود ب→→→→ر ش→→→م→→→ا،خ→→→وش آم→→→دي→→→د! داخ→→→ل ب→→→ه→→→ش→→→ت ش→→→وي→→→د و ب→→را

رحمت پروردگارتان بياراميد». 
آنجاست كه با خوشحال∂ تمام م∂گويند: 

 ẀثẂي џح ґ↨ￍن џجẂال џن ґم Ẁا ￍو→џب→џت→џن џض ẂرџالẂ نџ→ا ا џث џر Ẃأو џو Ẁه џد Ẃع џن→ا و→џق џد џص ^ ґذ→→ￍال ґهẃل→ґل Ẁد Ẃم џح→Ẃال...�
�؛۲   џينґل ґعامẂال Ẁر Ẃأج џمẂعґنџف Ẁشاءџن

^ ما وفا كرد  ^ خود درباره ^ است كه به وعده «...ش→ك→ر و س→پ→اس از آنґ خداوند
و ب→→ه→→ش→→ت را ج→→اي→→گ→→اه م→→ا ق→→رار داد ك→→→ه ه→→→ر ج→→ا ب→→خ→→واه→→ي→→→م م→→س→ك→ن م→→∂گ→زي→→ني→→م.پ→س چ→→ه 

خوب پاداش∂ است پاداش عملكنندگان»! 
هدا�  ẃدالشẃلين زائر سي ẃجابربن عبداهللا انصار＾، او

→→ق ب→→ه  ẃام م→→وف→→→ẃام ارب→→→ع→→ي→→ن ح→→س→→ي→→ن→→∂ ه→→س→→ت→→ي→→→م.آرزوم→→ن→→د ح→→ال ك→→س→→→ان→→∂ م→→→∂ب→→اش→→ي→→م ك→→→ه اي→→→ن اي→→→ ẃدر اي
زيارت تربت پا∑ آن عزيز خدا م∂باشند. 

(يا لџيẂتџنا كẀنẃا مџعџهẀمẂ فџنџفẀوزџ فџوزاҐ عџظيماҐ)؛ 
^ عظيم م∂رسيديم».  ^ كاش ما هم با آنها بوديم و به رستگار «ا

→→→→→→→→→→ر ام→→→→→→→→→ام  ẃل،م→→→→→→→→→→وف→→→→→→→→→ق ب→→→→→→→→→ه زي→→→→→→→→→ارت ق→→→→→→→→→ب→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→ط→→→→→→→→→ه ẃك→→→→→→→→→→ه در ارب→→→→→→→→→→ع→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→ن او ^ ل→→→→→→→→→→ي→→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→→ع→→→→→→→→→→→ادت→→→→→→→→→→م→→→→→→→→→→ن→→→→→→→→→→د ẃاو
ـ ص→→→→→→→→ح→→→→→→→→اب→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→زرگ→→→→→→→→وار   ^ →→→→→→→→ه→→→→→→→→→داء�ش→→→→→→→→ده اس→→→→→→→→ت،ج→→→→→→→→ن→→→→→→→→→اب ج→→→→→→→→اب→→→→→→→→رب→→→→→→→→ن ع→→→→→→→→ب→→→→→→→→→داهللا ان→→→→→→→→→ص→→→→→→→→ار ẃدال→→→→→→→→ش→→→→→→→→ ẃس→→→→→→→→ي
ـ از رس→ول  پ→→ي→→ام→→ب→→راك→→رم�ـ اس→→ت ك→→→ه در ط→→ول ع→→م→→ر ب→→اب→رك→ت→ش م→وفẃ→ق ب→ه زي→→ارت هف→→ت م→ع→ص→وم 

خدا� تا حضرت امام باقر�ـ شده است. 
وق→ت→∂ اس→را را ب→ه ك→وف→ه ب→ردن→د، اب→ن زي→اد ك→س→∂ را ب→ه م→دين→→ه ف→رس→ت→اد تا اهل مدينه را از جريان 
^ نابينا شده بود؛ همين كه از جريان آگاه شد،  قџ→ع آگ→اه س→→ازد.ج→اب→ر ك→ه در آن م→وق→ع پ→يرمرد џم→او

                                                        
^ زمر،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۱
^ زمر،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۲



 ℮℮۱
 

عد بن  џهبن سẃي ґط џبه نام ع ^ ^ ك→رب→→ال ح→رك→ت ك→رد و او در اي→ن س→ف→ر ب→ا م→رد بزرگوار از م→→دي→ن→ه ب→ه س→و
ه ه→م→راه ب→وده اس→ت.از ع→ط→يẃ→→ه نق→→ل ش→ده ك→ه وق→ت→∂ ب→ه ك→رب→→ال ك→→ن→ار شطẃ فرات رسيديم،جابر از  џن→اد→ Ẁج
^ نظ→→ي→ف پ→وش→ي→د و خ→ود را خ→وش→ب→و ك→رد و ب→ا هم به راه افتاديم؛هر  آب ف→رات غس→→ل ك→رد و ج→ام→→ها
→→ر رسي→→دي→م.ب→ه م→ن گفت دستم را  ẃق→دم→∂ ك→ه ب→رم→∂داش→→ت ذك→ر خ→→دا م→→∂گ→→ف→ت ت→ا ن→زدي→→− ق→ب→ر م→ط→ه
→→ر گ→→ذاش→ت→م.ب→ه م→ح→ض اي→ن ك→ه دس→ت→ش ب→ا ق→ب→ر  ẃق→ب→ر م→ط→ه ^ ^ ق→→ب→→ر ب→→گ→→→ذار.م→ن دس→ت→ش را رو ب→→گ→→ي→→ر رو
^ ق→ب→ر افت→→اد.م→ن آب آورده ب→ه  →→ر ت→→م→→اس پ→→ي→→→دا ك→→رد، دي→→دم ح→الش دگ→رگ→ون ش→→د و ب→ي→ه→وش رو ẃم→→ط→→ه

صورتش پاشيدم.به هوش آمد و كنار قبر نشست و سه بار گفت: 
)؛  ẁنẂي џس Ẁيا ح ẁنẂي џس Ẁيا ح ẁنẂي џس Ẁيا ح)

بعد گفت: 
)؛  Ẁهџبيب џح ẀجيبẀال ي ẁبيب џح)

«آقا! دوست∂، جواب دوستش را نم∂دهد»؟ 
مواليم! من سالم م∂كنم، تو جوابم نم∂ده∂!آنگاه خودش گفت: 

)؛  ґواب џجẂالґب џ−џل Ẅ∂ẃ (وџ اџن
^ كه جوابم را نده∂.چرا؟  آقا حقẃ دار

)؛  џ− ґسẂأ џر џو џ−ґن џدџب џ Ẃjџب џق ґẃرẀف џو џ− ґباجẂثџا Ẅ∂џلџع џ− Ẁداج Ẃوџا Ẃتџط ґح Ẁش Ẃدџق)
^ گردنت را بريدهاند و ميان سر و بدنت جداي∂ انداختهاند».  «آخر رگها

صلẃ∂ اهللا علي− يا مولينا يا اباعبداهللا الحسين؛ 
صلẃ∂ اهللا علي− و عل∂ االرواح الẃت∂ حلẃت بفنائ−؛ 

→ل لول→يẃ− الف→رج و اج→ع→ل→ن→ا م→ن ا├→ن→ت→ظ→ري→ن ل→ظهوره و اجعل خا═↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل
امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس    



 ℮℮۲
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱                  
 џبґẃق џعẀال م ẀمẀكẂ џ≥ Ẁاهللا џه→ا و→→ґراف→Ẃأط Ẃن→→ ґه→ا م→ Ẁص→→Ẁق→Ẃن→џن џض Ẃر џالẂا ґﾻأ→џا ن→ￍا أنẂو џر→ џي Ẃ џ╡ џ۱℮   أ و

  ґسابґ Ẃ▲ا Ẁيع ґر џس џوẀه џو ґهґ Ẃ╚Ẁ ґ▲

                                                        
^ رعد،آيات۱℮و℮۲.  ـ سوره ۱



 ℮℮۳
 

بẀ كẀل نџفẂس＃  ґسẂكџما ت ẀمџلẂع џي Ґيعاґ џ╕ ẀرẂكџ Ẃ├ا ґهￍلґلџف Ẃم ґهґلẂبџق Ẃن ґم џين ґذￍال џر→→џك→џم Ẃد→џق џ۲℮   و
  ґار ￍالد џﾶẂقẀع Ẃنџ ґ├ ẀارￍفẀكẂال Ẁمџل Ẃعџي џس џو

� آيا نديدند كه ما پيوسته از اطراف و جوانب زمين كم م∂كنيم و خداوند حكم م∂كند و 
^ نم∂تواند حكم او را تعقيب كرده و آن را ب∂اثر سازد و او سريعالحساب است.  د џحџا

 ґو ك→→→س→→→ان→→→∂ ك→→→ه پ→→→ي→→→ش از آن→→→ه→→→ا ب→→→ودن→→د، ن→→ق→→ش→→هه→→ا ط→→رح ك→→ردن→→د ول→→∂ ت→→م→→ام ن→→ق→→ش→→هه→→ا از آن �
^ ك→اف→ران آگ→اه م→∂ش→ون→د ك→ه س→ران→ج→ام اع→مال[از  خ→→داس→→ت. او از ك→→ار ه→→ر ك→→س آگ→→اه اس→ت و ب→ه زود

^ ديگر، از آنґ كيست.  ني− و بد]در سرا
عقل،فصل مميẃز انسان از حيوان 

∂ كه به  ẃاز آي→→ات گ→ذش→ت→ه اس→→ت→ف→اده ش→د كه خداوند حكيم، به خاطر لطف و عنايت خاص
^ ه→→→→داي→→→→ت و ارش→→→→اد او ب→→→→ه ص→→→→راط م→→→→س→→→→→ت→→→→ق→→→→ي→→→→م س→→→→→ع→→→→ادت و ح→→→→→ي→→→→ات اب→→→→د＾،پ→→→→ي→→→→ام→→→→ب→→→ران  ان→→→→→س→→→→ان دارد، ب→→→→را
^ آسمان∂، نازل فرموده است و با بيانات گوناگون م∂خواهد  معصوم�، مبعوث و كتابها
ـ  ^ عقل  ^ ع→ظيم∂ كند كه در وجودش قرار داده و آن سرمايه →ه داش→ت→ن س→رم→اي→→ه ẃان→→س→ان را م→ت→وج
^ قوا با انسان شريكند.تنها گوهر  ـ اس→ت.ح→ي→وانات در همه ف→ص→ل م→م→يẃ→ز ان→→س→ان از س→اي→ر ح→ي→وان→→ات 
^ ت→ش→خ→ي→ص م→→ص→ال→ح از  ^ ك→→ه ان→→→س→→ان دارد و آن→→ه→→ا ن→→دارن→→→د، گ→→وه→ر ع→ق→ل اس→ت ك→ه وس→يل→→ه گ→→ران→→ق→→در
^ م→→ع→ارف(ت→وح→ي→د،ن→ب→وẃت،ام→ام→ت و م→→ع→اد)اس→ت و ل→ذا  ^ ت→ح→ص→ي→ل هم→→ه ^ اص→ل→∂ ب→را م→→ف→اس→د و پ→→اي→→ه

رسول خدا�فرموده است: 
)؛۱  ẀلẂقџعẂال Ẁاهللا џقџل џما خ Ẁل ￍوџا)

لين مخلوق∂ كه خدا آفريده، عقل است»!  ẃاو»
اين حديث، منافات∂ با آن حديث ندارد كه آن حضرت فرموده است: 

لџقџ اهللاẀ نẀور＾)؛۲  џما خ Ẁل ￍوџا)
لين مخلوق∂ كه خدا آفريده، نور من است»!  ẃاو»

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۱،صفحه＾۹۷.  ۱

ـ همان.  ۲
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^� از  ^ ع→→→ق→→→ول آدم→→→ي→→→→ان، رش→→→ح→→→→ها چ→→→→ون وج→→→→ود اق→→→→دس ح→→→→ض→→→→رت→→→→ش،ع→→→→ق→→→→ل ك→→→→لẃ اس→→→→ت و ه→→→م→→→→ه
رشحات نوران∂ آن وجود اقدس م∂باشد و نيز خداوند حكيم، خطاب به عقل فرموده است: 

)؛  џ−Ẃن ґم ￍ∂џلґا ب џحџا џوẀه ҐقاẂل џخ ẀتẂقџل џما خ)
«من، هيچ مخلوق∂ را نيافريدهام كه نزد من محبوبتر از تو باشد». 

ن→→→زد خ→→→دا، ه→→→م ن→→→خ→→→س→→→ت→→→ي→→→ن م→→→خ→→→ل→→→وق ع→→→ق→→→ل اس→→→→ت و ه→→م م→→ح→→ب→→وبت→→ري→→ن م→→خ→→ل→→وق.در ش→→راف→→ت و 
كرامت عقل همين بس كه فرمودهاند: 

نان)؛۱  ґجẂال ґهґب џب ґسẀتẂاك џمن و Ẃح ￍالر ґهґب џدґب Ẁما ع ẀلẂقџعẂلџا)
^ آن، خ→→داون→→د رح→→م→→ان پ→→رس→→ت→→ش  «ع→→→ق→→→ل آن [گ→→وه→→→ر ت→→اب→→→ن→→اك→→∂] اس→→ت ك→→→ه ب→→ه وس→→ي→→ل→→→ه

م∂شود و به وسيله آن، بهشت [جاودان] به دست م∂آيد»! 
ر،مهمترين اثر عقل  ẃتفك

^ در آف→→→ري→→ن→→ش  →→→ر و ان→→→→دي→→→ش→→→→ه ẃري→→→ن اث→→→ر ع→→→ق→→→→ل اي→→→→ن اس→→→ت ك→→→ه آدم→→→∂ را ب→→→ه ت→→→ف→→→ك→→→ ل→→→ي→→→ن و م→→→ه→→→→مت ẃاو
ر  ẃر ن→ي→ز وي→ژگ→∂ م→م→ت→از انس→→ان→∂ اس→ت و ح→ي→وان→→ات، ف→اقد آن م∂باشند.تفك→ ẃك→ائ→→ن→ات وا م→∂دارد. ت→ف→ك
ل به معلومات ساختن  ẃمات به نتايج رسيدن و مجهوالت را مبد ẃاز م→ق→د ^ ي→ع→ن→∂ ب→ا ي→→− س→ي→ر ف→ك→ر

^ دين، افضل عبادات به حساب آمده كه فرمودهاند:  و اين سير، از ديدگاه اوليا
)؛۲  ґهґت џر ẂدẀق ∂ґف џو ґاهللا ∂ґف ґركџفￍالت Ẁمان Ẃدґا ґ↕ џباد ґعẂال Ẁل џضẂفџا)

ر درباره＾[صنع]خدا و قدرت اوست».  ẃبهترين عبادات، تفك»
^ خدا  ع→ب→ادات بدن∂، از نماز و روزه و حجẃ و...آنگاه ارزش دارد و مقرґẃب انسان به سو

ر باشد و لذا فرمودهاند:  ẃم∂شود كه همراه با تفك
)؛۳  ＃↨џن џس ↕ џباد ґن ع ґم ẁرẂي џخ ＃↨џساع Ẁ↕ џرẂكґف)

«ساعت∂ انديشيدن، از عبادت ي− سال ارزشمندتر است»! 
                                                        

ه و تراوش آب.  ẃه: چك џشح џر �
ـ بحاراالنوار،جلد۱،صفحه＾⅛۱۱.  ۱

 .ＱＱ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲
 .۱⅛Ｑ＾عادات،جلد۱،صفحه ẃـ جامع الس ۳
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در اي→→ن→→ج→→ا م→→راد از س→→اع→→ت،س→→اع→→ت اص→→ط→→→الح→→∂ مع→→ادل ش→ص→ت دق→ي→ق→ه ن→ي→س→ت! ب→ل→ك→ه م→ق→ص→ود 
^ بردن؛آن چنان آدم∂ را  اي→ن است كه زمان اندك∂ انديشيدن و پ∂ به حقيقت∂ از حقايق معنو
به خدا نزدي− م∂كند كه ي− سال عبادت از اعمال بدن∂، آن اثر را به انسان نم∂بخشد!! 

^ از م→وج→ودات ع→→ال→م م→→∂ت→وان→→د  د و ف→راوان دارد.در واق→ع، ه→ر م→وج→ود ẃمت→→ع→د ^ →→ر، م→ج→ار ẃت→→ف→→ك
ر در نظم و  ẃر وا دارد و او را ب→→ا ي→ك→∂ از اس→رار ت→وح→ي→د و م→ع→رف→↨ اهللا آشن→→ا س→ازد.ت→فك→ ẃآدم→∂ را ب→ه ت→ف→ك
حس→→اب دق→→ي→ق→∂ كه در آفرينش كائنات از جماد و نبات و حيوان و انسان،طلوع و غروب ماه و 
خ→→ورش→→ي→→د و س→→ت→→→ارگ→→→ان،آم→→د و رف→→ت ش→→→ب و روز و... ب→→ه ك→→→ار رف→→ت→→ه،ب→→ه→→ت→→ري→→ن راه پ→→∂ ب→→ردن ب→→→ه ع→→ل→→م و 

قدرت و حكمت آفريدگار جهان است كه فرموده: 
...�؛۱  ق џحẂال Ẁهￍأن ẂمẀهџل џنￍيџبџت џي Ẅ∂ￍت џح Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґف џو ґفاق Ẃاآل ∂ґنا فґآيات Ẃم ґيه ґرẀن џس�
^ خ→→→→→ود را در اط→→→→→راف ج→→→→→ه→→→→→ان و در درون ج→→→→→ان→→→→→ش→→→→→ان ن→→→→→ش→→→→ان  «م→→→→→ا، آي→→→→→ات و ن→→→→→ش→→→→→ان→→→→→→هه→→→→→ا

م∂دهيم تا آشكار گردد كه او حقẃ است...»! 
�؛۲   ẁيد ґه џء＃ ش Ẃ∂ џش ґẃلẀل∂ كџع Ẁهￍأن џ−ґẃب џرґب ґفẂكџي Ẃمџل џأ و...�

«...آيا كاف∂ نيست كه او بر همه چيز شاهد و گواه است». 
^ نهفته كه پيدا كنم تو را؟!  ك∂ گشتها

ق وجود مخلوق آشكارتر است!اگر  ẃق، وج→ود خالق، از تحق→ ẃاز ن→ظ→ر ي→→− ان→دي→ش→من→→د م→ح→ق
^ ل→وح→∂ ح→رك→ت م→→∂ك→→ن→د و ه→ر دم ن→قش→→∂ ب→→دي→ع اي→جاد م∂كند، م∂فهميم  ق→ل→م→∂ را ب→بي→→ن→ي→م ك→ه رو
→→→اش→→→∂ دارد اي→→→→ن ق→→→ل→→→م را ح→→→رك→→→ت م→→→∂ده→→→د و اي→→→ن ن→→→ق→→→→شه→→ا را ب→→→هوج→→ود م→→→∂آورد.اگ→→رچ→→ه خ→→ود آن  ẃن→→→ق

اش را نم∂بينيم.  ẃنق
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجـود  

هر كـه فكـرت نكـند نقـش بـود بر ديوار 
بـرگ درخـتان سبـــز در نـظــر هـوشـيـار 

^ است معرفت كردگار  هر ورقـش دفتـر
                                                        

 .Ｑ۳＾لت،آيه ẃفص ^ ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲
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اي→→ن ه→→→م→→ه آي→→→ات و ن→→→ش→→ان→→→هه→→ا از داخ→→ل و خ→→ارج وج→→ود م→→ا، خ→→ب→→ر از ع→ل→م و ق→درت و حك→→م→ت 
ب∂پايان م∂دهد و به راست∂ هر كه فكرت نكند، نقش بود بر ديوار! 

هدا�بشنويم:  ẃدالشẃاين سخن نوران∂ را از امام سي
)؛  џ−џل џر ґهẂظẀمẂال џوẀه џونẀكџي Ẅ∂ￍت џح џ−џل џسẂيџما ل ґورẀهالظ џن ґم џ∑ґرẂيџغґل џأ)

 ^ ^ روش→نت→ر از ظ→هور تو دارند تا آنها نشان دهنده «آي→→ا م→وج→ودات دي→گ→ر، ظ→ه→ور
تو باشند»؟ 

همانگونه كه خودش فرموده است: 
�؛  ẁيد ґه џء＃ ش Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẅ∂لџع Ẁهￍأن џ−ґẃب џرґب ґفẂكџي Ẃمџل џأ و...�

...آي→→ا خ→دا خ→ودش ك→اف→→∂ ن→ي→س→ت [ك→ه نشان دهنده و شاهد خودش باشد]در حال∂ 
كه او نشان دهنده و شاهد بر همه چيز است و بر اثر حضور خود، همه چيز را به 

حضور آورده است. 
)؛  џ−Ẃيџل џع ل Ẁدџليل＃ ي џد Ẅ∂لґا џتاج Ẃحџت Ẅ∂ẃت џح џتẂب ґغ Ẅ∂џتџم)

^ تا نياز به دليل∂ داشته باش∂ كه داللت بر وجودت كند»؟  «ك∂ تو پنهان بودها
قيباҐ)؛۱  џها رẂيџل џع џ∑راџال ت ẁنẂيџع Ẃتџي ґمџع)

«كور است چشم∂ كه تو را حاضر در كنار خود نبيند»! 
^ ز دل ك→→→ـ→→ه ت→→م→→نẃ→→→ا ك→→ن→→م ت→→ـ→→و را�  ـ→→→ها ^ ن→→ه→فت→→ـ→ه ك→→ه پي→→دا ك→ـ→ن→م ت→و را� ك→→→∂ رف→→→ت→→→ ك→→∂ گ→→ش→→ت→→→ها
^ ك→→→ه م→→→ن�  ب→→→→ـ→→→ا ص→→→د ه→→→ـ→→→زار دي→→→ـ→→→ده ت→→→م→→→→ـ→→→اش→→→ا ك→→→ن→→→م ت→→→و را� ب→→→→ا ص→→→د ه→→→زار ج→→→ل→→→وه ب→→→ـ→→→رون آم→→→→د
^ � ب→→→→ر ه→→→→ر چ→→→→ه م→→→→→∂ن→→→→گ→→→→رم، ت→→→و ن→→→م→→→ودار ب→→→ودها＾�  ـ→→→→→ار ب→→→→ودها ^ ن→→→→ان→→→→م→→→→وده رخ ت→→→→و چ→→→→ه ب→→→→س→→→→ي→→→→ ا
ه دايم انسان به علم و قدرت خدا  ẃتوج

^ از آي→ات  ^ ع→→ل→→م و ق→→درت خ→→دا، زي→→اد ت→→ك→→→ي→→ه و ت→→→أك→→ي→→د دارد!در ب→→سي→→ار ^ م→→س→→أل→→→ه ق→→رآن،رو
نẃ اهللا بك→→ل ش→∂ء ع→ل→ي→م�خ→ت→م م→→∂ش→ود.در  ґش→→∂ء ق→→دي→ر� و �ا ẃك→ل Ẅ∂→اهللا ع→ل ẃن ґم→→∂ب→→ي→ن→ي→م ب→→ا ج→مل→→ه＾�ا
^ ع→ال→م و ق→→ادر ب→ودن خ→دا م→ت→م→رك→ز س→ازد.ي→→− ج→ا  →ه ان→→س→ان را رو ẃوام،ت→وج ẃواق→ع م∂خ→واه→د عل→→∂ال→د

                                                        
^ عرفه.  ـ دعا ۱
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م∂گويد: 
 ￍن Ẁه→џن→Ẃي→џب Ẁر→Ẃم Ẃاأل Ẁل ￍزџن→џت→ џي ￍن Ẁهџل→Ẃث→ ґم ґض ẂرџالẂ →نџ ا ґم џم→اوات＃ و→ џس џع→→Ẃب→→ џس џق→→џل→→ џخ ^ ґذ→→→ￍال Ẁهللاџا�
�؛۱  ҐماẂل ґء＃ ع Ẃ∂ џش ґẃلẀكґب џأحاط Ẃدџق џاهللا ￍأن џو ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀل∂ كџع џاهللا ￍوا أنẀمџل Ẃعџتґل
«اهللا ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→→ه ه→→ف→→→ت آس→→م→→ان و از زم→→ي→→ن ن→→ي→→ز ه→→م→→ان→→ن→→د آن→→→ه→→ا را آف→→ري→ده، ف→رم→ان 
^ اي→ن ك→ه ب→دانيد  [اي→ج→اد]از ج→ان→ب او در م→ي→ان آس→م→انه→→ا و زم→ي→ن ف→رود م→→∂آي→د؛ب→را

بدون ترديد، اهللا بر همه چيز قادر و علمش،به همه چيز محيط است»! 
ي→ع→ن→∂،م→ق→ص→ود م→ن از آف→ري→→دن آس→→م→انه→ا و زم→ي→ن و كلẃ كائنات، اين نبوده كه فقط اينها 
را ت→→م→→اش→→ا ك→→ن→→→ي→→د و س→→پ→→س دن→→→ب→→ال ك→→→س→→ب و ك→→ار و خ→→ور و خ→→وابت→→ان ب→روي→د!ب→ل→ك→ه ه→دف→م اي→ن ب→وده ك→ه 
ر در ذهن نيست كه مطلب∂ را ياد  ẃم و ت→صو→→ ẃظ و ت→ف→ه→ ẃع→ل→م ب→ه اي→ن ح→ق→يق→→ت پ→→ي→دا كن→→ي→د!ع→ل→م ه→م ت→ل→ف

بگيريد و آن را در ذهن خود جا داده و بعد به زبان بياوريد.امامصادق�فرمود: 
)؛  ґمل џعￍالت ґ↕ џرẂثџكґب ẀمẂل ґعẂال џسẂيџل)

«علم، از زياد ياد گرفتن و زياد درس خواندن به دست نم∂آيد»! 
)؛۲  Ẁهџي ґدẂهџي Ẃنџا Ẁيد ґرẀي Ẃنџم ґبẂلџق ∂ґف Ẁاهللا ẀهẀع џضџي ẁورẀن џوẀما هￍنґا)

^ واق→ع→∂اش] ن→وران→يẃ→→ت و روش→→نب→ين→→∂ خ→اص→∂ẃ است كه خدا در قلب  عل→→م [ب→→ه م→→ع→ن→ا »
^ پذيرفتن هدايت باشد] قرار م∂دهد»!  كس∂ كه م∂خواهد [و آماده

^ روح  ب→→→→→ه ق→→→→→ول ب→→→→→زرگ→→→→→∂ ك→→→→→ه م→→→→→→∂گ→→→→→ف→→→→→→ت ق→→→→→رآن خ→→→→→→وردن→→→→→∂ اس→→→→→ت، ن→→→→→ه ف→→→→→ق→→→→ط خ→→→→وان→→→→دن→→→→∂!غ→→→→ذا
^ غ→ذا ك→ه  ش→→م→→اس→→ت و ب→→→اي→→→د آن را ب→→ه خ→→→ورد ج→→ان→→ت→→→ان ب→→ده→→ي→→→د ت→→ا ج→→ان→→ت→→ان ف→→رب→→ه ش→→ود!ش→→م→→ا، س→→ر س→ف→ره
م→∂ن→ش→ي→ني→→د، آي→→ا غ→→ذا را م→→∂چ→→شي→→د و بع→→د آن را بيرون م∂ريزيد؟اين كه كار عقالي∂ نيست بلكه 
ل ب→ه ن→→ور چ→شم و  ẃت→م→ام وارد م→→ع→ده م→→∂كن→→ي→د،تب→→دي→→ل ب→ه خ→ون م→∂ش→ود و خ→ون م→→ب→د ^ آن را ب→ا اش→→ته→→ا

شنواي∂ و فهم و شعور م∂گردد. 
→→ظ ك→رد و ك→ن→ارش گ→→ذاش→ت ب→لك→→ه ب→→اي→→د آن را  ẃق→→رآن ن→→ي→→ز چ→→ن→→ي→→ن اس→→ت و ن→→→ب→→اي→→د تن→→ه→ا ب→→ه آن ت→ل→ف
^ ع→→→ق→→→ل ك→→رد و در خ→→ون ج→→ان و ق→→ل→→→ب ب→→→ه ح→→رك→→ت درآورد ت→→ا چ→→ش→→م و گ→→وش و ف→→ك→→ر و  وارد م→→→ع→→→ده

                                                        
^ طالق،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱

ـ المواعظ العدديẃه،صفحه＾۹۳.  ۲
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^ زندگ∂ از خانواده و اجتماع و كسب و كار و بازار و  ه→وش، ق→رآن→∂ ش→ود و در ت→م→ام ص→حن→→هه→ا
ادارات، احكام آسمان∂ قرآن بروز و ظهور پيدا كند. 

^ قرآن∂!  كمبود انسانها
→→ر ق→→رآن و...  ẃم ق→→→رآن و م→→→ف→→س→→→→ẃن→→→→ي→→→س→→→ت ك→→→ه م→→→ا ق→→→رآنخ→→→وان و ق→→→رآندان و م→→→ع→→→ل ^  در اي→→→ن ت→→→ردي→→→→د

^ قرآن∂ بسيار كم داريم!!  فانه انسانها ẃا متأس ẃفراوان داريم ام
�؛۱   ẀورẀك ￍالش џ^ ґباد ґع Ẃن ґم ẁيلґلџق џو...�

«...و اندك∂ از بندگان من سپاسگزارند». 
ق→رآن→∂ ي→ع→ن→∂ كس→→ان→∂ ك→ه ت→م→ام ن→واح→∂ وج→ودش→→ان از اف→كار و اخالق و اعمالشان به تسخير 
ق→→→رآن درآم→→→ده و اح→→→ك→→→ام آس→→م→→→ان→→∂ ق→→رآن ب→→ر ت→→→م→→ام اب→→→ع→→اد وج→→ودش→→→ان ح→→اك→→م ش→→→ده اس→→ت و ب→→→هراس→→ت→→∂ 

باورشان شده كه: 
�؛۲  ҐماẂل ґء＃ ع Ẃ∂ џش ґẃلẀكґب џأحاط Ẃدџق џاهللا ￍأن џو ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẅ∂џلџع џاهللا ￍأن...�

^ تواناست و به يقين خدا علمش به همه چيز محيط است».  «...به يقين خدا بر هر چيز
^ ايمان به علم و قدرت خدا  آرامش قلب∂،نتيجه

ح→ال از ج→م→له آثار بسيار مهمẃ ايمان به علم و قدرت خدا كه نصيب انسان م∂شود،يك∂ 
ط→→م→→أن→→ي→→ن→→ه و آرام→→ش ق→→ل→→ب→→→∂ اس→→ت و دي→گ→ر م→راق→ب→ت و م→ح→اف→ظ→ت ع→→م→ل→∂!ي→ع→ن→∂ انس→→ان، وق→ت→∂ اي→→م→ان و 
اع→→ت→→ق→→اد ب→ه اي→→ن پ→→ي→دا ك→رد ك→ه ه→→ر چ→→ه در ع→→ال→م ب→→هوج→ود م→∂آي→د اع→مẃ از خ→وش→∂ه→ا و ن→اخ→→وش→→∂ه→ا، ب→ر 
^ خ→→داون→د ع→→ل→يم و قدير است، طبعاҐ آرامش روح∂ پيدا كرده و رضا به  اس→اس ت→→ق→دي→ر ح→ك→ي→م→ان→→ه
^ خ→→ود ان→→→س→→ان پ→→ي→→ش آم→→ده  ^ ب→→→دع→→م→→ل→→→∂ه→→→ا ẃ→→→ه آن ن→→→ام→→→→الي→→→→م→→ات→→∂ ك→→→ه از رو ^ خ→→→دا م→→→∂ده→→→د.ال→→→ب→→→ت ق→→→ض→→→ا
اس→→→ت، در اص→→→→الح اع→→→م→→→→الش ب→→→اي→→→د ك→→→وش→→→ا ب→→→اش→→→د ت→→→ا رف→→→ع آن ن→→→ام→→→→الي→→→→م→→ات گ→→ردد و در غ→→ي→→ر آن→→→ه→→ا ك→→ه 

خارج از اختيارش م∂باشد،بايد تسليم تقدير خدا بشود و بگويد: 
^ نم∂رود از پيش  به جدẃ و جهد چو كار

                                                        
^ سبأ،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱

^ طالق،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۲



 ℮℮۹
 

به كــردگار رهــا كرده بґهẂ مــصالح خويش 
�؛۱   ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�

«ه→→→→ان ك→→→→ه ب→→→→ه ي→→→اد خ→→→دا ب→→→ودن[و ب→→→ا خ→→→دا ب→→→ودن و دل ب→→→→ه خ→→→دا دادن] آرامب→→→خ→→→→شت→→→ري→→→ن 
^ روح∂] است».  [داروها

م→→ا در زن→→دگ→→∂، آرام→→ش خ→→اط→→ر ن→→داري→→م!پ→ي→وس→ت→ه ب→→ا اض→ط→راب و تش→→وي→ش و ن→گ→ران→∂ دس→ت ب→ه 
^ گ→→→ذش→→→→ت→→→ه اف→→→س→→→وس م→→→→∂خ→→→وري→→→م و از آي→→→→ن→→→ده م→→→→∂ت→→→رس→→→ي→→→م ك→→→ه م→→→ب→→→ادا چ→→→ن→→→ي→→→ن و چ→→→ن→→ان  گ→→→ري→→→ب→→→→ان→→→ي→→→م!ب→→→را
ش→→ود،در زن→→دگ→→∂ ب→→→ه ب→→→نب→→س→→ت ب→→رس→→ي→→م، ب→→→ه ف→→ق→→ر و م→→رض م→→ب→→ت→→→ال ب→→ش→→→وي→→م،در ف→→→الن م→→→ع→→ام→ل→ه زي→ان ك→رده 
^ محكم∂ نزده و ايمان به  ^ اي→ن اس→→ت ك→→ه دل،تكيه به جا ورش→ك→ست→→ه ش→وي→م و...ت→م→ام اي→→نه→ا ب→را

ر عليم و حكيم پيدا نكرده است:  ẃمقد
�؛۲   џونẀن џز Ẃحџي ẂمẀال ه џو Ẃم ґهẂيџل џع ẁفẂو џال خ ґاهللا џياءґل Ẃأو ￍأال إن�

^ گ→ذش→ت→ه]  «ب→→ه ه→→وش! ك→→ه دل ب→→ه خ→→دادادگ→→ان ن→→ه ت→→رس [از آي→→ن→→ده] دارن→→د و ن→→ه [ب→را
پريشانحال م∂شوند»! 

اين ادب قرآن∂ را فرا گرفتهاند كه: 
...�؛۳  ẂمẀما آتاكґوا ب Ẁح џرẂفџال ت џو ẂمẀكџما فات Ẅ∂لџا ع Ẃو џأسџال تẂيџكґل�

^ آن→→چ→→→ه از دس→→ت دادهاي→→د غ→→م→→گ→→ي→ن ش→وي→د و ن→ه ب→→ه آنچ→→ه خ→دا ب→ه شم→→ا داده[از  ن→→ه ب→→را »
ذخاير دنيا]دلبسته و شاد گرديد...»! 

^ است كه از ايمان به علم و قدرت  →ا راج→ع ب→ه م→راق→ب→ت ع→مل→→∂ ك→→ه گفتيم اثر مهمẃ ديگر ẃام
 ^ خ→دا در انس→→ان ب→→هوج→ود م→∂آي→د.اي→ن ه→→م ط→ب→ي→ع→∂ اس→ت ك→ه وق→ت→∂ انسان باورش شد كه خداوند
ك→ه ح→اض→ر در هم→→ه ج→→ا و ن→اظ→ر تمام اعمال آدميان است؛ هم اكنون او را م∂بيند و ظاهر و باطن 
^ كه  اع→م→الش را م→→ش→اه→ده م→→∂كن→→د،طب→→ع→اҐ ح→ال م→راقبت در او پيدا م∂شود و هرگز رفتار يا گفتار
^ هميشه و در همه جا و در همه حال و هنگام  ن→ام→رض→∂ẃ خ→داس→→ت؛ از خ→ود ب→روز نم→→∂ده→→د و ب→را

                                                        
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱

^ يونس،آيه＾۲⅛.  ـ سوره ۲
^ حديد،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳
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اقدام به هر كار＾، اين آيه از قرآن را به زبان دل م∂گويد: 
�؛۱   Ẅ^ ر џي џاهللا ￍأنґب Ẃمџل Ẃع џي Ẃمџأ ل�

«آيا[انسان] ندانسته كه خدا[تمام اعمالش را] م∂بيند». 
 اينجا سزاوار است بگوييم: 

ل ب→ه دي→وار  ẃپ→ي→روان ق→رآن!اي→ن دو آي→→ه از ق→رآن را ب→گ→ي→ري→د و ت→ابل→→و كن→→ي→د.او ^ ^ م→→س→→ل→→م→→ان→→ان!ا  ا
ق→→ل→→ب→→ت→→→ان و س→→پ→→س ب→→ه دي→→وار ات→→اق و م→→ح→→لẃ ك→→ارت→→→ان ب→→چ→→س→→→ب→→ان→→ي→→→د و ه→ر دم ب→ه آن بن→→گ→ري→د ت→ا ه→→م آرام→ش 

قلب∂ و هم مراقبت عمل∂ در خويش ايجاد كنيد. 
ل:  ẃاو ^ آيه

�؛  ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�
م:  ẃدو ^ آيه

�؛  Ẅ^ ر џي џاهللا ￍأنґب Ẃمџل Ẃع џي Ẃمџأ ل�
^ ف→→→→ع→→→ل→→→∂ م→→→→ا، ه→→→م→→→چ→→→ون دري→→→اي→→∂ پ→→رت→→الط→→م اس→→→ت؛از ه→→ر س→→و ام→→واج→→→∂  اي→→→ن را ب→→→دان→→→ي→→→م ك→→→ه دن→→→ي→→→→ا
س→ه→م→گ→ي→ن ب→ر س→ط→ح آن ف→رود م→→∂آي→د و ك→ش→ت→∂ ج→→ان ما را به اضطراب م∂افكند.ترس اين هست 
ك→→→→ه ع→→→→ن ق→→→→ري→→→→→ب م→→→→ا را ب→→→→ه گ→→→→رداب ف→→→→ن→→→→ا و ت→→→→ب→→→→→اه→→→→∂ ب→→→→ك→→→→→ش→→→→ان→→→→د!اك→→→→ن→→→→ون دو ت→→→→وف→→→→ان م→→→ه→→→ي→→→→ب در اي→→→ن دري→→→→ا 
ب→→→رپ→→اس→→ت:ت→→وف→→ان م→→ص→→ائ→→ب از ف→→ق→→ر و م→→رض و ن→→→اام→→ن→→∂، دش→→وار＾ه→→ا و پ→→ي→→چ→→ي→→دگ→→→∂ه→→ا در ت→→م→→ام ش→→→ؤون 
^ گ→→ن→اهان→گ→ي→ز ك→ه ه→ر دو  ^ ف→ري→→ب→ن→ده زن→→دگ→→∂ و... و ت→→وف→→ان ش→→ه→→وات از پ→ي→ش آم→→دن ان→ح→اء ص→حن→→هه→ا
→نџ→→د و ب→دب→خت→→∂ه→ا ب→→هوج→ود م→→∂آورد.در اي→ن ش→راي→ط سن→→گ→ي→ن اس→→ت كه  џت→وف→ان، آدم→∂ را از ج→→ا م→∂ك
^ م→ح→ك→م دارد ت→ا از غ→رق ش→→دن م→ص→ون بم→→ان→د.آن لن→→گ→رґ م→ح→ك→م،  ك→→ش→→ت→∂ ج→→ان م→ا احت→→ي→اج ب→ه ل→نگ→→ر
منحصراҐ ذكر اهللا است يعن∂ به ياد خدا و با خدا بودن و تكيه به لطف و عنايت او كردن كه:  

�؛  ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�
و همچنين نظارت او را نسبت به اعمال آدميان به حساب آوردن كه: 

�؛  Ẅ^ ر џي џاهللا ￍأنґب Ẃمџل Ẃع џي Ẃمџأ ل�
در اي→→→ن ص→→→ورت اس→→→ت ك→→→ه ان→→→س→→→→ان، ط→→→م→→→أن→→→→ي→→→ن→→→ه و آرام→→→ش ق→→→ل→→→→ب→→→∂ پ→→→→ي→→→دا م→→→→∂ك→→→ن→→→د و واج→→→د ح→→→ال 

                                                        
^ علق،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
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مراقبت عمل∂ م∂گردد. 
چگونگ∂ دستياب∂ به آرامش قلب∂ 

^ شه→→وات ن→→ه→ادن  →→ت→∂ بل→→ن→د و پ→→ا رو ẃه ب→→ه دس→→ت آوردن اي→ن كم→→ال روح→∂،اح→تي→→اج ب→ه ه→م→→→ẃ ال→→ب→→ت
دارد و اي→→→ن در ح→→→→دẃ خ→→→ود دش→→→وار اس→→→ت،ول→→∂ راه ه→→م→→ي→→ن اس→→→ت و س→→→ع→→ادت ج→→اوي→→د در پ→→∂ دارد.اي→→→ن 

هشدار قرآن را بايد به گوش دل رساند كه: 
 џا� وￎف→→ џا ص→→ￎف→→ џص Ẁ−→→џل→→ џم→→Ẃال џو џ−→→ب џر џج→→اء џا� و→→ￎك џا د→→ￎك џد Ẁض ẂرџالẂ كￍ→→تґ ا Ẁإذا د ẃال→→џك�
 ∂ґنџتẂيџيا ل ẀولẀقџي Ẅ^ نẂسانẀ وџ أنẄ∂ￍ لџهẀ الذґẃكẂر Ẃاإل Ẁر ￍك џذџت џذ＃ ي ґئ џمẂو џي џمￍن џه џج ґذ＃ ب ґئ џمẂو џي џء∂ ґج

ياتґ∂�؛۱   џحґل ẀتẂم ￍدџق
ت در ه→→م ك→وب→ي→ده شده [فرمان] خدايت  ẃآن ه→ن→گ→ام را ب→ه ي→اد آور ك→ه زم→ي→ن ب→→ه ش→د»
ف→→را رس→→ي→→ده، ف→→رش→→ت→→گ→→ان ص→→ف در ص→→ف اي→→س→→→ت→→ادهان→→د و ج→→ه→→نẃ→→→م ب→ه ص→حن→→ه آم→ده اس→ت. 
→→→ا آن ب→→→ه خ→→ود  ẃ[آر＾]آن روز اس→→→ت ك→→→→ه ان→→→س→→→ان ب→→→→ه خ→→→ود م→→→→∂آي→→→→د و ب→→→ي→→دار م→→→∂ش→→ود ام
ت ب→→ي→→چ→→→ارگ→→→∂ ف→→ري→→اد  ẃآم→→→دن و ب→→→ي→→دار ش→→دن، ن→→ف→→ع→→∂ ب→→→ه ح→→الش ن→→خ→→واه→→د داش→→ت[از ش→→د

^ فرستاده بودم».  ^ زندگ∂ام، چيز ^ كاش برا م∂كشد و]م∂گويد: ا
آن روز اي→→→→ن ح→→→ق→→→ي→→→ق→→→→ت ب→→→اورش م→→→→∂ش→→→ود ك→→→→ه زن→→→→دگ→→→∂ واق→→→ع→→→∂ او، ه→→→م→→→ي→→→ن زن→→→دگ→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه 
^ ب→→ه ه→م→راه خ→وي→ش از دن→→ي→ا ن→→ي→اورده است. خوشا به حال آن  ال→ح→ال آغ→از ش→ده و او ه→ي→چ س→رم→اي→→ها
^ ب→ه س→ر ب→رن→→د ك→→ه دم ج→→ان دادن،  ب→→ي→→داردالن→→∂ ك→→ه اي→→ن زن→→دگ→→∂ زودگ→→ذر پ→→ر از م→ح→ن→ت دن→ي→ا را ط→ور

اين ندا از جانب حضرت محبوب به گوششان برسد: 
�؛۲   Ґ↨ￍي ґض Ẃرџم Ґ↨џي ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع ґج Ẃار � Ẁ↨ￍنґئ џمẂطẀمẂال ẀسẂفￍا النџهẀتￍيا أي�

^ ج→→ان آرام گ→رفته با ياد خدايش، بيا پيش خودم.بيا به دامن من.تو كه ي− عمر به ياد  ا
^ م→→ص→ائ→ب و ش→ه→وات ت→كي→→ه ب→ه م→ن زده ب→ود＾،اي→ن− نوبت من  ^ ت→وف→انه→ا م→→ه Ẃج→→ џو در ه ^ م→ن ب→ود
^ ب→رزخ و م→ح→ش→ر، ب→ه ي→اد ت→و ب→اش→م. ب→→ي→ا ك→ه تو از من خشنود و من  ^ ت→وف→انه→→ا اس→ت ك→→ه در ه→جم→→ه

نيز از تو خشنودم. 
                                                        

^ فجر،آيات۲۱تا۲℮.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۲۷و۲۸.  ۲
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نￍتґ∂�؛۱   џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع ∂ґف ∂ґل Ẁخ Ẃادџف�
^ من.به  ال→ح→ال اي→→ن ت→و و اي→ن ه→→م→ن→ش→ي→ن→∂ ب→→ا ب→ندگان صالح من.اين تو و اين بهشت جاودانه

^ ما اميرالمؤمنين�فرمود:  ر صحيح است كه موال ẃهر حال اين همه از بركات تفك
)؛۲  ґهґب ґلџمџعẂال џو ґẃرґبẂال ∂џلґوا اẀع Ẃدџي ẀركџفџتẂلџا)

ر،آدم∂ را به آشناي∂ با نيك∂ و عمل به آن وا م∂دارد»!  ẃتفك»
در مقام موعظه هم م∂فرمود: 

)؛  џ−џبẂلџق ґركџفￍالتґب Ẃهґẃ (نџب
ر بيدار كن».  ẃقلب خود را با تفك»

ر، اين قلب [خواب  ẃفكر و انديشها＾! با تفك ^ ^ آدم→ي→زاد!ت→و آخرẂ انسان∂! دارا ا
رف→→→ت→→→ها]ت را ب→→ي→→دار ك→→ن و ب→→ن→→گ→→ر ك→→ه اك→→ن→→ون در چ→→ه وض→→→ع و ح→→→ال→→∂ ه→→→س→→ت→→∂ و پ→→اي→→→ان 

كارت چگونه خواهد شد؟ 
)؛  џ−џبẂن џج ґلẂيￍالل ґنџع ґجاف џو)

^ خود را از بستر خواب ته∂ كن».  «و پهلو
ت→م→ام ش→ب را ن→خ→واب!ان→دك→∂ از ش→ب را ب→→ي→دار شو!از بستر خواب پهلو ته∂ كن كه پس از 
اي→→ن،م→→ه→→ل→→→ت خ→→→واب ب→→ه زي→→ر خ→→→ا∑، ف→→راوان خ→→واه→→∂ داش→→ت!آن ق→→در در ش→→ك→م خ→→ا∑ ب→خ→واب→ي→م ك→→ه 

^ چشم ما را بخورند و در جمجمههامان النه كنند!  كرمها حدقه
)؛۳  џ−ￍب џر џاهللا ґقￍات џو)

^ خود پروا داشته باش».  «و از خدا
 ẃاو را در زن→دگ→→∂ات ب→→ه حساب بياور و باور كن كه تو در اين جهان يله و رها نيست∂!رب 

^ كه سريعالحساب و شديدالعقاب است.  ^ دار و صاحب اختيار
^ نم∂نگريد؟  ^ بشر آيا به نقصان جامعه

                                                        
 .۳Ωـ همان،آيات۲۹و ۱

 .ＱＱ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲
 .Ｑ℮＾ـ همان،صفحه ۳



 ℮Ｑ۳
 

^ اخير م∂فرمايد:  حال آيه
نẂ أطẂرافґها�؛  ґها م ẀصẀقẂنџن џض ẂرџالẂ وẂا أنￍا نџأتґ∂ ا џرџي Ẃمџل џأ و�

ن→ان ن→دي→دهان→د و نم→→∂ب→→ي→ن→ن→د ك→ه م→→ا پ→ي→وس→ت→ه از اط→راف[و ج→وان→ب]زم→ي→ن ك→→م م→→∂كنيم و بر  آي→→ا اي
خ→→→→→→→الف پ→→→→→→→ن→→→→→→دار آن→→→→→→ان ك→→→→→→ه خ→→→→→→ود را در ث→→→→→→روت و ق→→→→→→درت ج→→→→→→اودان→→→→→→ه م→→→→→→→∂پ→→→→→→ن→→→→→→→دارن→→→→→→د، در ت→→→→→م→→→→→ام ش→→→→→→ؤون 
زن→→دگ→→→∂ش→→→ان ن→→ق→→ص→→ان اي→→ج→→اد م→→∂ك→→ن→→ي→→م.ث→→→روت→→م→→ن→→دان را ف→ق→ي→ر و ق→→درت→م→ن→دان را ضع→→ي→ف،تن→→درس→ت→ان را 

بيمار،آباد＾ها را ويران و كاخنشينان را خا∑نشين م∂سازيم! 
^ با چشم سر نيست، ول∂ آن چنان روشن  ح→ال اي→ن ت→ح→وẃالت، اگ→رچ→ه از س→ن→خ دي→→دن∂ها

است كه گوي∂ با چشم سر ديده م∂شود و لذا م∂فرمايد: 
نẂ أطẂرافґها�؛  ґها م ẀصẀقẂنџن џض ẂرџالẂ وẂا أنￍا نџأتґ∂ ا џرџي Ẃمџل џأ و�

^ بشر＾] ايجاد نقصان م∂كنيم؟  آي→→ا ن→دي→دن→د ك→ه م→→ا در اط→راف و ج→وان→ب [ج→امع→→ه
مانند اين كه م∂فرمايد: 

�؛۱   ẁينґبẀم ẁيم ґص џخ џوẀإذا هџف ＃↨џفẂطẀن Ẃن ґم ẀناهẂقџل џا خￍأن ẀسانẂن Ẃاإل џرџي Ẃمџل џأ و�
^ ب→→→∂ارزش آف→→ري→→دي→→→م و اي→→ن→→− او ب→→→ه دش→→م→→ن→→∂ آش→→ك→→ار  آي→→→ا ان→→س→→ان ن→→دي→→ده ك→→→ه م→→→ا او را از ن→→ط→→ف→→→ها
^ آش→→→ك→→→ار ب→→→رخ→→→اس→→→ت→→→ه اس→→→ت؟ ب→→→ا اي→→→→ن ك→→→→ه م→→→ا ح→→→ال ن→→→ط→→→ف→→→→ه ب→→→ودن خ→→→ود را  ل ش→→→→ده و ب→→→ه م→→→خ→→→اص→→→م→→→→ه ẃم→→→→ب→→→→د

ت روشن∂، گوي∂ كه ديدهايم.  ẃنديدهايم، ول∂ از شد
�؛۲   بџ− بґعاد＃ џر џلџعџف џفẂيџك џرџت Ẃمџأ ل�

^ تو با قوم عاد چه كرد»؟  ^ كه خدا «آيا نديد
�؛۳   ґيلґفẂال ґحاب Ẃأصґب џ−ب џر џلџعџف џفẂيџك џرџت Ẃمџأ ل�

^ تو با اصحاب فيل چه كرد»؟  ^ كه خدا «آيا نديد
^ آي→ن→دگ→→ان دي→دن→∂ ن→يس→→ت ول→→∂ از  ^ ت→→اري→خ ب→ش→ر، ب→را ه→→ي→→چ ك→→دام از اي→→ن ج→ري→ان→ات گ→ذشت→→ه

ت مسلẃم بودن، در حكم ديده شدن است.  ẃشد
                                                        

^ يس،آيه＾۷۷.  ـ سوره ۱
^ فجر،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲
^ فيل،آيه＾۱.  ـ سوره ۳



 ℮Ｑ℮
 

ارزش ملẃتها به وجود دانشمندان آنان است 
^ مورد بحث هم م∂فرمايد:  حال آيه

نẂ أطẂرافґها�؛  ґها م ẀصẀقẂنџن џض ẂرџالẂ وẂا أنￍا نџأتґ∂ ا џرџي Ẃمџل џأ و�
^ ع→→ل→→ي→م ق→→دي→ر ح→ك→ي→م دارد ك→ار  ẃ→→ر ـ ك→→ه در ع→→→ال→→م،م→→→دب ـ ي→→ع→→ن→→∂ آي→→ا ن→→→ي→→ن→→دي→→ش→→→ي→→دن→→→د  آي→→→ا ن→→دي→→دن→→→د 
^ اينچنين دگرگون∂ها بهوجود م∂آورد كه بعض∂ نعمت است و  ^ بشر م→∂ك→ن→د و در ج→ام→→عه

برخ∂ نقمت؟ 
در روايت در تفسير اين آيه آمده است: 

يارґ اџهẂلґها)؛۱  ґخ џها وґهائџقẀف џها وґمائџلẀع ґهاب ґذґها ب ẀصẀقẂنџن)
«ما جمعيẃتها را با رفتن علما و فقها و نيكانشان، ناقص م∂گردانيم». 

م→ع→ل→وم اس→ت ك→ه ارزش اق→وام و م→لل، بسته بهوجود علما و دانشمندان آنهاست!هر چه از 
→→→ت  ẃت→→→→ع→→→→داد ع→→→→ال→→→→م→→→→ان و ص→→→→ال→→→ح→→→→ان ك→→→اس→→→ت→→→ه ش→→→ود،از ارزش اق→→→وام و م→→→ل→→→→ل ك→→→اس→→→ت→→→ه م→→→→∂ش→→→ود.در م→→→ي→→→→ان ام
 ^ →→→→→ه ẃدر ارت→→→→ب→→→→اط م→→→→ردم ب→→→→ا خ→→→→دا و رس→→→→ول خ→→→→دا� و ائ→→→→م ^ اس→→→→→الم→→→→∂،ت→→→→ن→→→→ه→→→→→ا گ→→→→روه→→→→∂ ك→→→→→ه واس→→→→ط→→→→→ه

�م∂باشند، گروه علما و فقها هستند.  Ẅ^ هد
^ دينشناس  بركات وجود علما

^ ع→→ل→→→م→→ا و ف→→ق→→ه→→ا را پ→→ر ك→→نن→→د و ك→ار آنه→→ا را ك→ه  →→ت م→→→س→→ل→→م ن→→م→→→∂ت→→وان→→→ن→→د ج→→ا ẃه→→ي→→چ گ→→روه→→∂ از ام
م→رت→ب→ط س→اخ→ت→ن م→ردم ب→ا اه→ل ب→ي→ت رس→ول و رس→ان→دن اح→→ك→ام خ→→دا از ط→ريق اهل بيت رسول�به 

آنهاست انجام بدهند. 
اين حديث از حضرت امام هاد＾�منقول است: 

 ґهẂيџل џع џينґẃ ال ẃالد џو ґهẂيџلґا џين ґاع ẃالد ґماءџل ẀعẂال џن ґنا م ґمґق→ائ ґتџب→Ẃي џغ џد→ Ẃع→џب Ẅ∂→џق→Ẃب→ џي Ẃن→џو ال م→џل)
 ґ∑ب→ا→ ґش Ẃن→ ґم ґاهللا ґباد→ ґع ґف→اء→ џع Ẁض→→ґل џي→→ن ґذ→→ ґق→→Ẃن→→ Ẁم→→Ẃال џو ґاهللا ґج→→ џج→→ Ẁح→→ ґب ґه→→ ґدي→→ن Ẃن→→ џع џي→→ن→→ґẃ اب ẃال→→ذ џو џ↨ￍم ґزџا џونẀك ґسẂمẀي џين ґذￍال Ẁم Ẁه→ￍن ґل→ك џو ґاهللا ґي→ن ґد Ẃن→ џع ￍدџت Ẃار ẃالґا ẁد→ џحџا џ∂ ґق→џم→ا ب→џل... џل→ي→س→Ẃب ґا
 ẀمẀه џ−ґول→ئџها اџان→ẃك→ Ẁس ґ↨џي→ن→ ґف→ ￍال→س Ẁب ґص→اح Ẁ− ґس→Ẃم→Ẁم→ا يџك ґ↨→ џي→ع→ ґẃال→ش ґف→اء→ џع→ Ẁض ґوبẀل→Ẁق

                                                        
ـ تفسير مجمع البيان.  ۱
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)؛۱  ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا џدẂن ґع џونẀل џضẂفџ Ẃاال
«اگ→→ر ن→→ب→→ودن→→د در زم→→ان غ→→ي→→ب→→ت ق→→ائ→→→م م→→ا، ع→→→ال→→م→→ان→→→∂ ك→→→ه م→→ردم را ب→ا ام→ام زم→ان→ش→ان آش→→ن→ا 
^ از بندگان خدا را  م→∂س→ازن→د و ب→→ا دالي→→ل روشن از دين خدا دفاع م∂كنند و ضعفا
^ نم∂ماند مگر اين  ^ اگر آنان نبودند، احد از دام و ك→→م→ن→د اب→لي→→س م→→∂ره→→ان→ند،آر
^ ضعيفان از شيعه را  ك→ه از دي→ن خ→دا ب→→ر م→→∂گ→ش→ت! ول→ك→ن ع→ال→→م→ان→ند كه زمام دلها
→→ان ك→→ش→→ت→→→∂ را ن→→→گ→→ه م→→→∂دارد و  ẃك→→→→ Ẁم→→→ح→→→ك→→→→م ن→→→گ→→→ه م→→→→∂دارن→→→د آن گ→→→ون→→→ه ك→→→ه ك→→→ش→→→ت→→→ي→→→→ب→→→ان، س

وجلẃ م∂باشند»!  ẃت در نزد خداوند عزẃهمانانند كه برترين ام
^ مال∂ اسالم م∂كوشند،  اگ→→ر اغ→→ن→→يا و توانگران مسلمان با انفاق اموال خود در تقويت بنيه
Ẅ∂ẃ شهدا و  آنه→→ا، از پ→→رت→→و ن→→ور ع→→ل→→م و ارشاد و هدايت عالمان، آن شرف را به دست آوردهاند و حت
م ساختهاند،  ẃدرخت اسالم آن را شاداب و خر ^ جهادگران مسلمان كه با ريختن خون خود به پا

^ عالمان بوده است.  آن هم مولود دعوت مخلصانه
رسول خدا�فرموده است: 

 Ẁداد→→ ґم Ẁح→→ ￍج џر→→Ẁي→→џف ґداء→→ џه→→→ ال→→ش ґم→→اء ґد→→ґب ґم→→اء→→→џل→→→ Ẁع→→→Ẃال Ẁداد→→→ ґم џن ґẃز Ẁو ґ↨→→→џي→→→ام→→→ ґال→→→ق ẀمẂو→→→ џي џذا ك→→→انґا)
)؛۲  ґداءџه الش ґماء ґد Ẅ∂لџع ґماءџل ẀعẂال

→→ب  ẃش→ه→دا م→∂س→ن→ج→ن→د و م→رك ^ →→ب قل→→م عل→→م→ا را ب→→ا خ→ونه→ا ẃروز ق→→ي→→ام→→ت ك→→ه ش→→ود، م→رك»
^ شهدا ترجيح داده م∂شود»!  قلم علما بر خونها

→→→→→→→→ب ق→→→→→→→ل→→→→→→→م ع→→→→→→→→ال→→→→→→→م م→→→→→→→∂ب→→→→→→→اش→→→→→→→→د.از اي→→→→→→→ن روس→→→→→→→→ت ك→→→→→→→ه  ẃد ي→→→→→→→اف→→→→→→→ت→→→→→→→→ه از م→→→→→→→رك→→→→→→→ẃزي→→→→→→→را خ→→→→→→→ون ش→→→→→→→ه→→→→→→→→ي→→→→→→→د ت→→→→→→→ول
اميرالمؤمنين�فرموده است: 

)؛۳  نẂ اџلẂفґ عابґد＃ ґم џيسґلẂبґا Ẅ∂џلџع د џشџا ẁد ґواح ẁيهґقџف)
^ ش→ي→ط→ان،س→ن→گي→→نت→→ر از  ي→→− ف→→ق→→ي→→→ه[ي→→ع→→ن→→→∂ ي→→→− ع→→ال→→م دي→→ن ش→→→ن→→اس پ→اس→دار دي→ن]ب→را »

هزار عابد است». 
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾⅛.  ۱
ـ همان،صفحه＾⅛۱.  ۲

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾⅛۱.  ۳
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تفاوت عالم و عابد 
^ از امام كاظم و امام حسن عسكر＾�نقل شده كه:  و سرẃ اين در حديث ديگر

 џو ґاهللا ґباد ґع Ẁذات ґه ґسẂفџن ґذات џعџم Ẁهمџهذا ه џو Ẃطџقџف ґه ґسẂفџن Ẁذات Ẁهم→џه џد→ґع→اب→Ẃال ￍنџ ґال)
)؛۱  ґهґت џد џرџم џو џليسẂبґا ґدџي Ẃن ґم ẂمẀه џذґقẂنẀيґل ґهґمائґا

ا عالم، عالوه بر خودش،  ẃش نجات دادن خودش م∂باشد ام→→ ẃچ→ون ع→اب→د، ت→م→ام ه→م»
دي→→→→گ→→→→ر ب→→→→ن→→→→دگ→→→→ان خ→→→→دا از م→→→→ردان و زن→→→→ان را از دس→→→ت ش→→→ي→→→ط→→→ان و م→→→ددك→→→اران→→→ش ن→→→→ج→→→ات 

م∂دهد». 
^ هم اين مضمون را به نظم آورده كه:  سعد

ـ→→→ان→→→ق→→اه�  ـ→→→ه آم→→→ـ→→د ز خ→→ ـ→→→→ه م→→→ـ→→→درس→→→ ـ→→→→→→→ك→→→→→→→س→→→→→→→→ت ع→→→→→→→→ه→→→→→→→د ص→→→→→→→ح→→→→→→→ب→→→→→→→ت اه→→→→→→→→ل ط→→→→→→ري→→→→→→ق را� ص→→→اح→→→ب→→→→ـ→→→دل→→→→∂ ب→→→ ب→→→→→→→ش→→→→→→→
ـ→→ي→→→ان ع→→→الـ→→م و ع→→اب→→ـ→→د چ→→→ـ→→ه ف→→رق ب→→ود�  ^ از آن اي→→→→→→→ـ→→→→→→→ن ف→→→→→→→ري→→→→→→→ق را� گ→→→ف→→→ـ→→→ت→→م: م→→ ـ→→→→→→→ي→→→→→→→→ار ك→→→→→→→ـ→→→→→→→رد ت→→→→→→→→ـ→→→→→→→→ا اخ→→→→→→→ت→→→→→→→
ـ→→→→→→→→∂ م→→→→→→→∂ك→→→→→→→ن→→→→→→→د ك→→→→→→→ه ب→→→→→→گ→→→→→→ي→→→→→→رد غ→→→→→→ري→→→→→→ق را� گ→→→→ف→→→ت آن گ→→→ل→→→ي→→→م خ→→→وي→→→ش ب→→→رون م→→→∂ب→→→رد ز م→→→وج �  وي→→→→→→→ن س→→→→→→→ع→→→→→→→

→→ا ع→ال→م ب→ه ف→كر نجات دادن غرقشدگان  ẃع→اب→→د در ف→ك→ر ن→→ج→ات ش→خ→ص خ→ودش م→∂ب→اش→→د ام
^ ج→→→→ه→→→→→الت و ض→→→→→اللت اس→→→→ت و ل→→→→→ذا اگ→→→→ر ه→→→→زار ع→→→→اب→→→→د ب→→→م→→→ي→→→رد، اب→→→ل→→→ي→→→س آن ق→→→در خ→→→وش→→→ح→→→ال  در دري→→→→ا
^ خ→وش→ح→ال→∂ س→ر م→→∂ده→د  ن→→م→∂ش→ود ك→ه از م→رگ ي→− ع→ال→م ب→ه رق→ص و ط→رب در م→→∂آي→→د و ن→ع→ره
چ→را ك→ه م→زاح→م→∂ ب→زرگ از س→ر راه→ش ب→رداشت→→ه ش→ده اس→ت.ب→→ه ه→م→ي→ن جه→→ت از م→→ظ→اهر خشم خدا 

^ از دست آن مردم م∂گيرد.  بر هر مردم اين است كه علما و فقها را يك∂ بعد از ديگر
مصيبت كاهش علم با مرگ علما 

 اين حديث از رسول خدا� منقول است: 
 џقẂب џم يџذا لґا Ẅ∂ẃت џح ґماءџل ẀعẂال ґوتџمґب ẀهẀع ґزџتẂن џي Ẃن ґلك џو ҐزاعاґتẂان џم→Ẃل→ ґع→Ẃال Ẁع ґز→џت→Ẃن→ џال ي џاهللا ￍنґا)
 џوا و→ل џض→џم＃ ف→→Ẃل→→ ґع ґر→→Ẃي→→ џغ→→ ґب џاس→→ẃوا ال→→ن→→џت→→Ẃاف→→џف Ґاال→→ ẃه→→ Ẁج Ґس→→اء џؤ Ẁر Ẁاس→→ẃال→→ن џذ→→ џخ→→ￍتґا ẁد→→ џحџم ا→→ Ẁه→→Ẃن→→ ґم

لوا)؛۲  џضџا
→→→نџ→→د! بل→→ك→ه آن را ب→→ا  џچ→→ن→→ي→→ن ن→→ي→→س→→ت ك→→→ه خ→→داون→→د ع→→ل→→م را ي→→− ب→→اره از م→→→ي→→ان م→→ردم ب→→→ر ك »

                                                        
 Ｑ＾ـ همان،صفحه ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۲℮.  ۲
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^ از آنها باق∂ نماند! طبعاҐ مردم  م→رگ ع→لم→→ا از دس→ت م→ردم م→→∂گ→ي→رد ت→→ا وقت∂ احد
اف→راد ن→ادان را ب→ه پ→ي→ش→واي→∂ در دي→ن خ→وي→ش اتẃ→→خ→اذ م→→∂ك→→ن→ن→د، آنه→→ا ه→→م ب→دون داش→ت→ن 
ص→→→→الح→→→يẃ→→→→ت ع→→→ل→→→م→→→∂، ف→→→ت→→وا ب→→ه دس→→ت م→→ردم م→→→∂ده→→ن→→د در ن→→ت→→ي→→ج→→ه ه→→م خ→→ودش→→ان گ→→م→→راه 

م∂شوند و هم مردم را گمراه م∂كنند». 
^ از مظاهر خشم خداست.  پناه بر خدا م∂بريم از اين شقاء و بدبخت∂ كه مظهر

تمام نقشهها از آنґ خداست 
^ مورد بحث م∂فرمايد:  حاال آيه

�؛  ґساب ґحẂال Ẁيع ґر џس џوẀه џو ґه ґمẂك Ẁحґل џبґẃق џعẀال م ẀمẀك Ẃحџي Ẁاهللا џو�
^ آن ن→يست كه حكم و فرمان او  ^ را ي→ارا و خ→داس→ت ك→ه در ج→ه→ان ح→ك→وم→ت م→→∂ك→ن→د و اح→د
^ درآورد.او س→→ري→→→عال→→ح→→س→→اب اس→→ت و ه→→م→ه را ب→ه ك→ي→ف→ر و پ→اداش م→→ن→اس→ب  را پ→→∂ گ→→ي→→→رد و آن را از پ→→ا

اعمالشان م∂رساند.آنگاه خطاب به رسول اكرم�م∂فرمايد: 
�؛  Ẃم ґهґلẂبџق Ẃن ґم џين ґذￍال џرџكџم Ẃدџق џو�

ت→→ن→→ه→→ا م→→ش→→رك→→→ان زم→→ان ت→→و ن→→→ي→→س→تن→→د ك→→ه ب→→ا ت→و ب→ه م→خ→اص→→م→ه ب→رم→∂خ→ي→زن→د [آن→ان ك→ه] قب→→ل از اي→→نه→→ا 
^ تخريب∂ پنهان، طرح م∂نمودند.  [بودند] نيز مكر م∂كردند نقشهها

�؛  Ґيعا ґم џج ẀرẂكџمẂال ґهￍلґلџف�
«در حال∂ كه تمام طرحها و نقشهها از آن خداست». 

→→→→→ار خ→→→→→ائ→→→ن ن→→→ي→→→ز، ه→→→م خ→→→ودش م→→→خ→→→ل→→→وق خ→→→→داس→→→ت و ه→→→م م→→→غ→→→ز و ف→→→ك→→→ر و ط→→→رح و  ẃآن م→→→→ك ∂→→→→→ẃ ح→→→→ت
^ اراده و  ^ دارا ن→→→→ق→→→→ش→→→→هاش ن→→→ش→→→→أت گ→→→رف→→→ت→→→ه از اراده و ت→→→دب→→→ي→→→ر خ→→→→داس→→→ت!م→→→ن→→→ت→→→ه→→→ا او ان→→→→س→→→ان را م→→→وج→→→ود
اخت→→ي→ار در ان→ت→خ→اب و گ→زي→ن→ش راه آف→ري→ده و او را س→ر دو راه→∂ ب→→هش→→ت و ج→ه→نẃ→م ق→رار داده و پايان 

هر دو راه را هم نشانش داده است! 
راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۱   ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�

«م→→→→→ا راه را ب→→→→→ه ان→→→→س→→→→ان ن→→→→ش→→→→ان داده و ه→→→→داي→→→→ت→→→→→ش ك→→→→ردهاي→→→→م؛ح→→→→ال،او ب→→→ا اراده و اخ→→→ت→→→ي→→→ار 
                                                        

^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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خودش شاكر و يا ناسپاس م∂گردد». 
 ^ ح→→ال اي→→ن ان→→س→→→ان اس→→→ت ك→→→ه م→→∂ت→→وان→→د ب→→ا اس→→→ت→→ف→→اده از ق→→درت خ→→→داداد خ→→وي→ش، ط→رح ن→قش→→ه

^ شيطان∂ بنمايد.  اله∂ يا طرح نقشه
�؛  بẀ كẀل نџفẂس＃ ґسẂكџما ت Ẁمџل Ẃع џي�

^ خ→واه→د ك→رد [و از چه راه∂ خواهد رفت و  «خ→دا م→∂دان→د ك→ه ه→ر ك→س چ→→ه ك→→ار
به چه پايان∂ خواهد رسيد]». 

�؛  ґار ￍالد ∂џبẂق Ẁع Ẃنџمґل ẀارￍفẀكẂال Ẁمџل Ẃعџي џس џو�
 ^ ^ ك→→→اف→→ران خ→→واه→→ن→→د دان→→س→→ت ك→→→ه س→→ران→→ج→→ام[ن→→ي→→− و ب→→د]در س→→→را «و ب→→→ه ه→→→→م→→→ي→→ن زود

ديگر از آنґ كيست»! 
^ كوردل∂ دنيا  ^ آخرت،نتيجه كور

ل ب→→ن→ا ب→ر ن→قل، روز شهادت يازدهمين امام ما حضرت امام  ẃام→روز روز ه→→ش→ت→م م→اه رب→ي→ع االو
^ آن ح→ض→رت را نق→→ل م→∂ك→ن→ي→م ك→ه ب→ه  ح→→س→→ن ع→→س→→ك→→→ر＾�اس→→ت.چ→→→ن→→د ج→→→م→→ل→→ه از ي→→ك→→∂ از ن→→ام→→هه→→ا

^ مرقوم فرمودهاند:  اسحاق بن اسماعيل نيشابور
 ґ↕ џر ґاالخ ∂ґف џوẀهџف Ẅ∂џمẂعџنيا ا الد ґه ґهذ Ẃن ґم� џج џر џخ Ẃنџم Ẁه→ￍنџا Ẁح→ق→ Ẃسґي→ا ا Ґق→ي→ن→ا→ џي Ẃم→џل→ Ẃاع→џف)

�)؛  Ґبيال џس ل џضџا џو Ẅ∂џمẂعџا
^ اس→ح→اق! اي→ن م→طل→→ب را ب→→ه ط→ور ي→قي→→ن و مسلẃم بدان كه هر كس از اين دنيا كور  «ا

بيرون برود، در آخرت كور و گم كرده راه خواهد بود»! 
ر)؛  Ẁدو الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀالق ∂џعمџن ت ґلك џو ẀصارẂبџاال ∂џمẂعџت џسẂيџل Ẁحق Ẃسґيا ا)

^ چ→ش→م س→ر ن→ي→س→ت! چ→→ه ب→س→ي→ار چ→ش→مه→→ا ك→→ه در دني→→ا ب→→از اس→ت ول→∂  ^ اس→→ح→→اق![م→→ن→→ظ→→ورم] ك→→ور ا
^ را نم∂بينند. اينانند كه در  ^ كه هيچ حقيقت∂ از حقايق معنو ^ آن→ان كور است، به طور دله→ا

دنيا با كوردل∂ زيستهاند و در آخرت نيز كور محجوب از ديدار خدا محشور م∂شوند. 
 џمґل ґẃب џر...� ẀولẀقџذ يґم ا→ґال→ẃال→ظ ґن џع Ґك→اي→ت→ا→ ґح ґه ґت→اب ґك ґم→џك Ẃح→Ẁف→∂ م ґاهللا Ẁول→џق џ−ґو ذل)
 џها وџيت ґسџنџنا فẀآيات џ−Ẃتџأت џ−ґذلџك џقال �Ґي→را ґص→џب ẀتẂن→Ẁك Ẃد→џق џو Ẅ∂ џم→ Ẃأع ∂ґن→џت Ẃر→ џش→ џح
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كџذلџ−ґ الẂيџوẂمџ تẀنẂس∂�۱)؛ 
^ در روز ج→زا] ن→ق→ل م→→∂كن→→د  «اي→→ن ه→→م→→ان گ→→ف→→ت→→ار خ→داس→ت[ك→ه از ان→س→ان ك→ور آم→ده
ك→→→ه م→→→∂گ→→وي→→د، خ→→داي→→ا! م→→ن ك→→→ه در دن→→→ي→→ا چ→→ش→→→مدار و ب→→→ي→→ن→→ا ب→→ودم پ→→→س چ→→را اي→→ن→→ج→→→ا ك→→ور 
م→→→ح→→→ش→→→ورم ك→→ردها＾؟خ→→دا ج→→واب→→ش م→→→∂ده→→د، آر＾! ت→→→و در دن→→ي→→→ا آي→→ات م→→→ا را ن→→ادي→→ده 

^ و محجوب از ديدار ما گرد＾».  گرفت∂، الحال، بايد ناديده گرفته شو
آنگاه امام�مرقوم فرمودهاند: 

 Ẅ∂џلџع ґه ґهيد џش џو ґه ґالدґب ∂ґف ґهґمينџا џو ґهґقẂل џخ Ẅ∂џل→ џع ґاهللا ґ↨→→ ￍج→ Ẁح Ẃن ґم Ẁم→џظ→ Ẃعџا ＃↨→ џآي ^ џو ا)
)؛  ґه ґباد ґع

→→ت خ→داس→ت ك→ه وج→ود اق→دس→ش،  ẃو ك→→دام آي→ت از آي→→ات خ→دا در دن→→ي→ا ب→اع→ظم→→تت→ر از ح→ج
^ م→→ردم ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه و آن→→→ه→→ا از اع→→ت→→ق→→→اد ب→ه والي→→ت→ش م→ح→روم گ→ش→ت→ه و ك→→وردل  →→ي→→ا م→→ورد ب→→→∂م→→ه→→ر در دن
^ جز كوردل∂ در محشر و محروميẃت  ^ ب→ا ك→→وردل→∂ زن→دگ→∂ ك→ردهان→→د.اين→→ان ن→ت→يجها ش→ده و عم→→ر

از ديدار خدا نخواهند داشت! 
هشدار امام حسن عسكر＾�به مردم 

سپس امام�در مقام هشدار دادن به مردم مرقوم فرمودند: 
)؛  ẂمẀك ґوه ẀجẀو Ẅ∂لџع ґعامẂنџاالџك џونẀبџه Ẃذџت џنẂيџا џو ẂمẀكґب ẀتاهẀي џنẂيџاџف)

^ ح→→→→ي→→→→→رت و س→→→→رگ→→→→ردان→→→→∂ ك→→→→ج→→→→→ا م→→→→→∂ب→→→→رن→→→→د و م→→→→ان→→→→ن→→→→د  ^ م→→→→ردم! ش→→→→م→→→→→ا را در واد ح→→→→ال ا »
چارپايانґ سر به پايين كجا م∂رويد»؟ 

نẀون)؛  ґؤمẀت ґل ґباطẂالґب џو џونẀف ґد Ẃصџت ґẃق џحẂال ґنџع)
«از حق اعراض كرده و ايمان به باطل م∂آوريد». 

 џون→Ẁف ґر Ẃع→џال ت ґم→→ ґه→→ائ→→џب→→Ẃال→→џك Ẅ^ џي→→ار→→ џح Ẃم→→Ẁت→→Ẃن→→Ẁك→→џل ґه ґد→→Ẃل Ẁو Ẃن→→ ґم Ẁي→→اء→→ ґوصẀاال џو ẁد→→ ￍم→→ џح→→Ẁو ال م→→џل)
)؛۲  ґضґرائџفẂال џن ґم Ґضا Ẃرџف

د� و اوصياء از فرزندانش، شما بسان بهائم متحيẃر و ب∂هدف  ẃاگ→ر ن→بود محم»
                                                        

^ طه،آيات۱۲Ｑو⅛۱۲.  ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحات۳۷Ｑو⅛۳۷.  ۲
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بوديد و هيچ فرض∂ از فرائض[و هيچ حكم∂ از احكام خدا] را نم∂شناختيد»! 
نه دين داشتيد، نه اخالق و نه احكام. 

^ ننگ ما!  ^ شيعيان!زينت ما باشيد نه مايه ا
^ خطاب به شيعيان فرمودهاند:  امام عسكر＾�ضمن حديث ديگر

 ґيث ґد џحẂال ґق Ẃد ґص џو ґهẃلґل ґهادґت Ẃج ґاال џو ẂمẀكґدين ∂ґف ґع џر џوẂال џو ґاهللا ^ џوẂق→џت→ ґب ẂمẀي→ك→ ґوصẀا)
)؛  ر＃ ґاجџف Ẃوџا ＃ẃرџن ب ґم ẂمẀكџن џمџتẂائ ґنџل∂ مґا ↨џمانџاال ґداءџا џو

م→→ات در دي→→ن→→→ت→→ان و راس→→ت→→∂ در  ẃش→→→م→→→ا را س→→→ف→→→ارش م→→→→∂ك→→→→ن→→→م ب→→→→ه ت→→→ق→→→وا و پ→→→ره→→→ي→→→→ز از م→→ح→→ر »
^ امانت در رفتار با همه كس؛درستكار يا فاسق».  گفتار و ادا

 џو џ↨џمانџاال ^ ￍدџا џو ґه→→ґدي→→ث→ џح ∂→ґف џق џد→ џص џو ґه→ґدي→ن ∂→ґف џع џر џذا وґا Ẃم→→Ẁك→Ẃن→ ґم џل→ Ẁج ￍال→ر ￍن ґا→џف)
نґ∂ ذلґ−)؛  ر Ẁسџيџف ￒ∂ ґيع ґهذا ش џيلґق ґاسẃالن џعџم ẀهџقẂل Ẁخ џن ￍس џح

^ ورع و راست گفتار و درست كردار  «وق→ت→∂ ي→− ف→رد از ش→م→ا در دي→ن خود دارا
و خ→→→→→وشب→→→→رخ→→→→ورد ب→→→→ا م→→→→ردم ب→→→→اش→→→→د، م→→→→→∂گ→→→→وي→→→→ن→→→→د، اي→→→→→ن ش→→→→ي→→→→ع→→→→→∂ اس→→→→ت و اي→→→→ن م→→→→وج→→→→ب 
^ م→→ا ب→→→ه ص→→→الح و ن→→ي→→ك→→→∂ در م→→ي→→ان م→→ردم ش→→ن→→اخ→→ت→→→ه  →→→∂ش→→ود ك→→→ه ش→→ي→→ع→→→ه خ→→→وش→→ح→→ال→→∂ م→→→ن م

شود». 
يẂناҐ)؛  џوا شẀونẀكџال ت џو ҐناẂي џوا زẀونẀك џو џوا اهللاẀقￍتґا)

^ عار و ننگ ما نباشيد».  «از خدا پروا كنيد و زينت ما باشيد و مايه
)؛۱  فџعẀوا عџنا كẀلￍ قџبґيح＃ Ẃاد џو ＃↕ ￍدџوџم ￍلẀنا كẂيџل ґوا ا ر Ẁج)

^ م→ا ج→ل→ب ك→→ن→ي→د و ه→رگ→ون→ه زش→ت∂ را از ما  ت م→ردم را ب→→ه س→و ẃب→ا رف→→ت→ار ني→→ك→ت→ان، م→ود»
دور نگه داريد». 

^ شناخت امام زمان�به روايت ابواالديان  نشانهها
^ ب→→→ه ن→→→ام "اب→→→واالدي→→→ان" ن→→→ق→→→ل ش→→→ده: م→→→ن ن→→→ام→→→→هرس→→→→ان ام→→→ام ع→→س→→ك→→ر＾�ب→→ه س→→اي→→ر ش→→ه→→ره→→ا  از راو
^ ب→→ه ح→ض→ورش→ان ش→رف→ي→اب ش→→دم.ن→ام→هه→→اي→∂ را ك→ه ن→وش→ت→ه بودند به من دادند و فرمودند:  ب→ودم.روز

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۳۷۲.  ۱
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→ن→∂ ب→ده و ج→واب ب→گ→ي→ر.آنگ→اه ف→رم→ودن→د: اي→ن س→ف→ر ت→و پ→→ان→زده  ẃاي→→→نه→→ا را ب→→ه م→→→دائ→→ن ب→→ب→→ر و ب→→ه اف→→راد م→→ع→ي
^ ش→ي→ون از  ^ و م→→∂ب→ين→→∂ ص→→دا →رґẃ مџ→→ن رџا＾(س→ام→رẃا)م→→∂ش→و Ẁروز ط→→ول م→→∂كش→→د.روز پ→ان→زده→م وارد س

ال دارد بدنم را غسل م∂دهد.  ẃمن بلند است و غس ^ خانه
^ من! اگر اين حادثه پيش  ẃ→ر ش→دم و گفتم: موال م→ن از شن→→ي→دن اي→ن س→خ→ن ام→→ام ب→سي→→ار م→ت→أث
آم→→د، ام→→ام ب→→→ع→→د از ش→→م→→→ا ك→→→ي→→س→→ت؟ف→رم→ود: ك→س→∂ ك→ه ج→واب اي→ن ن→ام→→هه→ا را از ت→و ط→ل→ب ك→رد، او ام→ام 
^ من نماز  ^ بفرماييد.فرمود: آن كه بر جنازه ^ م→ن ع→→الم→ت ديگر بع→→د از م→ن اس→ت.گ→ف→ت→م:م→وال
^ هم→→ي→ان� خ→ب→ر  ^ خ→→واس→ت→م.ف→رم→ود: آن كس→→∂ ك→→ه از م→ح→ت→وا ب→→خ→→وان→→د، ام→→ام اس→→ت.ب→→از ع→→→الم→→ت دي→→گ→→ر

داد، او امام است. 
اي→ن ج→واب را م→ن درس→ت ن→ف→هم→→ي→دم و هي→→ب→ت امام� مانع از اين شد كه بپرسم مقصود از 
ه→→→م→→→ي→→→→ان چ→→→ي→→→س→→→→ت؟از خ→→→دم→→→ت ام→→→ام م→→→رخ→→→ص ش→→→دم و ن→→→ام→→→→هه→→→→ا را ب→→→ه م→→→دائ→→→ن ب→→ردم و ج→→واب گ→→رف→→ت→→م و 
 ^ ب→→→رگ→→→ش→→→ت→→→م و درس→→→ت روز پ→→→ان→→زده→→م ب→→ه س→→ام→→رẃا رس→→ي→→دم و ه→→م→→انط→→ور ك→→→ه ام→→ام خ→→ب→→ر داده ب→→ود، ص→→دا
→→ال ب→دن ش→ري→ف→ش را غس→→ل م→∂ده→→د.آم→دم ت→ا آن ن→→ش→ان→→هه→→ا را  ẃش→→ي→→ون از خ→→ان→→→هاش ش→→ن→→→ي→→دم و دي→دم غ→س
ـ  فانه ديدم جعفر برادر امام�  ẃك→ه ف→رم→وده ب→ود، از ك→س→∂ ب→بينم و امام زمانم را بشناسم ول∂ متأس
ـ كنار در ايستاده و مردم به او  ^ امامت نداشت  ك→ه مرد صالح∂ نبود و هيچگونه صالحيẃت∂ برا
→→ر و س→→رگ→→ردان اي→→س→→→ت→→اده ب→→ودم.در اي→→ن اث→→→ن→→ا دي→→دم  ẃت→→س→→ل→→ي→→ت، و ت→→ب→→ري→→→− ام→→ام→→ت م→→→∂گ→→→وي→→ن→→→د.م→→ن م→→ت→→ح→→ي
خ→→→ادم آم→→→→د ب→→→ه ج→→→→ع→→→ف→→→ر گ→→→→ف→→→ت:آق→→→ا! ج→→→ن→→ازه ح→→اض→→ر اس→→ت.غ→→→س→→ل داده و ك→→ف→→→ن پ→→وش→→ان→→دهان→→→د و م→→ن→→→ت→→ظ→→ر 

نمازند. 
م→→→ن ج→→→ل→→→و رف→→→ت→→→م و خ→→→ودم را ب→→→ه ج→→→ع→→→→ف→→→ر ن→→→ش→→→→ان دادم ك→→→→ه ش→→→→اي→→→د راج→→→ع ب→→→ه ج→→→واب ن→→→ام→→→→هه→→→ا از م→→→ن 
^ امام آماده شد.مردم هم دنبالش  ^ خ→وان→→دن ن→م→از ب→ر ج→→ن→ازه س→ؤال→∂ ك→ن→د. دي→دم ح→رف→∂ ن→زد و ب→را
ا همين كه مقابل جنازه ايستاد و خواست تكبير نماز بگويد،ناگهان در اتاق∂  ẃح→رك→ت كردند ام
^ و پ→→ي→→چ→→→ي→→ده  ^ م→→→ق→→→اب→→→ل درش اف→→→ت→→→→اده ب→→→ود،ب→→→از ش→→د و پ→→رده ك→→→ن→→ار رف→→ت و ك→→ودك→→→∂ زي→→→ب→→ارو ك→→→ه پ→→→ردها
^ از پ→→→→→ش→→→→→→ت پ→→→→→رده ب→→→→→ي→→→→→رون آم→→→→→د ك→→→→→ه ه→→→→→م→→→→→چ→→→→ون م→→→→اه در وس→→→→→ط آس→→→→→م→→→→ان م→→→→∂درخ→→→→ش→→→→ي→→→→د و ه→→→→→ي→→→→ب→→→→ت→→→→∂  م→→→→→و

^ جعفر را گرفت و او را عقب كشيد و گفت:  داشت.كنار جنازه آمد؛عبا
                                                        

^ پول.  � هميان: كيسه
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(تџنџحￍ يا عџمẃاه)؛ 
^ پ→درم م→∂ب→اشم!او هم مرعوب شد و  ول→∂Ẅ و اح→قẃ ب→ه ن→→م→از ب→ر ج→→ن→ازه џع→م→و ك→ن→ار ب→ي→ا ك→ه م→ن ا
ب→→→دون اي→→→ن ك→→→ه ح→→رف→→∂ ب→→زن→→د، ك→→ن→→ار آم→→→د و ع→→ق→→ب اي→→س→→→ت→→اد.آن ك→→ود∑ ت→→ك→→ب→→ي→→ر گ→→ف→→ت و م→→ردم ه→→م ب→→→ه 
^ بلند كردن جنازه حركت كردند.آن كود∑  دنب→→ال او ت→ك→ب→ي→ر گ→→ف→تن→→د و ن→م→از ت→مام شد.مردم برا
 Ґب→→→ه س→→→م→→→ت ات→→→اق آم→→→→د، م→→ن ج→→ل→→و رف→→ت→→م و س→→→الم ك→→ردم.ب→→→ه م→→ن ف→→رم→→ود: ج→→واب ن→→ام→→→هه→→ا را ب→→ده.م→→ن ف→→ورا
 ^ ن→→ام→→→هه→→ا را ت→→→ق→→دي→→م ك→→ردم.او وارد ات→→اق ش→→→د و م→→ن ب→سي→→ار خ→وش→ح→ال ش→دم ك→ه دو ن→→ش→ان از نش→→ان→→هه→→ا
^ امام�.منتظر  م نماز بر جنازه ẃجواب نامهها بود و دو ^ ام→ام→ت را م→→شاهده كردم.يك∂ مطالبه

م∂ شدم.  ẃسو
م→ردم ج→ن→ازه را ب→ردن→د و دف→ن ك→ردن→د و ب→رگ→ش→تن→→د و ب→ا ج→عف→→ر ن→→ش→س→تند.من هم به انتظار ديدن 
الع از شهادت  ẃت∂ وارد شدند و پس از اطẃم→ي→ن ن→ش→ان→ه ن→ش→س→ت→م.در ه→→م→ي→ن حال از اهل قم جمعي ẃس→و
ف→∂ ن→م→ودن→د. آن→→ه→ا پ→ي→ش  ẃس→→ؤال ك→→ردن→→د.م→→ردم ج→→ع→ف→ر را م→ع→ر ^ ام→→ام ح→→س→→ن ع→→س→→ك→→ر＾�از ام→→→ام ب→→ع→→د
 ^ ج→ع→ف→ر رف→ت→ه و گ→ف→تن→→د: م→→ا ن→ام→→هه→ا و ام→وال→∂ از اه→→ل ق→م داري→م؛ب→ف→رم→ايي→→د ن→ام→→هه→→ا از كيست و محتوا

ميان∂ كه همراه آوردهايم چيست؟  ґه
او ك→→ه از ه→→ي→→چ چ→→ي→→ز آگ→→→اه→→∂ ن→→داش→→→ت، س→→خ→ت ب→رآشف→→ت و از ج→ا ب→رخ→اس→ت و در ح→→ال→∂ ك→ه 
^ ن→اراح→ت→∂ ت→كان م∂داد گفت: مردم از ما توقẃع علم غيب هم دارند!در اين  ^ خ→ود را از رو ع→ب→ا
→→→→→ر ن→→→→→ش→→→→→س→→→→→→ت→→→→→ه ب→→→→→ودن→→→→→د خ→→→→→ادم از ات→→→→→اق ب→→→→→ي→→→→→رون آم→→→→→د و رو ب→→→→→→ه اه→→→→→ل ق→→→→→م ك→→→→→رد و  ẃاث→→→→→→ن→→→→→→→ا ك→→→→→→→ه اه→→→→→→ل ق→→→→→→م م→→→→→→ت→→→→→→ح→→→→→ي
^ م→→→→ن م→→→→→∂ف→→→→رم→→→→اي→→→→ن→→→→د: ش→→→→→م→→→→ا اه→→→→ل ق→→→→م ن→→→→ام→→→→→هه→→→→→اي→→→∂ از ف→→→→الن ش→→→خ→→→ص و از ف→→→→الن ش→→→خ→→→ص  گ→→→→ف→→→→ت:م→→→→وال
^ ه→→→زار دي→→→ن→→→ار اس→→→ت ك→→→ه ده دي→→→ن→→→→ار آن  →→→→م→→→→ي→→→→→ان ه→→→→م ك→→→→ه ه→→→→م→→→→راه→→→→ت→→→→→ان ه→→→س→→→→ت، م→→→ح→→→ت→→→و ґآوردهاي→→→→→د.آن ه
م→غ→ش→وش و م→ع→يوب م∂باشد.آنها هم كه اين سخن را شنيدند، با كمال اطمينان خاطر، نامهها و 
ه→مي→→ان را ت→→ق→ديم ك→ردند و گفتند:سالم ما را خدمت امام� برسان و اين نامهها و اين هميان را 
 ^ ت→→ق→دي→م حض→→ورش→ان بن→→م→ا.م→ن ه→م خ→وش→ح→ال ش→→دم ك→→ه ه→ر س→ه ع→→الم→ت→∂ ك→ه ام→ام ع→سك→→ر＾�ب→را
ا:  ẃامام بعد از خودشان فرموده بودند، آشكارا مشاهده كردم و امام زمان خود را شناختم.۱ ام

اهللا)؛  ґبدџباعџيا ا џ−ґمẂوџيџك џمẂوџال ي)
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلدＱΩ،صفحه＾۳۳۲.  ۱



 ℮⅛۳
 

ه→→ر ج→ا ك→س→∂ از دن→→ي→ا م→→∂رود، م→ردم م→∂آي→→ن→د ب→ه ب→ازم→ان→دهه→ا ت→س→لي→→ت م→→∂گ→وين→→د و ي→تي→→مه→ا را 
→→ا در ك→رب→→ال ن→ه ت→→ن→ه→ا ت→→س→لي→→ت ن→→گ→ف→تن→→د و ن→وازش ن→ك→ردن→→د ،ب→→ل→ك→ه آت→ش ب→ه خ→يم→→هه→ا  ẃن→وازش م→∂ك→نن→→د ام

زدند و يتيمان ميان بيابان تازيانه خوردند و پا به فرار گذاشتند... 
صلẃ∂ اهللا علي− يا موالنا يا اباعبداهللا الحسين؛ 

→ل لوليẃ− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل
امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱     
 ẂمẀكџنẂيџب џو ґﾸẂيџب Ґيدا ґه џش ґاهللاґب ﾳџك ẂلẀق Ґال џس ẂرẀم џت Ẃسџوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال Ẁول→Ẁق→ џي џ۳℮    و

  ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع Ẃنџم џو
� ك→→س→→ان→→∂ ك→ه ك→ف→ر م∂ورزن→د م∂گ→وي→ن→د، ت→و پ→ي→ام→ب→ر ن→ي→س→ت→∂!ب→گ→و ك→اف→∂ اس→ت ك→ه 

ميان من و شما خدا شاهد باشد و آن كس∂ كه علم كتاب در نزد اوست. 
^ پيامبر  ^ معجزه از سو ضرورت ارائه

ذي→ل آي→ات گ→ذش→ت→ه ك→ه س→خ→ن از رس→الت پ→ي→ام→ب→راك→رم�ب→ه م→ي→ان آمده بود، عرض شد: 
^ كه  ^ ارائه نمايد.معجزه يعن∂ كار ع∂ رسالت از جانب خدا شد، بايد معجزها ẃوق→ت∂ كس∂ مد
^ خ→ارج است مثل مẀرده را زنده كردن،كود∑ نوزاد را به سخن آوردن،شتر  ^ ب→ش→ر ع→اد از ع→ه→ده
^ اث→→ب→→→ات اي→→ن م→→ط→→ل→→→ب  ^ م→→ع→→ج→→زه، ب→→را زن→→→ده از ش→→→ك→→→م ك→→→وه ب→→→ي→→→رون آوردن و ن→→→ظ→→اي→→ر اي→→ن ام→→ور و ارائ→→→ه

                                                        
^ رعد،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱
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^ خود صادق و از جانب خدا مورد تأييد است زيرا  عا ẃع∂ رسالت، در اد ẃاس→ت ك→→ه ش→خ→ص م→د
ع→→→ا ب→→اش→→→د و م→→→عال→→وص→→ف خ→→→دا ك→→ار خ→→→ارقال→→ع→→اده را ب→→→ه دس→→ت او اج→→را ك→→ن→→د، در  ẃاگ→→→ر او ك→→→→اذب در اد
ه  ẃا منز ^ قبيح� است و خد واق→ع س→ب→ب ض→→اللت ب→→ن→دگ→ان خ→ود ش→ده اس→ت و اض→→الل بندگان نيز امر

از هرگونه فعل قبيح است. 
^ رس→→الت م→→∂ب→اش→→د و ب→ه  ع→ا ẃع→→∂ رس→→الت، ن→→ش→→→ان ص→دق اد ẃم→→د ^ ^ م→→ع→→ج→→زه از س→→و پ→→س، ارائ→→→ه
→→ف ب→→ه  ẃم→→ع→→ج→→زه اس→→ت و ه→→→م م→→ردم م→→وظ ^ →→→ف ب→→→ه ارائ→→→→ه ẃع→→→∂ ام→→→ر رس→→→الت م→→→وظ ẃه→→→م→→→ي→→→ن ج→→→→ه→→→ت، ه→→→م م→→→د

^ معجزه از او م∂باشند و خدا هم به حكم عدالت و حكمتش فرموده است:  مطالبه
...�؛۱  ґناتґẃيџبẂالґنا بџل Ẁس Ẁنا رẂل џس Ẃأر Ẃدџقџل�

«ما رسوالن خود را همراه با بيẃنات فرستادهايم...». 
^ خ→→ارقال→→→ع→→اده  ^ روش→→ن و روش→→ن→→گ→→ر ك→→ه ه→→→م→→ان م→→ع→→ج→→زات و ك→→→اره→→→ا →→→ن→→→ات ي→→→ع→→→ن→→→∂ ن→→→ش→→→ان→→→هه→→→ا ẃب→→→ي
^ «آيت» و«  ^ معجزه در اين مورد نيامده است بلكه آنچه هست، كلمه اس→ت.در ق→رآن، كلمه
آي→→ات» اس→ت.آي→ت ي→ع→ن→∂ ن→ش→ان→ه و آي→ات ي→عن→→∂ ن→شانهها.معجزه يعن∂ كار خارقالعاده كه همراه با 
^ از ج→انب خدا به  ^ رس→→الت م→→∂ب→→اش→د و آي→ت و نش→→ان→→ها ع→→ا ẃرس→→الت ش→د،دل→ي→ل ب→ر ص→دق اد ^ ع→→ا ẃاد
ح→→س→→اب م→→∂آي→→د چ→→ن→ان ك→ه ق→رآن ك→ري→م از زب→ان ح→ض→رت م→س→ي→ح�م→→∂ف→رم→اي→د ك→ه ب→ه ق→وم خ→ود از 

بن∂اسرائيل م∂گفت: 
 ґرẂيￍالط ґ↨џئẂي џهџك ґينґẃالط џن ґم ẂمẀكџل ẀقẀل Ẃأخ ∂ґẃ →كẀ→مẂ أن ґẃب џر Ẃن ґم ＃↨ џآي→ґب Ẃم→Ẁك→Ẁت→Ẃئ ґج Ẃد→џق ∂→ґẃ �...أن
 Ẅ∂تẂوџمẂال ґ∂ ẂحẀا џو џصџرẂب Ẃاأل џو џهџمẂك Ẃاأل Ẁء＾ ґرẂبẀا џو ґاهللا ґن Ẃإذґب ҐراẂيџط ẀونẀكџيџف ґيهґف ẀخẀفẂأن→џف

...�؛۲  ґاهللا ґن Ẃإذґب
ل، صورت  ґم→ن، آي→ت→∂ از ج→ان→ب پ→روردگارتان آوردهام و آن اين كه: من از گ...»
^ م→∂ش→ود! آدم ك→ور  مџ→→→م و او ب→→ه اذن خ→دا پ→رن→دها џم→→∂س→→ازم و در آن م→→→∂د ^ پ→→رن→→دها
صدار را ش→→→→→→→ف→→→→→→ا م→→→→→→→∂ب→→→→→خ→→→→→ش→→→→→→م و م→→→→→ردهه→→→→→ا را ب→→→→→→ه اذن خ→→→→→دا زن→→→→→ده  џر→→→→→→→џ م→→→→→→ادرزاد و ب→→→→→→ي→→→→→→→م→→→→→→ار ب

                                                        
� قبيح: زشت. 

 .۲Ｑ＾حديد،آيه ^ ـ سوره ۱
^ آل عمران،آيه＾℮۹.  ـ سوره ۲
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م∂كنم...». 
و يا جناب صالح�م∂فرمود: 

...�؛۱  Ґ↨џآي ẂمẀكџل ґاهللا Ẁ↨џناق ґه ґهذ ґمẂوџيا ق џو�
 ^ ^ اس→→→ت ب→→→را ^ ق→→→→وم،اي→→→→ن ش→→→→ت→→→→ر [ك→→→→ه م→→→ن از ش→→→→ك→→→م ك→→→وه ب→→→ي→→→رون آوردهام] آي→→→ت و ن→→→ش→→→ان→→→→ها ...ا
^ ك→ه نم→→∂ت→وان→د از ش→ك→م ك→وه، ش→ت→ر زن→ده  ش→→م→→ا... ك→→ه م→→ن از ج→→ان→→→ب خ→→→دا م→→→ب→→ع→→وث→→م وگ→→رن→→ه ب→→ش→→ر ع→→اد
^ رسالت كرد؛او به  عا ẃب→ي→رون ب→ي→اورد و ه→م→چ→نين وقت∂ حضرت موس∂�پيش فرعون آمد و اد

حكم عقل حرف خوب∂ زد: 
�؛۲   џينґق ґاد ￍالص џن ґم џتẂنẀك Ẃها إنґب ґأتџف ＃↨џآيґب џتẂئ ґج џتẂنẀك Ẃإن џقال�

«گ→→→→→ف→→→→→ت: اگ→→→→→ر ت→→→→و راس→→→→ت م→→→→∂گ→→→→وي→→→→∂ ك→→→→→ه م→→→→ب→→→→ع→→→→وث از ج→→→→ان→→→→ب خ→→→→دا ه→→→→س→→→→ت→→→→∂؛ آي→→→→ت→→→→→∂ 
بياور...». 

→→ا طل→→ب آي→ت ك→ردن→ش از موس∂�عقالن∂ و درست بود،منتها پس از  ẃاو ط→اغ→وت ب→ود؛ ام
د، استكبار ورزيد و تن زير بار حقẃ نداد.  ẃآيات متعد ^ ارائه

نوع معجزه منحصر به اذن خداست 
→ه داش→→ت و قب→→الҐ ه→→م گ→→ف→ت→ه ش→ده اس→→ت ك→ه: ن→وع و چ→گ→ونگ∂  ẃه ب→ه اي→ن ن→ك→ت→ه ه→م ب→اي→د ت→وج→→ẃ ال→ب→ت
^ اذن خ→داس→ت! ن→→ه واگ→ذار ب→ه خ→واس→ت پ→ي→ام→ب→ر اس→ت و ن→ه  آي→→→ت و م→→ع→→ج→→زه، م→ن→ح→ص→راҐ در م→ح→دوده

تابع پيشنهاد مردم؛چنان كه فرموده است: 
...�؛۳  ґاهللا ґن Ẃإذґب ẃإال ＃↨џآيґب џ∂ґأتџي Ẃول＃ أن Ẁس џرґل џما كان...�

«...هي→→چ رس→ول→∂، اي→ن ح→قẃ را ن→دارد كه به تشخيص خويش آيت∂ بياورد! بلكه بايد 
تابع اذن خدا باشد...». 

^ ب∂ حدẃ و حصر خود هستند و م∂خواهند  ^ و هوسها م→ردم ه→م ك→ه اك→ث→راҐ دنب→→الهرو هو
^ عجيب و غريب بخواهند و بعد  ^ دست خود قرار دهند! از او كارها پيامبر را ملعبه و بازيچه

                                                        
^ هود،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱

 .۱Ω⅛＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲
^ رعد،آيه＾۳۸.  ـ سوره ۳
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ه→م نپ→→ذي→رن→د! ل→ي→ك→ن ت→→ن→ه→ا خ→→دا ك→ه خ→ال→قґ ع→ق→ل است م∂داند چه آيت∂ م∂تواند عقل را خاضع در 
^ پيامبر، بايد بر  پ→ي→ش خ→ود گ→ردان→د و او را ت→→س→ل→ي→م در مق→→اب→ل ح→ق س→ازد.از اي→→ن رو آيت و معجزه

اساس صالحديد خدا باشد و بس. 
^ قلب سليم  حقپذير

^ مورد بحث، خطاب به رسول مكرẃم�م∂فرمايد:  اكنون آيه
�؛  Ґال џس ẂرẀم џت Ẃسџوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال ẀولẀقџي џو�

^ خدا نيست∂»!  «مردم∂ كه كفر م∂ورزند م∂گويند: تو فرستاده
^ ن→→ه→ادن اس→ت.آدم ك→اف→ر، س→رپ→وش→∂  ^ پ→وش→ان→دن و س→رپ→وش ب→→ر چي→ز →ف→ر»ب→→ه م→عن→→ا Ẁف→ر» و«ك→→ џك»
^ ع→ق→ل→ش نه→→اده و آن را زي→ر پ→ردهه→→اي→∂ ض→خ→ي→م از ل→ج→اج و ع→→ن→اد و اس→ت→ك→ب→ار پ→وش→ان→ده است!او  رو
^ عقلش بسته و آن را از  ^ نفسان∂ به پا بات جاهالنه و هواها ẃاز ل→→ج→اج و عن→→اد و ت→ع→ص ^ پ→ا＾ب→ن→د
^ ك→→→ن→→→د و ح→→→قẃ و ب→→→اط→→→ل را از ه→→→م  →→→رẃ و آزاد اس→→→ت ك→→→ه م→→→∂ت→→→وان→→→د داور Ẁح ґك→→→→ار ان→→→→داخ→→→→ت→→→→ه اس→→→→→ت.ع→→→→ق→→→ل
ت→→→ش→→→خ→→→ي→→→ص داده و در م→→→ق→→→→اب→→→ل ح→→→ق خ→→→اض→→→ع گ→→→ردد.ان→→→س→→→→ان ع→→→اق→→→→ل، وق→→→ت→→→∂ اي→→→ن آي→→→→ته→→→→ا را دي→→→→د، ف→→→ك→→ر 
^ خ→ارج اس→ت.پس معلوم م∂شود  ^ خ→ارقال→ع→اده از ت→وان ي→→− ب→ش→ر ع→اد م→∂ك→ن→د ك→ه اي→ن ك→→اره→ا
او از ج→→→ان→→→→ب ح→→→ض→→→رت خ→→ال→→ق ح→→ك→→ي→→م، م→→ورد ت→→أي→→ي→→→د و ت→→ص→→→دي→→ق ق→→رار گ→→رف→→ت→→ه و م→→ب→→ع→→→وث از ج→→ان→→→ب او 
^ پيامبر  ẃ→→ه ب→رخ→∂ از اف→راد، آن چ→نان لطافت روح∂ دارند كه به محض ديدن چهره م→∂ب→اش→د.ال→ب→ت
^ آي→→→→ت خ→→→→ارج از  ^ ب→→→→ه ارائ→→→→→ه و ش→→→→→ن→→→→→ي→→→→→→دن پ→→→→ي→→→→ام→→→→ش، پ→→→→∂ ب→→→→ه ح→→→→ق ب→→→→ودن ح→→→→ض→→→→رت→→→→ش م→→→→∂ب→→→→رن→→→→د و ن→→→→ي→→→→→از

انيẃت حق، خود حق است.  ẃوجودش ندارند.از ديدگاه آنها، بهترين برهان بر حق
يدا�Ґ؛  ґه џش ґاهللاґف∂ بџك�

)؛  ґهґذاتґب ґهґذات Ẅ∂џلџع ￍل џد Ẃنџيا م)
ـ→→→→→→د دل→→→→→ي→→→→→ل آف→→→→→ـ→→→→→ت→→→→→اب�  ـ→→→→→→اب آم→→→→→ ـ→→→→→ت→→→→→ ^ رو م→→ت→→→اب� آف→→→→→ گ→→→ر دل→→→ي→→→ل→→→→ت ب→→→اي→→→د از و

ش→م→ا چ→→ه دل→ي→ل→∂ داري→→د ب→ر اي→ن ك→ه آفت→→اب روش→ن اس→ت؟دل→→ي→ل ب→ر روش→ن ب→ودن آفتاب، خود 
آفتاب است.تو فقط پشت به آفتاب نكن و رو به آن بايست، خواه∂ ديد كه روشن است. 

 ẃحق ^ وح و س→لي→→مال→→ق→ل→ب، اي→ن حقيقت را م∂فهمند كه رابطه ẃل→طي→→فال→ر ^ آر＾، انس→→انه→ا
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^ و ي→→→− ج→→ذب→→ه و ك→→ش→→ش ت→→ك→وي→ن→∂ اس→ت.ان→→س→ان اگ→ر ب→ا ف→ط→رت  ^ ف→→ط→→ر ب→→ا ق→→→ل→→ب س→→ل→→ي→→م ي→→− راب→→ط→→→ه
^ آن، در  ^ ح→→ق و ش→ني→→دن آوا ص→→اف و ق→→ل→→ب س→→ال→→م ب→→ا ح→→ق م→→واج→→ه ش→→ود، ب→→ه م→→ح→→ض دي→→دن چ→→ه→→ره
ال→→ق→→م→→ر ي→→ا ش→→ه→→ادت س→→ن→→→گ و درخ→→ت و س→→وس→→م→ار ن→دارد!  ẃب→→ه ش→→→ق ^ م→→ق→→اب→→ل→→ش ت→→→س→→ل→→ي→→م م→→→∂ش→→ود و ن→→ي→→از
ش→→ه→→ادت خ→→ود پ→→ي→→ام→→ب→→ر را روش→→→نت→→ر از ش→→→ه→→ادت م→→اه و خ→→ورش→→→ي→→د آس→→م→→→ان و س→→ن→→→گ و درخ→→ت ب→→ي→→اب→ان 

م∂بيند و م∂پذيرد. 
→→→ت→→→∂ ك→→→ز ح→→→→ق م→→→زه اس→→→ت�  ẃو آواز پ→→→→→ي→→→→ـ→→→→م→→→→ب→→→→ر م→→→ع→→→ج→→→زه اس→→→ت� در دل ه→→→→ر ام ^ رو
ـ→→→ن→→د� چ→→→→ون پ→→→ي→→→م→→→ب→→→ر از ب→→→ـ→→→رون ب→→→ان→→→گ→→→ـ→→→∂ زن→→→د�  →→→→ت در درون س→→→ج→→→ـ→→→ده ك→→ ẃج→→→ان ام
از ك→→→س→→∂ ن→→ش→→ن→→ي→→ده ب→→اش→→د گ→→وش ج→→ان� زان→→→ك→→→ه ج→→→ن→→→س ب→→ان→→→گ او را در ج→→ه→→→ان� 

^ ح→→→ق را ب→→→ب→→ي→→ن→→د و گ→→وش→→∂ س→→ال→→م، ت→→ا آواز ح→→→ق را  ẃ→→→→ه چ→→→ش→→→م→→→→∂ س→→→ال→→→→م، الزم اس→→ت ت→→→ا چ→→ه→→ره ال→→→ب→→→ت
 Ґت مواجه م∂شدند و قهراẃب→شنود.ابوجهل و ابولهب، با چشم∂ كور و گوش∂ كر با خورشيد نبو

^ م∂ديدند و نه صداي∂ م∂شنيدند و لذا م∂گفتند:  نه نور
�؛  Ґال џس ẂرẀم џت Ẃسџل�

«تو رسول[خدا] نيست∂». 
ابوذر با رؤيت پيامبر�شهادتين م∂گويد 

→→→→→→ا اب→→→→→→وذر(رض) چ→→→→→→ش→→→→→→→م و گ→→→→→→وش دلش ب→→→→→→از ب→→→→→→ود.در م→→→→→→→ي→→→→→→ان ب→→→→→→ي→→→→→→→اب→→→→→→→ان→→→→→→∂ خ→→→→→→ام→→→→→→وش،او م→→→→→ش→→→→→غ→→→→→ول  ẃام
 ^ ^ آرام م∂انديشيد و مطالعه هپ→رس→ت→ان، ب→ا م→غ→ز ẃگ→وس→ف→ن→دچ→ران→∂ ب→ود.دور از جن→→ج→ال زن→دگ→∂ م→→اد
آي→→ات آف→اق و ان→ف→س م→→∂ك→رد.در اوض→اع ع→ج→يب زمين و آسمان،طلوع و غروب ماه و خورشيد 
و س→→→→→→ت→→→→→→ارگ→→→→→→→ان، ح→→→→→→االت ح→→→→→→ي→→→→→→رتآور پ→→→→→→رن→→→→→→دگ→→→→→→ان، ري→→→→→زش ق→→→→→ط→→→→→رات ب→→→→→اران و روي→→→→→ش ان→→→→→واع گ→→→→→ي→→→→→اه→→→→→ان 
م هست∂ را امير  џظ ẂعẀو...ع→م→يق→→ان→→ه ف→ك→ر م→∂ك→رد و پ→ي→ش خ→ود م→∂گف→→ت: آي→ا ب→ه راس→ت∂ اين كاروان م
^ كلẃ در كجاست؟اين سيل  →ز خ→لقت را فرمانده ẃم و م→ج→ه→→ ẃو ق→افل→→هس→االر ك→يس→→ت؟اي→ن س→پ→اه م→ن→ظ

پر جوش و خروش كائنات از كجا حركت كرده، رو به كدام دريا در جريان است؟ 
خ→→→→→ا∑ ض→→→→ع→→→→ي→→→→ف از چ→→→→ه ت→→→وان→→→ا ش→→→ده� اي→→ن ه→→→م→→ه ه→→→س→→ت→→∂ ز ك→→ه پ→→ي→→→دا ش→→ده؟� 
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^ ع→ل→ي→م و ح→كي→→م و قدير  ف→→→→→ط→→→رت م→→∂گف→→ت، حت→→م→اҐ و ق→ط→ع→اҐ م→وج→ود →→م→ون�  Ẁاز ع→م→ق ج→→ان و ك
در اي→ن ع→→ال→م ك→ار م→→∂كن→→د و اي→ن هم→→ه ن→→ظ→ام→ات م→حيẃر را او تنظيم و تدبير م∂نمايد.در همان اوان 
^ ظ→ه→ور ك→رده و اسرار و رموز هست∂ را بيان م∂كند.با  →ه ب→ه ع→ن→وان پ→ي→ام→ب→ر ẃش→ن→ي→د ك→ه ك→س→∂ در م→ك
^ ديوار كعبه نشسته و  ^ نوران∂ پا ^ ب→ا چ→هره →ه آم→د و وق→ت→∂ رس→→ي→د دي→→د، م→رد ẃع→ج→ل→ه ب→ه س→→م→ت م→ك

جمع∂ دورش حلقه زدهاند.او به آنها م∂گويد: 
وا)؛  ẀحґلẂفẀاهللا ت ẃالґله اґوا ال اẀولẀق)

^ ك→→→ائ→→→→ن→→→ات و ن→→→ظ→→→امب→→→خ→→→→ش م→→→وج→→→ودات را  →→→→ار ه→→→س→→→ت→→→∂ و ب→→→→هوج→→→ود آورن→→→ده ẃم→→→→ردم! م→→→→ب→→→دأ ق→→→ه ^ ا
ب→ش→ن→اس→→ي→د و در م→ق→اب→ل→ش خ→اض→ع ش→وي→د!اب→وذر ت→ا آن چ→ه→ره را دي→→د و آن ك→لم→→ات را ش→→ني→→د، ديد اين 
اهللا ه→م→ان ح→→قيقت  ẃاوس→ت و حق→→ي→ق→ت الال→→هاال ^ ه→م→ان آب زالل→∂ اس→→ت ك→ه ج→→ان ع→طش→→ان→ش ت→شن→→ه
^ اس→→ت كه پيشاپيش،زبان فطرتش به آن شهادت م∂داد و لذا ب∂درنگ در برابر آفتاب  →→ها ẃح→ق

^ كرد و گفت:  ^ خود را به زبان جار نبوẃت خاضع گشت و شهادت فطر
ولẀ اهللا)؛  Ẁس џر Ґداￍم џحẀم ￍنџا Ẁدџه Ẃشџا џاهللا و ẃالґا џلهґال ا Ẃنџا Ẁدџه Ẃشџا)

→→→→ت در درون س→→→ج→→→ده ك→→→ن→→→د� چ→→→→ون پ→→→→ي→→→→م→→→→ب→→→→ر از ب→→→رون ب→→→ان→→→گ→→→∂ زن→→→د�  ẃج→→→→ان ام
^ پيامبر�مخاطبان تو مغزداران عالمند  ا

حال قرآن م∂فرمايد: 
�؛  Ґال џس ẂرẀم џت Ẃسџوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال ẀولẀقџي џو�

^ ع→→→→→→→ق→→→→→→ل خ→→→→→→وي→→→→→→ش ان→→→→→داخ→→→→→ت→→→→→→هان→→→→→→د،از اب→→→→→ول→→→→→ه→→→→→→به→→→→→→ا و اب→→→→→وج→→→→→ه→→→→→→له→→→→→ا  اي→→→→→→ن ك→→→→→→اف→→→→→→ران ك→→→→→→ه پ→→→→→→رده رو
^ عجيب و غريب م∂طلبند  ^ بهانهجوي∂ از تو انجام كارها م→∂گ→وي→ن→د:ت→و رسول نيست∂، و رو

^ هوسبازانه م∂دهند!تو به سخنان اينان اعتنا ننما!  و پيشنهادها
�؛۱   џونẀمџل Ẃع џي џفẂو џسџف Ẁلџم Ẃاأل Ẁم ґه ґهẂلẀي џوا وẀعￍت џمџت џي џوا وẀلẀأكџي ẂمẀه Ẃر џذ�

^ اين  ته→ا ẃاي→ن→ان را ب→ه ح→ال خ→ودش→ان واگ→ذار[ت→ا ب→س→ان چ→ارپ→اي→ان]ب→خ→ورن→د و از ل→ذ»
^ خواهند  زن→دگ→∂ ن→اپ→اي→دار ب→ه→ره ب→گ→ي→رن→د و آرزوه→→ا س→رگ→رم→ش→ان س→ازد، ول→∂ ب→ه زود

                                                        
مون: باطن.  Ẁك �

^ حجر،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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فهميد[كه حقيقت از چه قرار بوده است]»! 
�؛۱   џون ẀدџوعẀي ^ ґذￍال ẀمẀهџمẂوџوا يẀالقẀي Ẅ∂ￍت џوا حẀب џعẂل џي џوا و Ẁوض Ẁخџي ẂمẀه Ẃر џذџف�

^ ك→→ن→ند تا روز  «آنه→→ا را ب→→ه ح→ال خ→ودش→ان واگ→ذار ت→ا در ب→اط→ل خ→ود ف→رو رون→د و ب→از
موعود، خود[قيامت]را ببينند». 

انيẃت خود را با آنها در ميان  ẃحق ^ ت→و ب→اش و ان→دي→ش→مندان و اولواااللباب؛ آيات و نشانهها
بگذار. 

�؛۲  ґبابẂل Ẃاأل ∂ґولẀ ґال ^ џرẂكґذџل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�
تنها مغزداران عالمند كه م∂شود طرف صحبت با آنان قرار گير＾. 

چگونگ∂ شهادت خدا بر رسالت پيامبرش 
�؛   ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع Ẃنџم џو ẂمẀكџنẂيџب џو ∂ґنẂيџب Ґيدا ґه џش ґاهللاґب Ẅ∂فџك ẂلẀق�

 ґب→ه آن→→ه→ا ب→گ→و: م→ن دو ش→→اه→د ب→→ر رس→الت خود دارم؛ ي−، اهللا و ديگر، كس∂ كه علم»
كتاب در نزد اوست». 

^ اوẃل خ→دا و  ^ ش→اه→د و گ→واه اس→ت.ش→→اه→→د م→ن ب→ر رس→→ال→ت→م،در درج→→ه ش→→ه→→ي→→د در آي→→→ه ب→→ه م→→عن→→ا
ب→→ع→→→د، آن ك→→س→→∂ اس→→ت ك→→ه ت→→م→→ام ع→ل→م كت→→اب،ن→زد اوس→ت.ح→→ال، ش→ه→ادت خ→→دا ب→→ه رس→→الت پ→ي→ام→ب→رش 

چگونه است؟ 
خدا دو نوع شهادت دارد:شهادت عمل∂ و شهادت قول∂. 

الف: شهادت عمل∂ 
^ ساخته كه دستگاه  ش→ه→ادت ع→م→ل→∂ خ→دا ه→م→ي→ن اس→ت ك→ه ساختمان وجود پيامبر را طور
س→→→ش ق→→رار داده اس→→ت.م→→ه→→→ن→→دس→∂ ك→ه م→→∂خ→واه→د اث→ب→ات ك→→ن→د م→ن  ẃوح→→∂ را در روح م→→→ق→→د ^ گ→→ي→→رن→→ده
م→→ه→→ن→→دس ك→→ام→→ل و ق→→→اب→→ل→→∂ ه→→س→→ت→→م، س→→اخ→→ت→→→م→→ان→→∂ ب→→اش→→ك→→وه م→→∂س→→ازد.اي→→ن س→→→اخ→→ت→→م→→ان،وج→→ودش ش→→→اه→→د 
ز است و هم سازندهاش مهندس∂  ẃروش→ن→∂ اس→→ت ب→ر اي→ن ك→ه ه→م خ→ودش زيبا و از هر جهت مجه

                                                        
^ زخرف،آيه＾۸۳ .  ـ سوره ۱

^ زمر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲
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^ ت→→→اب→→→ل→→→و آورده اس→→→ت، آن ن→→→ق→→→ش، خ→→→ودش ش→→→ه→→→→ادت ب→→→ه  →→→→اش→→→∂ ك→→→ه ن→→→→ق→→→ش→→→∂ ب→→→دي→→→ع رو ẃق→→→→اب→→→ل اس→→→→ت.ن→→→ق
ق→ش م∂دهد. اينجا نيز آفريدگار پيامبراكرم� ساختمان وجود  ẃزيب→→اي→∂ خ→ود و مه→→ارت خ→→ال
^ وح→→→→∂ ك→→→رده و از ه→→→→م→→→ي→→→ن ط→→ري→→ق، ارت→→ب→→→اط او را ب→→ا ع→→ال→→م  →→→ز ب→→→ه دس→→→→ت→→→گ→→→اه گ→→→ي→→→رن→→→ده ẃاق→→→دس او را م→→→ج→→→ه
→→→ت خ→→→وي→→→ش اث→→→→ب→→ات ن→→م→→وده و ش→→ه→→ادت ب→→ه رس→→ال→→ت→→ش داده اس→→ت؛آنگ→→ون→→ه ك→→ه اول→→وااالل→→→ب→→اب و  ẃرب→→→وب→→→ي
^ دارد ك→ه س→اي→رين  ه از ل→ج→اج و ع→→ن→اد، در∑ م→→∂كن→→ن→د ك→ه او اب→زار ادراك→∂ ديگ→→ر ẃخ→ردم→ن→دان م→ن→ز
→→→∂" اس→→ت و درس→→∂  ẃم Ẁوح→→→→∂ م→→→∂ك→→→ن→→→→د و ب→→ا اي→→ن ك→→ه "ا ∂→→→→ ẃن→→→دارن→→→د و او ب→→→ا ه→→→→م→→→ان اب→→→زار از ع→→→→ال→→→م ب→→→اال ت→→→ل→→→ق
لي→→ن و آخ→ري→ن  ẃم→∂ ب→ه خ→ود ن→→دي→ده، كت→→اب→∂ آورده اس→ت ك→ه ج→ام→ع ع→ل→وم او→ ẃن→→خ→→وان→→ده و اس→→ت→→→اد و م→→ع→ل
^ ع→→→ظ→→ي→→م از عل→→م→ا و ف→قه→→ا،ح→كم→→ا و ع→رف→ا در دام→ن  اس→→ت و در ط→→ول اي→→ن چ→→ه→→ارده ق→→رن ج→→م→→ع→→يẃ→→→ته→→ا
خ→→→ود پ→→→روران→→→→ي→→→ده و ج→→→م→→→→ل→→→گ→→→∂ اي→→→ن اف→→→ت→→→خ→→→→ار را دارن→→→→د ك→→→ه از ري→→→زهخ→→→واران خ→→→وان ن→→→ع→→→م→→→→ت اي→→→→ن ك→→→→ت→→اب 
ح→→→→→→ك→→→→→→ي→→→→→→م ال→→→→→→ه→→→→→→∂ ب→→→→→→ه ح→→→→→→س→→→→→→→اب م→→→→→→→∂آي→→→→→ن→→→→→→د.اي→→→→→ن، ن→→→→→وع→→→→→∂ ش→→→→→ه→→→→→→ادت ع→→→→→م→→→→→ل→→→→→∂ و ف→→→→→→ع→→→→→ل→→→→→∂ خ→→→→→دا ب→→→→→ر رس→→→→→الت 

پيامبراكرم�است. 
يدا�Ґ؛  ґه џش ґاهللاґب Ẅ∂فџك ẂلẀق�

در ب→→→ع→→→ض رواي→→→→ات آم→→→ده اس→→→→ت: ب→→→→ه ه→→→ن→→→→گ→→→ام ن→→→زول وح→→→∂، ح→→ال پ→→ي→→ام→→ب→→راك→→رم�دگ→→رگ→→ون 
م→→∂ش→→د.ت→→ق→→ري→→ب→→اҐ ش→→ب→→ي→→ه ح→→→ال خ→→واب ي→→ا م→→→ده→→وش→→∂ ب→→ه آن ح→→ض→→رت دس→→ت م→→→∂داد.در م→→ق→ام ت→ح→ل→ي→ل و 
^ و ب→→اط→→ن→→∂ ان→→س→→ان،ت→→اب→→ع روح  ^ ظ→→اه→→ر ت→→وض→→ي→→ح اي→→ن ح→→ال از ب→→ع→→ض→→∂ از ب→→زرگ→→ان ن→→→ق→→ل ش→→ده ك→→ه: ق→→وا
^ ش→→→د،ت→→→→م→→→ام ق→→→وا ب→→→→ه دن→→→→ب→→→ال روح ب→→→ه س→→→م→→→ت آن چ→→ي→→ز  ان→→→→س→→→ان اس→→→ت.وق→→→ت→→→∂ روح آدم م→→→ج→→→ذوب چ→→→ي→→→ز
ك→→→ش→→→ي→→→ده م→→→∂ش→→→ون→→→د و از ك→→→ار خ→→→ود وام→→→∂م→→→ان→→→→ن→→→د. اف→→راد م→→ص→→ي→→ب→→→ت زده را دي→→دهاي→→→د؟م→→ادرґ ج→→وان م→→رده 
^ ش→دي→د ب→ر روح→ش وارد آم→ده و او را از خود بيخود كرده آن چنان كه گوي∂ چشمش  ض→رب→ها
وџد.در مي→→ان  џج→→اي→→→∂ را نم→→∂ب→ي→ن→د و گ→وش→ش ص→داي→→∂ را نم→→∂ش→ن→ود.دي→وان→→هوار از خ→ان→→ه ب→ه ك→وچ→ه م→→∂د
ـ داد م→∂زن→د، ص→ورت و س→ين→→هاش را م→→∂خ→راش→→د و  →→ت  ẃـ ب→→ا داش→→ت→→ن ش→→رم و ح→ي→ا و ع→ف م→→ردان ن→→ام→→ح→→رم 
اح→→→→س→→→اس زخ→→→م و ج→→→راح→→→ت ن→→→م→→→→∂ك→→→→ن→→→د.ت→→→ش→→→→ن→→→گ→→→∂ و گ→→→رس→→→ن→→→گ→→→∂ را ف→→→رام→→وش م→→∂ك→→ن→→د و...اي→→→نچ→→ن→→ي→→ن 
^ از ع→وال→م  ^ م→ع→ن→و →اق جم→→اله→→ا و زي→→ب→اي→→∂ه→→ا ẃع→ش Ґاق ن→→ي→ز پ→ي→دا م→∂ش→ود! م→خ→ص→وص→ا→→→ ẃح→→االت در ع→→ش

^ خدا� رخ م∂دهد.  ^ انبيا و اوليا روحان∂ كه برا
ẃ→→ص→ل ب→ه  س پ→→→ي→→ام→→ب→→راك→→رم�ن→→ي→ز ب→ه ه→→ن→گ→ام ن→زول وح→∂،مج→→ذوب ع→ال→م ب→اال و م→ت ẃروح م→→ق→→د
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^ẃ و شديدش به  ^ و ب→اطن→→∂اش به مشايعت روح قو ^ ظ→اه→ر روح االم→ي→ن م→→∂ش→→د.طب→→ع→اҐ س→→اي→ر ق→وا
ع→→→راض�  ґچ→→→→ش→→→→م→→→→ش از دي→→→→→دن→→→→→∂ه→→→→ا و گ→→→→وش→→→→ش از ش→→→→ن→→→→ي→→→→→دن→→→→→∂ه→→→→ا ا Ґآن س→→→→م→→→→→ت ك→→→→ش→→→→ي→→→→ده م→→→→→∂ش→→→→د و ق→→→→ه→→→→را
م→→∂ك→→رد و ش→→ب→→ي→→ه ح→→→الت ب→→ي→→ه→وش→∂ ي→→ا ب→ه ع→ب→ارت ب→→ه→ت→ر م→ده→وش→∂ ب→→ه آن ح→ض→رت دس→→ت م→∂داد!آدم 
→→→→ا ش→→→خ→→ص مџ→→→ده→→وش ـي→→ع→→ن→→∂ وال→→ه و ش→→ي→→→دا و از خ→→ود ب→→ي→→خ→→ود  ẃرا در∑ ن→→→م→→→→∂ك→→→→ن→→→د ام ^ ب→→→∂ه→→→وش چ→→→ي→→→ز
ـ در همان حال از همه چيز آگاه است و حقايق تمام ديدن∂ها و شنيدن∂ها را با چشم و  گ→شت→→ه 

^ در∑ م∂كند، اگرچه از نظر ديگران در خواب است و لذا م∂فرمود:  گوش ديگر
(تџنامẀ عџينґ∂ وџ ال يџنامẀ قџلẂبґ∂)؛ 

«[من] چشمم م∂خوابد، ول∂ قلبم نم∂خوابد». 
در همان حال كه خوابيدهام،م∂بينم و م∂شنوم و م∂فهمم. 

џن→→ام �  ^џ ت ن→→ا Ẃي→ џگ→→ف→→ت پ→→ي→→غ→→م→→→ب→→ـ→→ر ك→ه ع � Ẃن→→→→→ام џاأل ґẃبџر Ẃن→→→→→ џع Ẁل→→→→→ب→→→→→→ џق→→→→→→→Ẃال Ẁن→→→→→→ام→→→→→→ џال ي
ج→→→→→→ـ→→→→→→س→→→→→→م ب→→→→→ي→→→→→ك→→→→→ار م→→→→→را پ→→→→→رك→→→→→ار دان� چ→→→ش→→م م→→ن خ→→→ف→→ت→→ه دل→→م ب→→ي→→دار دان� 

^ از خ→→ارج ب→→ه خ→→ودت→→ان  اي→→→ن ش→→→→م→→→ا ه→→→س→→→ت→→→ي→→→→د ك→→→ه اگ→→→ر ب→→→خ→→→واه→→→ي→→→→د پ→→→رواز ك→→→ن→→→ي→→→د، ب→→→اي→→→د ب→→→ال و پ→→→ر
^ به بال و پر خارج  ا من نياز ẃفضاي∂ و...تا اندك∂ به باال بپريد.ام ^ ب→چسبانيد از هواپيما و سفينه

از خود ندارم. 
اين توضيح∂ بود راجع به شهادت عمل∂ خدا. 

ب:شهادت قول∂ 
^ خدا نيز در قرآن كريم آمده است:  شهادت قول∂ و گفتار

�؛۱   џينґل џس ẂرẀمẂال џن ґمџل џ−ￍإن � ґيم ґك џحẂال ґآنẂرẀقẂال џيس� و�
^ س→→يẃ→→→د و س→→رور پ→→→ي→→ام→→ب→→ران!] ق→→س→→م ب→ه ق→رآن حك→→ي→م، ت→و از رس→والن و ف→رس→ت→ادگ→ان  «[ا

خداي∂». 
...�؛۲  Ẁهџعџم џين ґذￍاهللا و ال Ẁول Ẁس џر ẁدￍم џحẀم�

                                                        
^ گردان∂.  عراض: رو ґا  �

^ يس،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱
^ فتح،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲
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«محمد رسول خداست و كسان∂ كه با اويند...». 
 џم→→→→→џخ→→→→→ات џو ґاهللا џول→→→→→ Ẁس џر Ẃن→→→→→ ґل→→→→→ك џو Ẃم→→→→→Ẁك→→→→→ґج→→→→→ال ґر Ẃن→→→→→ ґد＃ م→→→→→ џأب→→→→→ا أح ẁد→→→→→ ￍم→→→→→→ џح→→→→→→ Ẁم џم→→→→→→ا ك→→→→→→ان�

...�؛۱  џينґẃ النￍبґي
→د، پ→در هي→→چي→− از م→ردان شم→→ا ن→ي→س→ت! ول→→يكن رسول خدا و خاتم [آخرين]  ẃم→ح→م»

پيامبران است...». 
 џال џو Ẁتاب ґكẂا الџم ^ ґر Ẃدџت џتẂنẀن→ا م→ا ك ґر Ẃأم Ẃن ґم Ґوح→ا Ẁر џ−Ẃي→џن→ا إل→Ẃي џحẂأو џ−ґذل→џك џو�

...�؛  Ẁيمان Ẃاإل
«م→→ا روح→∂ از ام→ر و ف→رم→ان خ→ود ب→ه ت→→و وح→∂ ك→ردي→→م و ح→ال آن ك→ه ت→و پ→ي→ش از آن، 

^ آن نداشت∂...»!  آگاه∂ از كتاب و محتوا
 Ẅ∂џإل ^ ґدẂهџتџل џ−ￍإن џنا و ґباد ґع Ẃن ґم Ẁشاءџن Ẃنџم ґهґب ^ ґد→ Ẃه џن ҐوراẀن Ẁناه→Ẃل→ џع→ џج Ẃن→ ґل→ك џو...�

�؛۲   تџقґيم＃ ẂسẀراط＃ م ґص
^ ق→→→رار دادي→→→→م ك→→→→ه ب→→→ه س→→→ب→→→→ب آن ه→→→ر ك→→→ه را ب→→خ→→واه→→ي→→→م از ب→→ن→→دگ→→ان  ...م→→→ا ق→→→رآن را ن→→→ور »
خ→ود ه→داي→ت م→→∂ك→→ني→→م و ب→→ه ي→→ق→ين تو[رسول∂ هست∂ كه] به صراط مستقيم هدايت 

م∂كن∂». 
اين آيات هم شهادت قول∂ خداست. 

به شهادت همگان،تمام حقايق قرآن نزد موال عل∂�است 
^ آيه م∂فرمايد:  آنگاه در ادامه

�؛  ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع Ẃنџم џو�
م ب→→→ر رس→→→الت م→→→ن، ك→→→س→→→→∂ اس→→→ت ك→→→ه ت→→→م→→→→ام ع→→→ل→→→→م ك→→→→ت→→→اب ن→→→زد اوس→→→→ت.اي→→→→ن ه→→→م ي→→→→−  ẃش→→→→اه→→→→د دو
 ^ ع→ا ẃف→→الن ط→ب→ي→ب ك→ه اد Ґاس→→ت→→ش→→ه→→→اد و اس→→→ت→→دالل ع→→ق→→→الن→→∂ اس→→ت زي→→را اگ→→ر م→→ا ب→→خ→→واه→→ي→→→م ب→→ف→→ه→مي→→م مث→→ال
ع→→ا ه→→س→→→ت ي→→ا خ→→ي→→ر،از دو راه  ẃق→→→ل→→→ب→→→∂ دارد؛ آي→→→ا ص→→→ادق در اي→→ن اد ^ →→→ص در ع→→→الج ب→→→ي→→→→م→→→ار＾ه→→→→ا ẃت→→→خ→→→ص
^ از ي→→− م→→رك→ز ع→ل→م→∂  ẃ→→ح→→ص→→ي→→→ل→→∂ و ^ ف→→ارغال→→ت ^ گ→→واه→→→∂ن→→ام→→→ه : م→→→ش→→اه→→ده Ґال ẃم→→∂ت→→وان→→ي→→م پ→→∂ ب→→ب→→ري→→م:او

                                                        
 .℮Ω＾احزاب،آيه ^ ـ سوره ۱
 .Ｑ۲＾شور＾،آيه ^ ـ سوره ۲
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 ^ ^ او ق→رار گ→رف→ت→ه و ب→ه→ب→ود ^ ك→ه ت→ح→ت م→داوا ^ ق→لب→→∂ا : بي→→م→اره→ا Ґدر ج→→ه→→ان.ث→→→ان→→→ي→→ا ^ ش→→ن→→اخ→→→ت→→ه ش→→ده
^ ط→→ب→→→ي→→ب ب→→ودن→→م دو ش→→اه→→د دارم:اوẃل آن م→→رك→→ز ع→ل→م→∂  ي→→اف→→ت→→→هان→→د و ل→→ذا او م→→∂ت→→وان→→د ب→→→گ→→وي→→د، م→→ن ب→→را

^ از مطبẃ من.  ^ شفا يافته م بيمارها ẃجهان∂ و دو
و اگ→→→→→ر ب→→→→→خ→→→→→واه→→→→→ي→→→→→م ب→→→→→ف→→→→→ه→→→→→م→→→→→ي→→→→→م اي→→→→→ن درخ→→→→→→ت در اي→→→→→ن ب→→→→→اغ، چ→→→→→ه درخ→→→→→ت→→→→→∂ اس→→→→→→ت؛ از دو ط→→→→→ري→→→→ق 
^ بر سر شاخههايش  : به ميوه Ґاز ب→اغب→→ان→∂ ك→→ه آن را ك→اش→ت→ه اس→ت م→→∂پ→رسيم.ثانيا : Ґال ẃم→∂ف→ه→م→ي→م: او
^ ع→→ل→→م→→∂ ع→→ال→→م→→∂ روح→→ان→→∂ پ→→→∂ ب→→ب→→ري→→م، اب→→ت→→دا س→→راغ ش→→ن→→→اخ→→ت→→ن  م→→→∂ن→→→گ→→→ري→→→م. اگ→→→ر ب→→→خ→→→واه→→ي→→→م ب→→ه م→→رت→→ب→→ه
^ ع→→ل→م→يẃه بودهاند؛  ^ در ح→وزهه→→ا ^ ع→ل→م→∂ شن→→اخ→ت→ه ش→ده اس→ات→ي→دش م→→∂روي→م ك→ه از ش→خ→ص→يẃ→→ته→→ا
س→→پ→→س در م→→ق→→ام ش→→ن→→→اخ→→ت→ن ش→اگ→رده→اي→∂ ك→ه در م→ح→ف→ل ت→دريس→→ش ت→رب→ي→ت ش→دهان→د ب→ر م→→∂آي→ي→م. در 
م ش→→اگ→→ردان→→ش.ح→→ال اي→ن→ج→ا ه→م  ẃل اس→→ات→→ي→→دش و دوẃن→→ت→→ي→→ج→→ه او ن→→ي→→ز دو ش→→→اه→→د ب→→ر ع→→ال→→م ب→→ودن→→ش دارد:او

پيامبراكرم�دو شاهد بر رسالتش دارد: 
^ دستگاه  ^ قرآن و قرار دهنده ـ كه منبع وح∂ است و نازل كننده ـ ج→لẃ ج→→الل→→ه  : اهللا  Ґالẃاو

^ وح∂ در ساختمان وجود اقدس رسول مكرẃم�.  گيرنده
^ از جانب خدا از  : حضرت عل∂ اميرالمؤمنين�كه تمام حقايق كتاب نازل شده Ґث→ان→ي→ا
م يافته است.  ẃمعارف عاليه و اخالق فاضله در وجود مبار∑ او جمع است و او قرآن تجس

^ ش→ريف→→ه،  ت→→اب�؛در آي→→ه ґك→Ẃال Ẁل→م→ ґع Ẁه џد→→→Ẃن→→ ґع Ẃن→→ џرس→→ي→→ده ك→→ه م→→راد از�م ∂→→ ẃدر رواي→→ات ش→→→ي→→ع→→ه و س→→ن
حضرت عل∂�است.پس خدا به رسول مكرẃمش دستور داده كه: 

�؛  ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع Ẃنџم џو ẂمẀكџنẂيџب џو ґﾸẂيџب Ґيدا ґه џش ґاهللاґب Ẅ∂فџك ẂلẀق�
^ عل∂.استادم  ب→گ→و: م→ن دو ش→→اه→د ب→ر رس→الت خ→ودم دارم؛ي→ك→∂ اهللا است و ديگر

اهللا و شاگردم عل∂ است. 
فاҐ)؛  џر џش џو Ґا ￍز ґع џو Ґا џر Ẃخџف џ−ґذلґب Ẅ∂فџك џو)

^ مباهله «نفس  ^ استاد است و خدا او را در آيه ^ تمام نما ب→→هب→→ه از اي→→ن ش→→اگرد كه آيينه
» يعن∂ خود پيامبر خوانده است.عل∂�نيز در مقام فخر به شرف م∂فرمود:  ẃ∂نب

)؛  ґهґẃمẀا џرџأث ґيل ґصџفẂال џاعџبґẃات ẀهẀعґبￍأت ẀتẂنẀك Ẃدџقџل џو)
ه دنبال مادرش م∂رفتم».  ẃمن، همه جا دنبال پيامبر، مانند بچ»



 ℮۷℮
 

يحџ النبẀوￍ↕)؛   ґر م Ẁأش џو ґ↨џال џس ґẃالر џو ґ∂ ẂحџوẂال џورẀن Ẅ^ џأر)
ت را استشمام م∂نمودم».  ẃنور وح∂ و رسالت را م∂ديدم و بو＾[خوش] نبو»

آن حضرت به من م∂گفت: 
)؛۱  ＃ẃ∂ґبџنґب џت Ẃسџل џ−ￍأن ￍال ґإ Ẅ^ џا أرџم ^ џرџت џو Ẁعџم Ẃا أسџم Ẁعџم Ẃسџت џ−ￍن ґإ)

^ و آنچه من م∂بينم، تو نيز م∂بين∂! جز اين  «آنچ→→ه م→ن م→→∂شنوم، تو نيز م∂شنو
^ نخواهد بود]».  كه تو پيامبر نيست∂[و پس از من پيامبر

^ اخضر  نسبت ي− قطره با دريا
^ نقل شده:  در روايت سنẃ∂ از ابوسعيد خدر

�؛كيست؟  ґتاب ґكẂال џنґم ẁلم ґع Ẁه џند ґع Ẃنџاز رسول خدا�پرسيدم، مقصود از�م 
→→→ار در م→→ج→→ل→→س→→ش پ→→رس→→ي→→د:  ẃن→→→م→→→ل آم→→ده ك→→ه ح→→ض→→→رت س→→ل→→ي→→→م→→ان پ→→ي→→ام→→ب→→→ر�از ح→→ض ^ در س→→→وره

^ سبا را در بارگاه من حاضر كند؟  كس∂ هست كه تخت ملكه
 џ−→→Ẃي→→џإل ￍد→→џت Ẃر→→ џي Ẃأن џل→→Ẃب→→џق ґه→→ ґب џ−→→ي→→ ґا آت→→џأن ґت→→اب→→ ґك→→→Ẃال џن→→→ ґم ẁم→→→Ẃل→→→ ґع Ẁه џد→→→Ẃن→→→ ґع ^ ґذ→→→ￍال џق→→→ال�

...�؛۲  џ−Ẁف Ẃرџط
^ از عل→→م ك→→ت→اب را داش→ت، گ→ف→ت: م→→ن آن ت→خ→ت را ت→→ا ت→و، چ→ش→م ب→→ه  ك→→س→∂ ك→→ه پ→→ارها »

هم بزن∂ آوردهام...». 
جناب سليمان�ديد تخت در پيش او حاضر است. 

ابوسعيد از رسول خدا�پرسيد: آن كس كه چنين قدرت∂ از خود نشان داد كه بود؟ 
 رسول اكرم�فرمود: 

لџيمانџ بنґ داوẀد)؛  Ẁس ∂ ґخџا ∂ ґص џو џ∑ذا)
«او وص∂ẃ برادرم سليمان بن داود بود». 

ابوسعيد گفت: 
 ґم→→Ẃل→→ ґع Ẁه џد→→Ẃن→→ ґع Ẃن→→→џم џو Ẃم→→→Ẁك→→→џن→→→Ẃي→→→џب џو ∂→→→ ґن→→→Ẃي→→→џب Ґي→→→دا→→→ ґه→→→ џش ґاهللا→→→ ґب Ẅ∂→→→џف→→→џك ґاهللا ẀلẂو→→→џق→→→џاهللا ف џول→→→ Ẁس џي→→→ا ر)

                                                        
^ فيض،خطبه＾℮۲۳،قسمت۱۳.  ـ نهجالبالغه ۱

 .℮Ω＾نمل،آيه ^ ـ سوره ۲
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)؛  ґتاب ґكẂال
ي→→→→ن آي→→→→→ه ك→→→→ي→→→→س→→→→ت ك→→→→ه ت→→→→م→→→ام ع→→→ل→→→→م ك→→→ت→→→→اب پ→→→ي→→→→ش  ^ رس→→→→ول خ→→→→دا!پ→→→→س م→→→→ق→→→→ص→→→→ود در ا «ا

اوست»؟ 
فرمود: 

∂ عџل∂ بنẀ اџبيطالґب)؛۱  ґخџا џ∑ذا)
«او، برادرم عل∂ẃ بن ابيطالب است». 

آن ك→→→س ك→→→ه ب→→→خ→→→ش→→→∂ از ع→→→ل→→م ك→→ت→→→اب پ→→→ي→→ش→→ش ب→→وده؛ت→→وان→→→س→→ت→→ه اس→→ت آن ك→→ار خ→→→ارقال→→ع→→اده را 
^ ب→ه ك→ش→ور دي→گ→ر م→نتقل  ان→ج→ام ب→ده→د ك→ه ت→خ→ت س→لط→→ان→∂ را در ي→− چ→→ش→م ب→ه ه→م زدن از ك→ش→ور

كند، آيا آن كس كه تمام علم كتاب پيشش هست، چه قدرت∂ خواهد داشت؟! 
�؛نسبتش  ґتاب ґكẂال џن→ ґم ẁل→م→→ ґع Ẁه џد→ Ẃن→→ ґع Ẃن→џدر ح→ديث→→∂ از ام→ام ص→ادق�ن→ق→ل ش→ده اس→→ت: ع→ل→م�م
^ اخ→ض→ر.آنگ→اه ام→ام  →→ل→→مẀ ال→→ك→→→ت→→اب�؛ن→→س→→ب→→→ت ي→− ق→ط→ره اس→ت در مق→→اب→ل دري→ا ґع Ẁه џن→→د→→ ґع Ẃن→→ џب→→ا ع→→ل→→م�م

صادق�دو بار فرمود: 
نا)؛۲  џدẂن ґع ẀهلẀك ґاهللا џو ґتاب ґكẂال Ẁلم ґع)

«به خدا قسم علم تمام كتاب پيش ماست». 
^ خود باشيم  مراقب باشيم كه عامل به دانستهها

^ رع→→د ه→م ب→ه پ→→اي→ان رس→ي→د.از اي→ن م→وف→ق→يẃت خدا را  ^ م→→ب→ارك→→ه اي→ن→ج→ا ب→ح→ث م→ا راج→ع ب→ه س→وره
ش→→→→اك→→→→ري→→→→م ول→→→∂ از آن ج→→→→ه→→→ت ك→→→ه از م→→→ع→→→→ارف ق→→→رآن→→→∂ ك→→→م ب→→→ه→→→رهاي→→→م؛ب→→→س→→→ي→→→ار م→→→ت→→→أس→→→ف و از روز ج→→→زا 
خ→ائ→ف→ي→م ك→ه م→→ب→ادا ه→م→ي→ن آي→ات و س→ورهه→ا ك→ه م∂خوانيم و م∂ گذريم،آن روز خصم ما گردند 
→→ا ب→→ا ب→→→∂اع→→ت→→→ن→→اي→→∂ از ك→→ن→ار م→ا  ẃو ب→→گ→→→وي→→ن→→→د، ش→→→م→→اه→→ا م→→ا را خ→→وان→→دي→→د و گ→→→ف→→ت→→ي→→د و ش→→ن→→→ي→→دي→→د و ف→→ه→→م→→ي→→→دي→→د ام

گذشتيد!! 
)؛۳  ẀهẀن џعẂل џي ẀرآنẀقẂال џو ґرآنẀقẂال ∂ґتال ￍب Ẁر)

                                                        
ـ تفسير الميزان،جلد۱۱،صفحه＾℮۲۷.  ۱
 .Ｑ۲۲＾ـ تفسير نورالثقلين،جلد۲،صفحه ۲
↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲۱۸.  ẃـ المحج ۳
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^ قرآن∂ كه قرآن لعنتش م∂كند»!  «چه بسيار است قار
پيامبراكرم�نيز روز قيامت به شكايت از امẃت برم∂خيزد: 

ورا�Ґ؛۱   ẀجẂهџم џآنẂرẀقẂا ال џوا هذ Ẁذ џخￍات ∂ ґمẂوџق ￍإن ґẃب џيا ر Ẁول Ẁس ￍالر џقال џو�
 ^ ^ من!امẃت من اين قرآن را تر∑ كرده و از آن دور ^ خدا «رس→ول م→→∂گ→وي→د: ا

جستند[و آن را به متن زندگ∂ خود راه ندادند]». 
^ آن را ب→ه ع→→ه→ده گ→رف→ت→ه و  ẃ→→→ه ق→رآن از ج→ان→ب ف→رس→ت→ن→دهاش ب→ي→م→ه ش→ده و او خ→ود، پ→اس→دار ال→→ب→→ت

فرموده است: 
�؛۲   џونẀظґحافџل Ẁهџا لￍإن џو џرẂك ґẃا الذџنẂل ￍزџن Ẁن Ẃحџا نￍإن�

«ما قرآن را نازل كردهايم و خود پاسدار و حافظ آن م∂باشيم». 
اس→→→الم ه→→→م پ→→ي→→وس→→ت→→ه رو ب→→ه پ→→ي→→ش→→رف→→ت اس→→ت و س→→ران→→ج→→ام ب→→ه ت→→ق→→→دي→→ر خ→→داون→→د ع→→ل→→ي→م ق→→دي→ر، تم→→ام 

^ خود درخواهد آورد چنان كه فرموده است:  ^ زمين را تحت سيطره رو
 џو ґهґẃلẀك ґين ґẃالد ∂џل→ џع Ẁه џر ґهẂظẀي→ґل ґẃق џح→Ẃال ґي→ن ґد џو Ẅ^ د Ẁه→Ẃال ґب Ẁهџول→ Ẁس џر џل џس Ẃأر ^ ґذ→→ￍال џو→Ẁه�

�؛۳  џونẀكґر ẂشẀمẂال џه ґرџك Ẃوџل
 ^ او ك→→→س→→→∂ اس→→→ت ك→→ه پ→→ي→→→ام→→ب→→رش را ب→→→ا ه→→داي→→ت و دي→→ن ح→→ق ف→→رس→→ت→→اد ت→→→ا او را ب→→→ر ه→→م→→→ه »

اديان غالب گرداند؛ اگرچه مشركان كراهت داشته باشند». 
پيام شاخص قرآن:پيرو＾، پيرو＾! 

^ ت→→ش→→ك→→→ي→→ل  →→ه، ن→→م→→→از ج→→م→→اع→→→ت س→→ه ن→→ف→→ر ẃزم→→→ان→→→∂ ب→→→ر اس→→→الم گ→→ذش→→ت ك→→→ه در م→→س→→ج→→دال→→ح→→رام م→→ك
ا امروز پس از گذشت  ẃكبر＾�ام ^ م∂شد.رسول خدا� بود و عل∂ẃ مرتض∂ و خديجه
چ→ه→ارده ق→رن، م→∂ب→ين→→ي→د در ه→→م→ان مس→→ج→دالحرام و نماز جماعت چه غوغاي∂ است! امروز قريب 
دو م→→ي→→ل→→→ي→→ارد ان→→س→→→ان اف→→ت→→خ→→→ار ان→→ت→→→س→→اب ب→→ه اس→→→الم و ق→→رآن دارن→→→د.اي→ن دل→ي→ل ب→ر اي→ن اس→ت ك→ه ع→ظ→م→ت و 
ج→→→→→اللت اس→→→→→الم و ق→→→→رآن و ب→→→→ق→→→→→ا و گ→→→→س→→→→ت→→→→رش آن در ع→→→→ال→→→م، از ج→→→→ان→→→ب خ→→→داون→→→→د ت→→→→وان→→→→ا ت→→→ض→→→م→→→ي→→→ن ش→→→ده 

                                                        
 .۳Ω＾فرقان،آيه ^ ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۹.  ـ سوره ۲

^ برائت،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۳
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→ا اي→ن ح→قي→→قت، منافات با اين ندارد كه ما آدميان، بر اثر عدم شايستگ∂، از بركات اين  ẃاس→ت.ام
^ گنج  ^ ع→ظ→ي→م اله→→∂ ب→→∂ب→ه→ره و ن→اك→ام بمانيم و كنار آب روان، از تشنگ∂ بميريم و رو س→رم→اي→ه
ب→∂پ→→اي→→ان از گ→رس→ن→گ→∂ ج→→ان ب→ده→ي→م و اي→ن از آن ج→ه→ت اس→ت ك→ه م→ا نم→→∂خواهيم از مقصد اصل∂ 

قرآن آگاه شويم و زندگ∂ خود را با آن مقصد تطبيق دهيم. 
اين قرآن است كه با صراحت و قاطعيẃت تمام م∂گويد: 

...�؛۱  ẂمẀكџوبẀن Ẁذ ẂمẀكџل ẂرґفẂغџي џو Ẁاهللا ẀمẀكẂبґب ẂحẀي ∂ґونẀعґبￍاتџف џاهللا џونب ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�
^ پ→→ي→ام→ب→ر![ب→→ه اي→ن م→ردم] ب→گو: اگر به راست∂، شما خداوند را دوست م∂داريد،  «ا

از من تبعيẃت كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد...». 
^ آن است.در  ẃ→ب→اع و ت→ن زي→ر ب→ار دس→ت→ورات پ→→ي→ام→ب→ر دادن، مق→→ص→د اصل∂ قرآن و فرستنده ات
^ ب→→→→ه م→→→→ي→→→→→ان آورده اس→→→→ت و  ẃ→→→→→اع و پ→→→→ي→→→→رو →→→→ل→→→→→∂ ب→→→→ف→→→→رم→→→→اي→→→→ي→→→→→د؛ اوẃل و آخ→→→→ر آي→→→→ه س→→→→خ→→→→ن از ات→→→→ب ẃاي→→→→→ن آي→→→→ه ت→→→→أم

م∂فرمايد: 
...�؛  ￍ∂ ґẃم Ẁاال ￍ∂ґبￍالن џول Ẁس ￍالر џونẀعґبￍت џي џين ґذￍال�

«كسان∂ كه از پيامبر تبعيẃت م∂كنند...». 
م:  ẃدو ^ ا جمله ẃل آيه است.امẃاو ^ اين جمله

...�؛   Ẁهџعџم џل ґزẂنẀا ^ ґذￍال џوروا النẀعџبￍات џو...�
^ كه همراه او نازل شده[قرآن]تبعيẃت م∂كنند...».  «...و از نور

آنگاه م∂فرمايد: 
�؛۲   џون ẀحґلẂف ẀمẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا...�

^ تنها همين] گروهند كه رستگارند».  «...اين [گروه، آر
→→→→م»ك→→ه دن→→ب→→ال«اول→→ئ→→→−»آم→→ده اس→→ت، در اص→→ط→→→الح اه→→→ل ادب، داللت ب→→ر ان→→ح→→ص→→ار  Ẁض→→→م→→→ي→→→ر«ه
ẃ→→ب→اع از ن→ب→∂ẃ و ق→رآن م→→∂ك→→نن→→د وگ→رن→ه  →ف→لґ→ح"و رس→→ت→گ→ار م→→∂ب→اشن→→د ك→ه ات Ẁم→→∂ك→ن→د.ي→ع→ن→∂ ت→نه→→ا كس→→ان→∂"م
^ گ→ون→→اگ→ون ق→رآن و ازدح→ام ج→→م→ع→يẃ→ت در م→سج→→دالنẃب∂ و مسجدالحرام، دليل بر  ف→راوان→∂ چ→اپه→ا

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۷＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ مردمان نم∂باشد!  فالح و رستگار
^ از  ẃباع و پيرو أن خود را نشان م∂دهد و ات ẃكار پيامبر عظيمالش ^ خ→داون→→د ح→ك→ي→م،برنامه

او را از مردم م∂طلبد و م∂فرمايد: 
...�؛۱  ґرџكẂن ẀمẂال ґنџع ẂمẀهاهẂن џي џو ґوف ẀرẂعџمẂالґب ẂمẀه ẀرẀأمџي...�

«...امẃتґ خود را امر به معروف و نه∂ از منكر م∂كند...». 
^ بس→→ي→ار بس→→ي→ار م→ه→مẃ اخ→→الق→∂ و اجت→→م→اع→∂ ق→رآن و  →→→ت م→→س→→ل→→م→→→ان در ه→→م→→ي→→→ن ف→→ري→→ض→→ه ẃآي→→ا م→→ا ام 
^ داري→→م؟اك→ن→ون انواع و اقسام منكرات  ẃ→→ب→اع و پ→ي→رو اس→→الم، از پ→ي→ام→ب→ر ب→زرگ→وار خ→ود، در چ→ه ح→دẃ ات
^ وحش→→تان→گ→ي→ز رو ب→→ه گ→س→ت→رش اس→ت و ع→جي→→ب  در زن→→دگ→→∂ خ→→ان→→وادگ→→∂ و اج→→ت→م→اع→∂ م→→ا ب→ه گ→ون→→ها
اي→→→ن ك→→→ه ب→→→زرگ→→→ان ق→→→وم اص→→→→الҐ س→→→خ→→→ن→→→∂ از آن ب→→→ه م→→→ي→→→ان ن→→→م→→→→∂آورن→→د ت→→ا چ→→→ه رس→→د ب→→ه اي→→ن ك→→ه ق→→دم→→∂ در 
اص→→الح آن ب→ردارن→د!گ→وي→∂ آن ب→زرگ→→ان اي→ن ص→حن→→هها و اين منظرهها را منكر نم∂شناسند تا نه∂ 
از آن را واج→→→→→→ب ب→→→→→→دان→→→→→→ن→→→→→د!آي→→→→→ا اي→→→→→ن ب→→→→→→∂پ→→→→→رواي→→→→∂ زن→→→→ان در ام→→→→ر پ→→→→وش→→→→ش ك→→→→ه ل→→→→ب→→→→→اس ت→→→→ن→→→→→گ و چ→→→→س→→→→→ب→→→→ان 
^ ب∂ جوراب و اندك∂ از  ^ ب→→دن ن→م→اي→→ان اس→→ت و اغلب پا م→∂پ→وش→ن→د، آنگ→ون→ه ك→ه ب→رجس→→تگ→→∂ه→→ا
^ پ→اي→ي→ن ش→ل→وار ه→م ب→اال ك→→ه ق→س→م→ت→∂ از پ→ا ع→ري→ان اس→ت! دخ→ت→ر و پ→سر دست در دست هم ميان  لب→→ه
^ مردم از شهر و  ^ خانهها ^ تلويزيون∂ كه به زوايا ك→وچ→ه و خ→ي→اب→→ان! آن ه→م ب→رخ→∂ از ب→رن→امهها
^ شرم و حيا  ^ بدآموز و فسادانگيز، پرده ^ فيلمها و سريالها روس→ت→ا راه ي→افت→→ه و از ط→ريق ارائه
را از پ→س→ران و دخ→ت→ران دري→→ده اس→ت! آن زن→→ان و م→ردان ب→→ه اصط→→الح ه→ن→رم→ن→د ك→→ه ن→ق→ش زن و ش→وهر 
^ م→→∂ك→→ن→→ن→→→د، آن چ→→ن→→→ان ع→→اش→→→ق→→ان→→ه ع→→→م→→ل م→→→∂ك→→ن→→→ن→→د ك→→ه ه→→ي→→چ زن و ش→→وه→→ر واق→→ع→∂ آن  را در ف→→→ي→→ل→→م ب→→→از
^ ش→→رمآور  →→→هه→→ا ك→→ه ت→→م→→اش→→اگ→→ر اي→→ن م→→ن→→ظ→→رهه→→ا ẃچ→→→ن→→→ان ن→→م→→→∂ب→→اش→→→ن→→د!! و ب→→ه راس→→ت→→∂ ان→→س→→→ان گ→→اه→→→∂ از ب→→چ

هستند؛ احساس خجلت م∂كند. 
^ دين∂ سازمان صداوسيما نم∂باشيم،  ^ مفيد و آموزنده ẃ→→ه م→ا چش→→مپ→وش از ب→رن→امهها ال→ب→ت
ب→ل→ك→ه س→خ→ن اي→ن→ج→اس→ت ك→ه: م→راق→ب ب→اش→→ي→د! اي→ن س→ازم→→ان ب→→سيار اساس∂ و الزم، مفاسدش بيشتر از 
^ شراب و قمار هم منافع∂ قائل است، ول∂  مصالحش نشود!اين را م∂دانيم كه قرآن كريم برا
ض→→→رر و زي→→→→ان و گ→→→ن→→→→اه آن→→→ه→→→→ا را ب→→ي→→→ش از م→→→ن→→اف→→ع→→→ش→→ان م→→→∂دان→→د و از اي→→ن رو آن→→ه→→ا را ت→→ح→→ري→→م م→→∂ك→→ن→→→د و 

                                                        
ـ همان.  ۱
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م∂فرمايد: 
 џو ґاس→ￍل→ن→ґل Ẁع→ґن→اف→џم џو ẁ░ґب→џك ẁم→Ẃما إث ґيه ґف Ẃل→Ẁق ґر→ ґس→Ẃي џم→Ẃال џو ґر Ẃم→ џخ→Ẃال ґن→ џع џ−џون→Ẁل џئ→ Ẃس џي�

 
۱

ما...�؛ ґه ґعẂفџن Ẃن ґم ẀرџبẂما أكẀهẀمẂإث
^ ش→→راب و ق→→م→→ار از ت→→و س→→ؤال م→→→∂ك→→→ن→→ن→→د. ب→→گ→→و: در آن→→ه→→→ا گ→ن→اه  ^ پ→→ي→→ام→→→ب→→ر!]درب→→اره «[ا
^ مردم دارند ول∂ گناه آنها از نفع  ＾]ب→را ẃب→زرگ→∂ ه→س→ت و من→→افع→→∂ ه→م[از نظ→→ر م→اد

آنها بزرگتر است...»! 
ي→ان ام→ور س→ازم→→ان صداوسيما الزم است  ẃم→س→ؤوالن و مت→→ص→د ^ آر＾،م→راق→ب→ت ش→دي→د از س→و
ع مردم قرار ندهند و افكار  џم Ẃسџو م Ẅ∂رئџدفع افسد به فاسد در م ^ ^ مف→→س→د را ب→ه بهانه ك→ه ب→رن→ام→→هه→→ا
^ در پ→→ي→→ش→→→گ→اه ع→دل  ^ م→→ح→→رẃ∑، ت→→وف→→ان→→∂ ن→→ك→→ن→→ن→→→د ك→→ه م→→س→→ؤول→→يẃ→→→ت زي→→→اد ^ ف→→ي→→ل→→→مه→→ا ج→→وان→→→ان را ب→→ا ارائ→→→ه

خداوند سريعالحساب و شديدالعقاب دارند. 
^ رسول اكرم�با ننگ دختردار＾  مبارزه

^ قرآن كريم، اين بوده است  ^ اص→→الح→→∂ پ→→ي→ام→ب→راك→رم�ب→ه فرم→وده از ج→→م→ل→ه ب→رن→ام→→هه→ا
كه: 

...�؛۲  Ẃم ґهẂيџل џع Ẃتџكان ∂ґتￍال џاللẂغџاال џو ẂمẀه џر Ẃإص ẂمẀهẂن џع Ẁع џضџي...�
^ سن→→گ→ي→ن و غ→ل و زنج→→ي→ره→اي→→∂ را ك→ه آن م→ردم ن→ادان ب→→ه دس→ت خودشان بر دست و پا و  ب→اره→→ا
^ از اي→→ن  گ→→→ردن→→→ش→→ان ن→→ه→→اده ب→→ودن→→د از آن→→ه→→ا ب→→رداش→→ت و آزادش→→ان ك→→رد و ب→→ه راس→→ت→→∂ چ→→ه غ→→→ل و زن→→ج→→ي→→ر
ك→ش→ن→دهت→ر كه پدر نادان، اين فكر در مغزش جا گرفته بود كه دختردار＾، عار و ننگ است؛از 
اي→→ن رو ه→→ر چ→→ه دخ→ت→ر ب→راي→ش م→ت→ولẃ→→د م→∂ش→د، او را ب→ا دس→→ت خ→ودش زن→ده ب→ه گ→ور م→→∂ك→رد.اي→ن در 

قرآن آمده است: 
 џن ґم Ẅ^ تџوار џي � ẁيم ґظџك џو Ẁه џا و ￎدџو→ ẂسẀم Ẁه→ Ẁه Ẃج џو ￍل→џظ Ẅ∂→ث Ẃن Ẁ Ẃاال→ґب Ẃم→Ẁه Ẁد→ џأح џر ґẃش→Ẁإذا ب џو�
...�؛۳  ґرابالت ∂ґف Ẁه س Ẁدџي Ẃون＃ أمẀه Ẅ∂لџع ẀهẀك ґسẂمẀأ ي ґهґب џر ґẃشẀما ب ґوء Ẁس Ẃن ґم ґمẂوџقẂال

                                                        
^ بقره،آيه＾۲۱۹.  ـ سوره ۱

 .۱Ｑ۷＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲
 .Ｑ۹وＱ۸نحل،آيات ^ ـ سوره ۳
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^ داده  وق→→→ت→→→∂ ب→→→ه ي→→→ك→→→∂ از آن→→→ه→→→→ا[اع→→→راب ج→→→→اه→→ل→→∂]ب→→ش→→→ارت داده م→→→∂ش→→د ك→→→ه خ→→دا ب→→ه ت→→و دخ→→ت→→ر »
ت ن→→اراح→→ت→→→∂ دگ→→رگ→→ون م→→∂ش→→د ك→→ه ص→→→ورت→→→ش س→→ي→→اه و م→→→م→→ل→وẃ از خ→ش→م و غ→ض→ب  ẃاس→→ت، آن چ→→ن→→ان از ش→→د
نم→→∂ت→وان→→س→ت در مي→→ان ق→وم و ق→ب→يل→→هاش ب→→م→ان→د و اي→→ن نن→→گ و  م→→∂گ→→ردي→→د ت→→ا آن→→ج→→ا ك→→ه از ش→→رم→→ن→→دگ→∂ 
→ل كن→→د.از آن→ه→ا خ→ود را پ→ن→ه→ان م→→∂ك→→رد و م→→∂ان→دي→ش→ي→د آي→ا اي→→ن ننگ را بر خود بپذيرد و  ẃع→ار را ت→ح→م

دختر را نگه دارد و يا او را در زير خا∑ پنهان سازد...». 
ا اين  ẃع→ج→ي→ب اس→ت!ي→− ح→ي→وان درن→ده اي→→ن ب→→∂ع→اط→→ف→گ→∂ را از خ→ود ن→→شان نم∂دهد ام Ґواق→ع→ا
^ انساننما چنين م∂كرده است!آنگاه ببينيد پيامبراكرم�چه نيروي∂ به كار  ح→ي→وان دو پ→→ا
ل ب→→ه ب→→رت→→ري→ن ان→→س→انه→ا ن→م→وده  ẃت ك→→وت→→اه→→∂ م→→ب→→د ẃب→→رده ك→→ه اي→→ن پ→→س→→→تت→→→ر از ح→→ي→→وانه→→→ا را در ظ→→رف م→→د

است! 
^ از ب∂رحم∂ و قساوت قلب  نماد بارز

^ خ→→→دم→→→→ت رس→→→ول اك→→→رم�ع→→→رض ك→→→رد:ي→→→ا رس→→→ول اهللا!م→→→ن  در ت→→→→اري→→→→خ آم→→→→ده اس→→→→ت: م→→→رد
→∂ ك→ه بر گردن من و  ẃح→ق ^ ^ ك→ن→م و از ع→→ه→ده ن→م→∂دان→م ب→ا چ→ه زب→→ان→∂ از شم→→ا ت→ش→ك→ر و س→→پ→اس→گ→زار
ه→زاران م→ث→ل م→ن داري→د ب→رآي→→م؟شم→→ا م→ا را از سخ→→تت→ري→ن شكنجهها و از بزرگترين بدبخت∂ها كه 
^ جه→→الت و ن→ادان→∂ ب→→هوج→ود آورده ب→وديم، رهاي∂ بخشيديد و آزادمان  ب→ه دس→ت خ→ودم→ان از رو
^ را از زن→→→دان ن→→ج→→ات ده→→د؛ ش→→→م→→ا ب→→ر گ→→ردن م→→→ا ح→ق داري→د.م→ا  ك→→ردي→→د.ب→→ي→→→ش از آن ك→→س→→∂ ك→→ه اس→→ي→→ر
^ خ→→→ودم→→→ان ي→→→− ج→→→→ه→→→نẃ→→→→م س→→→وزان پ→→→ر از ع→→→ذاب ال→→→ي→→→م درس→→→ت ك→→→رده  م→→→→ردم ب→→→دب→→→خ→→→ت، زن→→→دگ→→→∂ را ب→→→را
ب→→ودي→→م.ش→→م→→ا م→→→ا را راح→→ت ك→→ردي→→د و آس→→اي→→ش دادي→→د.آنگ→→اه ش→روع ك→رد داس→→ت→ان دل→خ→راش خ→ود را 
ر بودم.هر چه زنم دختر م∂آورد، همه  ẃب→ودم ك→ه از دخ→ت→ر داش→تن متنف ^ بي→→ان ك→ردن ك→ه: م→ن م→رد
را زن→ده ب→ه گ→ور م→→∂ك→ردم و ب→ر هي→→چي→→− از آن→→ه→ا دل→م ن→س→وخ→ت م→گ→ر ب→ر ي→ك→∂ از آنها كه هنوز هم 

وقت∂ خاطرهاش به يادم م∂آيد، دلم م∂سوزد. 
م→ن در س→ف→ر ب→ودم. او م→ت→ولẃد شده و زنم او را به يك∂ از برادران خودش سپرده بود كه دور 
^ شود.وقت∂ از سفر برگشتم، از نوزاد پرسيدم. گفت: دختر بود و مرده به  از چ→ش→م م→ن ن→گه→→دار
^ به ديدن  دني→→ا آم→د.او را از م→ن پنهان داشت و چند سال∂ گذشت. آن دختر بزرگ شد و روز
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ـ دوازده ساله و زيبا ديدم.از زنم پرسيدم: اين  ^ ده  م→ادرش آم→ده بود.من به خانه آمدم و دختر
دخ→ت→ر از ك→→يس→→ت؟او گ→ري→→هك→→ن→ان گف→→ت، دخ→ت→ر خ→ودت اس→→ت و ج→→ري→→ان پ→نه→→ان نگ→→ه داشتن او را از 

من، نقل كرد. 
^ گ→ذش→→ت.  →→→ا ه→→ي→→چ ن→→گ→ف→ت→م و چ→ن→د روز ẃم→→ن از ش→→ن→→→ي→→دن س→→خ→→→ن→→ان او س→→خ→→ت دگ→→رگ→→ون ش→→دم ام
^ از خ→→→ان→→→ه ب→→→ي→→→→رون ب→→→ردم. م→→→ي→→→→ان ب→→→ي→→→اب→→→ان گ→→→ودال→→→→∂  ^ ك→→→→→ه م→→→→ادرش در خ→→→→ان→→→→ه ن→→→ب→→→ود، او را ب→→→→ه ب→→→→ه→→→ان→→→→ها روز
ẃ→→→→→ت م→→→→→∂ك→→→→رد و م→→→→→∂گ→→→→ف→→→→ت: پ→→→→در! چ→→→→ه  م.او ن→→→→→م→→→→→→∂دان→→→→→س→→→→→→ت چ→→→→→→ه م→→→→→∂ك→→→→→ن→→→→→م. ب→→→→→→ه م→→→→→ن اظ→→→→ه→→→→→ار م→→→→ح→→→→ب џن→→→→→د→→→→→ џك
^ كوچكش گرد و  ^ چ→ه اي→ن قدر خود را به زحمت م∂افكن∂؟گاه∂ با دستها م→∂ك→ن→∂؟ب→را
خ→→ا∑ از ص→ورت→م پ→ا∑ م→∂ك→رد.م→ن ب→ا كم→→ال ب→→∂رح→م→∂ وق→ت∂ گودال آماده شد او را بلند كردم 
^ او ري→خ→ت→ن.او دي→د ك→ه چ→ن→ي→ن اس→ت، ب→ن→ا ك→رد  و در م→→→ي→→ان گ→→ودال گ→→→ذاش→ت→م و ب→ن→ا ك→ردم خ→ا∑ رو
^ خود دامنم را م∂گرفت و م∂كشيد  آه و ن→ال→ه ك→ردن ك→→ه: پ→در! ب→ا من چه م∂كن∂؟!با دستها
 ^ ^ و برو＾؟!ول∂ من ب∂اعتنا به آه و ناله ^ پدر!م∂خواه∂ مرا زير خا∑ بگذار و م∂گفت:ا

او خا∑ ريختم تا زير خا∑ پنهان شد و نالهاش قطع شد. 
^ نالهاش را م∂شنوم و از دل م∂سوزم.  ول∂ يا رسول اهللا!گوي∂ هنوز صدا

رسول اكرم� از شنيدن اين جريان دلخراش چشمهايش پر از اش− شد و فرمود: 
م)؛  џح ẂرẀال ي Ẁم џح Ẃرџال ي Ẃنџم)

«هر كه رحم نكند، مورد رحم قرار نم∂گيرد». 
عصر جاهليẃت نوين! 

ح→→→ال، م→→→ا وق→→→ت→→→→∂ اي→→→→ن ح→→→دẃ از ق→→→س→→→→اوت و ب→→→→∂رح→→→م→→→→∂ را از اع→→→راب ج→→→اه→→→ل→→→→∂ م→→∂ش→→ن→→وي→→م، از دل 
^ هزاران درود و رحمت حق بر روان پا∑ تو يا رسول  م→∂س→وزي→م و از ع→مق جان م∂گوييم: ا
اهللا كه چگونه اين غل و زنجيرها را از گردن آن حيوانصفتان برداشت∂ و طوق عزẃت و كرامت 
→→→ان→→→ش→→→→ان س→→→اخ→→→ت→→→∂!ول→→→∂ ي→→→→ال→→→→الس→→→→ف ك→→→→ه م→→→ا ب→→→از م→→→→∂خ→→→→واه→→→ي→→→م آن غ→→→له→→ا و  ^ و ان→→→س ب→→→ر گ→→→ردن→→→→ش→→→ان ن→→→ه→→→→اد
^ اخ→→→→الق→→→∂ و  زن→→→→ج→→→→ي→→→→ره→→→→ا را ب→→→→ر گ→→→→ردن خ→→→→ود ب→→→→گ→→→→→ذاري→→→→م و ج→→→→→اه→→→ل→→→يẃ→→→→ت ث→→→ان→→→∂ را ك→→→ه از ل→→→ح→→→اظ ف→→→س→→→اده→→→→ا

ول∂Ẅ ندارد تجديد كنيم.  Ẁت اẃعمل∂، دست كم∂ از جاهلي ^ زشت∂ها
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^ ض→→دẃ دي→→ن→→∂ ك→ه داري→م و  ^ ب→→رن→→ام→→→هه→→ا آر＾! م→→ا ام→→روز دخ→→ت→→رك→→ش→→∂ ن→→م→→→∂ك→→ن→→ي→→م ول→→∂ ب→→ا اج→→را
س→→ال ب→→→ه س→→ال ه→→م گ→→س→ت→ردهت→ر م→∂س→ازي→م! در واق→ع اق→دام ب→ه عق→→لك→→ش→∂ و ايم→→انك→ش→∂ و ت→ق→واك→→ش→∂ 
م→∂ك→ن→ي→م ك→→ه از ن→ظ→ر اولواااللباب و انديشمندان اله∂ به مراتب ب∂رحمانهتر از دختركش∂ است 

^ قرآن:  كه به فرموده
...�؛۱  ґلẂتџقẂال џن ґم ẀرџبẂأك Ẁ↨џنẂتґفẂال...�

^ ت→→ش→→وي→→ق و  «...اي→→→ج→→→اد ف→→→ت→→→ن→→→→ه [و م→→→ح→→→→ي→→→ط ف→→→اس→→→د ك→→→→ه م→→→ردم را ب→→→→ه گ→→→ن→→→اه و ب→→→→∂ ب→→→ن→→دوب→→ار
ترغيب بنمايد و از ايمان و تقوا باز دارد] از قتل و كشتن هم باالتر است...». 

^ است!  هشدار! زيان فساد اخالق∂ بيشتر از بمب خوشها
اين حقيقت باورمان بشود كه فساد اخالق∂،ي− ملẃت را از داخل، آن چنان م∂پوساند و 
^ پيدا نم∂شود كه دشمن بمب بر سرشان بريزد.به هر حال  اساس آن را در هم م∂ريزد كه نياز
ما نم∂دانيم چه كس∂ و چه مقام∂ بايد دست به كار اصالح اين مفاسد اخالق∂ وحشتبار كه به 
^ ب→→ش→→ن→→وي→→م ك→→ه زن→→گ غ→→رور دي→→ن→→∂ ه→→م در  س→→→رع→→→ت در ح→→→ال گ→→س→→ت→→رش اس→→ت ب→→زن→→د.آي→→ا م→→∂ش→→ود روز
 ^ ^ زنان را گرفتيم.البشار↕! ما برنامهها ^ ب∂پرواي∂ها مدارس به صدا درآمد كه: البشار↕! ما جلو

بدآموز تلويزيون را منع كرديم. 
اين پيشگوي∂ اعجازآميز رسول اهللا االعظم�را بشنويد كه چهارده قرن قبل گفته و 

امروز آن را بالعيان م∂بينيم.فرمود: 
 џو ґوف ẀرẂعџمẂالґوا ب ẀرẀمẂأџت Ẃمџل џو ẂمẀكẀابџب џش џق џسџف џو ẂمẀكẀاؤ→ џس ґن Ẃت џد џسџا ف џإذ Ẃم→Ẁك ґب џف→Ẃي→џك)

)؛   ґرџكẂن ẀمẂال ґنџا عẂوџهẂنџت Ẃمџل
«چ→ه وض→→ع و ح→ال→∂ خواهيد داشت زمان∂كه زنانتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند 

و شما[امẃت مسلمان]امر به معروف و نه∂ از منكر نكنيد»؟! 
)؛   ґاهللا џول Ẁس џا رџي џ−ґل џذ ẀونẀكџي џو Ẁهџل џيلґقџف)

«گفتند: يا رسول اهللا! ممكن است چنين وضع∂ پيش بيايد»؟ 
                                                        

^ بقره،آيه＾۲۱۷.  ـ سوره ۱
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 ґن→→ џع Ẃم→→Ẁت→→Ẃي→→ џه→→џن џو ґر→→џك→→Ẃن→→ Ẁم→→Ẃال→→ ґب Ẃم→→→Ẁت Ẃر→→→џا أم џإذ Ẃم→→→Ẁك→→→ ґب џف→→→Ẃي→→→џك џ−ґل џذ Ẃن→→→ ґم ￒر→→→ џش џو Ẃم→→→ џع→→→џن џال→→→џق→→→џف)
)؛   ґوف ẀرẂعџمẂال

«ف→رم→ود: آر＾،ب→دت→ر از اي→→ن خ→واه→د ش→د!چ→ه وض→ع→∂ خ→واه→ي→د داش→ت كه شما امر به 
منكر و نه∂ از معروف كنيد». 

)؛   џ−ґل џذ ẀونẀكџي џو ґاهللا џول Ẁس џا رџي Ẁهџل џيلґقџف)
«گفتند: يا رسول اهللا آيا ممكن است چنين وضع∂ پيش بيايد»؟ 

 џر џك→→Ẃن→→ Ẁم→→Ẃال џو Ґرا→→џك→→Ẃن→→Ẁم џوف Ẁر→→ Ẃع→→ џم→→Ẃال Ẁم→→Ẁت→→Ẃأي џا ر џإذ Ẃم→→Ẁك→→ ґب џف→→Ẃي→→џك џ−ґل џذ Ẃن→→ ґم ￒر→→ џش џو Ẃم→→ џع→→џن џال→→џق)
وفاҐ)؛۱  ẀرẂعџم

→ت  ẃف→→رم→→ود: آر＾،ب→→دت→→ر از اي→→ن ه→→م م→→∂ش→ود!چ→ه وضع→→∂ خ→واه→ي→د داش→ت ك→ه شم→→ا ام»
مسلمان، منكر را معروف و معروف را منكر ببينيد»! 
اعاذنا اهللا من شرور انفسنا و من سيẃئات اعمالنا؛ 

→ل لوليẃ− الفرج و اجعلنا من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃه→م→ẃال→ل
امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
پايان 

                                                        
 .Ｑ۹＾صفحه،Ｑـ كاف∂،جلد ۱


