
 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 چکیده 

است  یکی از موضوعاتی که بعنوان یک بحث بنیادی در مقوله مدیریت راهبردی الزم به بررسی است موضوع معرفت شناسی

زیرا که این  موضوع در محوریت اصلی "تصمیم گیری" که از ارکان مبحث مدیریت و تدبیر و تدبر در مسائل کالن، بلند مدت ، 

 عمده و تعیین کننده جامعه به شمار میرود نقش بسزائی دارد . 

تن پایاننامه اینجانب تحت عنوان "الگوی چنانکه قبال به استحضار رسیده است این سلسله مقاالت به دنبال مقاالتی که مستقیما از م

مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسالمی " تقدیم گردیده است ، صرفا به منظور ذکر آیات و منابع قرآنی که در مباحث پایاننامه 

مروری" می باشند و  با همین عناوین به آنها تکیه شده و مورد ارجاع قرار گرفته است  ایفاد میگردد که در قالب مقاالت "ترویجی

لذا دارای نکات نوآورانه و تحلیلی از طرف نویسنده نیست و تنها به ذکر عین تفاسیر در مورد آیات میپردازد و فقط تالیفی از  

 موضوعات زیر مجموعه ی موضوع اصلی را به همراه ارائه می نماید . 

ه مفاهیمی است که در یک فرایند تصمیم گیری مطرح می باشد که  مفاهیم مختلفی که در این مقاله بدانها اشاره شده است شامل  کلی

الگوی آن قبال در پایاننامه برای اولین  بار توسط اینجانب ارائه گردیده است  و اکنون استنادات قرآنی آنها به ترتیب از ساده به 

 پیچیده تر آورده شده است .

ندی نکات مذکور و تبیین ارتباط موضوعات جزئی با مبحث اصلی تقدیم در انتهای مقاالت نیز نتیجه گیری مختصری بعنوان جمع ب

 شده است .

 واژه های کلیدی : 
 عقل، وحی، حکمت، فطری،قلب،نفس،محبت،روح 

 مغز ،عقل ،ب  ل  

﴿یا أُوِلی   که از نظر معارف معتقد باشد و از نظر عمل، عمل صالح داشته باشد. فرمود: داندقرآن کریم ل ب را و مغز را برای کسی می

َلأباِب﴾ تُوا السُّفَهاَء﴾ کند:ای به عنوان سفیه یاد می های دیگر از عده، در بخشاْلأ َغُب َعنأ ِملَِّة إِبأراهیَم إِالَّ َمنأ  اینها [5]،﴿ال تُؤأ ﴿َو َمنأ یَرأ

د را لبیب، عاقل و مانند آن می [6]؛َسِفهَ نَفأَسه﴾ شمارد. کسی که از روش انبیای ابراهیمی)علیهم السالم( فاصله گرفته است آن را  موح 

بینید که یکی عکس نقیض آن آیه و این روایت را بررسی کنید میداند. اگر به تعبیر سیدنا االستاد)رضوان هللا تعالی علیه( سفیه می

تُِسَب بِِه الأجنان« دیگری است. امام فرمود: َمان َو اکأ حأ این یک قضیه است. عکس نقیض این قضیه این است  [7]»العقل َما ُعبَِد بِِه الرَّ

تُِسَب بِِه  که اگر کسی اهل عبادت نبود و آن ع رضه را نداشت که بهشت کسب بکند عاقل نیست. َمان َو اکأ حأ »العقُل َما ُعبَِد بِِه الرَّ

به الرحمان و ال یکتسب به الجنان فلیس بعقل« عکس نقیض قضیه این است که سلب محمول بشود موضوع، ، پس »ما ال یعبد الأجنان«

َمان« سلب موضوع بشود محمول. حأ َغُب  آید:، »ما ال ی عبد به الرحمان فلیس بعقٍل« آن وقت این در می»العقل َما ُعبَِد بِِه الرَّ ﴿َو َمنأ یَرأ

. این به خوبی عکس نقیض آن است کسی که از روش ابراهیم خلیل فاصله بگیرد سفیه است؛ یعنی  َمنأ َسِفهَ نَفأَسه﴾َعنأ ِملَِّة إِبأراهیَم إِالَّ  

 »ما ی عبد به الرحمان« را نداشته باشد، »ما ی کتسب به الجنان« را نداشته باشد، سفیه است.
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شود عاقل،  ابراهیمی)علیهم السالم( را رفت می  پس عاقل و سفیه در مکتب قرآن و عترت مشخص شد و اگر کسی آن راه انبیای

َلأباِب﴾ شود لبیب؛ لذا قرآن از مؤمنین بهمی َلأباِب﴾ کند.یاد می ﴿أُوِلی اْلأ َ یا أُوِلی اْلأ َلأباِب﴾ ،﴿فَاتَّقُوا َّللاَّ  کههستند؟ آن  چه کسانی ﴿أُوِلی اْلأ

راً ٭ َرُسوالً﴾ که الَّذیَن آَمنُوا﴾﴿  .دارد  صالح عمل و برهانی عمیق و صائب علم  دارای ُ إِلَیأُکمأ ِذکأ که در بحث دیروز گذشت.  ﴿قَدأ أَنأَزَل َّللاَّ

ِ﴾ این رسول ل ذکر می﴿یَتألُوا َعلَیأُکمأ آیاِت َّللاَّ فرماید کاری که هللا گوید آیات مبی نات است، بعد میکند که می، در اینجا مسئله تالوت را او 

ُ َوِلیُّ الَّذیَن  دهد. در آیت الکرسی دارد که والیت الهی این است کهدهد واقعاً به وسیله رسول خود انجام میمی باید انجام بدهد و ﴿َّللاَّ

ِرُجُهمأ ِمَن الظُّلُماِت إِلَی النُّوِر﴾ کند؟چه کار می ]8[،آَمنُوا﴾ هستند و خدا آنها را از  هستند که تحت والیت حق ، اولیای الهی کسانی﴿یُخأ

ِرُجُهمأ ِمَن الظُّلُماِت إِلَی النُّوِر﴾ کند. اینظلمت به نور خارج می دارد که در همان آیت الکرسی مشخص شد. خیلی هم  ، چند وجه﴿یُخأ

پیچیده نیست تا دیگران بگویند که مؤمنین، معصومین، اولیای الهی که سابقه سوء ندارند تا خدا اینها را از ظلمت به نور اخراج کند.  

ِرُجُهمأ ِمَن الظُّلُماتِ  اینکه در آیت الکرسی دارد: ُ َوِلیُّ الَّذیَن آَمنُوا یُخأ اند یا  ، اینها که روی نور فطرت هستند مؤمن إِلَی النُّوِر﴾﴿َّللاَّ

اند اینها که سابقه سوء ندارند تا خدا اینها را از ظلمت به نور خارج کند! اینجا هم مؤمنینی که سابقه سوء ندارند، »و بلغوا معصوم

 ایمحاوره تعبیر یک اخراج که فرمودید مالحظه جانمؤمنین« اینها سابقه سوء ندارند تا خدا اینها را از ظلمت به نور خارج کند. آ

بیرون   که  نرو گویندمی بشود وارد بخواهد کسی اگر باشد، نداشته راه بیگانه که باشد مأمن جایی  اگر: است قسم دو اخراج. است

کنند؛ این منع از دهند وارد بشوی بعد بیرون می، نه اینکه به تو اجازه میدهندکنند« یعنی راه نمیکنند! این »نرو که بیرون میمی

ای بخواهد به ای است. اگر بیگانهگویند اخراج. این تعبیری که مرحوم امین االسالم یا سایرین دارند یک تعبیر محاورهورود را هم می

گویند دهند، این را میکنند؛ یعنی راه نمیکه بروی بعد بیرونت میدهند  کنند. نه یعنی اجازه میگویند نرو بیرون میمحفلی برود می

دهد که او آلوده نشود، وارد حوزه گناه نشود و اخراج. اگر کسی مؤمناً در یک خاندان پاک به دنیا آمده، خدای سبحان آن توفیق را می

دی به دنیا آمده و آلوده شد،  توفیق الهی اگر نصیبش بشود، خدا او را از این ظلمت اگر ـ خدای ناکرده ـ در یک خانواده غیر موح 

 /طالق/تسنیم 9قسمت /آورد به نور.بیرون می

﴿یَتَِّخذُ َما یُنأِفُق   داند. این دو دیدگاه است کهداند، این منافق کمک به جامعه را َمغَرم میآن مؤمن کمک به دیگری را َمغنَم می

ِ﴾ د ودانداند؛ غنیمت میکند، او را َمغنَم میآن مؤمن که به دیگری کمک می [9]؛َمغأَرماً﴾ داند. در همان سوره می ﴿قُُربَاٍت ِعنَد َّللاه

ِ﴾ مبارکه »توبه« درباره مؤمنین فرمود: ِم اآلِخِر َو یَتَِّخذُ َمایُنِفُق قُُربَاٍت ِعنَد َّللاه ِ َو الأیَوأ ِمُن بِاّلله َراِب َمن یُؤأ ب ﴿َو ِمَن اْلعأ ، این را مایه تقر 

هنگ است: یکی کمک به جامعه که به تولید و اشتغال و حمایت از کاالی داخلی این را داند. این دو فرداند، این را غنیمت میمی

داند. این دو دیدگاه است، دو فکر است. یکی سفاهت است و یکی عقل و درایت. چه کسی باید داند؛ دیگری غنیمت میغرامت می

  غرامت را جامعه به کمک این که هستند کسانی اینها فرمود. کند تعیین باید آفرید را اینها کهتعیین کند سفه چیست و عقل چیست؟ آن

 /منافقون/تسنیم 3/قسمت  .است غنیمت که حالی در دانند،می

. این کردفرستادیم بشر در برابر خدا احتجاج میدر جریان عقل، ذات مقدس الهی سه تا پیام رسمی دارد: یکی اینکه اگر ما انبیا نمی

گرایی، اعتنای به برهان عقل است. این قدر به عقل آزادی داد و برای عقل حرمت قائل شد که در بخش پایانی حرمت به عقل، عقل 

کرد، فرستادیم عقل در برابر خدا احتجاج میفرستادیم مرسلین نمیبه بعد فرمود اگر ما انبیا نمی 164سوره مبارکه »نساء« آیه 

دانستی ما با جهان ارتباط  آییم چرا راهنما نفرستادی؟ تو که میدانستی ما بعد از مرگ به چنین جایی میکه میگفت خدایا! تو می
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دانیم کدام ماهی حالل است کدام ماهی حرام است؟ کدام حیوان حالل است کدام حیوان داریم، با همه موجودات ارتباط داریم، ما که نمی

 /جمعه/تسنیم 9قسمت  /هنما! این عظمت عقل است.حرام است؟ ما را فرستادی بدون را

ه َو اْلق ْطَب الَِّذی َعلَْیِه اْلَمدَار  َو بِِه ی ْحتَجُّ َو لَه  الثََّواب  َو َعلْیِه  اْلعَْقل   این است که »إِذْ َکانَ  کافی آخرین خط خطبه مرحوم کلینی در

«؛ این خطبه را جداگانه شرح   یهالرواشح السماو قطب فرهنگی یک مل ت عقل آن مل ت است؛ لذا مرحوم میرداماد در [7]اْلِعقَاب 

ل یک مل ت بافرهنگ را عقل می شود، با عقل امامت  شود، با عقل وحی ثابت میزند، چون با عقل خدا ثابت میکرد. حرف او 

«؛ همین کلینی که ه َو اْلق ْطَب الَِّذی َعلَْیهِ  اْلعَْقل   آید. »إِذْ َکانَ شود، بعد دلیل نقلی پیش میشود، با عقل قیامت ثابت میثابت می  اْلَمدَار 

ای ایراد  گوید اگر تمام جن و انس جمع بشوند بخواهند خطبهداند، در این قسمت میقطب فرهنگی یک مل ت را عقل آن مل ت می

توانند  گوید؛ اینها نمیکنند همین خطبه »استنهض« که »بأبی و أمی«؛ یعنی پدرم و مادرم فدای او، درباره حضرت امیر می

 /مجادله/تسنیم9قسمت /ای بخوانندن خطبهچنی

ِ  َرُسولُ  »َما َکلَّمَ  کند کهمرحوم کلینی)رضوان هللا تعالی علیه( این را از وجود مبارک امام صادق)سالم هللا علیه( نقل می َصلَّی هللاُ   َّللاَّ

فرمود در تمام مدت عمر، وجود مبارک پیغمبر به اندازه عقل خودش با هیچ کس  [10]؛َعلَیِه َو آِلِه َو َسلََّم الأِعبَاَد بُِکنأِه َعقأِلِه قَطُّ«

گفت اینها  حرف نزد. در شرح این حدیث مرحوم صدر المتألهین گفت اهل بیت مستثنا هستند با کنه عقل خودش با اینها سخن می

ل بعد از او مرحوم مجلسی دوم اینها آمدند اهل بیت را استثنا کردند کهمی ِ  َرُسولُ  »َما َکلَّمَ  فهمیدند. بعدها مرحوم مجلسی او    َصلَّی هللاُ  َّللاَّ

سوره مبارکه  179فرماید در این آیه زدند. اینکه می. با مردم به زبان عادی حرف میَعلَیِه َو آِلِه َو َسلََّم الأِعبَاَد بُِکنأِه َعقأِلِه قَطُّ«

فهمیدند؟ یا همین گفتند و مردم نمیو اینها را می [11]﴿َدنا َفتََدلَّی﴾ یعنی اینها مطالب عرشی و ﴿لَُهمأ قُلُوٌب ال یَفأقَُهوَن بِها﴾ »اعراف«:

یٌُن ال  فهمیدند که حجت بر اینها تمام نبود.خواستند که بفهمند! اگر نمیعنی نمیفهمیدند؟ یگفتند و اینها نمیحالل و حرام را می  ﴿َو لَُهمأ أَعأ

﴿َو لَُهمأ آذاٌن ال  بینند.بینند مراکز فساد را می بینند؟ آن مراکز صحیح را نمی بینند. چه چیزی را نمی؛ چشم دارند ولی نمییُبأِصُروَن بِها﴾

َمعُوَن بِها أُولئَِک  َنأعاِم بَلأ هُمأ أََضلُّ یَسأ نَی﴾ ؛ بعد فرمود این کار را انجام بدهید،أُولئَِک هُُم الأغَاِفلُوَن﴾ َکاْلأ ماُء الأُحسأ ِ اْلسأ آیات   [12]﴿َو ّلِله

فهمند؛ های مرا خوب میبعدی هم درباره مذمت اینهاست. اینکه وجود مبارک حضرت امیر فرمود من مبتال شدم به افرادی که حرف 

کنند. آنهایی هم که در سوره فهمند و عمل نمیمی شنوند، جوابی برای گفتن ندارند؛ این معنایش این است که اینهااما َکر هستند، نمی

ا تَقُوُل﴾ گفتند: 91مبارکه »هود« آیه  فهمیم، مگر آن معارف بلند عقلی  هایت را ما نمیخیلی از حرف [13]؛ ﴿یَا ُشعَیأُب َما نَفأقَهُ َکثِیراً ِممَّ

فروشی نکنید!  گفتند کمگفت دزدی نکنید، همین! قسمت مهم مشکالت قوم هود، همین بود که میرا حضرت شعیب برای آنها گفت؟ می

َ ما لَُکمأ ِمنأ إِلٍه  ﴿َو إِلی کند، فرمود:ه حضرت شعیب را نقل میچند جای قرآن کریم وقتی قص   بُُدوا َّللاَّ ِم اعأ یََن أَخاهُمأ ُشعَیأباً قاَل یا قَوأ َمدأ

یاَل َو الأمیزاَن﴾ فروشی ممنوع، گرانفروشی ممنوع، همین! قسمت مهم فرمایشات شعیب این بود که کم [14]،َغیأُرهُ َو ال تَنأقُُصوا الأِمکأ

کرد؟ حرف فیلسوف نقل می [15]ال این مگر برهان صد یقینحا ﴿ما نَفأقَهُ﴾ گفتند:دادند. اینها که میبانک ربوی ممنوع، اینها گوش نمی

کرد. دزدی نکنید، مال مردم را نخورید، گرانفروشی نکنید، احتکار نکنید، اختالس نکنید، رومیزی ا را نقل میهکرد؟ همینرا نقل می

 /مجادله/ تسنیم 6قسمت /گویی!فهمیم که چه میگفتند ما نمیها! آنها میو زیرمیزی نگیرید، همین

عقل به عرض شما رسید که چراغ است راه نیست. راه اال و البد به دست شارع مقدس است، صراط اال و البد مهندس آن خداست و  

کند به کند یعنی عقل میگویند عقل حکم میشناس است نه حاکم! اینکه میساز. حکمآور و دینشناس است نه دینالغیر! عقل دین

کند که این طور هست، نه این طور باید باشد. کند که این طور باید باشد! عقل حکم میقل حکم می»ثبوت المحمول للموضوع« نه ع
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فهمد فهمد. این چراغ تا روشن است میگوید این طور باید باشد خداست و الغیر! عدل حسن است را عقل چراغی است که میآنکه می

عمرش تمام شد، دیگر خبری نیست. عقل هم همین طور است قبل از اینکه  که کجا راه است و کجا چاه است. اما وقتی که خاموش شد 

عقل حکمای ما فالسفه ما متکلمین ما علمای ما فقهای ما اصولیین ما به دنیا بیاید این احکام بود، بعد از مرگ اینها هم این احکام 

این چراغ روشن بشود این راه راه بود. حاال که شود که عقل حاکم نیست. این صراط صراط است، قبل از اینکه هست. پس معلوم می

دهد این راه راه است. این طور نیست دهد، بعدش هم که بنزین و نفتش تمام شده دیگر نشان نمیچراغ روشن شده این راه را نشان می

ِ  بیند، حاکم اال و البد خداست:که دین را عقل بسازد. دین را عقل می ُم إِاله ّلِلَّ  [16]﴾﴿إِِن الأُحکأ

م در بخش اندیشه وهم و خیال را عقال عقل را عقل گفتند طبق بیان نورانی پیغمبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( فرمود برای اینکه ه

گیرد. عقال آن زانوبندی است که جلوی چموشی را می [6]کند.کند و رام میکند هم در بخش انگیزه شهوت و غضب را عقال می می

گویند عقال. این روایت نورانی از پیغمبر)صلی هللا علیه آن زانوبند شتر چموش را می [7]اینکه گفت شد »با توک ل زانوی اشتر ببند«؛

اند در بخش علم و اندیشه. ها به جای تعق ل، گرفتار وهم و خیالها هست خیلیو آله و سلم( نقل شد که این شتر چموش در درون خیلی

ش انگیزه. این زانوی شهوت و زانوی غضب این دو زانو برای شتر چموش  اند در بخها در بخش عدل، گرفتار شهوت و غضبخیلی

کند. فرمود عقل را عقل گفتند که این زانو را ببندد عقال کند در بخش شهوت، این در بخش غضب آن، در بخش وهم این،  چموشی می

 گویند عقل.در بخش خیال آن. این را می 

َلأباِب﴾ گفتند، چه اینکه لنَُّهی﴾﴿ِْلُوِلی ا عقل را »ن هیه« گفتند، عقال را  گیرد.گفتند عقل جلوی آدم را می  [9]﴿أُولُوا اْلأ

 نظریعقل 

اگر کسی بخواهد عقل نظری او کامل بشود، راه حوزه و دانشگاه است عقل عملی او باز بشود راه مسجد و حسینیه است. عقل نظری؛ 

تُِسَب بِِه الأجنان« آید. عقل عملی کهفهم یعنی فهم اندیشه، اجتهاد، با استدالل و برهان باال می َمان َو اکأ حأ با سجده  ]17[،»َما ُعبَِد بِِه الرَّ

 فتن و راه کسی را نبستن. آید، با درست گفتن و درست رفتن و بیراهه نرآید، با نماز شب باال میباال می

ِ« فرمود: ُمُل الأعَقأُل إِالَّ بِاتهِبَاعِ الأَحقه ورز کامل بشود، راهش درس و بحث است. بخواهیم اگر بخواهیم عقل نظری اندیشه [18]؛»اَل یَکأ

َمان« عقل عملی که حأ کامل بشود، راهش سجده است نماز شب است عمل صالح است اطاعت است عبادت است. فرمود  »َما ُعبَِد بِِه الرَّ

 /انسان/ تسنیم 1قسمت /شما یک ذره مشترک بین انسان و حیوان ندارید.

از راه برهان و عقل هم در بخش پایانی سوره مبارکه »نساء« که قبالً چند بار بحث شد آمده است که این عقالنیت وحیانی همین است 

ه های پایانی سوردهد که با خدا دیالوگ کند گفتگو کند؛ اگر عقل باشد. در بخشدهد بها میدهد بها میکه عقل را قرآن آن قدر بها می

این است؛ فرمود ما انبیای فراوانی فرستادیم شرق عالم و غرب عالم هیچ زمان و زمینی نیست که حجت  165مبارکه »نساء« آیه 

ٍة إِالَّ َخال فیها نَذیٌر﴾ نباشد یا پیغمبر است یا امام است یا علمایی هستند که جانشین او هستند: خدا بشر را بدون وحی و  [25]،﴿إِنأ ِمنأ أُمَّ

این   165که چه پایگاهی دارد؟! در بخش پایانی سوره »نساء« یعنی آیه  کند. این برهان عقلی است عقل را ببینیدبدون حجت رها نمی

ُسل﴾ است فرمود ما انبیای فراوانی فرستادیم: ةٌ بَعأَد الرُّ ِ ُحجَّ ِریَن َو ُمنِذِریَن ِلئاَلَّ یَُکوَن ِللنَّاِس َعلَی َّللاه فرماید اگر ما  ؛ خدا می﴿ُرُسالً ُمبَشهِ

رویم و ما دانی ما به کجا میگوید تو که میکند میتیم وحی نفرستیم، عقل علیه مِن خدا استدالل میانبیا نفرستیم کتاب آسمانی نفرس 

دانیم چرا راهنما نفرستادی؟! این عقل است. عقلی که بتواند دانی ما از کجا آمدیم و ما نمیخبریم چرا راهنما نفرستادی؟! تو که میبی
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ُسل﴾ با خدا گفتگو کند این معیار حجیت است. ةٌ بَعأَد الرُّ ِ ُحجَّ ، این »بَعد« ظرف است و ظرف مستحضرید که ﴿ِلئاَلَّ یَُکوَن ِللنَّاِس َعلَی َّللاه

 مفهوم ندارد مگر در مقام تحدید. اینجا چون مقام تحدید است مفهوم دارد. پس عقل آن قدر قدرت دارد که با خدا گفتگو کند؛ البته این در

. فصل اول که مربوط به ذات اقدس الهی است که کسی دسترسی ندارد. اوصاف ذاتی خدا که  فصل سوم است نه در فصل اول 

نامتناهی است و عین ذات است کسی دسترسی ندارد؛ اما ظهور حق، فعل حق، تجلی حق، یاد حق نام حق اینها در دسترس عقل است 

 سنیم/انسان/ت1قسمت /که فرمود عقل این قدرت را دارد که با خدا احتجاج کند

کار به این است که انسان دائماً این عقل نظر را به عنوان امامت وهم و خیال اداره کند و عقل عمل را به عنوان امام شهوت و غضب 

اینها را رها کردی، اینها فجور را به جای تقوا و تقوا   [10].«»إِنََّما ِهَی نَفأِسی أَُروُضَها بِالتَّقأَوی جایشان بنشاند.اداره کند تا اینها را سر

له پیدا می را به جای فجور، از آن به امه بعد نفس مسو  اره خلق نکرد. نفس لو  له خلق نکرد. اول که نفس أم  شود. اول که خدا نفس مسو 

امه نیرویی در درون انسان است که در بحث قبل گذشت، قانون را که از عقل نظر گرفت که او کارهای عالمانه  را چرا! این نفس لو 

َمان« هدهد. اجرا را از عقل عمل گرفت کانجام می حأ سنجد که آیا این عمل مطابق با آن قانون . بعد بین اینها می»العقل َما ُعبَِد بِِه الرَّ

فهمد که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است، همین! از نظر فقهی چه چیزی حالل است و چه چیزی هست یا نه؟ عقل نظر می

این عقل نظر کار تصور و تصدیق و قضیه و تصدیق و اینها را به  حرام است، این کار اوست؛ اما اجرا به دست عقل نظر نیست.

عهده دارد. ما یک جزم داریم در برابر شک؛ تصور، تصدیق، جزم. یک عزم داریم، عزم کامالً مرز آن از جزم جداست. عزم داریم 

گونه چیزها در این اراده. این در برابر تردید. عزم داریم در برابر تردید؛ آن وقت تصمیم است و عزم است و اخالص است و 

 دهد. گیرد کار انجام میفضاست. این عقل عملی با این ابزار تصمیم می

امه می کند،  کند و اگر مخالف بود مالمت میسنجد، اگر این اجرا مطابق با این قانون بود، خوشحال است و تدبیر میاین نفس لو 

بینیم هست، اگر تطبیق کرد؛ یعنی این طور است. در درون ما هم می نیا هم همینکند. این اختصاصی به آخرت ندارد، در دسرزنش می

برد. کند و اگر مخالف بود، خوابش نمیعمل مطابق با آن قانون بود، آدم خوشحال است. نزد خودش خوشحال است، خدا را شکر می 

امه است. انسان چه کسی در درون آدم انسان را سرزنش می نزد وجدان خود وقتی ببیند خالف کرده، ناراحت است. کند؟ همین نفس لو 

﴿َخلَُطوا َعَمالً  کنند، آنهایی کهبرد. این نعمت الهی است که این نموداری از قیامت است. در قیامت بررسی میحتی شب خوابش نمی

امه نموداری از قیامت کوچک است و آن کنند. حق را آن روز مشخص میبررسی می [11]،َصاِلحاً َو آَخَر َسیهِئاً﴾ کنند. این نفس لو 

رون انسان تعبیه شده است هم معاد در درون انسان تعبیه شده است. انسان یک نفس ملهمه نموداری از توحید است. هم توحید در د

؛ قسم به نفس و به جان آدمی و قسم به کسی که این این جان را  ﴿َو نَفأٍس﴾ موجود کاملی است؛ لذا خدا به این نفس قسم یاد کرد، فرمود:

اها﴾ مستوی الخلقه خلق کرد: ﴿فَأَلأَهَمها فُُجوَرها َو   عیب بودن او به چیست؟ بهص بودن او، بینق . استوای خلقت او، بی﴿َو ما َسوَّ

 /قیامت/ تسنیم 2قسمت /.تَقأواها﴾

کند؛ اما آن عظمت علمی، ای که خوانده شد به خوبی یکی بعد از دیگری تبیین میاین امور چهارگانه که عناصر محوری این چند آیه 

خواهد، این مسائل و مفهوم را ما بخواهیم به شما بگوییم. این یک ارتباط با غیب میفرمود مثل حوزه و دانشگاه نیست که یک سلسله 

خواهد که سرتاپای درون را ِمهر و لطف الهی پ ر کند و چیزی غیر از نام حق و یاد حق نباشد تا آدم  یک خأل از بیگانه و َمأل آشنا می

م بگذارد که مبادا وهم دخالت کند، پا روی خیال بگذارد، مبادا تخی الت با او رابطه پیدا کند و حرف او را بفهمد؛ یعنی پا روی وه

دخالت کنند، این در بخش نظری. در بخش عملی شهوت و غضب دو رهزن هستند باید پا روی این دو امر بگذارد، اینها را خفه کند، 
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های خفه کند. وهم و خیال که در بخش پس شهوت و غضب که در بخش عمل رهزن هستند باید پا روی اینها بگذارد و اینها را

فرهنگی و علمی و ذهنی رهزن هستند باید پا روی اینها بگذارد، اینها را خفه کند؛ بشود عدل محض. وقتی عدل محض شد، از همه 

درک کند. بعد از  خواهد با او رابطه پیدا کند، حرف او را بفهمد، پیام او راها منقطع بشود »إال هللا«، چرا؟ برای اینکه میخواسته

﴿إِنَّ لََک فِی النَّهاِر َسبأحاً   اینکه این کارها را کرد؛ یعنی دشمن درونی را رام کرد و سَحر برخاست و با او مناجات کرد، فرمود:

یا خائر ها در دریا سابح هستند، انسان یا ناطق است یا صاهل است ، اشتغاالت طوالنی در روز، اشتغال شناور است، این ماهیَطویال﴾

است یا ناهق است یا سابح. »االنسان إما ناطق کاإلنسان أو صاهل کالفرس أو ناهق کالحمار أو سابح کالسمک«، ماهی »حیواٌن سابح« 

﴿إِنَّ لََک فِی   شود انسان معارف را از خدا دریافت کند.شناور است. فرمود روز روز شناوری، در دریای اشتغاالت است. روز که نمی

، این نکته که شما تمام این نماز را، صدها بار بررسی ﴿قُِم اللَّیأَل إِالَّ قَلیالً﴾ ، سَحر برخیز و با قرآن مأنوس باش! َسبأحاً َطویال﴾النَّهارِ 

. نماز یک قرآن مجس م است. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه! هیچ چیزی در نماز آیدکنید، غیر از قرآن چیزی دیگر از آن درنمی 

 / مزمل/ تسنیم4قسمت /غیر از قرآن نیست. این را بخوان تا آماده شوی، آن معارف را درک کنی!

 عقل وحیانی

ه کمال او این است که حرف این این عظمت عقل است، این عقل وحیانی است. عقل آن است که بفهمد در عالم خبری هست و تنها را

پوسد؟  پوسد؟ مگر اندیشه میدانم که مثل یک توبه شلغم نیستم که بروم زیر خاک بپوسم. مگر روح میخبر را بشنود. بگوید من می

رت بدهد! پوسد؟ اینها که خیلی کار خیر کردند، خدا به اینها خیر دنیا و آخپوسد؟ مگر امانت میپوسد؟ مگر خیانت میمگر فکر می

پوسد؟ چه چیزی گم شد؟! این پوسد؟ اینها که خیلی شر کردند، اختالس کردند، اینها مگر میاین همه خیرات کردند، مگر اینها می

دانم! کسی باید باشد که مسئله قیامت را بگوید، بهشت  رود من میفهمد. فرمود پس کسی باید باشد، کجا میهست. این را عقل می

دانم! از کجا آمدم را هم من سنجند، اینها را من چه می ت، صراط چیست، توزین چیست، اعمال چیست، چگونه میچیست، جهنم چیس

خواهم از او استفاده کنم. این کسی باید باشد. من کار دارم با او. من می [26]آید«،دانم! ولی »آن قدر هست که بانگ جرسی مینمی

 /جن/ تسنیم7قسمت /عظمت عقل است در مکتب وحی.

صی﴿ِلیَعألََم أَنأ قَدأ أَبألَغُوا ِرساالِت  تا معلوم بشود که حجت خدا به مردم رسید: ، این همان ٍء َعَدداً﴾ُکلَّ َشیأ  َربهِِهمأ َو أَحاَط بِما لََدیأِهمأ َو أَحأ

شناسد، های پایانی سوره مبارکه »نساء« آنجا مطرح شد. عقل وحیانی، عقلی است که وحی را می عقالنیت وحیانی است که در بخش

فهمد  فقط از دستگاه ذات أقدس الهی ساخته است، این سه و می داند این وحیشناسد، دو؛ و مییک؛ آثار و برکات وحی را کامالً می

اش های پایانی سوره مبارکه »نساء« که آیهاگر بخواهد بالنده بشود، از وحی باید کمک بگیرد، چهار و احکام و فواید دیگر. در بخش

ضرت امیر فرمود اینکه عقل نیست، این این عقلی که مرحوم کلینی نقل کرد که وجود مبارک ح 164قبالً مطرح شد این بود، آیه 

فرماید ما چرا انبیا فرستادیم؟ در نبوت عامه، دلیل اینکه پیغمبر حتماً باید باشد و پیغمبر  خیال است، این نکرا است و امثال آن، خدا می

ریَن َو ُمنأِذرین﴾ کند، چرا؟را فقط خدا نصب می ببینید یک طرف قضیه خداست، یک طرف عقل است. از این باالتر   [24]؛﴿ُرُسالً ُمبَشهِ

گوید تو که ما را بر عقل محکوم هستم. عقل به من میفرماید من اگر پیغمبر نفرستم، در برابرای عقل مقامی هست؟ که خدا می

راهنما فرستادی؟ چرا راهنما نفرستادی؟ این عظمت عقل، جالل رویم، چرا ما را بیدانستیم کجا بودیم، کجا میآفریدی، ما که نمی

هستم حتماً وحی باید مرا  گوید من ناقصشناسد، میشناسد، وحی را میعقل، شکوه عقل است در مکتب وحی! عقلی که خدا را می 

ریَن َو ُمنأِذرین هدایت کند: ُسِل﴾ ﴿ُرُسالً ُمبَشهِ ةٌ بَعأَد الرُّ ِ ُحجَّ ، مستحضرید »بعد« ظرف است، ظرف مفهوم ِلئاَلَّ یَُکوَن ِللنَّاِس َعلَی َّللاه
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کند، پیغمبر بفرستیم، عقل احتجاج میندارد، مگر در مقام تحدید، اینجا چون مقام تحدید است؛ یعنی وقتی که پیغمبر نفرستیم، عقل 

ُسِل﴾ پذیرد، حجتی ندارد.می ةٌ بَعأَد الرُّ ِ ُحجَّ  ، این است که بگوییم: ﴿ِلئاَلَّ یَُکوَن ِللنَّاِس َعلَی َّللاه

 /جن/تسنیم 7قسمت /[25]بنازم به بزم قضاوت که آنجا ٭٭٭ خدایی و عقلی مقابل نشیند

پذیریم که گذشتگان ما گفته بودند، چیزی را که  گفتند ما چیزی را میخواهد، وگرنه آنها میاین دین آمده گفته تکذیب و تصدیق عقل می

طور گفتند ما هم همینها میپذیریم. همین دو اصل، نفی و اثبات، صدق و کذب، سلب و ایجاب ما این است. این جن ند، نمینگفته بود

کردیم یک دلیل عقلی هست که باید برابر آن دلیل کردیم که معرفت را از غیر پدران خود باید بگیریم. ما فکر نمیبودیم. ما فکر نمی

گفتیم  گفتند خدا شریک دارد، ما می گفتیم هر کسی درباره خدا حرف زد، درست گفت! نیاکان ما میمیعقلی ما سخن بگوییم. ما 

گفتیم درست گفت! »ات خذ ولداً« درست گفت! »ات خذ بنات و بنین« درست گفت! ما اصالً فکر می ﴿اتََّخذَ صاِحبَةً﴾ درست است!

کردیم ق و کذب ما، قبول و نکول ما حرف پدران ما بودند. ما فکر نمیکردیم کسی درباره خدا دروغ بگوید، چون معیار صدنمی

ِ َشَططاً﴾ که کردیم درباره خدا کسی دروغ بگوید. معیار فکر ما همین بود. ما برهان که نداشتیم. این دین . ما فکر نمی﴿َسفیُهنا َعلَی َّللاَّ

نا﴾ آمده به ما گفته عقل از درون و وحی از بیرون معیار برهان است. را بگذارید  ]7[﴿ما َسِمعأنا بِهذا﴾ را بگذارید کنار، ]6[﴿إِنَّا َوَجدأ

 / جن/ تسنیم 4قسمت /برابر حق داوری کنید. ]8[،﴿الأَحقُّ ِمنأ َربهَِک﴾ کنار. ببینید حق چیست!

تر از آن است که در  عقل در مقابل وحی نیست، در مقام شرع نیست که ما بگوییم این مطلب شرعی است یا عقلی است. عقل کوچک

ن است که مقابل داشته باشد. عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحی. وحی مقابل تر از آمقابل وحی یا شرع باشد و شرع بزرگ

ندارد، شرع مقابل ندارد. عقل یک چراغ خوبی است. انسان دو تا راه دارد: یا چراغ از درون یا از بیرون. اما چه از درون چه از 

اط باید باشد که انسان یا با چراغ خود یا با چراغ دیگری آن  کند، یک صربیرون پ ر از چراغ باشد، سراج و چراغ، کار صراط را نمی

 صراط را ببیند، بنابراین هرگز عقل در مقابل شرع نیست. 

گوید که این قید را باید  و عقل در برابر وحی نیست. عقل در برابر آنچه از وحی نقل شده است، آن وقت می گویددلیل نقلی شارع می

شود شود به وسیله دلیل عقلی هم ثابت میداشته باشد، آن شرط را باید داشته باشد، همان طوری که قیود به وسیله دلیل نقلی ثابت می

این برائت عقلی این در حوزه شریعت است؛ یعنی شارع  [6]،»ُرِفَع ... َما الیَعألَُموَن« ینگوید اکه اگر کسی مقدور نبود، عقل می

فهمد برای کسی است که این حکم به او برسد. شود؛ عقل میکه از انسان چیزی را خواست و اگر انسان انجام نداد، عذاب میمقدس 

تر از آن است که شود، همین! عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل وحی نیست؛ هم عقل کوچکاگر حکم به او نرسید، عذاب نمی

تر از آن است که مقابل داشته باشد، چون صراط مقابل ندارد. راه، راه است. چراغ مقابل دارد،  گدر مقابل وحی باشد و هم شرع بزر

کند یا از آن چراغ یا از از هر دو چراغ. از عقل که سراج منیر است، کار صراط صادق نیست. از انسان یا از این چراغ استفاده می

نقلی صراط نیستند، سراج به صراط هستند. مهندس تنها کسی که راه را  نقل هم که سراج است، کار صراط صادق نیست. این ادله

کند، گیرد و خود به این راه معتقد است و عمل میکند ذات أقدس الهی است و تنها کسی که این راه را از ذات أقدس الهی می تنظیم می

َقأ  گوییم:قرآن و عترت هستند؛ لذا به اینها می َراُط اْلأ دهد، این راه را تبیین اما آنچه این صراط را تشخیص می [7]؛َوُم«»أَنأتُُم الصهِ

 اهی دلیل نقلی است، گاهی برائت عقلی است، گاهی برائت نقلی استکند، گاهی دلیل عقلی است، گمی
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غرض این است که این تعبیر روا نیست که ما بگوییم عقالً یا شرعاً! باید بگوییم عقالً یا نقالً. این تعبیرهای قرآن کریم چه در سوره 

دهد، نه در مقابل شرع، برای همین نکته است. آیه ده « چه در سوره مبارکه »ق« که عقل را در مقابل سمع قرار میمبارکه »م لک

َمُع﴾ همین سوره مبارکه »م لک« همین بود که ؛ مثل مجتهدان و مراجع. به هر حال انسان یا باید با ﴿أَوأ نَعأِقُل﴾ ؛ مثل مقل دان.﴿لَوأ ُکنَّا نَسأ

گوید یا باید گوش شنوا داشته باشد، ببیند که شارع به وسیله این علما به ما چه ابالغ کرده ش بفهمد که شارع چه میبرهان عقلی خود

«؟  بِهِ  َحَکمَ  اْلشَّْرع بِهِ  َحَکمَ  ما  ک لُّ کند.است. اگر انسان راه سمع را و راه عقل را طی کرده باشد، یقیناً از جهنم نجات پیدا می  العَْقل 

گوییم این حرف نه آیه است نه روایت و ما باید درست حرف بزنیم؛ بگوییم: »ما َحَکَم«؛ هاست که میهاست نه تنها ما، سالاین را سال 

فهمد. نه اینکه عقل حاکم و شارع باشد. مستحضر هستید قوانین یعنی آنچه را که دلیل عقلی فرمان داد، آن را عقل اگر آگاه باشد، می

ز ناحیه ذات أقدس الهی است، عقل هیچ کاره است. حاال فرض کنید ح سن عدل که عدل َحسن است و واجب است. این راه الهی فقط ا

را شارع مقدس ترسیم کرده است، نه اینکه عقل مهندس این راه باشد، برای اینکه قبل از اینکه عاقلی و حکیمی یا فقیهی یا اصولی به  

ود. بعد از مرگ اینها هم این قوانین سرجایش هست، پس این قوانین را عقل نیاورده است. عقل حکم دنیا بیاید، این قوانین سرجایش ب 

ُم إِاله  کند به »ثبوت المحمول للموضوع«. نه حاکم یعنی قاضی است، نه حاکم یعنی مدیر است. خداکند؛ یعنی حکم میمی ﴿إِِن الأُحکأ

﴾ِ گوید این فهمد میرویم. او میداند از کجا آمدیم و به کجا میفهمد که آن که ما را آفرید میباید این کار را بکنی. عقل می [11]،ّلِلَّ

کند به »ثبوت المحمول للموضوع«؛ یعنی  ول برای این موضوع است. ح سن برای عدل هست. قبح برای ظلم است. عقل حکم میمحم

دِرک است نه حاکم یعنی فرمانروا و دستوردهنده. بعد از مرگ او هم همین ها هست. قبل از اینکه اصالً او به دنیا بیاید، همین  م 

و بوعلی و فارابی و اینها باشد یا عقل شیخ انصاری و آخوند خراسانی و همه اینها باشد)رضوان  ها بود. حاال چه عقل ارسطو حرف

گویند: »ک لُّ ما«، نه »ک لَّما«! آن »ک لَّما« صور شود، میهللا علیهم(. عقل چراغ است و هرگز در مقابل شرع نیست و اگر گفته می

«، آن بزرگانی هم که می است؛ اما »کلُّ ما« اسم است و مضاف است و مبتدا: گویند: »ک لُّ ما َحَکَم »ک لُّ ما َحَکَم بِِه النَّقل َحَکَم بِِه العَْقل 

فهمد، اگر فهمد و آنچه را که عقل میمنظورشان دلیل نقلی است؛ یعنی آنچه از شارع رسیده، عقل هم همان را می [12]بِِه اْلشَّْرعٌ«

برهانی باشد، همان است که شارع مقدس فرمود؛ یعنی برای تشخیص صراط مستقیم دو تا راه است: یا خبر زراره است یا دلیل نقلی. 

، یا »قبح عقاب بالبیان«. هر دو برای اینکه انسان برود در این راه، نه اینکه راه را دو تا مهندس دارد: یکی   ... َما الیَعألَُموَن«»ُرِفعَ  یا

شارع است، یکی ـ معاذهللا ـ عقل. عقل شارع نیست، مهندس نیست، ترسیم صراط به عهده عقل نیست؛ تشخیص صراط به عهده عقل  

 است.

دهد که در برابر خدا قرار  فهمد، آن قدر بها میفهمد که نمیفهمد؛ منتها قرآن کریم به این عقلی که میمد که نمیفهخود عقل می

گذاری خدا نسبت به عقل دهد. ببینید این در سوره مبارکه »نساء« قبالً گذشت؛ آیه سوره »نساء« را نگاه کنید. این چقدر حرمتمی

فهمد که محتاج به فهمد. میفهمد که نمید! چقدر برای این عقل حرمت قائل است! آن عقلی که می دهاست! چقدر به این عقل بها می

 پیغمبر است. 

َحیأنا إِلی برد:آیه سوره مبارکه »نساء« این است که بعد از اینکه نام بسیاری از انبیا را می ماعیَل َو إِسأحاَق َو    ﴿َو أَوأ إِبأراهیَم َو إِسأ

 َ باِط َو عیسی َو أَیُّوَب َو یُونَُس َو هاُروَن َو ُسلَیأماَن َو آتَیأنا داُوَد َزبُوراً﴾یَعأقُوَب َو اْلأ ﴿َو ُرُسالً قَدأ   فرماید:گاه می)علیهم السالم( آن ]21[سأ

ُهمأ َعلَیأَک﴾ ناهُمأ َعلَیأَک ِمنأ قَبأُل َو ُرُسالً لَمأ نَقأُصصأ شان را برای شما در دو جای قرآن فرمود خیلی از انبیا هستند که ما قصه ]22[،قََصصأ

توانیم بگوییم آن طرف اقیانوس اطلس تا شما بگویید ما که راه  ین طرف آب، خاور دور، باختر دور، ما که نمینگفتیم. آن طرف آب، ا
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ِض َفانأُظُروا بریم که بعد بگوییم:نداریم برای تحقیق. ما نام انبیایی را می ﴿َکیأَف   ،﴿َکیأَف کاَن﴾ ]23[،َکیأَف کاَن﴾ ﴿َفِسیُروا فِی اْلرأ

جا  ری، یکطور نیست که آن طرف خاور دور یا باختر دور پیغمبر نداشته باشد، مگر ممکن است جمعیتی، بش، این﴿َکیأَف کاَن﴾ ،کاَن﴾

ٍة إاِلَّ َخال فیها نَذیٌر﴾ زندگی بکنند، راهنما نداشته باشند؟ فرمود: خواهد. آنجا هر جا بشر است و فکر است، راهنما می ]24[، ﴿إِنأ ِمنأ أُمَّ

ُهمأ َعلَیأَک﴾ فرمود که ، مبادا کسی خیال کند که همه انبیا در خاورمیانه هستند! چون جمعیت در خاورمیانه بود. فرمود ما اگر ﴿لَمأ نَقأُصصأ

کنید، راه تحقیق هم ندارد؛ اما ما عاد و ثمود و باور نمی بگوییم آن طرف اقیانوس کبیر یا اقیانوس اطلس یک چنین مل تی بودند، شما

ِض﴾ گوییم:توانستیم و میاینها که در خاورمیانه بودند، می ِض﴾ ،﴿َفِسیُروا ِفی اْلرأ ِض﴾ ،﴿َفِسیُروا فِی اْلرأ ، بروید این ﴿َفِسیُروا فِی اْلرأ

 آثار باستانی را ببینید، ببینید که چه بودند؟!

ُهمأ َعلَیأکَ  د که رسلی بودند کهفرمایدر اینجا می ِریَن َو ُمنِذِریَن﴾ ﴿لَمأ نَقأُصصأ ِلیماً ٭ ُرُسالً ُمبَشهِ ُ ُموَسی تَکأ ﴿ِلئاَلَّ یَُکوَن  ، چرا؟َو َکلََّم َّللاه

ُسِل﴾ ةٌ بَعأَد الرُّ ِ ُحجَّ گوید ما اگر انبیا نفرستیم، عقل علیه مِن خدا استدالل این چقدر حرمت نهادن به عقل است! می [25]؛ِللنَّاِس َعلَی َّللاَّ

رویم بپوسیم. ما پوسیدنی نیستیم، ما یک راه طوالنی زیر خاک نمیگوید تو که ما را آفریدی، ما که مثل یک دسته شلغم کند، میمی

رویم؟ تو یک راهنما چرا نفرستادی برای ما؟ این جالل و عظمت عقل است. دانیم آنجا کجاست! از کجا آمدیم؟ کجا میداریم؛ اما نمی

ُسِل﴾﴿ِلئاَلَّ یَکُ  کند:فرمود اگر من پیغمبر نفرستم، عقل علیه مِن خدا استدالل می ةٌ بَعأَد الرُّ ِ ُحجَّ . مستحضر هستید که این وَن ِللنَّاِس َعلَی َّللاَّ

»بعد« ظرف است، یک؛ ظرف مفهوم ندارد، دو؛ مگر در مقام تحدید باشد، سه؛ اینجا چون در مقام تحدید است، مفهوم دارد، چهار؛ 

ُسِل﴾ یعنی  دیگر کسی حجت ندارد. عقل حجت ندارد.  ﴿بَعأَد الرُّ

این اشعار مرحوم میرزا عبدالباقی طبیب اصفهانی ـ خدا رحمتش کند! ـ یک غزل بسیار خوبی ایشان سروده بود! این اشعار آنجا 

دانم شعر خواندن در مسجد درست باشد یا نه! البته این غزل برای قبل از انقالب ایشان خوانده شد، آن اشعار حاال مسجد است و نمی

 است.

 دل نشیند ٭٭٭ به نازی که لیلی به محمل نشیندخانه غمش در نهان

 ام ناقه در گل نشیندبه دنبال محمل چنان زار گریم ٭٭٭ که از گریه 

 خلد گر به پا خاری، آسان برآرم ٭٭٭ چه سازم به خاری که در دل نشیند؟

 اش رفتم آهسته، ترسم ٭٭٭ مبادا غباری به محمل نشیند پی ناقه

 حشی ٭٭٭ ز بامی که برخاست به مشکل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ و

 عجب نیست خندد اگر گل به سروی ٭٭٭ که در این چمن پای در گل نشیند 

 [26]نازم به بزم محب ت که آنجا ٭٭٭ گدایی به شاهی مقابل نشیندبه

 تر است، اضافه شد: تر و قویتر، غنییک بیت که از همه اینها علمی

 بنازم به بزم قضاوت که آنجا ٭٭٭ خدایی و عقلی مقابل نشیند
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کند؛ البته این را ر نفرستم، عقل علیه من احتجاج میگوید من اگر پیغمبدر این آیه یک طرف خدا یک طرف عقل است. خدا می 

تحقیقات فلسفی باید بحث کند که این برای مقام فعل خداست، برای ظهور خداست، نه مقام ذات خدا. من این کار را کردم که دیگر 

ةٌ بَعأَد الرُّ  کسی علیه مِن خدا احتجاج نکند: ِ ُحجَّ فهمم.  فهمم که نمیگوید، خدایا! من می. خود این عقل میُسِل﴾﴿ِلئاَلَّ یَُکوَن ِللنَّاِس َعلَی َّللاَّ

ل فهمم که مهندسی دارد. میفهمم که راهی هست. من میمن می فهمم که تنها مهندس تویی، چرا راه نفرستادی؟ بعد وقتی فرستاد او 

داند، عقل  داند، وحی را خدایی می یی می داند، هندسه را کار خداآورد، عقل است. عقل چون مهندس را خدا میکسی که ایمان می

دهد. رسالت و والیت و امامت را عقل دهد. نبوت را عقل تشخیص میدهد که این وحی است، معجزه را عقل تشخیص میتشخیص می

ا یا دلیل ها رپذیرد. در سوره مبارکه »ق« آنجا به این صورت آمده، فرمود که این حرف آورد و میدهد، بعد ایمان میتشخیص می

َع َو هَُو َشهیٌد﴾  ذِلَک لَِذکأری ﴿إِنَّ فی سوره مبارکه »ق« این است: 37عقلی یا دلیلی نقلی؛ آیه  ، انسان یا ِلَمنأ کاَن لَهُ َقلأٌب أَوأ أَلأقَی السَّمأ

بفهمد که شارع چه گفته یا با دلیل رود یا با دلیل عقلی باید  مجتهد است یا مقل د. نه آن باشد و نه این باشد، معلوم است که به کجا می

 نقلی؛ حاال نقل یا از روایت است یا از فتوای فقیه است، به هر حال باید بفهمد.

فهمد که  نتیجه این که صراط کار خداست، شرع کار خداست، مقابل ندارد. انسان یا مجتهدانه، فقیهانه، محق قانه، یک مطلب را می

 حق قانه نفهمید دارای قلب و عقل نبود، دارای سمع باشد یا مقل د یا مجتهد. طور گفت یا اگر خودش مشارع این

ُ ِمنأ َشیأ  ﴿أَ لَمأ یَأأتُِکمأ نَذیٌر ٭ قالُوا بَلی َل َّللاَّ َمُع أَوأ نَعأِقُل ما ُکنَّا فی گویند:، بعد آنجا میٍء﴾قَدأ جاَءنا نَذیٌر فََکذَّبأنا َو قُلأنا ما نَزَّ  ﴿لَوأ ُکنَّا نَسأ

حاِب السَّعیِر﴾ دادیم، اآلن گرفتار ، ما اگر گوش شنوا داشتیم به دلیل نقلی، یا دل بفهم داشتیم به دلیل عقلی، راه را تشخیص میأَصأ

هایی را که فهمد هم فروع دین را. بخششدیم. عقلی که در این قسمت هست عقلی است که هم اصول دین را می سوخت و سوز نمی

فهمد که من محتاج به نقل هستم و این آیه پایانی سوره مبارکه »نساء« که روز قبل بحث آن گذشت ناظر به فهمد خود عقل مینمی

و  164همین قسمت است. در پایان سوره مبارکه »نساء« استدالل عقل و حوزه عقل و قلمرو فهم عقل را کامالً مشخص فرمود؛ آیه 

ما انبیا فرستادیم این دلیل نبوت عامه است. چرا انبیا فرستادیم؟ برای اینکه اگر فرماید سوره مبارکه »نساء« این است خدا می 165

پوسیم و بلکه راهی گفت تو که ما را آفریدی، ما که اینجا نمیکرد، میرفتیم، عقل علیه ما احتجاج میفرستادیم زیر سؤال میانبیا نمی

ها دانیم که این ماهیما که جهل ما هزارها برابر بیش از علم ماست ما نمیراه دیگری هستیم، ما که با کل  این جهان ارتباط داریم، 

ها کدام حالل است کدام حرام است! این مشروبات کدام حالل است کدام حرام است! ما کدام حالل است کدام حرام است! این پرنده

دهد، ما که جای اشیا را  ر چیزی را سرجایش قرار میدانیم! باید هم عادل باشیم، عادل یعنی کسی که هدانیم، نمیدانیم، نمینمی

فهمد که »الوحی ما فهمد، وحی را میشود اینها را میداینم، چرا راهنما نفرستادی؟! این عقل معلوم میدانیم جای اشخاص را نمینمی

تواند وحی ه تنها کسی که میفهمد و اینک فهمد و ابنکه کیلد وحی در دست خداست میفهمد ضرورتش را میهو«، امکانش را می

کند تو باید  فهمد. بعد به خدا استدالل میبفرستد خداست و اینکه حتماً خدا باید وحی بفرستد، همه اینها یک کتاب دقیق فلسفی است می

ریَن َو ُمنأذِ  کند.فرماید من اگر وحی نفرستم عقل علیه من استدالل میوحی بفرستی. خدا هم می ِلئاَلَّ یَُکوَن ِللنَّاِس َعلَی   رین﴿ُرُسالً ُمبَشهِ

ُسِل﴾ ةٌ بَعأَد الرُّ ِ ُحجَّ روم من عالم را آفریدم. من که درخت را آفریدم باید آب را خلق بکنم تا درخت ل میفرمود من زیر سؤا [12]؛َّللاه

میوه بدهد. من اگر درخت را خلق کنم آب را خلق نکنم زیر سؤال هستم. من اگر انسان را خلق بکنم وحی خلق نکنم این آب حیات 

 . است عقل پایگاه این. است عقل این بکند؟ ترقی چگونه باشد انسان خواهداوست. این می
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شرح کرده است همین چند صفحه را. آخرین  الرواشح الس ماویه ای را مرحوم کلینی نوشته، این را مرحوم میرداماد درچنین مقدمه

الَِّذی َعلَْیِه  خطی که مرحوم کلینی نوشته این است که سر  اینکه من کتابم را با عقل شروع کردم این است: »إِذْ َکاَن اْلعَْقل  ه َو اْلق ْطبَ 

«؛ قطب فرهنگی دین عقل است. قطب دین عقل است. »إِذْ َکاَن اْلعَْقل  ه َو اْلق ْطَب الَِّذی   [14]اْلَمدَار  َو بِِه ی ْحتَجُّ َو لَه  الثََّواب  َو َعلْیِه اْلِعقَاب 

«، چون قطب دین عقل است، من کتابم را با عقل شروع کردم. آن وقت روایاتی را از  َعلَْیِه اْلَمدَار  َو بِِه ی ْحتَجُّ َو لَه  الثََّواب  َو َعلْیِه اْلِعقَاب  

ةُ فِیَما بَیأَن الأِعبَاِد َو بَیأنَ  کند که حجت خدا بر مردم وحی است.وجود مبارک امام صادق و سایر ائمه نقل می ِ الأعَقأل »الأُحجَّ این  [15]«َّللاَّ

آید که با خدا گفتگو کند؟ که چرا این کار را کردی؟ و چرا فالن کار را عقل چه چراغی است! مگر به این آسانی عقل گیر کسی می

رسید که این قدر  رسد اگر نمیخواهد تا آدم به مرحله عقل برسد و اگر بخواهد تحصیل بکند به آن مین یک جان َکندن مینکردی؟ ای

ةُ فِیَما بَیأَن الأِعبَاِد َو بَیأَن  کردند. این روایت نورانی را هم امام فرمود: »الحجة هللا علی الناس الوحی« کتاب و سن ت.اصرار نمی  »الأُحجَّ

 ِ لاین برهان عقلی می  الأعَقأل«َّللاَّ ل را بخوانید نه یک آیه را ده کفایه خواهد. اآلن شما جلد او  ل تا آخر، آخر تا او  ها بار ورق بزنید او 

کند. جلد دوم حاال چون بعضی از قواعد فقهی و اخالقی با بعضی از احکام فقهی کنید نه یک روایت. عقل دارد این را اداره میپیدا می

ل کفایه را عقل دارد اداره می را کند. منطق را عقل کند. اصول را عقل دارد اداره می ه پیدا کرده روایت در آن هست. اما تمام جلد او 

کند. اگر اصول نباشد که ما فقهی نداریم. این بنای عقال بنای عقال را شارع مقدس  کند. حوزه را عقل دارد اداره میدارد اداره می

ها را امضا کرده است. بنای عقال نظیر عقد فضولی نیست که محتاج به اجازه باشد ما بگردیم بگردیم قالست همینخودش هم جزء ع

بگردیم یک آیه پیدا کنیم که حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید را قرآن یا روایت امضا کرده باشد. این عقد فضولی نیست، شارع 

ای هیچ روایتی در فهم قواعد اصولی، ما از نقل کند. هیچ آیهاصالً با عقل دارد زندگی می هم خودش جزء عقالست با عقل کار دارد و

ل خود را با این بفهمد، مسیحی  تورات تواندخورد، یک یهودی هم میبه درد ما می کفایه نداریم. این قواعی است عقلی. نه تنها جلد او 

مین طور است، ادبیات همین طور است. ادبیات که اختصاصی به اسالم ندارد؛ اگر هم باید با این بفهمد، این قواعد عقلی است منطق ه

را بفهمد، مانیفیست کف ار را بفهمد. این قواعد عقلی  انجیل را بفهمد فاعل مرفوع است مفعول منصوب است. تورات یک کسی بخواهد

ل ها بخواهند قواعد و متن مطاعشان را بفهمند با چهاست. اگر این کمونیست فهمند. عام چیست،  می  کفایه چیزی بفهمند؟ با همین جلد او 

خاص چیست، مطلق چیست، مقید چیست، ظاهر چیست، اظهر چیست، نص چیست، مفهوم چیست، منطوق چیست، همین است. این 

 ملک/ تسنیم//6قسمت  /د.کنفهمد. این عقل است که دارد حوزه را اداره میساختار عقل است که دارد متن م طاع را »أی  متن کان« می

 زبان وحی

آناً َعَربِیًّا ﴿إِنَّا َجعَلأناهُ  در سوره مبارکه »قدر« یک مقدار گذشت. آیات دیگری هم در س ور دیگر هست که فرمود: لَعَلَُّکمأ تَعأِقلُوَن ٭ َو  قُرأ

طوری نیست که باران را نازل کند، آن روشن شد که ذات أقدس الهی که وحی را نازل می  [13]؛أُمهِ الأِکتاِب لََدیأنا لَعَِلیٌّ َحکیٌم﴾ إِنَّهُ فی

ران به زمین انداخت، ولی وحی را به زمین آویخت. باالی وحی »علی حکیم« است؛ نه عبری است، نه عربی، نه تازی کند، بامی

اش »عربی مبین« است. این حبل را ذات أقدس الهی آویخت، نه انداخت. اآلن هم دارد با ما حرف است، نه فارسی. این پایین و دامنه

، چرا مستحب است ما بگوییم »لب یک«؟ برای اینکه اآلن سخن حقیقی است، یک  یَُّها الَّذیَن آَمنُوا﴾﴿یا أَ  گوید:زند. اآلن هم وقتی میمی

گونه است، گونه بود که »قد مضی«، باران را انداخت، باید بگوییم انداخت؛ اما حبلکالم حقیقی است، یک تکلم حقیقی است. اگر باران

»ِکتَاَب  ]15[.یأِن«»إِنهِی تَاِرٌک فِیُکُم الثَّقَلَ  در حدیث نورانی ثقلین این است: ]14[؛ُسبَحانَهُ َو تَعَالی«»أََحُد َطَرفَیِه بِیَِد هللاِ   آویخت که

»ِ زند. ؛ لذا اآلن هم دارد با ما حرف می نَهُ َو تَعَالی َو الَطَرُف اآلَخُر بَأَیِدیُکم«»أََحُد َطَرفَیِه بِیَِد هللاِ ُسبَحا  است که این حبل اکبر است، َّللاَّ
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ها صیرورت خوبی ها صیرورت بدی دارند، برخی اآلن هم قرآن »حی ال یموت« است. اینها گذشت؛ ولی در این قسمت فرمود برخی

ا إِن کَ  دارند که در پایان سوره مبارکه »واقعه« فرمود: ٌح﴾﴿فَأَمَّ بِیَن ٭ فََروأ طور نیست که حاال برای ما ثابت شده این [16]؛اَن ِمَن الأُمقَرَّ

شود، بعد بگوییم اینجا »الم« تقدیر است »فله روح و ریحان« ما که از اسرار عالم  شود، روح و ریحان نمیی روح نمیباشد که کس

ا الأقَاِسُطوَن َفَکانُوا ِلَجَهنََّم   خبر هستیم. اگر مشابه این را در طرف بد داریم، در طرف خوب هم خواهیم داشت. اگربی ﴿َو أَمَّ

ن﴾ است [19]داریم که »ما ت وقَد  بِه الن ار« [18]﴿َوقُوُد النَّار﴾ داریم، اگر [17]َحَطباً﴾ َعوأ را مشخص کرده قرآن، روح و   ﴿َکَدأأِب آَل فِرأ

ٌح َو َریأحاٌن﴾ رسد تا بگوییم:ریحان هم داریم. دیگر برای ما مسل م نشد که انسان به اینجا نمی بیَن ٭ فََروأ روٌح ؛ یعنی »فله ﴿کاَن ِمَن الأُمقَرَّ

 و ریحاٌن« این مقامات هست. 

 

 قرآن حبل متین

لأنا﴾ ما قرآنی که عامل ثبات یک ملت است نازل کردیم ُن نَزَّ ُن﴾ با تأکید ﴿إِنَّا نَحأ یعنی ما نازل کردیم قبالً هم مالحظه فرمودید که  ﴿إِنَّا نَحأ

تنزیل قرآن از سنخ تجل ی است و نه تجافی یعنی از سنخ نازل کردن باران نیست از سنخ انداختن قطرات باران نیست از سنخ آویختن 

به نحو تجافی که در باال هست در پایین کنند. باران را کنند به پایین باران را هم نازل میحبل از باالست حبل متین را از باال نازل می

فرستند که در باال هست در باال هست، در پایین کنند به پایین مینیست در پایین هست در باال نیست حبل متین را به نحو تجلی القا می

﴿إِنَّا َجعَلأناهُ   شت کههایی از سوره مبارکه »زخرف« گذکند در بخشهست در باال هست در وسط هست در باال هست این جا خالی نمی

آناً َعَربِیًّا لَعَلَُّکمأ تَعأِقلُون﴾ باالیش عربی و عبری نیست  ]2[أُمهِ الأِکتاِب لََدیأنا لَعَِلیٌّ َحکیٌم﴾ ﴿َو إِنَّهُ فی همین عربی مبین در نزد خداو   ]1[قُرأ

اش عربی مبین است و وجود مبارک حضرت هم در دامنه باالیش علی حکیم است آنجا جای زمان و زبان و امثال ذلک نیست دامنه

آَن ِمنأ لَُدنأ َحکیٍم َعلیٍم﴾ کند هم در اوج »علی حکیم« را کهعربی مبین را تلق ی می آن باال علم لدن ی است علم لدن ی   [3]﴿إِنََّک لَتُلَقَّی الأقُرأ

مین علوم فقه و اصول و همین تفسیر و کالم همین مطالب را وقتی از لدن و نزد علمی در قبال فقه و اصول و فلسفه و کالم نیست ه

شود علم لدن ی البته اضافات و افاضات علم غیب را هم به همراه دارد آنجا مصون از سهو است مصون از  خدای سبحان فرا بگیرند می

آَن ِمنأ لَُدنأ َحکیٍم َعلیٍم﴾﴿إِنََّک لَتُلَقَّی الأقُ  نسیان است و مانند آن اما لفظی در کار نیست اش عربی پس در سوره »زخرف« فرمود دامنه رأ

کنی هم علی حکیم را، آنجا علم،  های دیگر فرمود تو هم عربی مبین را تلقی میاست در بخش ﴿لَعَِلیٌّ َحکیٌم﴾ است ﴿لََدیأنا﴾ است باالیش

تَِصُموا  علم لدن ی است غرض آن است که اگر فرمودند ِ َجمیعاً﴾﴿َو اعأ یر  برای اینکه قرآن را از باال آویختند نه انداختند؛ نظ [4]بَِحبأِل َّللاَّ

﴿َو  است طرف دیگر به دست شماست [5]»أََحُد َطَرَفیِه بِیَِد هللاِ ُسبَحانَهُ َو تَعَالی« باران نیست که انزال او به نحو انداختن باشد باالیش

ِ َجمیعاً﴾ تَِصُموا بَِحبأِل َّللاَّ گشاست که به یک جای بلندی بسته باشد وگرنه طنابی که در گوشه مغازه افتاده اعتصام به آن حبلی مشکل اعأ

کل معتِصم را. وقتی اعتصام سودآور است که این حبل به کند چه رسد به مشاعتصام به آن اثری ندارد او مشکل خودش را حل نمی

بسته است شما به این  ﴿الَ انأِفصاَم لَها﴾ جای بلند بسته باشد فرمود این قرآن که حبل متین است به جای بلند که عروه وثقایی است که

لب این قرآن باش و بیگانه چه عاصم چه کفور فرماید ما نازل کردیم تو با این قرآن باش با مطاحبل، اعتصام بکنید چنین حبلی را می

ِم َربهَِک﴾ چه معصیت صغیره چه معصیت کبیره آنها را به حساب نیاور بِرأ ِلُحکأ آَن تَنأزیالً ٭ فَاصأ لأنا َعلَیأَک الأقُرأ ُن نَزَّ در برابر  ﴿إِنَّا نَحأ

بندد چه معصیت صغیره چه معصیت ی را میرود یا راه کسدستور ذات اقدس الهی صابر محض باش و هیچ کسی که بیراهه می

 ﴿َو ال تُِطعأ ِمنأُهمأ آثِماً أَوأ َکفُوراً﴾. کبیره پیروی نکن
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 اهل بیت ِعدل قرآن 

قرآن باشند هر وصفی که ذات اقدس الهی برای قرآن کریم بفرماید برای اینها هم صادق است اینها که بیگانه  وقتی اهل بیت ِعدل

ِم َربهَِک َو ال تُِطعأ ِمنأُهمأ آثِماً أَوأ َکفُوراً ٭ َو  های اینها باشد ِعدل قرآن است بیگانه که نیستنیستند جدا که نیستند؛ اما حرف بِرأ ِلُحکأ ﴿فَاصأ

َرةً َو أَصیالً﴾ اذأُکرِ  َم َربهَِک بُکأ َم َربهَِک  های لفظی استها یک سلسله عبادتاسم خدا را به یاد بیاور! مستحضرید که این اسم  اسأ ﴿َسبهِحِ اسأ

لَی﴾ گویند فالن امام اسم خدا را تسبیح بکن اما آنچه اساس کار است این است که این اسماء، اسماء االسماء هستند اینکه می [6]اْلعأ

قیس را از راه دور آورد و مانند آن یا فالن امام با مظهر اسم اعظم است یا با فالن اسم ذات اقدس الهی فالن کار را انجام داد تخت بوال

ای را زنده کرد اسم اعظم لفظ نیست که با این لفظ بشود مرده را زنده کرد مفهوم این لفظ نیست که با مفهوم ذهنی بشود اسم اعظم مرده 

الفاظ، اسماء آن مفاهیم است آن مفاهیم  دهد اینای را زنده کرد حقیقت خارجی است که این اسماء  االسماء آن را نشان مییک مرده

شود با او تخت از جایی به جایی آورده اسماء آن حقایق است آن حقیقت نزد اهل بیت)علیهم السالم( و مانند آن است با او مرده زنده می

﴿َو  تواند مقاوم باشد یشود با آن نام ذات مقدس حضرت استوار خواهد بود در برابر همه خطرات مشود با او معجزات انجام میمی

َم َربهَِک﴾ گویند صبح و شام یعنی دو طرف روز، اول روز به نام خدا تا روز منتها در شامگاه و بامداد یک وقت است که می اذأُکِر اسأ

ام خدا و ای از نتأمین بشود اول شب به نام خدا تا شب تأمین بشود یک وقت است که صبح و شام کنایه از دوام است یعنی هیچ لحظه

َرةً َو أَصیالً﴾ یاد خدا غفلت نکنید َم َربهَِک بُکأ ﴿َو ِمَن  نام خدا بر لب و یاد خدا در دل چه صبح چه شام چه بینهما بعد فرمود ﴿َو اذأُکِر اسأ

َرةً َو أَصیالً﴾ شود کهمعلوم می ﴿َو ِمَن اللَّیأِل﴾ از این اللَّیأِل﴾ َم َربهَِک بُکأ ح و شام یعنی تمام مدت اما آنجا که با »ِمن« یعنی صب ﴿َو اذأُکِر اسأ

و مانند   ِمنأ ثُلُثَِی اللَّیأِل﴾ ﴿تَقُوُم أَدأنی های دیگر فرمود کهتبعیض ذکر شده است برای اینکه لیل یک مقداری باید استراحت کرد در بخش

﴾ کند فرمودآن لذا با »ِمن« تبعیض ذکر می ُجدأ هُ لَیأالً َطویالً﴾ برای خدا ﴿َو ِمَن اللَّیأِل َفاسأ در آن آیات قبل فرمود که بخش حاال یا   ﴿َو َسبهِحأ

ئاً َو أَقأَوُم قیالً﴾ دو سوم یا بیشتر یا کمتر بیدار باش به یاد حق باشد چون تر هم مانع داخلی  هم حواستان جمع ﴿إِنَّ ناِشئَةَ اللَّیأِل ِهَی أََشدُّ َوطأ

ای مزاحم شما نیست نشئه شب نشئه اقَوم است لذا فرمود اکثر آن شب را  است و بیگانهندارید هم مانع خارجی ندارید فضا آماده 

 و مانند آن است که بحثش گذشت.  ِمنأ ثُلُثَِی اللَّیأِل﴾ ﴿أَدأنی باالخره به نام ذات اقدس الهی به سر ببر این لیل طویل مصادف با همان
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 تعلیم و تزکیه 

کند. ذات اقدس الهی فرمود ای از تعلیم کتاب و حکمت را بیان میبخش پایانی سوره مبارکه »مجادله« که در مدینه نازل شد گوشه 

هستند، دو; و مزک ی  هستند، یک; معل م حکمت قرآن کریم و همچنین وجود مبارک پیغمبر)صل ی هللا علیه و آله و سل م( اینها معل م کتاب

﴾ سه;هستند،  نفوس یِهمأ َمةَ َو یَُزکهِ های متعد دی دارد گاهی حقیقت ب و حکمت و تزکیه نفوس راهتعلیم کتا [1]﴿یُعَلهُِمُهُم الأِکتاَب َو الأِحکأ

کنند که چه چیزی حق است چه چیزی باطل؟ چه  کنند که کمال انسان در چیست؟ گاهی اوصاف انسانی را بیان میانسان را تشریح می

؟ چه چیزی حسن است چه چیزی قبیح. بخ ها را ش سوم انسانچیزی صدق است چه چیزی کذب؟ چه چیزی خیر است چه چیزی شر 

دارند به عنوان نهی کنند به عنوان امر به معروف و از کذب و باطل و شر  و قبیح باز میبه آن حق و صدق و خیر و َحسن دعوت می

کنند. در بخش پنجم قصص انبیا و دیگران را هستند، اینها را معرفی می از منکر. در بخش چهارم کسانی که به این اوصاف مت صف 

کند کسانی که از آن حق و خیر و صدق و َحسن برخوردار بودند به کجا رسیدند و کسانی که به اوصاف خالف این مت صف میذکر 

 های تعلیم کتاب و حکمت است. بودند به کدام درکه مبتال شدند. این پنج راه و مانند آن از راه
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ِمنُوَن ٭﴿َق  در سوره مبارکه »مؤمنون« بخشی از افعال آنها را ذکر کرد که  دی های عباکذا و کذا و کذا که بخش [2]الَِّذیَن﴾ دأ أَفألََح الأُمؤأ

گونه از اوصاف  کند. در مدینه که سخن از جنگ و مبارزه با دشمن و نفاق خطرناک هست اینو اخالقی را به صورت مهم مطرح می

کند، نه تنها دوست آنها نیست نفرمود مؤمنین دوست منافقین نیستند یا  کند که فرمود مؤمن مرزش را از منافق جدا می را ذکر می

مواد ه ندارند این »مواد ه« مستحضرید که طرفینی است. یک وقت انسان دوسِت دیگری است مسئول است,  دوست کفار نیستند، فرمود

شود »مواد ه«. فرمود مؤمن  شود، این میمند میکند که دیگری آن کار را دوست دارد و در اثر آن کار به او عالقه یک وقت کاری می

ِ   نه مجاز است حرفی بزند, کاری بکند که کافر خوشش بیایدنه حق دارد منافق و کافر را دوست داشته باشد,  ِمنُوَن بِاّللَّ ماً یُؤأ ﴿الَ تَِجُد قَوأ

ِم اآلِخِر یَُوادُّوَن﴾ واد ه« که باب »مفاعله« است نفی می َوالأیَوأ کند. این یک وقت است که خود شخص ـ معاذ هللا ـ منافق است که از »م 

هایش, مواظب آید؛ اما مواظب حرفقابل دارد. یک وقت نه, واقعاً مؤمن است از منافق هم بدش میاین دیگر مؤمن نیست، این وداد مت

واد ه دارد نه آید, منافقین خوششان میکند که کف ار خوششان میکارش نیست, قولش نیست, فعلش نیست, کاری می آید، این شخص م 

ار و منافقان است بشود مود ت, نه مواد ه دارد کاری بکند که آنها خوششان کند نه دوست کف  ِوداد, فرمود مؤمن هرگز این کار را نمی

َ َو َرُسولَهُ﴾ بیاید که آنها دوسِت کار او بشوند در اثرحرف و قول او ِم اآلِخِر یَُوادُّوَن َمنأ َحادَّ َّللاَّ ِ َو الأیَوأ ِمنُوَن بِاّللَّ ماً یُؤأ نفاق,  ﴿الَ تَِجُد قَوأ

کم و بیش در مکه بود؛ اما نه زیاد بود نه خطرناک؛ اما در مدینه نفاق واقعاً خطرناک بود، چون هر از چند گاهی جنگی را بر مؤمنین  

کردند، آن وقت نفاق کارساز بود نسبت به نفع مشرکان و علیه مؤمنان، این بود که در سَور مدنی غالباً از نفاق سخن به میان تحمیل می
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ای است یا در ها یا علمی است یا اخالقی و تزکیهقرآن کریم گذشته از اینکه معجزه است نظم خاصی را هم به همراه دارد. کتاب

َمةَ  ﴿وَ  های دیگر است. قرآن کریم هم برای تعلیم است هم برای تزکیه که فرمود:رشته یِهم﴾ یُعَلهُِمُهُم الأِکتَاَب َو الأِحکأ این یک   [1]؛َو یَُزکهِ

 اصل. 

خوانید علوم دیگری خوانید اصول را که می ا این فقه را که میهای علمی فقط با برهان همراه است، شماصل دیگر این است که کتاب

شناسی دارند، ریاضی دارند، تجربی دارند، در مطالب علمی شناسی دارند، آسمان خوانید یا آن عزیزانی که در دانشگاه زمینرا که می

ن است قسم در جای علمی نیست. تنها حرفی  جا برای قسم نیست که کسی قسم یاد بکند که ضرب فالن در فالن »و هللا« نتیجه آن فال

های علمی و مطالب علمی مسموع و مقبول است برهان است. در فقه کسی قسم یاد بکند که مضمون فالن آیه این است یا  که در کتاب

ین چنین نیست، زند؛ اما قرآن کریم امضمون فالن سوره این است، این رسم نیست، پذیرفته هم نیست. حرف اساسی علم را برهان می 

کند، این سابقه ندارد که یک کتاب علمی حاال کند آن را با قسم تأیید میدر عین حال که در متن مطالب عمیق علمی برهان اقامه می

طور شناسی یا طب ی قسم یاد بکنید، قسم درباره مسایل علمی نیست. در بخش تزکیه هم همینشما یا فلسفی یا کالمی یا ریاضی یا زمین

شناسی، تهذیب نفس و مانند آن این باید دلیل اقامه کند که فالن صفت با روح سازگار نیست یا با جامعه  ست کسی بخواهد روانا

 سازگار نیست. 

وجود مبارک پیغمبر)علیه و علی آله آالف التحیة و الثناء( یک حدیث نورانی که بعضی از بزرگان که اربعین نوشتند، این جزء آن   

ها چهل حدیث در فقه، بعضی چهل ها بر اساس آن تخصصی که افراد دارند بعضینویسیست. مستحضرید این اربعینچهل حدیث ا

حدیث در تفسیر، بعضی چهل حدیث در اخالق؛ این بزرگوارها چهل حدیث در معارف توحیدی و عرفانی نوشتند. یکی از آن احادیث 

زد، رخ حرف نمیزند، نیمزند با تمام رخ حرف میآله و سل م( با هر کسی حرف می این است که وجود مبارک پیغمبر)صل ی هللا علیه و
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منتظر باشد که مثالً دوربین کدام طرف است که به آن طرف را نگاه کند؛ این یک ادب اخالقی است که حضرت با هیچ کس حرف 

زد، مگر با تمام رخ، یک گوشه چشمش جای دیگر باشد، یک گوشه صورتش جای دیگر باشد، این حرمت مخاطب محفوظ  نمی

این ادب پیغمبر بود هر کس بود یک گوشه چشم آن طرف را نگاه بکند یک گوشه  [2]نیست، »کان إذا تکلم باحد باشره بتمام وجهه«،

طور نبود. این یک عظمت اخالقی است، احترام گذاشتن به م این طرف را نگاه کند مواظب باشد دوربین کدام طرف است، اینچش

زنید، یک گوشه چشمتان جای دیگر باشد این سازگار نیست،  زند شما هم دارید با او حرف میمخاطب است، او دارد با شما حرف می

 این یک ادب اخالقی است.

های  طور است؛ یعنی مسئله علم را با ادب آمیخته کرده است، علم را با قسم آمیخته کرد، این سابقه ندارد که کسی کتابقرآن این 

خواهد بیان بکند بگوید »و هللا« این است! جا مثالً وقتی مطلب علمی میرا ببینید، یک جواهر علمی، مطلب علمی را شما این چهل جلد

ها نیست، علمش جایش برهان است، قسم جایش ها نیست، در علوم دیگر این حرف ت، در اصول این حرف ها نیس این در فقه این حرف 

 کند؛ این برای بستن و ایجاد ربط وثیق بین علم و عمل است.ترین مطالب علمی قسم یاد مینیست؛ اما ذات أقدس الهی در سنگین

 نماز 

پس ما چه کار کنیم که نجات پیدا کنیم؟ فرمود ما برای شما راه نجات گذاشتیم. این نماز؛ یک بیان نورانی از پیغمبر)صلی هللا علیه و 

نقل کرد، فرمود اگر کسی چشمه خصوصی داشته  البالغهنهج آله و سلم( رسیده است که آن بیان را وجود مبارک حضرت امیر در

روز پنج اگر خواست آب گرم باشد، اگر خواست آب سرد باشد، در اختیارش است، دم در منزلش است، شبانه باشد، آب گرم هم باشد،

روز پنج کند، این دیگر بدنش کثیف نیست، فرمود صالت مثل چشمه خصوصی دم در شماست، انسان شبانهبار در این چشمه شنا می

﴿إِیهِاَک نَعأبُُد َو إِیَّاَک  خواهم:خواهم از غیر تو کمک نمیاز تو کمک می پرستمگوید تو را میکند، میبار با خدایش مناجات می

تَِعیُن﴾ ل بیان نورانی پیغمبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( است، بعد آن را حضرت هم در [17]،نَسأ از پیغمبر نقل  البالغهنهج این او 

ختصاصی هم هست، روز آدم شستشو بکند، دیگر حتماً تمیز است. فرمود این مثل چشمه اکند پنج بار شبانهکند، این نجات پیدا میمی

ِة« رود، اگر پنج نفر هستید، پنج تا چشمه در خانه شما هست؛ مثلهیچ کسی غیر از شما کسی داخل آن نمی »فَُهَو  است که »بِالأَحمَّ

اٍت« َس َمرَّ ِم َو اللَّیألَِة َخمأ کنیم، حرف کنیم، مناجات میدهد. با او گفتگو میآن وقت این نماز آدم را نجات می [18]،یَغأتَِسُل ِمنأَها فِی الأیَوأ

خواهیم در نماز از بخواه و به من ندهد، این ممکن نیست، شدنی نیست. هر چه هم می خواهیم. ممکن نیست او به ما بگویدزنیم، میمی

م به استثنای ذکر حمد و سوره اذکار دیگر ـ الی ماشاءهللا ـ هر چه درد دل کنید، در قنوتمان، در رکوعمان، در سجودمان خواهیاو می

بگوییم. حاال حمد و سوره مشخص است، حمد و سوره هم که ـ الی ماشاءهللا ـ آیات قرآن فراوان است؛ اما گفتند در ذکر   توانیممی

فرماید تنها چیزی که جلوی این توانید؛ لذا این خطر را میخواهد با او گفتگو کنید میرکوع، در ذکر سجود، در قنوت هر چه دلتان می 

گیرد، جلوی سوخت و سوز گیرد، جلوی منوع بودن را میگیرد، جلوی جزوع بودن را می بودن را می  گیرد، جلو هلوعخطر را می

گیرد، نماز است. نماز هم مشخص کرد و به زبان وجود مبارک پیغمبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( چشمه اختصاصی است، اگر را می

  او چشمه در  برادر آن با برادر این دیگر. است انسان اختیار در یاختصاص چشمه تا پنج کنند،پنج نفر در یک خانه زندگی می 

رمود نماز راه خوبی است و خطرهای  ف الهی أقدس ذات لذا! بهتر؟ این  از است، اختصاصی چشمه یک کسی هر برای. رودنمی

آید؟ لذا در  میدیگری هم هست و آن این است که اگر کسی ـ خدای ناکرده ـ عمداً این چشمه را آلوده بکند یا ِگل بگیرد، این چه در

﴿َو الَّذیَن   ، یک؛تِِهمأ دائُِموَن﴾﴿َصال ، در اینجا دو بار: یکی دوام، یکی حفظ را ذکر کرده است:﴿فََویأٌل ِللأُمَصلهِیَن﴾ های دیگر فرمود:بخش
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خبرند! گاهی های دیگر و در سور دیگر فرمود وای به نمازگزارانی که از نمازشان بی، دو؛ اما در بخشهُمأ َعلی َصالتِِهمأ یُحافُِظوَن﴾

ل، چهار رکعت نماز ظهر بجا میخوانند، گاهی نمیمی  معارج/ تسنیم/7قسمت/لی هللا«.آورم »قربة اخوانند، یا در نماز همان بار او 

 حکمت 

است که قرآن کریم از آن جهت که هم جامع است هم مرجع، در بر دارد؛ منتها تفصیل آن در سن ت پیغمبر و اهل  حکمت همان معارفی

آید هایی از خطوط کل ی حکمت را قرآن کریم بیان کرد و آنچه از این زوایا به دست میبیت)علیهم الصالة و علیهم السالم( است. گوشه

بینی است که در عالَم چه چیزی هست و چه چیزی م است: یک حکمت مربوط به جهاناین است که حکمت از منظر قرآن دو قس

بینی دست یافت، هم به داری است که در عالم چه باید کرد و چه نباید کرد؟ اگر کسی هم به جهاننیست؛ یک حکمت مربوط به جهان

اید که بشود زینت عالم. آن نصیب اوحدی از اهل ایمان شود که چگونه عالم را بیارآرایی هم موفق میگاه به جهانداری، آن جهان

 خواهد شد. 

گویند حکمت  گویند حکمت نظری، دیگری را میداری، یکی را می دانی است و دیگری جهاناما این دو عنصر محوری که یکی جهان

شود حکمت نظری. در جهان چه یعملی، اینها را قرآن کریم به خوبی بیان کرد که در جهان چه هست و چه نیست، بشناسیم این م

شود حکمت عملی. خود قرآن را ذات اقدس الهی به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد که بحث آن در سوره مبارکه بکنیم چه نکنیم، می

قرآن از علو  معنوی برخوردار است، یک؛ خودش حکیم  [1]؛أُمهِ الأِکتاِب لََدیأنا لَعَِلیٌّ َحکیٌم﴾ ﴿َو إِنَّهُ فی »زخرف« آیه چهارم گذشت:

بر)صل ی هللا علیه و آله و سل م( هم فرمود تو این قرآن  آموز است و درباره وجود مبارک پیغم است، چون حکمت را در بردارد، حکمت

آَن ِمنأ لَُدنأ َحکیٍم َعلیٍم﴾ گیری؛ در آیه شش سوره مبارکه »نمل« فرمود:را از »لدن حکیم علیم« یاد می علم تو  [2]؛﴿َو إِنََّک لَتُلَقَّی الأقُرأ

کنیم، نه علم حصولی و مفهومی که مفهومی را بفهمی، دو؛ لذا  علم لدن ی است، یک؛ لذا ما از علم لدن ی به عنوان تلق ی و شهود یاد می

آَن﴾ س« و مانند آن. فرمود:نفرمود »تعلَم« یا »تدر   . علم او هم علم لدن ی است. قبالً هم بحث آن گذشت علم لدن ی علمی در ﴿لَتُلَقَّی الأقُرأ

برابر علوم دیگر نیست؛ مثالً فقه و اصول و حکمت و کالم و اینها علومی هستند در قبال یکدیگر، ما علمی داشته باشیم به عنوان علم  

را اگر کسی از استاد یاد بگیرد یا از کتاب یاد بگیرد، لدن و نزد خدا نیست؛ اما اگر همه این معارف را از لدن ی نیست. این معارف 

گیرد، این همان علم شود علم لدن ی. یک وقت است که کسی قرآن را با درس و بحث یاد میلدن و نزد خدا بالواسطه یاد بگیرد، می

﴿إِنََّک لَتُلَقَّی  شود علم لدن ی. فرمود:گیرد، میزد ذات اقدس الهی بالواسطه فرا میحصولی است. یک وقت است این معارف را از ن

آَن ِمنأ لَُدنأ َحکیٍم َعلیٍم﴾ ، وجود مبارک پیغمبر)صل ی هللا علیه و آله و سل م( این قرآنی که کتاب ﴿لََدیأنا لَعَِلیٌّ َحکیٌم﴾ ، پس خود قرآنالأقُرأ

گیرد، این دو؛ پس مجموعه آنچه در جهان باید، و در جهان بود هست، وجود کیم و علیم است فرا میحکیم است، از لدن خدایی که ح 

داند؛ هم بود و نبود در عالم چه هست و چه نیست، هم در باید و نباید چه باید کرد و چه نباید کرد. این دو بخش را مبارک پیغمبر می

 /جمعه/تسنیم 5قسمت /قرآن کریم دارد. 

به بعد است تا آیه چهل. این بیست آیه بخش  21در موارد گوناگون هست. یک بخش آن در سوره مبارکه »اسراء« از آیه  تفصیل این 

لین  یعنی کند؛قابل توجهی از بود و نبود و باید و نباید، اینها را ذکر می هم حکمت نظری هم حکمت عملی. چه هست و چه باید! او 

ل و آخر این  مطلبی که در مسئله بود و نبود مطرح است خدا هست خدا واحد است شرکی در عالم نیست شریکی در عالم نیست این او 

ِ﴾﴿ به بعد سوره مبارکه »اسراء« این است: 22ای است. مالحظه بفرمایید: از آیه مجموعه بیست آیه عَلأ َمَع َّللاَّ ، چون قبلش مسئله اَل تَجأ

ذُوالً ٭ َو قََضی َربَُّک أاَلَّ تَعأبُُدوا إِاله إِیَّاهُ  توحید را ذکر فرمود، فرمود: خأ ِ إِلهاً آَخَر فَتَقأعَُد َمذأُموماً مَّ عَلأ َمَع َّللاَّ َو بِالأَواِلَدیأِن   ﴿اَل تَجأ
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َساناً﴾ م خوانیم؛ یعنی خدا هست، شریک نیست، این بود و نبود. خدا را باید عبادت کرد به پدر و مادر باید احتراکه حاال بعد می [3]إِحأ

هایش را هم گذاشت، از عصیان باید پرهیز کرد نباید اصرار کرد، این باید و نباید. در بخش پایانی این مجموعه که البته وسط

َمِة﴾ خوانیم، فرمود:می َحی إِلَیأَک َربَُّک ِمَن الأِحکأ ا أَوأ ل را گفتیم: [4]،﴿ذِلَک ِممَّ ل و آخر توحید است. او  ِ﴾ ولی او  عَلأ َمَع َّللاَّ ، اینجا  ﴿اَل تَجأ

ِ إِلهاً آَخَر﴾ گوییم:هم می عَلأ َمَع َّللاَّ حاال خودت قرار نده. در عالم که شریک نیست، این انسان است که برای خدا شریک  [5]؛﴿الَ تَجأ

کار را بکنی. در عالم شریک نیست، چون »الهاً واحدا ال شریک له«، این بود و نبود است؛ اما تو شرک دهد. مبادا این قرار می 

ِ إِلهاً آَخَر﴾ نورز، عَلأ َمَع َّللاَّ َهاَن لَهُ بِِه﴾ .﴿الَ تَجأ ِ إِلهاً آَخَر الَ بُرأ ُع َمَع َّللاَّ ، که در بخش پایانی سوره مبارکه »مؤمنون« یک وقت ﴿َو َمن یَدأ

َهاَن لَهُ بِِه فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعنَد َربهِِه﴾ سوره مبارکه »مؤمنون« این است: 117شد. ببینید آیه  بحث ِ إِلهاً آَخَر الَ بُرأ ُع َمَع َّللاَّ ، یعنی  ﴿َو َمن یَدأ

َهاَن لَهُ بِِه﴾ این جمله پذیر ریکی قرار بدهید که برهان. مبادا برای خدا ش﴿إِلهاً آَخَر﴾ در محل نصب است تا صفت باشد برای ﴿الَ بُرأ

نیست؛ مثل اینکه بگویند دو دو تا چهارتا. این زوجیت الزمه اربعه هست. نفی شرک الزمه اله است، اصالً خدا آن است که  

  گردید؟ اصالً خدا آن است که شریکگذارد. شما دنبال دلیل میبردار نیست، چرا؟ چون یک حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیشریک

َهاَن لَهُ بِِه فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعنَد َربهِِه﴾ نداشته باشد. ِ إِلهاً آَخَر الَ بُرأ ُع َمَع َّللاَّ ؛ اگر کسی در برابر خدا شریکی قرار بدهد که  ﴿َو َمن یَدأ

رد است، اربعه فرد است که دلیل پذیر نیست؛ مثل اینکه اگر کسی بگوید دو دو تا ف. شریک برهان﴿ِحَسابُهُ ِعنَد َربهِِه﴾ پذیر نیست،برهان

َهاَن لَهُ  ندارد، فکذا و کذا! این دلیل ندارد الزمه فرد بودن اربعه است. این یک چیز جدیدی نیست. این ِ إِلهاً آَخَر الَ بُرأ ُع َمَع َّللاَّ ﴿َو َمن یَدأ

شما بگویید اربعه فرد نیست. این یک ادعای دیگری نیست،  بردار نیست؛ مثل اینکه ، اصالً خدا شریکبِِه فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعنَد َربهِِه﴾

گوید اگر کسی بگوید چهار تا فرد است که دلیل ندارد، این توضیح واضحات است. اصالً خدا یک حقیقت نامتناهی است وقتی می

توحید شروع شد، بعد از چهل  22و  21گذارد. در همین قسمت سوره مبارکه »اسراء« که از آیه نامتناهی بود دیگر جا برای غیر نمی

فرماید که آیه که این مجموعه حکمت نظری و عملی هر دو را دارد؛ یعنی هم بود و نبود را دارد هم باید و نباید را دارد، در پایان می

َمِة َو الَ  اگر کسی این کار را انجام بدهد، َحی إِلَیأَک َربَُّک ِمَن الأِحکأ ا أَوأ ُحوراً﴾﴿ذِلَک ِممَّ دأ ِ إِلهاً آَخَر فَتُلأقَی فِی َجَهنََّم َملُوماً مَّ عَلأ َمَع َّللاَّ ، تَجأ

خدا که شریک ندارد، نزد خودت کسی را شریک خدا قرار نده؛ اما آن مطالبی که مربوط به باید و نباید است؛ یعنی مسائل حکمت 

بت به خدا موحد باش، او را بپرست، نسبت به پدر و مادر شود که نسبه بعد سوره مبارکه »اسراء« شروع می 23عملی؛ از آیه  

َمِة﴾ حرمت اینها را نگه دار: حأ ِفضأ لَُهَما َجنَاَح الذُّلهِ ِمَن الرَّ بَی َحقَّهُ﴾ [6]،﴿َو اخأ ِریَن   اهل تبذیر نباش: [7]،﴿َو آِت ذَا الأقُرأ ﴿إِنَّ الأُمبَذهِ

عَلأ یََدَک َمغألُولَ  [8]،َکانُوا﴾ َق﴾ ، از اسراف بپرهیز، از تبذیر بپرهیز.ةً إِلَی ُعنُِقَک﴾﴿َو الَ تَجأ زأ و پاسدار حرمت خون  ﴿إِنَّ َربََّک یَبأُسُط الرهِ

الٍَق﴾ مرد مسلمان باش، یَةَ إِمأ الََدُکمأ َخشأ نَی إِنَّهُ َکاَن   عفتی بپرهیزید:، که بحث آن گذشت. از بی﴿َو الَ تَقأتُلُوا أَوأ ﴿َو الَ تَقأَربُوا الزهِ

ِ﴾ ،فَاِحَشةً﴾ ُ إِاله بِالأَحقه َم َّللاَّ َسُن﴾ ،﴿َو الَ تَقأتُلُوا النَّفأَس الَّتِی َحرَّ ، از نظر خرید و فروش اقتصاد ﴿َو الَ تَقأَربُوا َماَل الأیَتِیِم إِاله بِالَّتِی ِهَی أَحأ

فُوا الأَکیأَل﴾ چیزی گران ندهید چیزی کم نفروشید، خواهید بکنید، تا خواهید بگویید، بحث میزنید درس میحرف که می [9]،﴿َو أَوأ

خواهید بکنید تا مطالعه نکردید دقیقاً مطلبی برای نکنید، درس نگویید، سخنرانی می مطلب محق قانه برای شما ثابت نشده است، بحث

﴿َو الَ تَقأُف َما لَیأَس لََک بِِه ِعلأٌم   شما روشن نشد حرف نزنید دهن باز نکنید، هر چیزی را نگویید. هر چیزی را هم بدون تحقیق نپذیرید،

َع َو الأبََصَر َو الفُؤاد کُ  ُؤوالً﴾إِنَّ الأسَّمأ لئَِک َکاَن َعنأهُ َمسأ ترین آیات قرآن کریم است؛ بعد از اینکه دستور  از آن سنگین 36که این آیه  لُّ أُوأ

دادند که بدون تحقیق نه حرفی بزن نه حرفی را قبول بکن، فرمود چرا؟ برای اینکه سمع و بصر و فؤاد در قیامت مسئول عنه هستند.  

گوییم: »از آقا  آوریم، میخواهیم بگوییم سؤال بکن این کلمه »از« را روی آن شخص در میمیمستحضرید که ما در فارسی وقتی 

خواهند همین مطلب را طرح کنند، این کلمه »عن« که ترجمه آن »از« است، این را روی مطلب بپرس«! اما در عربی وقتی می

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-05-1397-01-20#_ftn3
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-05-1397-01-20#_ftn4
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-05-1397-01-20#_ftn5
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-05-1397-01-20#_ftn6
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-05-1397-01-20#_ftn7
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-05-1397-01-20#_ftn8
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-05-1397-01-20#_ftn9


وحِ﴾ ئله عن ذلک االمر«.گویند: »فاسگویند: »فاسئل عنه«، میآورند، نه خود شخص. نمیدرمی أَلُونََک َعِن الرُّ أَلُونََک  [10]،﴿یَسأ ﴿یَسأ

و بپرس! گویند: »فاسئل عنه«؛ از اشخص مسئول است آن مطلب مسئول عنه است. در عربی هرگز نمی [11]،َعِن الَمِحیِض﴾

 /جمعه/تسنیم 5قسمت /گویند: »فاسئله عن ذلک االمر«.می

یاد گرفته،  ﴾﴿لَُدنأ َحکیٍم َعلیم این کتاب که »علی حکیم« است و از نزد »علی حکیم« هم آمده و پیغمبر)صل ی هللا علیه و آله و سل م( از

دانی،  را که در عالم چه چیزی هست و چه چیزی نیست، بیان کرده؛ چه باید و چه نباید را هم بیان کرده است؛ یعنی هم جهان هاحکمت

رسد مثل اهل بیت، آنها زینت عالم هستند. گاهی در آرایی هم میداری. حاال اگر کسی این دو مرحله را گذشته، به جهان هم جهان

ها ستند، زینت فرش هستند، زینت آسمان هستند، آنها یک حساب دیگری دارد. در این قسمتتعبیرات دارد که زینت عرش ه

َمةَ﴾ فرمود: یِهمأ َو یُعَلهُِمُهُم الأِکتَاَب َو الأِحکأ  /جمعه/تسنیم 5قسمت /.﴿یَُزکهِ

نیرویی که مسئول اندیشه فهمد؛ یعنی آن فرمود حکمت نظر و حکمت عمل؛ یعنی هم بود و نبود، هم باید و نباید را عقل نظری می

فهمد، هم فقه و اصول و اخالق و حقوق را. عمل، مربوط به عقل عملی است بینی را میاست، او هم فلسفه و کالم و ریاضیات و جهان

تُِسَب بِِه الأجنان« که حضرت فرمود: َمان َو اکأ حأ نه اینکه حکمت عملی را عقل عملی بفهمد، حکمت نظری  [5]،»العقل َما ُعبَِد بِِه الرَّ

به تصمیم و نیت و اراده و عمل است، عقل عملی  فهمد؛ آنچه مربوطرا عقل نظری بفهمد! آنچه مربوط به دانش است، عقل نظری می

ةُ الأبَاِلغَةُ﴾  شود:مسئولیتش را به عهده دارد. فرمود جامعه باید این کار را انجام بدهد. وقتی که این چنین شد، آن وقت می ِ الأُحجَّ . بعد  ﴿ّلِله

 /جمعه/تسنیم7قسمت /ارد.ها ندها زدیم اختصاصی به یهودیفرماید این َمثلی هم که ما درباره یهودیمی

َمةَ﴾ در جریان  شود، تا بینید از آیه دوازده سوره مبارکه »لقمان« شروع میکه شما مالحظه بفرمایید، می ﴿َو لَقَدأ آتَیأنَا لُقأَماَن الأِحکأ

هست و چه نیست، چه  ای که مربوط به جریان لقمان است آن هم حکمت نظری و حکمت عملی است. چه تقریباً آیه بیست. این چند آیه

مداری نیست، اینها  باید و چه نباید. خدا هست، قیامت هست، وحی هست، نبوت هست، شرک نیست، بطالن نیست، ظلم نیست، عدل

ِ﴾ نیست، آنها هست. فرمود آیه دوازده سوره »لقمان«: ُکرأ ّلِلَّ َمةَ أَِن اشأ نسان خدا را  حکمت این است که ا ﴿َو لَقَدأ آتَیأنَا لُقأَماَن الأِحکأ

ِ﴾ بشناسد، بداند که درست است که ما باید ادب اجتماعی را حفظ بکنیم، بله! هر کس به ما احسانی کرد  [12]،﴿ما بُِکمأ ِمنأ نِعأَمٍة َفِمَن َّللاَّ

وجود  صحیفه سجادیه شناسی کنیم؛ اما معنای آن این نیست که او را صاحب ِسَمت بدانیم. حکمت یعنی این! شما نگاه کنیدباید حق

تَاجِ إِلَی مبارک امام سجاد چه بیانی دارد، فرمود: تَاجِ َسفَهٌ ِمنأ َرأأیِِه َو َضلَّةٌ ِمنأ َعقأِله »َطلََب الأُمحأ ت  سفاهت که دیگر حقیق ]13[،«الأُمحأ

شرعیه ندارد که مثالً آیه نازل بشود که »یا ایها الذین امنوا« اگر کسی این کار را کرد سفیه است! فرمود محتاج اگر از محتاج چیزی 

گویید تکیه کردن فقیری به فقیری یا دور است یا تسلسل. وقتی به زبان شوید، میبخواهد این سفاهت است. وقتی وارد بحث عقلی می

تَاجِ َسفَهٌ ِمنأ َرأأیِِه« گویید:شنوید، میمعصوم میحکمت عملی از  تَاجِ إِلَی الأُمحأ کند عقلی است. استدالل هم می ، این بی»َطلََب الأُمحأ

تر  دوی، چه کسی به او داد؟ خدا داد. خدا که به تو از او نزدیکفرماید اینکه شما اآلن به او تکیه کردی و به دنبال او میحضرت، می

َغُب َعنأ ِملَِّة إِبأراهیَم إِالَّ َمنأ َسِفهَ  ود این ضاللت نیست؟ این سفاهت نیست؟ اگر ذات اقدس الهی در قرآن دارد:است. فرم ﴿َو َمنأ یَرأ

لین کاری که لقمان حکیم می [14]؛نَفأَسه﴾ ِ﴾ گوید:این سفاهت را امام سجاد)سالم هللا علیه( باز کرده است. فرمود او  ُکرأ ّلِلَّ ، بعد ﴿أَِن اشأ

ُکُر ِلنَفأِسِه َو َمن َکفََر فَإِ  فرماید:می ُکرأ فَِإنََّما یَشأ َ َغنِیٌّ َحِمیٌد﴾﴿َو َمن یَشأ ﴿َو إِذأ َقاَل لُقأَماُن اِلبأنِِه َو هَُو یَِعُظهُ یَا بُنَیَّ الَ  ، بعد فرمود:نَّ َّللاَّ

﴾ِ ِ﴾ این توحید بهترین نعمت استقالل است، برای اینکه اگر نعمتی نزد دیگری است، [15]،تُشأِرکأ بِاّللَّ خدا   ﴿ما بُِکمأ ِمنأ نِعأَمٍة َفِمَن َّللاَّ

  رویم، نزدیکتر میاه نزدیکتر از اوست. حاال چرا راه دور برویم که شاید برسیم شاید نرسیم، رداد، خدا هم که به ما نزدیک
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ل عقل، عقل، عقل، عقل رویم که حتماً میمی رسیم. بعد مسئله احترام پدر و مادر را ذکر کرد، بعد مسئله حفظ عقیده را ذکر کرد. او 

ِ  داد، بعد تعلیم کتاب و حکمت داد، بعد تزکیه داد، بعد امر کرد. این ِل َو الأ َ یَأأُمُر بِالأعَدأ َساِن﴾﴿إِنَّ َّللاَّ ل که  [16]،حأ ل نازل نشد. او  که او 

ِم  حکمت، دستور آمد. بعدش هم بگیر و ببند. شما این سوره مبارکه »علق«؛ یعنیبگیر و ببند نازل نشد. بعد از تعلیم کتاب و  ﴿اقأَرأأ بِاسأ

ل ما صدر« است به اصطالح می َربهَِک الَِّذی َخلََق﴾ گویند جزء عتائق سور است. »عتیق«؛ ، این چند آیه سوره مبارکه »علق«، این »او 

لین بخش قرآن کریم است. در همین سوره می یعنی کهن، نه کهنه. سور کَهن از همین جاها شروع شود. اینها جزء عتائق سور است، او 

َ یََری﴾ »علق« در پایانش دارد که اصالً در این سوره سخن از جهنم و بگیر و ببند نیست. سخن از حیاست،  [17]،﴿أَ لَمأ یَعألَمأ بِأَنَّ َّللاَّ

کند؛ اما در کند اگر کسی او را ببیند گناه نمیبیند؟! چگونه از دیگری حیا میکه در محضر خداست خدا او را می  کندانسان حیا نمی

لین حرفی که خدا زد  [18]﴿ُخذُوهُ َفغُلُّوه﴾ کند؟ بعدها سخن ازمحضر خدا گناه می ل که سخن از بگیرد و ببند نبود او  آمده و گرنه او 

﴿أَ لَمأ  است،ترسد و حیا دارد انسانی است که در مسیر کمال که نمیترسد که انسان کامل نیست. آنکه میحیاست، این حکمت است. آن

َ یََری﴾ گاه دهد، آنکند و تعلیم کتاب و حکمت می. همین آیه دوازده تا بیست سوره مبارکه »لقمان« که معارف را بازگو مییَعألَمأ بِأَنَّ َّللاَّ

اهی برای اثبات خدا گویند ربینی هم بخشی از اینها معتقدند حاال یا از هر دو طرف چه عقل نظر چه عقل عمل، ـ معاذهللا ـ میدر جهان

سوره  35گویند راهی برای اثبات خدا نیست. این برهانی که در آیه نیست! راهی برای اثبات معاد نیست! یا فقط از راه عقل نظر می

شته باشید؛ یعنی بر بینی داخواهید شانسی جهانشما می ٍء أَمأ هُُم الأخاِلقُوَن﴾﴿أَمأ ُخِلقُوا ِمنأ َغیأِر َشیأ  مبارکه »طور« هست همین است:

شود، یا یک نظم علمی در عالم هست؟ آن کسی که معتقد به شود، ات فاقاً خوب میگردد! اتفاقاً کسی مریض میاساس شانس عالم می

تواند زندگی کند، برای اینکه شاید روی شانس گرسنه بشود، روی شانس تشنه بشود، روی شانس بمیرد. شانس است، یک لحظه نمی

در عالم هست سببی دارد، راهی دارد، انسان باید با آن سبب کار خودش انجام بدهد. ممکن نیست کسی بدون سبب کاری هر چیزی 

خواهد. آن که انجام بدهد. حاال سبب یا سبب تجربی است، یا تجریدی است یا با دعا و توسل است یا با داروست، به هر حال سبب می

کند؛ دهد یا ـ معاذهللا ـ انکار میتش از توس ل و شفاعت کوتاه است، یا این کار را انجام نمیگرفتار حس و تجربه حس ی است، چون دس

گوید شما تجربه  پذیرد مینهد؛ هم توسل و شفا را میدهد هم به تجرید حرمت میکند، هم به تجربه بها میاما آن که عقلی فکر می

اما تجربه نکردی که توسل مؤثر است. شفاعت مؤثر است اینها را که تجربه  کردی تجربه کردی دارو مؤثر است، ما هم قبول کردیم.

گیری و جا میفهمد شما هم که آن عقل را نداری. شما فقط آزمایشگاه موش را داری، شما فتوایت را از آننکردی، این را عقل می 

ت، این تعلیم حکمت است که در سوره »طور« انسان موش نیست چیزی دیگر هم هست، جهات دیگر هم دارد. این را که متوجه نیس

خود خلق شد مثل علف هرز یا سبب دارد؟ اگر سبب دارد، سبب فرماید که انسان بدون سبب خلق شد؟ خودبهگوید. میبه او می

سوره مبارکه »واقعه« که بحث آن گذشت ، در ٍء أَمأ هُُم الأَخاِلقُوَن﴾﴿أَمأ ُخِلقُوا ِمنأ َغیأِر َشیأ  هستند؟ پدرانشان اینها را آفریدند؟ خودشان

جا فرمود پدران! حواستان جمع باشد، شما فقط کارتان امناست، پدر هیچ یعنی هیچ! به نحو سالبه کلیه هیچ نقشی ندارد »اال آن 

نُونَ  االمناء«؛ یعنی »نقل المنی من موضع الی موضع آخر«، لُقُونَهُ أَ  ٭ ﴿أَ فََرأَیأتُم ما تُمأ ُن الأَخاِلقُوَن﴾أ أَنتُمأ تَخأ ، کار پدر و مادر نقل مأ نَحأ

کند که اآلن صدها دانشگاه نه تنها دانشکده  منی است، جابجایی منی است همین! ما خالق هستیم. اینکه یک قطره را لؤلؤ الال می

تشخیص ندادند، خیلی از  هایش راکنند، خیلی از بیماریمتر را بررسی میشناسی همین هیکل یک متر و نیم در نیمدرباره انسان

فَةً ِمنأ َمنِیهٍ  کنند؛ حاال چه رسد به روح! فرمود:ها روی همین بدن کار میآثارش را تشخیص ندادند، با اینکه قرن  ﴿أَ لَمأ یَُک نُطأ

نی شما هیچ متخص ص چشم دارید که بگوید من تمام خواص چشم را فهمیدم؟ گوش همین طور است، چشم همین طور است،  ]19[﴾یُمأ

نی﴿أَ لَمأ یَکُ  ناطقه همین طور است. فرمود این یک قطره بود، یک قطره که بیشتر نبود، فَةً ِمنأ َمنِیهٍ یُمأ نُونَ  .﴾ نُطأ أَ أَنأتُمأ  ٭ ﴿أَفََرأَیأتُم ما تُمأ

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-06-1397-01-21#_ftn16
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-06-1397-01-21#_ftn17
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-06-1397-01-21#_ftn18
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-06-1397-01-21#_ftn19


ُن الأَخاِلقُوَن﴾ لُقُونَهُ أَمأ نَحأ ، کار شما امناست، »نقل المنی من موضع الی موضع« کار ما خلقت است. اگر کسی اینها را درک نکند، تَخأ

ل گفتیم خدا هست، عقل حساب و کتابش با »کرام الکاتبین« است. فرمود ما این ل که نگفتیم بگیر و ببند؛ او  ها را یاد مردم دادیم، او 

ها را زدیم. این آیه  هست، قیامت هست، هدف هست، نظام عل یت و معلولیت هست، ادب هست، احترام هست، حیا هست. بعد آن حرف

 کند که انسان خالقی دارد و آن ذات اقدس الهی است. ثابت می وَن﴾ٍء أَمأ هُُم الأَخاِلقُ ﴿أَمأ ُخِلقُوا ِمنأ َغیأِر َشیأ  سوره »طور«: 35
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 حکمت متعالیه

 طوردر حکمت متعالیه روشن شد و ثابت شد که جهان، مثل حلقات عدد ریاضی است. این تنها أجل نیست کارهای دیگر هم همین

ر«. این بزرگواران که در حکمت متعالیه تالش و کوشش کردند، اصرار آنها این  است، هر وقتی که قضای الهی آمد »ال یقد م و ال یؤخ 

خواهد بگذارد. حاال است که جهان مثل حلقات عدد است، این عدد پنج را اگر کسی بین چهار و شش بردارد، این رسواست، کجا می

کند از اینجا به جای دیگر برده؛ مثل اینکه عدد  خواهد بگذارد. این خیال میا نجومی یا با اختالس گرفته، کجا میالمال را یا باین بیت

شود. باور نکردند نظم عالم را! فرمودند هیچ چیزی جلو و عقب  ماند، رسوا میپنج را بین چهار و شش گرفته، این در دستش می

که بین چهار و شش،   بینندشود. به هر حال میاآلن رسوا نشد، بیست سال بعد رسوا می [31]،ناهُ بِقََدٍر﴾ٍء َخلَقأ ﴿إِنَّا ُکلَّ َشیأ  شود:نمی

خواهد بگذارد؟ هیچ جای عالم  کنند. این آقا که بین چهار و شش، این عدد پنج را گرفته، کجا میگردند پیدا میچیزی خالی است، می

 خواهد تا آدم بفهمد، باور کند که عالم مثل حلقات ریاضی است. چرا اینطور است. خیلی کار میجای این نیست، مال حرام هم همین

جا از این جیب به آن جیب، از این جیب به آن جیب به هر حال به دنبال پنج خواهد بکند؟ یکشود؟ برای اینکه چه کار میرسوا می

ت . این قدر عالم منظ م اسٍء َخلَقأناهُ بِقََدٍر﴾﴿إِنَّا ُکلَّ َشیأ  کنند. هیچ جای عالم جای پنج نیست، مگر بین چهار و شش،گردند، پیدایش میمی

خود گفت! توبه کردن؛ یعنی فوراً بگذارد  که مثل حلقات ریاضی است! لذا فرمود تفاوتی در کار نیست. یک حرف را انسان زد، بی 

سرجایش. عذر خواهی کردن؛ یعنی فوراً بگذارد سرجایش! به آن آقا بگوید که ببخشید؛ یعنی گذاشتم سرجایش. اگر خالف کرد،  

نج در دستش هست، در جیبش هست، از این جیب به آن جیب، از آن جیب به این جیب، به هر حال یک آبروی کسی را ب رد، این عدد پ

شود. هیچ ممکن نیست کسی با عالم در بیفتد و رسوا نشود. این قدر منظ م است! گفت: »ابروی تو گر راست ب دی کج وقت رسوا می

 [33].ٍء ِعنَدهُ بِِمقأَداٍر﴾﴿ُکلُّ َشی ، همه اندازه داردٍء َخلَقأناهُ بِقََدٍر﴾ ﴿إِنَّا ُکلَّ َشیأ  این قدر عالم منظ م است! [32]بدی«،

، یک؛  ٍء ِعنَدهُ بِِمقأَداٍر﴾﴿ُکلُّ َشی همه مشخص است. تربنابراین ابهام نزد ماست؛ ولی نزد ذات أقدس الهی در لوح محفوظ باالتر، پایین

ی ِعنَدهُ﴾ فرمود: ِ بَاٍق﴾ ، این صغرا﴿َو أََجٌل ُمَسمه کبرا، پس »ما عند هللا، عند هللا« است ثابت ثابت است. پس   ﴿َما ِعنَدُکمأ یَنفَُد َو َما ِعنَد َّللاَّ

قدس الهی دو تا راه به او داد که اگر بخواهی عمر طوالنی بکنی این است، دانیم که به هر حال زید عمرش چقدر است! ذات أما نمی

کند، هم مسائل بهداشتی کند، چه چیزی عمر را زیاد میعمر کوتاه بکنی این است، همه را به ما گفته است. چه چیزی عمر را کم می

و علما و بزرگان ما به ما گفته، اینها مشخص است؛ اما را به وسیله پزشکان محترم به ما گفته، هم مسائل اخالقی را به وسیله فقها 

ر«؛ لذا فرمود اگر این کار را بکنید، هم شود؟ او می سرانجام چه می داند و در لوح محفوظ هست و همان که آمده »ال یقد م و ال یؤخ 

ٰی میگناهان گذشته شما بخشیده می  تسنیم /نوح/1ت  قسم/رساند، این تبشیر استشود، هم شما را به أجل مسم 
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 فطرت

خواهد، یک و تغییرپذیر هم نیست، دو و حرف شما را در سوره مبارکه »روم« آیه سی فرمود من فطرتی به شما دادم که فقط مرا می

یِن َحنیفاً  ﴿فَأَِقمأ  دهد، سه. شما این را پنهان نکنید، مخفی نکنید، همین! آیه سی سوره مبارکه »روم« این است:هم گوش نمی َهَک ِللدهِ َوجأ

ِ الَّتی َرَت َّللاَّ ِ﴾ ، این یک؛َفَطَر النَّاَس َعلَیأها﴾ فِطأ نفی جنس  ﴿ال تَبأدیَل﴾ که از اصول بحث قبل بود، گذشت که این [6]؛ ﴿ال تَبأدیَل ِلَخلأِق َّللاَّ

کند، برای اینکه به أحسن وجه آفرید، دیگری کند، نه دیگری. خدا عوض نمیاست؛ یعنی جایی برای تبدیل نیست؛ نه خدا عوض می

گوید: خدا، خدا، خدا! منتها ما اگر ـ ، برای اینکه قدرت ندارد. این فطرت توحیدی عوض شدنی نیست. این فطرت میکندعوض نمی

﴿قَدأ َخاَب   آید. ایننمیخدای ناکرده ـ روی این فطرت خاک اغراض و غرائز ریختیم و این بیچاره را زنده به گور کردیم، صدایش در 

ة«، باب تفعیل است، سه تا »سین« دارد که این »سین ﴿َدسَّاَها﴾ همین است. این [7]َمن َدسَّاَها﴾ « سوم تبدیل به که »کما تقدم غیر مر 

« بود، باب تفعیل رفت »دَس َس« شد این »سین« سوم به »یاء« تبدیل شد، بعد به »الف«  »یاء«، بعد تبدیل به »الف« شد. اصل آن »دَسَّ

ر آن  برد، چیزی را دها را کنار می. این تدسیس مبالغه همان دسیسه است، دسیسه این است که انسان این خاک﴿َدسَّاَها﴾ تبدیل شد، شده

فرمود شما این فطرت را تدسیس کردید، یک خاک اغراض   [8]،﴿یَُدسُّهُ فِی التَُّراِب﴾ گویند:ریزد، میدفن کند بعد روی آن را خاک می

ریختید، یک خاک غرائز ریختید، یک خاک شهوت ریختید، یک خاک غضب ریختید، یک خاک وهم ریختید، یک خاک خیال ریختید، 

ین منصوب به اغراء  رود، این فطرت ارسد؛ ولی این هست، از بین نمیاین بیچاره را زنده به گور کردید، صدای آن به گوش شما نمی

ذ وا فِطَرتک م«، این را زنده به گور نکنید و اگر قدری خاک روی آن ریختید، این خاک ها را بردارید. ما به شما چنین است؛ یعنی »خ 

 /معارج/ تسنیم 6قسمت /تواند عوض کند.چیزی را دادیم و کسی هم نمی

، همین است. وجود مبارک حضرت »َو یُثِیُروا لَُهمأ َدفَائَِن الأعُقُوِل«  ود ایناش بالفعل است. فرمفطرت بالفعل است؛ منتها مرتبه ضعیفه

ل فرمود انبیا)علیهم السالم( آمدند تا این را شکوفا کنند، آبیاری کنند، این نهال است، این را باید آبیاری  البالغهنهج  امیر در آن خطبه او 

، اء«الأبُکَ  »ِساَلُحهُ  بخواهی کشاورزی کنی [41]،الأبَُکاء« »ِساَلُحهُ  بخواهی بجنگیکرد. فرمود اشک چشم شما آبیاری این است. اگر 

. این اشک است! اصالً این اشک سرمایه است برای الأبَُکاء« »ِساَلُحهُ  ، حتی بخواهی ناز کنیالأبَُکاء« »ِساَلُحهُ  بخواهی ناله کنی

ریزد بیت، مخصوصاً برای ایام فاطمیه میهمین خلق شد. حیف این اشک است که آدم برای جای دیگر بریزد! و اشکی که برای اهل 

 /معارج/ تسنیم6قسمت/است! از همین اشک

لین و آخرین را جمع کرد، از همه هم اقرار گرفت، در سوره مبارکه »اعراف«، فرمود خدای سبحانبعد هم در صحنه ﴿أََخذَ  ای او 

َهَدهُمأ َعلی َربَُّک ِمنأ بَنی یَّتَُهمأ َو أَشأ ُت بَِربهُِکم﴾ آَدَم ِمنأ ُظُهوِرِهمأ ذُرهِ داشته باشید، در برابر این آینه  ایاگر شما آینه [9]،أَنأفُِسِهمأ أَ لَسأ

بینی؟  کند، شما اگر سر این آینه را خم کنید، به خود آینه نشان بدهید، بگویید چه کسی را میبایستید، این آینه که سرش را خم نمی

دهید؟ گفتند تو میبینم و خدا هم چنین کاری را کرد. همه ما را جمع کرد، بعد به ما گفت شما چه کسی را نشان گوید شما را میمی

َهَدهُمأ َعلی ﴿َو إِذأ أََخذَ َربَُّک ِمنأ بَنی را! یَّتَُهمأ َو أَشأ ُت بَِربهُِکم َقالُوا بَلَی﴾ آَدَم ِمنأ ُظُهوِرِهمأ ذُرهِ سر ای را پشت، ما چنین صحنهأَنأفُِسِهمأ أَ لَسأ

﴿إِنَّ  آیند:ا که خلق شدند و رحلت کردند، چه آنها که بعد میگذاشتیم. با آن صحنه عمومی؛ چه آنهایی که بالفعل خلق شدند، چه آنه

ُموُعوَن﴾ ِلیَن َو اآلِخِریَن ٭ لََمجأ  این تکرار همان جمع است. [10]؛اْلوَّ

گوید؟ آینه که خود را  دهی؟ آینه چه می اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد و سر آینه را خم بکند به آینه بگوید چه کسی را نشان می 

ُت بَِربهِکُ  گوید تو!دهد. مینشان نمی َهَدهُمأ َعلَی أَنأفُِسِهمأ أَلَسأ ﴾﴿َو أَشأ ، هم شهود علمی است هم شهود به معنی شهادت است که شاهد باش مأ
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دهی. حاال اگر چنین حقیقتی در عالم هست و کل  جهان تحت تسخیر انسان هستند؛ منتها حاال بینی و خدا را نشان میکه فقط خدا را می 

اآلن در  [11]رد چرخ نیلوفری را«،تواند »به زیر آوخودش را کمتر و کوچک حساب کرده، مطلب دیگری است؛ ولی او می

نه کوه، آدم هیچ استبعادی ندارد، برای اینکه اصالً کوه برای همین تسخیر شده های قرآنی اگر بگویند فالن شخص رفته فالن دامبحث

بری رفته به مریخ، انسان توقع بیش از این دارد و هیچ نگران نیست، اصالً عالم برای همین خلق شده است. این است. اگر هم ماه

ر انسان اند؟ فرها برای چه کسی خلق شدهمریخ برای چه خلق شده است؟ این ستاره مود برای شما خلق کردیم. اگر همه اینها مسخ 

نَساَن   هستند، انسان این قدرت را دارد که »به زیر آورد چرخ نیلوفری را«، خیلی باید تالش و کوشش بکند؛ لذا فرمود: ِ ﴿لَقَدأ َخلَقأنَا الأ

خواهد به مقصد برسد. »َکبِد«؛ این این »الم« الم قسم است. سوگند یاد کرد خدا که انسان در فشار است، برای اینکه می [12]،فِی َکبٍَد﴾

خواهد به جایی کنم که انسان را در درد خلق کردم، برای اینکه میعنی رنج و درد. فرمود قسم یاد میعضو گوارشی است، »َکبَد«؛ ی

رحمانه بعضی از قوا اسلحه گرفتند که قوای دیگر را سر بب رند که آن قوا سرمایه اصلی انسان گاه بیبرسد. رفاه اینجا نیست، آن

لُهُ  است. عمری زحمت بکشد، درس بخواند،  شود که انسانچگونه می [13]،«[ اَل یَنأفَعُه ِعلأُمهُ َمعَهُ ]لَمأ یَنأفَعأهُ وَ  »ُربَّ َعاِلٍم قَدأ قَتَلَهُ َجهأ

ند! این بیان نورانی حضرت است: »ُربَّ َعاِلٍم َقدأ قَتَلَهُ   یاد بگیرد، بعد در جهاد درون این شهوت و غضب اسلحه بکشند، سر علم را ببر 

لُهُ  اًل َو یَِقینَُکمأ َشکهاً«»اَل تَجأ  . فرمود حاال که عالم شدید،«[ اَل یَنأفَعُهَو ِعلأُمهُ َمعَهُ ]لَمأ یَنأفَعأهُ  َجهأ این هم از بیانات  [14]،عَلُوا ِعلأَمُکمأ َجهأ

خواهد »خلیفة هللا« شود، حاال چنین نیست که هر ضرت امیر است، پس انسان یک موجود کوچکی نیست، از آن طرف می نورانی ح

تواند »خلیفة هللا« باشد. این بیت)علیهم السالم(. در حیطه خود میشود، بشود آدم »ابوالبشر« یا بشود پیغمبر و اهل کس »خلیفة هللا« می

هم مرحوم کلینی)رضوان هللا علیه( نقل  [16]ها.ها نقل کردند هم سن یرا برای چه کسی گفتند؟ هم شیعه [15]حدیث »ق رب نوافل«

شود، شود، نزدیک میسان به وسیله فرائض و نوافل به ذات أقدس الهی نزدیک میکرد هم در جوامع روایی اهل سن ت است که ان

بَبأتُه شود:نزدیک می ُب إِلَیَّ بِالنَّافِلَِة َحتَّی أُِحبَّهُ فَِإذَا أَحأ عَهُ ... َو بََصَرهُ ... َو یََدهُ«  »إِنَّهُ لَیَتَقَرَّ همه اینها در فصل سوم  [17]؛ُکنأُت َسمأ

ل که مقام ذات است، منطقه ممنوعه است. فصل دوم که صفات ذاتی است که عین ذات است، من طقه ممنوعه است، است. فصل او 

﴿نُوُر السَّماواِت َو  چون آنجا حقیقت نامتناهی است، کسی دسترسی ندارد. فصل سوم که فیض خدا، نور خدا، افاضه خدا،

ِض﴾ َرأ شد دست او، این شود دست او. اگر فیض خدا، کار خدا  است، اینجا فعل خداست. فرمود در این فصل سوم فیض خدا می  [18]اْلأ

ر کند؟ چرا نمیدست نمی َمُع بِ  تواند؟تواند آسمان و زمین را مسخ  عَهُ الَِّذی یَسأ ِه َو بََصَرهُ الَِّذی یُبأِصُر بِِه َو ِلَسانَهُ الَِّذی یَنأِطُق  »ُکنأُت َسمأ

شوم! چرا ما نشویم؟ این که مخصوص امام و پیغمبر نیست. این راه برای همه هست. اگر کسی بخواهد به جایی ، من چشم او میبِِه«

شود. جز مطالعه اسرار الهی در خارج، آثار یبرسد که خدا در فصل سوم، یعنی مقام فعل بشود چشم او، این چشم طی ب و طاهر م

 کند. الهی در قرآن و عترت، کار دیگری نمی

، با همین دست، با همین قلم چیز »َو یََدهُ الَّتِی یَبأِطُش بَِها« ببینید این همه ذخایر و برکاتی که از علما مانده، برای همین چشم بود.

کنند، برای اینکه بدن مرده را با آن آب گرم کردند و میون معموالً آب گرم مینوشته است. کسی وصیت کرد که هنگام مرگ من، چ

ها را زیر آن دیگ بگذارید با آن آب گرم کنید، بدن مرا با آن هایی است، این برادهشستشو بدهند، گفت در این انبار من یک مقدار براده

ها این قدر نیست این چه برکتی دارد ـ آن روز که قلم خودنویس و  غسل بدهید، آن روز هیزم هم که فراوان بود، گفتند این براده

ها را که  های علمی فراوانی نوشتم، با این قلم نی نوشتم، این قلم خودکار نبود، همین قلم نی بود ـ گفت در طول عمرم که من کتاب

ه من کت ب علمی و مطالب علمی نوشتم، با این آب گرم های قلم کها را برای روز مبادا جمع کردم. با این برادهتراشیدم، این برادهمی
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ِمن بَنِی   ﴿َو إِذأ أََخذَ َربُّکَ  گوید که فطرت است:های رفیع او سخن میگوید، یک؛ گاهی درباره قل هگاهی درباره کل  این انسان سخن می

﴾ ُت بَِربهُِکمأ َهَدهُمأ َعلَی أَنأفُِسِهمأ أَلَسأ یَّتَُهمأ َو أَشأ مثل اینکه یک انسان بلندقامتی در برابر   [11]؛﴿قَالُوا بَلَی﴾ ، همانآَدَم ِمن ُظُهوِرِهمأ ذُرهِ

ها بینی؟ همه این آینهرا خم کرده به خود آینه نشان داده از آینه سؤال کرده که چه کسی را می هاهزارها آینه ایستاده و سر این آینه

ای را گذراندیم. این برای قل ه ماست؛ اما دامنه این قل ه در بخش اندیشه در دامنه عقل نظر وهم است و  گویند تو را. ما چنین صحنهمی

تُِسَب بِِه الأجنان« »َما خیال. در بخش انگیزه دامنه عقل عمل که َمان َو اکأ حأ ها را که منهشهوت است و غضب. این دا ]12[،ُعبَِد بِِه الرَّ

زده است، گرچه تخی ل که باب »تفع ل« است در قرآن به کار نرفته؛ ولی اختیال گویند اگر کسی عاقل نباشد، خیال کند، میتشریح می

کنند.  اند و با خیال زندگی میزدهباب »افتعال« به کار رفته است. فرمود یک عده مختال هستند، مختال همان باب »افتعال« است. خیال

خیال یک نعمت خوبی است، باید این را به عقل بسپارند، تمام این هنرها به عهده این خیال است و اگر این خیال و تخیل و  

طور محوری تحت رهبری عقل باشد، ما یک هنر عاقالنِه خردمندانه داریم. نویسندگی اینسازی و صورتگری و صورتصورت

طور است. اگر در تحت تدبیر عقل باشد، این خیال از بهترین طور است، شعر شعرا این طور است، سرایندگی ایناست، گویندگی این

تاٍل فَُخوٍر﴾ شود مختال:قواست. اگر نباشد، انسان می َ ال یُِحبُّ ُکلَّ ُمخأ خود خیال وقتی زمام را به دست بگیرد، معلوم نیست   ]13[،﴿إِنَّ َّللاَّ

طور است، این وهم و خیال در بخش اندیشه. شهوت و غضب در بخش انگیزه. اگر عقل عملی اینها را رود. وهم هم همینکه کجا می

رسد، به کند و نه تبدیل، انسان عاقل هم زندگی خوبی دارد، فرزند دارد، به شهواتش میکند، شهوت و غضب را تعدیل میری میرهب

 رسد، چون یک مدیر خوبی دارد. ها میرسد، به همه نعمتهایش میرسد، به لباسرسد، به غذاهایش میهایش میغضب

وحِ« ه( دارد کهیک بیان نورانی امام سجاد)سالم هللا علی  م، قائدی داریم در  ما امامی داریم، پیشوایی داری ]14[،»إِنَّ الأعَقأَل َرائُِد الرُّ

بیت)علیهم السالم( در بیرون، همه اینها را تنظیم کرده دستگاه درون ما، آن عقل است. یک امام و پیشوایی هم داریم به نام قرآن و اهل 

وقتی روزه  گویدکند، همین دین میکند نه خودش اسراف میکند و تدبیر میاست. آن وقت اگر انسان عاقل باشد. تمام اینها را تنظیم می

برای شما ضرر دارد با اینکه روزه آن همه فضایل دارد نگیرید. یک وقت قضا بجا بیاورید. نماز را نشسته بجا بیاوریم. این عقل 

کند. این جهاد درونی بین وهم و خیال در بخش اندیشه با عقل نظر، کند، همه این عبادات را تنظیم میوقتی باشد همه آنها را تنظیم می

شهوت و غضب در بخش انگیزه با عقل عمل، این جنگ است. این جهاد درونی است که حضرت فرمود شما از جهاد اصغر آمدید بین 

خوانند به روید. اگر عقل نظری، وهم و خیال را در این جهاد به مأمومیت خود دربیاورد، همه مرت ب نماز جماعت میبه جهاد اکبر می

دهد. تمام این صورها را، مفاهیم جزیی را ردیف در دهد، خیال کار خود را انجام می ا انجام می امامت عقل نظری، وهم کار خود ر

شود؟! باید مصداق را مشخص بکنند، مصداق را وهم و خیال گویی جهان حل  میدهد، مگر با کل یاختیار عقل نظری قرار می

ای عقل عملی پیروز شد، شهوت  رده است و اگر در جنگ انگیزهکند. جهادی است که عقل پیروز شده و اینها را تعدیل کمشخص می

کند و اما اگر ـ خدای ناکرده ـ در همان جهاد درونی وهم و گذارد زندگی میکند همه را سرجایش میرا بجا، غضب را بجا تعدیل می

َت  ب رند.می کنند، سرکنند، عقل را ذبح میرحمانه غارتگری میخیال پیروز شدند، شهوت و غضب آنها بی »َکمأ ِمنأ َعقأٍل أَِسیر تَحأ

لُهُ«»ُربَّ َعاِلٍم قَ  [15]،َهَوًی أَِمیر« اینها همه بیانات نورانی حضرت امیر است، اگر ـ خدای ناکرده ـ کسی در جهاد  [16]دأ قَتَلَهُ َجهأ

دهیم، آنها تمام نیروهای علمی و عقلی را به کار گویند ما حرف تو را گوش نمیدرون شکست بخورد، آنها که به این فکر نیستند، می

های علمی اندیشوران و اندیشمندان غضب شده امام، تمام بحث گیرند که چگونه انسان را بکشند! این بمب اتم سازی یعنی چه؟ یعنیمی

خواهد. تمام این علوم  سازی کار آسانی است؟! سالیانی درس ریاضی عمیق و عریق میشده نوکر او، چگونه بمب بسازیم! مگر بمب
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»ُربَّ َعاِلٍم   ب َرد.رحمانه سر میبیرا باید در اختیار غضب قرار بدهد تا ژاپن و غیر ژاپن را یکسره خاک کند. کار غضب این است. 

لُهُ  َت َهَوًی أَِمیر« ، اینها همه از بیانات نورانی حضرت امیر است،«[ اَل یَنأفَعُهَو ِعلأُمهُ َمعَهُ ]لَمأ یَنأفَعأهُ  قَدأ قَتَلَهُ َجهأ  .»َکمأ ِمنأ َعقأٍل أَِسیر تَحأ
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ُن  فرمود ثالَُهمأ تَبأدیالً ٭ إِنَّ هِذِه تَذأِکَرةٌ﴾﴿نَحأ َرهُمأ َو إِذا ِشئأنا بَدَّلأنا أَمأ نا أَسأ این آیات الهی تذکره است یعنی ما انسان را با  َخلَقأناهُمأ َو َشَددأ

فُُجوَرها َو    ﴿فَأَلأَهَمها های اصیل که های اصیل، میزبانخانهلوح نانوشته به دنیا نیاوردیم انسان را با یک سلسله صاحب 

خانه بسازد چه در حوزه چه در دانشگاه ما موظفیم یک چیزهایی یاد بگیریم که با صاحب اندآفریدیم اینها میزبانان اصیل  [21]تَقأواها﴾

اند اگر یک چیزی یاد  خانهاینها صاحب ﴿فَأَلأَهَمها فُُجوَرها َو تَقأواها﴾ خانه ما توحید است وحی است نبوت است الهی استصاحب

این صاحبخانه باید بسازد فرمود من این علوم را به شما دادم اینها صاحب  سازد اول آشفتگی درون ماست. بابگیریم که با اینها نمی

برد غوغایی است ها خوابشان نمیبینید بعضیدل اینها هستند یک چیزهایی یاد بگیرید که با اینها بسازند. اینکه میاند صاحبخانه

سازد سلسله اموری است که با این صاحبخانه نمیهایی یک خیاالتی یک خانه و مهمان دعواست یک حرفبرای اینکه بین صاحب

با خوبی باطهارت با امنیت با امانت با صداقت با محبت با مهر با عاطفه ـ خدای  ﴿فَأَلأَهَمها فُُجوَرها َو تَقأواها﴾ دل آنها هستندصاحب

داشته باشد اول غوغاست، برای اینکه  طلبیبد کسی را آدم بخواهد اول غوغاست غیبت کسی را بکند اول غوغاست ریاست ناکرده ـ 

ثالَُهمأ تَبأدیالً ٭ إِنَّ هِذِه   بین صاحبخانه و این غارتگر دعواست فرمود ما این طور آفریدیم حواستان جمع باشد: ﴿َو إِذا ِشئأنا بَدَّلأنا أَمأ

َربهِِه  ﴿َفَمنأ شاَء اتََّخذَ إِلی [22]فََهلأ ِمنأ ُمدَِّکٍر﴾،﴿ هاستهاست بازکردن همانما حرف جدیدی نداریم منتها تفصیل همان تَذأِکَرةٌ﴾

 اندازید.م باز است حاال نخواستید نخواستید ولی باالخره خودتان را به زحمت میراه ه َسبیالً﴾

 ﴾ُ درست است که ذات اقدس الهی دو تا مشیئت دارد یک مشیئت تشریعی دارد که »إن هللا یأمر بکذا و  ﴿َو ما تَشاُؤَن إِالَّ أَنأ یَشاَء َّللاَّ

ها مشیئت تشریعی است چه چیزی حالل است چه چیزی حرام است؟ یک مشیئت کذا و کذا و و کذا و ینهی عن کذا و کذا و کذا« این

خواهد انجام بدهد تا خدا اذن تکوینی ندهد ممکن نیست در ِسحر ساحران که کار تکوینی است که در کل نظام هر کس یک کاری می

م بی ن الغی است فرمود: یَن بِِه ِمنأ أََحٍد إِالَّ بِ  محرَّ ِ﴾﴿َو َما هُمأ بَِضارهِ این اذن تکوینی است. این طور نیست که ساحر بخواهد  [23]ِإذأِن َّللاه

ِ﴾ دا و اراده خدا آسیبی به کسی برساند نه،بدون اذن خ یَن بِِه ِمنأ أََحٍد إِالَّ بِِإذأِن َّللاه این اذن تکوینی است. فرمود در نظام  ﴿َو َما هُمأ بَِضارهِ

کنند تکوین تا او نخواهد، خواسته شما اثربخش نیست اما در نظام تشریع در سوره مبارکه »اسراء« آنجا از همان اوایل شروع می

ِ إِلهاً آَخَر﴾ رمود:ف عَلأ َمَع َّللاَّ بی کنند، بعداز توحید شروع می [24]﴿ال تَجأ ریَن کانُوا   بعد فرمود: [25]َحقَّهُ﴾ ﴿َو آِت ذَا الأقُرأ ﴿إِنَّ الأُمبَذهِ

واَن الشَّیاطیِن﴾ عَلأ یََدَک َمغألُولَةً﴾ بعد [26]،إِخأ الٍق﴾ بعد [27]،﴿ال تَجأ یَةَ إِمأ الَدُکمأ َخشأ نی بعد [28]،﴿ال تَقأتُلُوا أَوأ إِنَّهُ کاَن  ﴿ال تَقأَربُوا الزهِ

ِ﴾ ﴿ال تَقأتُلُوا النَّفأَس الَّتی بعد [29]،فاِحَشةً﴾ ُ إِالَّ بِالأَحقه َم َّللاَّ َسُن﴾ ﴿ال تَقأَربُوا ماَل الأیَتیِم إِالَّ بِالَّتی بعد [30]،َحرَّ فُوا  بعد [31]،ِهَی أَحأ ﴿أَوأ

﴾ ُروهاً﴾ فرمود: [33]،﴿ال تَقأُف ما لَیأَس لََک بِِه ِعلأٌم﴾ بعد [32]،الأَکیأَل إِذا ِکلأتُمأ ما اینها را  [34]﴿ُکلُّ ذِلَک کاَن َسیهِئُهُ ِعنأَد َربهَِک َمکأ
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 قلب

، ذات اقدس الهی به همه قلبی داد که انسان چیز بفهمد. اگر کسی از این هوش و استعداد الهی ﴿فَُطبَِع َعلَی قُلُوبِِهمأ فَُهمأ الَ یَفأقَُهوَن﴾

ثاِلها﴾ شود، اینشود، آن فتح باب میاستفاده کرد، علمش اضافه می  ُر أَمأ اختصاصی به مسائل مالی یا  ]7[﴿َمنأ جاَء بِالأَحَسنَِة َفلَهُ َعشأ

فهمید  یدرجات بهشت ندارد. اگر کسی واقعاً این استعدادش را در راه صحیح مصرف کرد، قبالً اگر یک مطلب را با یک ساعت م

﴿َمنأ جاَء   نسبت به یک عده، ﴿َمنأ َجاَء بِالأَحَسنَِة َفلَهُ َخیأٌر ِمنأَها﴾ فهمد.فهمد، ده مطلب را میحاال با یک ساعت بیش از یک مطلب را می

ثاِلها﴾ ُر أَمأ ای را که قبالً مطالعه نسبت به یک عده. این استعداد را در راه صحیح که مصرف بکند، همان یک ساعت بِالأَحَسنَِة َفلَهُ َعشأ

فهمد. این اختصاصی به ثواب »یوم القیامة« ندارد، اینها فیض است و اگر ـ خدای ناکرده ـ این را در کرد اآلن ده تا مطلب را میمی

﴾ بندد فرمود:بندد. دِر دل را که می بیراهه مصرف کند، دِر این دل را می کفر وقتی که  یزی مثل شود. چ، چاپ می﴿فَُطبَِع َعلَی قُلُوبِِهمأ

﴾ چاپ شد، قابل زوال نیست. گاهی دارد: ُ قُلُوبَُهمأ ا َزاُغوا أََزاَغ َّللاَّ های  که در سوره »صف« بود یا بعد از بیان بسیاری از نقشه ]8[﴿فَلَمَّ

﴾ مشئوم اینها دارد که ُ َعلَی قُلُوبِِهمأ کند؟ ختم یعنی م هر. وقتی کل  این صفحه دل را اینها با سوء  چه موقع خدا ختم می [9]،﴿َختََم َّللاه

هر میکنیم امضا میاختیار خود از کفریات پر کردند، فرمود ما آخرش را م هر می شد قابل نوشتن نیست. کجا کنیم، وقتی مهر کنیم، م 

﴾ را بنویسند؟ اینها با سوء اختیار خودشان قلبشان را پر از کفریات کردند، دیگر ُ َعلَی قُلُوبِِهمأ . این َطبع، این ختم، امثال آن،  ﴿َختََم َّللاه

ه عنوان ضاللت که نیست. یعنی ما دیگر فیضمان را برداشتیم. در بحث اضالل کیفری هم مالحظه فرمودید چیزی خدا به اینها بدهد ب

ِدی َمن یََشاُء﴾، این که فرمود: ل سوره مبارکه »فاطر« مشخص کرد که فرمود ما اضالل ابتدایی   [10]﴿یُِضلُّ َمن یََشاُء َو یَهأ این را او 

آُن هُدی ِللنَّاِس﴾ که نداریم، آنچه داریم هدایت ابتدایی است که ُر َرَمَضاَن الَِّذی أُنأِزَل فِیِه الأقُرأ ، فراوان است. ﴿هُدی ِللنَّاِس﴾ [11]؛﴿َشهأ

داد، هدایت پاداشی که گرایش قلب  اصالً انبیا آمدند برای هدایت، این هدایت ابتدایی است. اگر کسی به این هدایت ابتدایی پاسخ مثبت

ِدی َمن یََشاُء﴾ شود. فرمود:است، امکانات بیشر است، وسایل است، آن نصیب او می تَُدوا﴾ ،﴿یَهأ ﴿هُدًی   ]12[،﴿إِن تُِطیعُوهُ تَهأ

این هدایت پاداشی است هدایت ابتدایی که نیست. هدایت ابتدایی شامل حال اینها شد اینها اهل تقوا شدند. ببینید کسی اصالً  ]13[ِللأُمتَّقیَن﴾

ل وقت بخواند و اگر پیشنهاد خالف بدهند اصالً حاضر نیست که مذاکره بکند. اینها فیض گرایش دارد دلش می  تپد که نمازش را او 

های پاداشی است؛ اما اضالل کیفری یعنی آن افتد. اینها هدایتود، میل او، گرایش او به این سمت میشخداست. قلب او هدایت می

ل سوره مبارکه »فاطر« فرمود:توفیق را برمی ِسَک﴾ داریم. لذا در او  َمٍة فاَلَ ُممأ حأ ُ ِللنَّاِس ِمن رَّ ا یَفأتَحِ َّللاَّ ؛ دری را که خدا از روی ﴿مَّ

ِسَل لَهُ﴾ تواند ببندد.میرحمت باز کند، کسی ن ِسکأ فاَلَ ُمرأ بندد، همین! نه اینکه ضاللت بدهد به کسی! ا خدا می این در ر ]14[؛﴿َو َما یُمأ

کند. این شخصی که به حال خودش رها شد، از  بندد این شخص را به حال خودش رها می داد حاال میاین لطف و فیضی که تا حال می 
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ِء َو َقلأبِِه﴾ تر است:ا به ما از خود ما نزدیکدر سورهٴ مبارکهٴ »انفال« آمده است که خد َ یَُحوُل بَیأَن الأَمرأ لَُموا أَنَّ َّللاه قلب ما  [8].﴿َو اعأ

کند  است منظور این جرم مادی که هر انسان یا هر حیوانی دارد که نیست. اینکه خدا فرمود: حرف ما را کسی درک میهمان حقیقت م

َع َو هَُو َشِهیٌد﴾ که دارای قلب باشد کند منظور این کسی که دارای دل باشد حرف ما را درک می [9]﴿ِلَمن َکاَن لَهُ قَلأٌب أَوأ أَلأقَی السَّمأ

کند بگوید مه دارند و ممکن است قلب انسان منافق یا کافر را وقتی متخصص قلب معاینه میقلب مادی که نیست؛ این قلب مادی را ه

اینکه روشن است که منظور قلب مادی نیست. قلب انسان همان  [10]؛﴿فِی قُلُوبِِهم َمَرٌض﴾ فرماید:این قلب سالم است؛ اما قرآن می 

َها َفِإنَّهُ آثٌِم قَلأبُهُ﴾﴿َو َمن یَکأ  کار کهروح انسان است، همان است که یا طی ب و طاهر است یا معصیت پس قلب ما همان حقیقت   [11].تُمأ
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ِء َو قَلأبِِه﴾ ماست چیز دیگر نیست. در کریمهٴ سورهٴ »انفال« هم فرمود: َ یَُحوُل بَیأَن الأَمرأ لَُموا أَنَّ َّللاه ؛ یعنی بین ما و خود ما احاطهٴ ﴿َو اعأ

 /حشر/تسنیم 20قسمت /ماند.حق فاصله است چیزی برای خود ما نمی

ُدوِر﴾ سورهٴ مبارکهٴ »حج« فرمود: در   ایقان و ایمان نیستند چشم  آنها که اهل   [28]،﴿ال تَعأَمی اأْلَبأصاُر َو لِکنأ تَعأَمی الأقُلُوُب الَّتی ِفی الصُّ

﴿َو لِکنأ تَعأَمی الأقُلُوُب الَّتی ِفی   یعنی چشم ظاهر آنها أعما و نابینا نیست: ﴿ال تَعأَمی اأْلَبأصاُر﴾ آنها کور نیست، آن چشم دلشان کور است:

ُدوِر﴾ آن دلی که بصیر است، »هو الظاهر«   شود دل یا بصیر است یا أعما، آن دلی که در نهان اینهاست، آن نابینا است. معلوم میالصُّ

بیند و چون این ظهورش در نهایت شدت است, این ظهورش سبب بطون شده;  بیند، آن دلی که بصیر نیست، »هو الظاهر« را نمی را می

ما لذا این ظهور عین بطون است, این ظاهر عین باطن است. او از شدت وضوح مخفی است, او از شدت ظهور بطون دارد و او را  

 حضرت  لذا  بینیم؛نمی  را  نشانهستیم و آن بی  کنیم، چون همه اشیایی که در جهان هستند، همه نشانه او هستند ما سرگرم نشانهمشاهده نمی

یست و هر باطنی غیر ، هر ظاهری غیر از خدا, ظاهر است و باطن ن»ُکلُّ َظاِهٍر َغیأَرهُ َغیأُر بَاطٍن َو ُکلُّ بَاِطٍن َغیأَرهُ َغیأُر َظاِهٍر« :فرمود

از خدا, باطن است و دیگر ظاهر نیست. خداست که هم ظاهر است و هم باطن و این أسماء عین یکدیگرند و عین ذات مقدس هستند؛  

ُل َو اأآلِخُر َو الظها ظهورش عین بطون است، از شدت نورانی ت است که مخفی است: .یعنی ذات عین ظاهر و عین باطن است ِهُر  ﴿هَُو اأْلَوَّ

 /حدید/تسنیم 2قسمت /. ٍء َعلیٌم﴾َو الأباِطُن َو هَُو بُِکلهِ َشیأ 

َشُروَن﴾ ِء َو قَلأبِِه َو أَنَّهُ إِلَیأِه تُحأ َ یَُحوُل بَیأَن الأَمرأ لَُموا أَنَّ َّللاه ورید«   بدانید که خدا بین انسان و خود انسان فاصله است اینجا سخن از »حبل ﴿َو اعأ

کند که همان لطیفه الهی و جان انسانی است، نه یک گوشت خاصی نیست، سخن از انسان و قلب انسان است. این قلبی که قرآن بر او تکیه می

که در قسمت چپ بدن قرار دارد و مؤمن و کافر هر دو آن را دارند، انسان و حیوان هر دو آن قلب را دارند. آن قلبی که اگر وقتی میل به 

گوید این قلب مریض است؛ همان جان آدمی در سورهٴ »احزاب« به همسران رسول خدا)علیه آالف التحیة و الثناء( دستور  گناه کرد، خدا می

َمَع الَّذی فی قَلأبِِه َمَرٌض﴾ دهد که شما در سخن گفتن رقیق و نازک حرف نزنیدمی ِل فَیَطأ َضعأَن بِالأقَوأ مبادا آن نامحرمی که دلش مریض   [9]﴿ال تَخأ

شود قلب او مریض است. در گوید آن مردی که با شنیدن صدای زن تحریک میاست با شنیدن صدای نامحرمانه طمع کند در این کریمه می

گویند شاید رژیم ی گوید در زمان جنگ و نبرد بین اسالم و کفر آنها که قلبشان مریض است گرایشی به سمت کفار دارند، مسورهٴ »مائده« می

شی أَنأ تُصیبَنا دائَِرةٌ﴾ اسالمی شکست بخورد؛ بینی آنها که قلبشان فرمود: می [10]؛﴿فَتََری الَّذیَن فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض یُساِرُعوَن فیِهمأ یَقُولُوَن نَخأ

شاید اسالم پیشرفت نکرد شاید اسالم شکست خورد ما چرا رابطه خود را با کفار بد کنیم    گویندمریض است گرایشی به سمت کفار دارند می

گوید قلب او مریض است این قلبی که مریض است نه همین قلب مادی است و اگر  آن که با بیگانه رابطه سیاسی نامشروع دارد، قرآن می

ُ  ای فرمود:درباره عده کنند فرمود  یا آنها که از اظهار شهادت در محکمه عدل الهی خودداری می  [11] َمَرًضا﴾﴿فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض فَزاَدهُُم َّللاه

آثٌِم َقلأبُهُ﴾ کسی که کتمان شهادت بکند قلب او معصیت کرده است: ها فَِإنَّهُ  تُمأ بینند  یا درباره دیگرانی که آیات الهی را نمی [12]؛﴿َو َمنأ یَکأ
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ُدوِر﴾﴿ال تَعأَمی اأْلَبأصاُر َو   گویدمی بیند. این قلبی که کور است  چشمان آنها نابینا نیست، اما دلشان نمی  [13]لِکنأ تَعأَمی الأقُلُوُب الَّتی فِی الصُّ

 شود. همان جان انسانی است که در اثر تبهکاری نابینا می

 کند خواهد بود«، همان جان آدمی است و روح انسانی که حقیقت انسان را تأمین می»فتحصل« که »أن  القلب فی لسان القرآن الکریم

 دید/تسنیم ح/4قسمت

طور که جسم یا زنده است یا سالم  شود: قلب سالم، قلب مریض، قلب مرده؛ همانقلب که همان حقیقت انسانی است از نظر قرآن به سه قسم تقسیم می 

﴾ سالم یا زنده است و مریض و یا مرده است. آن مؤمنی که قلبش خاشع است  است یا مریض، جان هم یا زنده است و  ُ َوِجلَتأ قُلُوبُُهمأ این  ﴿إِذا ذُِکَر َّللاه

اند کسی  جز افرادی که داری قلب سلیم  و در قیامت هم [9]﴿إِذأ جاَء َربَّهُ بِقَلأٍب َسلیٍم﴾ دارای قلب سلیم است؛ همانند ابراهیم)سالم هللا علیه( و پیروان او؛

َ بِقَلأٍب َسلیٍم﴾ رهداز عذاب نمی اگر قلب زنده بود و از مرض محفوظ قلب سلیم است؛ اگر زنده نبود یا مرده است که قلب قاسی   [10]﴿إِاله َمنأ أَتَی َّللاه

﴾ غیر از ذیَن فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض﴾﴿الَّ  ، ﴿الَّذیَن فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض﴾ کند بهاست یا مریض است از این گروه قرآن تعبیر می است،   [11]﴿الأقاِسیَِة قُلُوبُُهمأ

 اینها را در سورهٴ »حج« در کنار هم و قبال هم ذکر فرمود. 

َسلأنا ِمنأ قَبأِلَک ِمنأ َرُسوٍل َو ال نَبِیهِ إاِله إِذا تََمنهی أَلأقَی الشَّیأطاُن فی أُمأ  فرماید:به بعد می 52در سورهٴ »حج« آیه  ؛ هیچ پیامبری نیست مگر  نِیَّتِِه﴾﴿َو ما أَرأ

اگر پیامبر تمن ی کرد و خواست که احکام   ﴿إِاله إِذا تََمنهی﴾ های او پیاده نشودکند که تصمیمات او برنامههای آن پیامبر شیطان رخنه میاینکه در برنامه

نِیَّتِِه﴾ الهی پیاده بشود های او پیاده نشود.  کند که برنامه تمنی او برنامه او و احکام و حکم او وسوسه می شیطان در امنیه و مورد   ﴿أَلأقَی الشَّیأطاُن فی أُمأ

نِیَّتِِه﴾ ها پیاده نشود؛کوشند که آن تصمیماند، شیاطین میهر تصمیمی را که انبیای الهی گرفته . لکن خدای متعالی انبیا  ﴿إِاله إِذا تََمنهی أَلأقَی الشَّیأطاُن فی أُمأ

ُ ما یُلأِقی الشَّیأطاُن﴾ و شیاطین را محکوم به شکست؛کند  را پیروز می  ﴿ثُمَّ  کندکند، خدا نسخ و زائل میآنچه را که شیطان به نام وسوسه القا می  ﴿فَیَنأَسُخ َّللاه

ُ آیاتِِه﴾ ِکُم َّللاه ُ َعلیٌم َحکیٌم﴾ کندخدای سبحان آیات خود وا حکام خود را محکم می یُحأ عََل ما یُلأِقی   است و آن این است که  ؛ شاهد در آیه بعد﴿َو َّللاه ﴿ِلیَجأ

﴾ های شیطانی نسبت به اهل علم اثر ندارد نسبت به دو گروه فتنه و آشوب به  این وسوسه  [12]الشَّیأطاُن فِتأنَةً ِللَّذیَن فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض َو الأقاِسیَِة قُلُوبُُهمأ

قلبشان زنده است؛ ولی مریض گروه،کند: یک گروه کسانیپا می فِتأنَةً﴾ اند؛اند که دل مردهدیگر کسانی  اند که  الشَّیأطاُن  یُلأِقی  عََل ما  برای دو   ﴿ِلیَجأ

﴾ ، این یک گروه؛﴿ِللَّذیَن فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض﴾ گروه: اند، این دو گروه. مرض قلب را قرآن کریم اشاره کرد  آنها که دارای دلهای قسی  ﴿َو الأقاِسیَِة قُلُوبُُهمأ

﴿ال   حثهای قبل نمونه آن ذکر شده در سورهٴ »احزاب« فرمود: به زنان پیغمبر دستور داد که شما در حرف زدن صدا را نازک نکنیدکه در بعضی از ب 
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ِل﴾ َضعأَن بِالأقَوأ َمَع الَّذی فی قَلأبِِه َمَرٌض﴾ ؛ زیراتَخأ ود آن انسانی شکند. معلوم می، آن مردی که قلبش مریض است با شنیدن صدای نازک شما طمع می﴿فَیَطأ

کند، این مریض است ولو مسلمان مؤمن است؛ اما قلب او  کند یا شنیدن صدای نامحرم او را تحریک میکه عفیف نیست نگاه به نامحرم در او اثر می

ُ َمَرًضا﴾  سالم نیست این مرض قلب است و اگر این مرض معالجه نشد کم کم شود. یا آنهایی که به  مرض افزوده می ؛ این ﴿فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض فَزاَدهُُم َّللاه

گویند شاید اسالم شکست خورد  اند؛ ولی گرایششان به کفار است می های سیاسی مبتال هستند، در سورهٴ »مائده« فرمود: بعضیها در بین مسلمینبیماری

یَقُولُوَن   فَتََری الَّذیَن فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض یُساِرُعوَن فیِهمأ ﴿ و شاید نظام طاغوت برگشت و شاید کفار پیروز شدند، ما چرا رابطه خود را از کفار قطع کنیم

بُِحوا َعلی ما أََسرُّ  ٍر ِمنأ ِعنأِدِه فَیُصأ ُ أَنأ یَأأتَِی بِالأفَتأحِ أَوأ أَمأ شی أَنأ تُصیبَنا دائَِرةٌ فَعََسی َّللاه طمئن بینید آنها که قلبشان م؛ فرمود: می وا فی أَنأفُِسِهمأ ناِدمیَن﴾نَخأ

گاهی داشته باشیم. به اینها گویند رابطه ما از کفار نباید قطع بشود؛ زیرا اگر مسلمین شکست خوردند، ما آن روز یک تکیه نیست و مریض است می 

ونه از گرایشها کند و شما آنچه را در دل داشتید باعث فضیحت شما خواهد شد؛ این گبگو خدا در یک آینده نزدیکی فتح و پیروزی را نصیب مسلمین می

ِمنُوَن﴾ فرماید:دانند و اما خدا به رسولش می را قرآن کریم مرض قلب می هُمأ ال یُؤأ تَُهمأ أَمأ لَمأ تُنأِذرأ اند که قلبشان مرده است و به تعبیر  اینها کسانی ﴿َء أَنأذَرأ

﴾ قرآن کریم  هستند. ﴿الأقاِسیَِة قُلُوبُُهمأ

کند اگر مرده  پس قلب یا زنده است و مریض یا مرده است یا زنده است و سالم. اگر زنده باشد و مریض وسوسه شیطان بر او فتنه و آشوب به پا می 

عََل ما   :ایستاد؛ لذا در این آیه سورهٴ »حج« فرمود ای میباشد وساوس شیطان باعث فتنه او خواهد شد، اگر زنده و سالم باشد در برابر هر وسوسه  ﴿ِلیَجأ

﴾ ؛ دو:﴿ِللَّذیَن فی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض﴾ برای دو گروه: یک: یُلأِقی الشَّیأطاُن فِتأنَةً﴾ ؛ ﴿إِنَّ الظهاِلمیَن لَفی ِشقاٍق بَعیٍد﴾ اند،که اینها جزء ظالمین ﴿َو الأقاِسیَِة قُلُوبُُهمأ

کند، در دره عظیم بین این دو شق خیلی فاصله است،  عظیمی احداث می   قتی سیل آمد دره ببینید وهای کوه می اند. شما این دامنه یعنی در یک شق  دوری 

﴿لَفی   فرماید اینهاکند، میشان بعید است، هیچ دسترسی ندارند، قرآن کریم از این فاصله سنگین تعبیر به شق بعید می آن شق  یمن و شق  یسار فاصله 

اند که قلبشان زنده و سالم است و وساوس شیطانی در اینها هام و التئام آنها دشوار است. اما گروه سوم کسانیاند که الت در یک شق  دوری  ِشقاٍق بَعیٍد﴾

مرحمت کرده    آنها که از علم الهی برخوردارند خدا به آنها علم ﴿َو ِلیَعألََم الَّذیَن أُوتُوا الأِعلأَم أَنَّهُ الأَحقُّ ِمنأ َربهَِک﴾ گذارد و آن این است کههیچ اثری نمی

بَِت لَهُ قُلُوبُُهمأ َو   دانند که رهاورد انبیا حق است و وسوسه شیطان نیرنگی باطل.است می ِمنُوا بِِه فَتُخأ ﴿َو ِلیَعألََم الَّذیَن أُوتُوا الأِعلأَم أَنَّهُ الأَحقُّ ِمنأ َربهَِک فَیُؤأ

تَقیٍم﴾ َ لَهاِد الَّذیَن آَمنُوا إِلی ِصراٍط ُمسأ  [13].إِنَّ َّللاه
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 نفس 

اها﴾ آن وقت این انسانی که آید. اگر اهل نماز باشد، این چنین آید، منوع در میآید، جزوع در میهلوع درمی [11]؛﴿َو نَفأٍس َو ما َسوَّ

شود منظور تغییر ساختار خلقت نیست، این جنگی که اتفاق افتاد، جنگ بیرون یست، اهل نماز نباشد، این چنین هست، پس معلوم مین

چه کار کرد؟ جنگ بیرون غدیر را بر سقیفه ترجیح نداد. ـ معاذهللا ـ سقیفه را بر غدیر ترجیح داد. جنگ درون هم حضرت امیر)سالم 

لُهُ  کنید:که این جهادی که میفرماید هللا علیه( می جهاد اکبر است که  [12]،«[ اَل یَنأفَعُهَو ِعلأُمهُ َمعَهُ ]لَمأ یَنأفَعأهُ  »ُربَّ َعاِلٍم َقدأ قَتَلَهُ َجهأ

البته این نسبت به جنگ بیرون جهاد اکبر است، وگرنه نسبت به مراحل برتر جنگ اوسط است. جهاد اکبر در جای دیگر است. آن  

ود. در این جهاد اگر عقل پیروز شد، شجهادی که در درون غالب ماها مبتال هستیم جهاد متوسط است که از آن به جهاد اکبر یاد می

 کند و نه تعطیل. آورد، بلکه تعدیل میشهوت و غضب را به غارت و غنیمت درنمی

ِعُموَن الطَّعاَم َعلی فرماید:وقتی اسیر گرفت، می افطاریه خود را که به دست فاطمه)علیها   [13]؛ُحبهِِه ِمسأکیناً َو یَتیماً َو أَسیراً﴾  ﴿َو یُطأ

ر نداشتیم. این مشرک، این کافر، این دهد. این اسیر در مدینه که بود؟ ما در مدینه که اسیصلوات هللا( درست شد، آن را به اسیر می

هند! اصالً زیر این دها درآمد، حاال اینها افطاریه خودشان را به این اسیر میملحد که در جنگ بدر و امثال بدر به اسارت مسلمان

پیروز شد،  آسمان اینها دومی ندارند! این خاصیت پیروز شدن عقل بیرون و خاصیت پیروز شدن عقل درون است. عقل درون اگر

کند. شهوت را سر جای خود، غضب را سر جای خود، وهم را سر جای کند؛ تعدیل میگیرد، تعطیل نمیکند، غنیمت نمیغارت نمی

های الهی است، شهوت از بهترین های الهی است و خیال از بهترین نعمتنشاند. وهم از بهترین نعمتخود، خیال را سر جای خود می 

نشاند. عقل اگر پیروز شد، اینها را تعدیل های الهی است، اینها را در جای خودشان میت، غضب از بهترین نعمتهای الهی اسنعمت

َت  کنند. فرمود:برند، اینها را اعدام می کند و نه تعطیل، ولی شهوت و غضب اگر پیروز شدند، غارت میمی »َکمأ ِمنأ َعقأٍل أَِسیر تَحأ

لُهُ« در یک بخش. [14]،َهَوًی أَِمیر« ک شند؛ اما وقتی عقل پیروز شد، گیرند یا میدر بخش دیگر. یا اسیر می »ُربَّ َعاِلٍم قَدأ َقتَلَهُ َجهأ

ه های از قوا را اسیر نمیهیچ قو   تسنیم //معارج5قسمت /کند. این جهاد است. برد؛ تعدیل میای را از بین نمیگیرد، هیچ قو 

تا این شهوت و غضب را حاکم کند تا سقیفه درون را بر غدیر  زندشیطان رابطه درونی ما را با قطب ما که عقل است، به هم می

زند تا سقیفه بیرون را بر غدیر بیرون پیروز کند، این تالش و کوشش اوست، وگرنه درون پیروز کند. رابطه بیرونی ما را به هم می

فرمود این نمازی که ما خواندیم، برای این گانه، نقصی در دستگاه نیست. انسان طبعاً و فطرتاً منظ م آفریده شد، طبق آن اصول پنج 

تِی الأِجَهاُد فِی َسبِیِل َّللاَّ  است که شما تعدیل کنید نه تعطیل. فرمود: بَانِیَّةُ أُمَّ نشین نگفتند ترک ازدواج بکن، نگفتند گوشه [16]؛«»َرهأ

باش! وجود مبارک حضرت امیر هم فرمود: من با شما فرق دارم، من چون رهبر مردم هستم، باید ساده زندگی کنم؛ ولی وقتی آن 

ات فشار کنید و به زن و بچهستحبی، فرمود این چه کاری است که دارید می کسی آمده بود، مرت ب نمازهای مستحبی، روزه م

های عادی هستید، چرا به زن و بچه خودتان کنی؟ من که امام مسلمین هستم، یک وظیفه دارم، شما که آدم آوری؟ چرا مرا نگاه میمی

اهبانه زندگی کند، عیالش آمده به عیال پیغمبر)صلی هللا رسانید؟ این را جد اً نهی کرد. آن عثمان بن مظعون مقداری رفته ر آسیب می

ُمون علیه و آله و سلم( ِگله کرده، حضرت روی منبر فرمود: چرا به زندگی خود و به زن و بچه خود سخت  [17]،«»َما بَاُل أَقأَواٍم یَُحرهِ

کند، هر کدام را کند، نه درون را تعطیل میکنید؟ پس اگر عقل پیروز شد، نه بیرون را تعطیل میگیرید؟ شما چرا ما را نگاه میمی

 تسنیم  //معارج5قسمت /دارد.کند، سر جای خودش نگه میتعدیل می
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 شهوت و هوی

ما یک خود داریم که امانت الهی است, یک خود تحمیلی داریم که در اثر استحواذ شیطان پیدا شده است. ممکن است انسان با خودش 

اصلی خود به مبارزه برخیزد، چون دو چیز هستند؛ مثالً شهوت با عقل درگیر شود این جهاد فرض دارد, غضب با   یعنی با آن هوی ت

عدل درگیر بشود این جهاد داخلی است این کامالً فرض دارد و واقعاً هم هست؛ یعنی بین شهوت و قلب ما, بین غضب و عقل ما در 

جنگند.  جا که جای علم است اینها با هم میننی ت است، وهم و خیال ما در بخش اندیشه آجا که جای اراده و اخالص و بخش انگیزه, آن

»َما   اگر وهم و خیال بر عقل اندیشور پیروز شد خروجی آن همان سیزده قسم مغالطات است و اگر شهوت و غضب بر عقل عملی که

َمنُ  حأ پیروز شد نتیجه آن کفر و فسوق و عصیان است، این فرض دارد، چون دو چیز هستند؛ یعنی شهوت یک چیز  [6]«ُعبَِد بِِه الرَّ

هستند؛ لذا جنگ با   ر است و نفس باید اینها را کنترل کند و آن توان را ندارد؛ اما کل  این مجموعه سربازان الهی است عقل چیز دیگ 

در  هاخواهد انجام بدهد این استدالل هایی که انسان میها, استداللخدا فرض ندارد اگر هست جنگ با احکام خداست؛ حتی احتجاج

برابر خدا نیست در برابر احکام خدا, آیات خدا, اقوال انبیا)علیهم السالم( اینهاست و گرنه احتجاج انسان در برابر ذات اقدس الهی 

ِلبَنَّ أَنَا َو ُرُسِلی﴾ فرض ندارد، زیرا هوی ت و اندیشه انسان سرباز خداست؛ لذا اینکه فرمود: ُ َْلَغأ های بخشاین ناظر به آن  ﴿َکتََب َّللاَّ

 /مجادله/تسنیم 21قسمت /فعلی خداست.

فرماید این نفس که خلق شد ابزارها و شئون فراوانی دارد چه در بخش اندیشه, وهم و خیال زیرمجموعه عقل نظری او هستند چه  می

را عقل  هایی دارند؛ اما رهبری شهوت و غضبدر بخش انگیزه, شهوت و غضب زیرمجموعه عقل عملی او هستند اینها خواسته

تُِسَب بِِه الأِجنَان عملی باید به عهده بگیرد که َمُن َو اکأ حأ رهبری وهم و خیال را عقل نظری باید به عهده بگیرد;  [4].«»َما ُعبَِد بِِه الرَّ

یعنی انسان هر چه به ذهنش آمده باید بر آن عقل اندیشور که محق ِق است و کتابخوانی درونی انسان است به او مراجعه کند فکر کند  

اندیشی است. اگر تحت رهبری عقل استداللی باشد گویی و پراکندهببیند که باطل است یا صحیح. وهم, کاِر او, خیال, کار او پراکنده

گوید  شود و دین نمیابزار خوبی است. چه اینکه شهوت و غضب هم کار آنها طغیان است. اگر تحت رهبری عقل عملی باشد تعدیل می

ار خوبی است اگر تحت رهبری عقل گوید تعدیل کن. خیال یک نعمت بسیار خوبی است, وهم یک نعمت بسیاین قوا را تعطیل کن می

های گوناگونی که شعرا داشتند هنرمندان دارند به برکت خیال است و گرنه از عقل ها و تنظیرها و مدحباشد این همه شعرها و تشبیه

ها, این  سازیها, این صورتگریکند. این صورتکه این کارها ساخته نیست، عقل یک سلسله معانی کل ی را درک می

ه خیال است. اگر قدرت خیال و قدرت وهم ها, این هجوها, این ذم ها, این تشبیهات, این مدحسازیسمهمج ها همه اینها به وسیله همین قو 

تحت رهبری عقل نظری کار بکنند این شخص یا شاعر خوبی خواهد بود یا هنرمند خوبی خواهد بود یا نویسنده خوبی خواهد بود یا 

 ود اینها باید رهبری شود.گوینده خوبی خواهد ب

لین کاری که شیطان می کند بعد به تر است تشویق میکند به وسیله این قوای زیرمجموعه، این را به مکروهاتی که به حس  نزدیکاو 

خواند. کند, بعد ـ معاذ هللا ـ او را به اکبر کبائر که کفر است فرا میدهد, بعد به معاصی کبیره دعوت میمعاصی صغیره ا نس می

یان دهد. پاهست این مراحل را نشان می  ﴿أَن َکذَّبُوا﴾ با دو تفسیری که در این [5]﴿ثُمَّ َکاَن َعاِقبَةَ الَِّذیَن أََساُءوا السُّوءی أَن َکذَّبُوا﴾ این

َوذَ﴾ معصیت ـ معاذ هللا ـ کفر است. اگر کسی تحت والیت شیطان بود تَحأ که قبالً مالحظه فرمودید این باید »إستحاذه« باشد مثل  ﴿اسأ

»إستقامه«، این »واو« حرف عل ه مفتوح مسبوق به فتحه باید تبدیل به الف بشود. چندتا کلمه است که به همان حالت اصلی مانده؛ مثل 

 هستند.  اش باقیإستصوب«، حاال اینها به همان کلمات و لغات اصلی »إستحوذ,
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ل به مکروهات بعد به معاصی صغیره بعد به معاصی کبیره، وقتی مسل ط شد به کفر ـ معاذهللا ـ دعوت می  کند. وقتی که شیطان او 

گیرد دو گیرد. انتقامی که ذات اقدس الهی میمی انسان کافر شد؛ یعنی به آن معاصی مهم گرفتار شد از آن طرف ذات اقدس الهی انتقام

هایی است که به صورت جهنم یا کیفرهای قسم است: یک انتقام است در دنیا و همچنین در آخرت که مربوط به عذاب است، آنها انتقام

 تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا ﴿َو الَ  دنیایی مربوط است؛ اما آن انتقام علمی و دقیق را در سوره مبارکه »حشر« بیان فرمود, فرمود:

﴾َ َوذَ َعلَیأِهُم  ه »مجادله« بیان شد که آیه نوزده سوره مبارکه »مجادله« این است:صغرای قیاس در همین سوره مبارک [6]َّللاَّ تَحأ ﴿اسأ

﴾ِ َر َّللاَّ گیرد دیگر به فکر خدا نیست. وقتی خدا را فراموش کند؛ یعنی از او می؛ یاد خدا, نام خدا را فراموش میالشَّیأَطاُن َفأَنَساهُمأ ِذکأ

گیرد, انتقامی که ذات اقدس الهی از این انسان  او را فراموش نکرده انتقام می َن َربَُّک نَِسیهاً﴾﴿َو َما َکا کرد ذات اقدس الهی که

﴾ گیرد؛ در آیه نوزده سوره مبارکه »حشر« بیان شد فرمود:فراموشکار می َ فَأَنَساهُمأ أَنفَُسُهمأ ؛ خدا کاری ﴿َو الَ تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا َّللاَّ

کند. وقتی خودش را فراموش کرد به فکر همه چیز برد انسان خودش را فراموش میت که خوِد او را از یاد او میکند این اسکه می

اش هست, به فکر دوستانش هست. هیچ به هست مگر به فکر خودش, به فکر حزبش هست, به فکر جناحش هست, به فکر زن و بچه

ای فرزندان چیز ذخیره کند و بگذارد، خودش را اصالً فراموش کرده. این فکر خودش نیست. تمام تالش و کوشش او این است که بر

فهمد. کسی که تمام کوشش او این است که از راه حالل و حرام برای دیگران جمع کند و هیچ در تحت تعقیب و کیفر الهی است و نمی

َ﴾ ﴿َوالَ تَُکونُوا َکالَِّذینَ  به فکر خودش نیست این انتقام الهی است. فرمود: صغرای قیاس در آیه نوزده سوره مبارکه »مجادله«   نَُسوا َّللاَّ

َر َّللاَّ  که محل  بحث است بیان شده، فرمود: ، پس »هؤالء نسوا هللا«. آیه نوزده سوره »حشر« این است که »ک ل  َمن نَِسَی ﴾﴿فَأَنأساهُمأ ِذکأ

د که او اصالً به فکر خودش نیست، هیچ به فکر خودش نیست، این بدترین کنهللا ی نِسیِه ُللا  نَفَسه«؛ خدا او را از خودش فراموش می

َ﴾ کند. فرمود:فهمد که چه کار می شود کارگر دیگران، این نمیکیفر است. آن وقت انسان می اگر ـ خدای   ﴿َوالَ تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا َّللاَّ

بینید یک عده تمام تالش و کوشش آنها این است که برای برد؛ لذا می دش میناکرده ـ کسی خدا را فراموش کرد خدا هم او را از یاد خو

لَئَک هُُم الأفَاِسقُون ﴿فَأَنَساهُمأ أَنفَُسُهمأ  ها چیز بگذارند، اصالً به فکر خودشان نیستند چه کسی هستند چه چیزی هستندبچه »فََسق«؛  ﴾أُوأ

گویند »فسق عن ه بگیرد به جاده خاکی بیفتد که در معرض خطر است میای از این جاده اصلی فاصل یعنی »َخرَج«, اگر رونده

لین انتقامی است که ذات اقدس الهی می گیرد. صغرای قیاس الطریق«؛ بیرون رفت. این »فََسق« از صراط مستقیم بیرون رفت. این او 

ه »هؤالء نسوا هللا و کل  من نسی هللا فی نسیه هللا در سوره مبارکه »مجادله« معی ن شد, کبرای قیاس در سوره مبارکه »حشر« بیان شد ک

برد اصالً به فکر خودش نیست، چون اصالً به فکر خودش نیست این به فکر بدن است که او را نفسه«؛ خدا او را از یاد خودش می

ُ مَ  کند؛ امادرد گرفت معالجه می کند اگر دلرها می کند، نگاه به نامحرم و طمع  را درمان نمی [7]َرضاً﴾﴿ِفی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض فََزاَدهُُم َّللاه

الَ َمعأُروفاً﴾ کندرا معالجه نمیبه نامحرم که مرض است آن  َمَع الَِّذی فِی قَلأبِِه َمَرٌض َوقُلأَن قَوأ ِل فَیَطأ َضعأَن بِالأقَوأ این مرض را   [8]﴿فاَلَ تَخأ

﴿فَتََری الَِّذیَن ِفی قُلُوبِِهم َمَرٌض یَُساِرُعوَن  کند، آن مرِض سوره »مائده« کهرا معالجه نمی ﴿فِی قُلُوبِِهمأ َمَرٌض﴾ کند، آنمعالجه نمی

﴾ ی اینکه زنده باشد تا باِر دیگران را ببرد؛ لذا کند، براکند معالجه میدرد را که احساس می کند؛ اما این دل را معالجه نمی [9]فِیِهمأ

ِ﴾ وقتی این تحلیل را در سوره مبارکه »مجادله« محق قانه بیان کرده فرمود: َر َّللاَّ آن وقت سه بار کلمه نحس شیطان را در   ﴿فَأَنَساهُمأ ِذکأ

َوذَ َعلَیأِهُم الشَّیأَطاُن﴾ کند فرمود:همین یک آیه کوچک ذکر می تَحأ ُب الشَّیأَطاِن﴾ یک; ﴿اسأ َب الشَّیأَطاِن هُُم  دو; ﴿أُولئَِک ِحزأ ﴿أاَلَ إِنَّ ِحزأ

ل که شیطان را ذکر کرد بار دوم و سوم می الأَخاِسُروَن﴾ تواند با ضمیر ذکر بکند؛ اما تصریح به اسم شیطان برای آن است سه; بار او 

ای در این دل پیدا  شود، وسوسههیچ چیزی بدون سبب پیدا نمیعامل نیست بیند، به هر حال فعل که بی ای می که این شخص وسوسه
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ِوُس فِی ُصُدوِر النَّاِس﴾ ای حسابی دارد. چه کسیشده وسوسه این همان ابلیس است, همان شیطان است, همان عاملی که فریب  ﴿یَُوسأ

 /مجادله/تسنیم20قسمت /دهد.می

گرا هستند، نه عقل و  سرمایه اینها مظن ه است، نه علم و برهان؛ در مقام داوری هم هوس   شناسیسوره مبارکه »نجم« مشخص کرده که در معرفت 

﴾ محور:عدل َنأفُُس﴾ یک؛]7[،﴿إِنأ یَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوی اْلأ ﴿َو   این دو؛ یعنی »إن یتبعون اال هوی«. اینجا هم فرمود اینها گفتند ِسحر است: ]8[،﴿َو ما تَهأ

﴾ پرستی و انکار وحی و نبوت بود این را انکار کردند. ؛ برهانی ندارند، چون با اینکه مشاهده کردند، چون میلشان همان بت َکذَّبُوا َو اتَّبَعُوا أَهأواَءهُمأ

ل را می در نظام جاهلی سوء ظن و ح سن ظن  ﴾ زند، یک؛ هوس و هوٰی داور مطلق است، این دو:حرف او  َوی   ، یک؛﴿إِنأ یَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ ﴿َو ما تَهأ

َنأفُُس﴾ ﴾﴿َو َکذَّبُوا َو اتَّبَعُو  کنند. اینجا هم فرمود:خواهد برابر آن عمل می ، دو؛ یعنی »إن یتبعون اال« هوای نفس را. آنچه را که دلشان میاْلأ ؛ ا أَهأواَءهُمأ

﴾ اما تَِقرٌّ ٍر ُمسأ  ؛ هر چیزی در جای خودش است. ﴿َو ُکلُّ أَمأ

 /قمر/تسنیم1

َنأفُُس﴾ در سوره »نجم« فرمود:  َوی اْلأ پذیرند، هر چه را میل کنند، هر چه را میل ندارند نمی، آثار نظام جاهلی این است که به میل حکم می﴿َو ما تَهأ

  دیق و تکذیب اینها، وجود و عدم واقع نیست؛ بلکه معیار تصدیق و تکذیب اینها میل و عدم میل شخصی اینهاست،پذیرند. معیار تصدارند می

 /قمر/تسنیم1

َنأفُُس﴾ َوی اْلأ دارد؟ آن که در ، که در سوره مبارکه »نجم« گذشت، معیار جاهلیت یک مل ت است. کدام مل ت جاهلیت ﴿إِنأ یَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َو ما تَهأ

بخش اندیشه با گمان حرکت کند، در بخش عمل با میل حرکت کند و اگر کسی در بخش اندیشه با علم حرکت کرد، در بخش انگیزه با عقل و عدل  

 حرکت کرد، معیار، معیار عقالنیت است 

 /قمر/تسنیم1

 هم و خیال در اندیشه و شهوت و غضب در انگیزه و

قبل هم داشتیم که ـ در جهاد درون اگر عقل و فطرت پیروز شد، هیچ آسیبی به بخش وهم و خیال در اندیشه و شهوت و   هایدر بحث 

کند و نه تعطیل. عقل وقتی پیروز شد، وهم و کند، تعدیل میکند. این را تربیت میرساند، همه اینها را تأمین میغضب در انگیزه نمی

ای نیست، مگر اینکه موضوعات جزیی را اگر مفهوم باشد وهم و اگر ون مستحضر هستید هیچ قضیه پروراند، چخیال را کامالً می

کند. عقل که درباره مفهوم جزیی یا مصداق جزیی کند بعد عقل آن کل ی را بر این مصادیق پیاده میصورت باشد خیال، تقدیم عقل می

های آنها کند. همه خواستهندیشه. شهوت و غضب را هم عقل عملی تعدیل میهستند در بخش ا دخالت ندارد. اینها خدمتگزار علمی عقل

دهد، اگر در جهاد اکبر عقل پیروز شد؛ ولی اگر در جهاد درون، در جهاد نْفس که جهاد اکبر تلق ی شده، را از راه صحیح به آنها می

ب َرد که کند: یا او را سر میرحمانه چند تا کار میطبق آن حدیث معروف، نْفس پیروز شود بر عقل، هوٰی پیروز شود بر عقل، بی

لُهُ« اصالً  َت َهوَ  گیرد:شود. یا او را به اسارت میعقل میبی [6]»ُربَّ َعاِلٍم قَدأ قَتَلَهُ َجهأ یا او را به  [7]ًی أَِمیر«»َکمأ ِمنأ َعقأٍل أَِسیر تَحأ

َوِة أَذَلُّ ِمنأ َعبأ  کشاند کهبردگی می ق»َعبأُد الشَّهأ هر سه این کارهای تلخ پیروزمندی شهوت و غضب را روایات ما مشخص  [8]،«ِد الرهِ
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های نْفس را رام بکند و این سرکشی کند این  ند. در بیانات نورانی حضرت امیر هست که اگر در جهاد درون، کسی نتواند خواستهکرد

لُهُ«  ب َرد:شهوت و غضب، عقل را سر می َت َهَوًی أَِمیر« گیرند:و یا به اسارت می »ُربَّ َعاِلٍم َقدأ قَتَلَهُ َجهأ یا به  »َکمأ ِمنأ َعقأٍل أَِسیر تَحأ

ق کشانند کهبردگی می َوِة أَذَلُّ ِمنأ َعبأِد الرهِ رحمانه شهوت و غضب است که اگر پیروز بشوند نسبت به . این غارت بی«»َعبأُد الشَّهأ

آن را  کند، آن که به فکر رحمانیت افتاده بود، های اینها را تعطیل نمیعقل، ولی اگر عقل پیروز شد، عاقالنه و مقتدرانه تمام خواسته

هم شارع منع کرد، گفت باید قضایایتان را انجام بدهید، وظایف عادی خود را انجام بدهید، حاال اسراف نکنید. اگر این شهوت و 

گیرد؛ لذا انسان خسارت آورد. چنین خطری است! کل  سرمایه را میآورد، دمار علم را در میغضب پیروز بشود، دمار عقل را درمی 

 / معارج/ تسنیم 8قسمت /سرمایه را باخته است.بیند، چون کل  می

 موت و خواب 

»إِنََّما تُنأقَلُوَن ِمنأ َداٍر إِلَی   هست که نهج موت در حقیقت از عالم دنیا به عالم آخرت هجرت کردن است، در فرمایشات حضرت امیر در

ها مرگ یعنی نابودی، اینکه نیست. مرگ یعنی هجرت؛ یعنی انتقال از دنیا به آخرت. بعضی گوییمیک وقت است می [26]،َدار«

اند، چون زنده هستند و مسافر هستند و دارند ها نه، متوجه هستند، چون زندهشوند؛ مثل اکثر افراد. بعضیمتوجه نیستند که منتقل می

کشان میشوند، زمام خود را به دست ناز دنیا به آخرت منتقل می »إِنََّما تُنأقَلُوَن ِمنأ َداٍر  شود:دهند. این انسان که نابود نمیاقل و محر 

داند که  شود؛ اما یک انسان بیدار را وقتی که عاقل است، میجا بکنید بله، متوجه نمی. این انسان خوابیده را اگر جابهإِلَی َدار«

ها خواب  ، خیلی»النهاُس نِیاُم« کند. فرمود:یی بروند خودش را تسلیم میخواهند از جایی به جاخواهد جای بهتری برود، میمی

گوید: »روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم«؛  یک آدم خوابیده را شما از دنیا و آخرت ببرید، او نمی [27].»فَِإذَا َماتُوا انأتَبَُهوا« هستند،

کنند. غالب این بزرگان کنند؟ تسلیم می( اینها وقتی بخواهند رحلت کنند، چگونه رحلت میاما یک بیدار، مثل خود ائمه)علیهم السالم

 گوید: ایم، اینکه میگویند ما به اینجا رسیدهگویند، نه به سخن خودشان. نمیسراینده ما به زبان ائمه سخن می

تی   [28]و إن ی و إن کنت ابن آدم صورة ٭٭٭ فلی فیه معنی شاهد بأبو 

گوید؛ یعنی مقام نبوت این است، اگر کسی خواب باشد، انسان خوابیده را از  اینها را از لسان پیغمبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( می 

اتاقی به اتاق دیگر ببرند که متوجه نیست؛ ولی اگر انسانی بیدار باشد و بداند که اینجا سرد است، اینجا جای ماندن نیست، این را کسی 

گویند »روزی رخش ببینم و کند. این است که میمنتقل کند به اتاق دیگر این در کمال اختیار و اراده خودش را تسلیم او میبخواند 

میرد. خیال طور است. کسی که خواب باشد، میطور هستند. مؤمنین یعنی کسی که بیدار باشد، همینتسلیم وی کنم«. مؤمنین همین

 تسنیممعارج //9قسمت /طور است.است؛ اما کسی که بیدار باشد اینکند که مثالً از بین رفته می

ت فرمود: َم أَُخو الأَموأ تَِها َو الَّتِ  و درباره خواب هم تعبیر شده است که [17]،«»إِنَّ النَّوأ ُ یَتََوفَّی اْلنفَُس ِحیَن َموأ ی لَمأ تَُمتأ ِفی  ﴿َّللاَّ

میرد. یکی از چیزهایی که بشر درباره آن کمتر کار کرد و خوابد مییعنی »هللا یتوفی االنفس فی منامها« انسان که می [18]؛َمنَاِمَها﴾

شود. ارتباط روح و بدن چقدر کمتر موفق شد حقیقت خواب است واقعاً اگر حقیقت خواب مشخص بشود حقیقت موت هم مشخص می

ل روح میکند باالی سر او هست هر کسی صدا بزند اخواباند کامالً از آن مراقبت میاست و این روح که بدن را می شنود بعد بدن را  و 

ل روح که مراقب اوست و مواظب اوست و او را هم به اذن خدا جابهبیدار می ل انسان بیدار بشود بعد بشنود. او   جا کند، نه اینکه او 

خسته نشود. کند که کند گاهی مثالً شب انسان که خسته است چندین بار از پهلوی راست به چپ، یا چپ به راست پهلو به پهلو میمی
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کند که کند و پهلو به پهلو میداند که چند بار از این پهلو به آن پهلو آمده؛ مثل اینکه بچه که مادرش او را عوض میخودش اصالً نمی

 فهمد که چند بار این پهلو و آنکند که خسته نشود و انسان خودش نمیخسته نشود، این روح هم این بدن را در خواب پهلو به پهلو می

گیرد. غذایی که او خورده دارد پهلو کرده است. روح تعل قش را از بدن به استثنای حیات گیاهی و بخشی از حیات حیوانی فاصله می

کند، این کار گیاهی است. بخش ضعیفی از حیات حیوانی را به او داده؛ اما قسمت مهم که اندیشه و تفکر و اینها باشد فاصله  هضم می

 گیرد.کند و به او تعل ق میشنود و این بدن را بیدار میاظب اوست که اگر کسی او را صدا زده است، این روح میگرفته است، ولی مو

 

ه  ه ها ساده است، میگاهی قص  شود از همان اول که بندی کنید تا به هللا برسید. گاهی از ع مق شروع میها را ببینید جمعفرماید این قص 

ِر﴾ شود:توحید شروع میشود با لحِن آیه شروع می ِل الأَحشأ ِل الأِکتَاِب ِمن ِدیَاِرِهمأ ِْلَوَّ َرَج الَِّذیَن َکفَُروا ِمنأ أَهأ ل . اگر آیه﴿هَُو الَِّذی أَخأ ای او 

بندی فرماید شما اگر جمعفرماید بعد در پایان آیه میآن با توحید بود پیداست که از عمقی برخوردار است. گاهی مطلع آیه را خدا می 

ِل  کند:برید؛ گاهی از اول از همان وحدانی ت حق شروع میکنید به خداِی واحد پی می َرَج الَِّذیَن َکفَُروا ِمنأ أَهأ ﴿هَُو الَِّذی أَخأ

ب  گاه تخریشود که چرا اول از آن وحدت شروع کرده است. فرمود ما کار را, فتح را از دل شروع کردیم، آن حاال معلوم می الأِکتَاِب﴾؛

کردند که زودتر برسند, آنها از درون ها هم به دست خودشان شروع شد، هم به دست مؤمنین؛ مؤمنین از بیرون خراب میاین قلعه 

 /حشر/تسنیم2قسمت /ها فتح شد.کردند که زودتر فرار کنند، طولی نکشید که این قلعهخراب می

 خواب

کند وجود مبارک پیغمبر)صل ی هللا علیه و آله و سل م( روز که نقل می کافی هشتمرحوم کلینی)رضوان هللا تعالی علیه( در همین جلد 

َرات«  »َهل کرد:شد از اصحابش سؤال می می دیشب در عالم خواب چه دیدید؟ حضرت طرزی شاگردانش را تربیت   [25]؛ِمنأ ُمبَشهِ

ِمنأ  »َهل شود. فرمود:ها کشف میکرد که این خواب کالس درس باشد برای آنها. بسیاری از معارف هم در عالم رؤیا برای خیلی

َرات« گفتند که ما چنین حالتی برای ماپیدا شد! فرمود قدری کمتر ، شما هشت ساعت در کالس درس بودید چه دیدید؟ آنها هم میُمبَشهِ

بخورید قدری با آن ذکر بخوابید، با آن نام بخوابید، با تسبیح حضرت زهرا بخوابید رو به قبله بخوابید، قدری مواظب شکم خود باشید، 

 خوابد که هیچ خوابی نصیبش نشود؟! فرمود اصالً خواب کالس درس است. ی آدم آن طور م

میزان داریم، این کتاب و سن ت میزان است. روایات را گفتیم بر قرآن عرضه کنید، چه رسد به خواب! این معارف فراوانی که در 

دهید ت. حاال فرمود این کاری که شما انجام میقرآن است فرمود ما میزان فرستادیم. این میزان این ترازو را فرستاد برای همین جه

ٍر َمریجٍ﴾ ﴿فَُهمأ فی این ضغث است اضغاث احالم است ریزی کردند، هر کتابی را نخواندند، هر . خیلی از علما برای خودشان برنامهأَمأ

نبار خاطرات را بگذارد اینجا انبار ای را نخواندند، یک مطلب علمی را خواندند و گرنه انسان اای را نخواندند، هر روزنامهمقاله

شود انبار ضایعات! آن وقت شود. فالن کس چه گفته؟ فالن کس چه گفته؟ فالن کس خنده کرده، فالن کس خندانده، این میضایعات می

خیلی  فیکا این انبار ضایعات نه روز قدرت فکری دارد، نه شب رؤیای صالح دارد که این دستور روزانه حضرت بود این جلد هشت

لَنتُمأ َو َمن یَفأعَلأهُ ِمنُکمأ فَقَدأ َضلَّ َسَواَء السَّبِیِل﴾ کتاب شیرینی است. فرمود: فَیأتُمأ َو َما أَعأ لَُم بَِما أَخأ کند فرمود تنها  ، بعد تحلیل می﴿َو أَنَا أَعأ

﴿إِن  ریزند، چنین چیزی هستند!ان را میاین نیست که اینها به امضای شما به تعه دات شما عمل نکنند، هر جا دستشان برسد خونت

َداًء﴾ کم به معنی فرهنگ به کار رفته است. فرمود اینها اگر به ، »ثقافت« همین یافتن، دسترسی پیدا کردن، کمیَثأقَفُوُکمأ یَُکونُوا لَُکمأ أَعأ
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؛ تبلیغات علیه َداًء َو یَبأُسُطوا إِلَیأُکمأ أَیأِدیَُهمأ َو أَلأِسنَتَُهم بِالسُّوِء﴾﴿إِن یَثأقَفُوُکمأ یَُکونُوا لَُکمأ أَعأ  ریزند:شما دسترسی پیدا کنند خونتان را می

فُُروَن﴾ شما دارند، توطئه علیه شما دارند، تمام تالش و کوشش آنها این است که ؛ این نظام شما به هم بخورد، این فکر ﴿َو َودُّوا لَوأ تَکأ

گردد به آن رشته توحیدی و اصلی، برای اینکه اینها که چیزی نداشتند، . ببینید باز برمیشما به هم بخورد، توحید شما به هم بخورد

 /ممتحنه/تسنیم 2قسمت /مالی نداشتند، معدنی نداشتند که با اینها مخالف باشند، اینها جزء افراد ضعیف بودند.

 موت 

را تشریح کرد که چیزی از انسان فوت نشد. موت یک انتقال است. سخن از اعاده  اما در جریان قیامت ذات أقدس الهی اوالً موت

اگر اعاده  [6]گوید که اگر اعاده معدوم محال باشد، این از سنخ اعاده معدوم نیست.معدوم نیست. اینکه بعدها خود فخر رازی می 

ها چندین شود. »الموت ماهو« را قرآن خوب تفسیر کرد. موت وفات است، نه فوت، چون در این قسمت معدوم باشد، چون معدوم نمی

ین مسئله را باز کرد که مرگ نابودی نیست. معدوم شدن نیست تا کسی بگوید چگونه معدوم را  یعنی چندین! چندین بار قرآن کریم ا

گردد، منافی با آن نیست، برای اینکه گوییم انسان در معاد برمیکند؟! اگر اعاده معدوم شده است قول ما که میخدا دوباره زنده می

«. این فوت »تاء« جزء کلمه است؛ یعنی از بین رفت. وفات »تاء« جزء معدوم نشد. »الموت ما هو«؟ جواب: »الموت وفاٌت ال فوت

کلمه نیست، زائد است، در مصدر آمده است. اصل آن »واو« و »فاء« و »یاء« است. این کلمه »وفٰی، توف ی، متوف ی، متوف ا، استیفا،  

خود را استیفا کرد؛ یعنی چه؟ یعنی چیزی را مستوفِی، مستوفا«، همه در جایی است که تمام شیء ادا شود. وقتی گفتند این حق 

فروگذار نکرد. فالن شخص آن مطلب را مستوفا بیان کرده؛ یعنی چیزی را فروگذار نکرده است. در سخنرانی خود استیفا کرده؛ یعنی  

 شود.آنچه الزم بود را گفته است. این وفات است نه فوت! هیچ چیزی از انسان گم نمی

تَِها﴾ لموت وفاٌت ال فوت«؛ لذا فرمود:پس »الموت ما هو«؟ »ا ُ یَتََوفَّی اْلنفَُس ِحیَن َموأ ﴿أَ إِذا َضلَلأنا ِفی   گفتند کهآنها می [7].﴿َّللاَّ

ِض﴾ َرأ فات است، چیزی از  ، شما خلط مبحث کردید، موت که فوت نیست. موت و﴿قُلأ یَتََوفَّاُکم﴾ جواب داد که ]9[،﴿َءإِنَّا لََمبأعُوثُوَن﴾ ]8[اْلأ

َل بُِکمأ ثُمَّ إِلَی  بین نرفته است. فرشته مرگ عزرائیل)سالم هللا علیه( تمام حقیقت شما را گرفته است: ِت الَِّذی ُوکهِ ﴿قُلأ یَتََوفَّاُکم َملَُک الأَموأ

َجعُوَن﴾  روید.حاال دارید می ]10[َربهُِکمأ تُرأ

یچ! هیچ چیزی از انسان نابود نشد تا کسی بگوید اعاده معدوم جایز پس »الموت ما هو«؟ جواب: »الموت وفاٌت ال فوت«. هیچ یعنی ه

 است یا اعاده معدوم جایز نیست و امثال آن، این مسئله این. 

روید؛ از جایی به جایی رفتید، از جایی به جایی می [11]،»َو لَِکنَُّکمأ تَنأتَِقلُوَن ِمنأ َداٍر إِلَی َدار« این بیان نورانی حضرت امیر هم که 

فرماید ما کند، میکه ذات أقدس الهی تنظیم می اینجا که هجرت کردید، فعالً اینجا نیستید؛ ولی در جای دیگر هستید. کل  عالم را هم

 /قیامت/تسنیم 5قسمت /اصالً شب در عالم نداریم، مغرب در عالم نداریم، هر چه هست مشرق است. مغرب بودن نسبی است.

َمنِیهٍ ﴿ِمنأ   کند، از عوالم دیگر هر چه بود، در این عالمکند، همیشه هم روشن است. انسان مرت ب حرکت می. این حرکت می

نی﴾ شاءهللا ـ به مسئله آمده، از صلب به رحم، از رحم به جامعه، از جامعه به برزخ، از برزخ به ساهره معاد، از ساهره معاد ـ إن  یُمأ

ل.  بهشت. اصالً مرگی ما در کار نداریم. پس »الموت ما هو«؟ »الموت وفاٌت ال فوت« این فصل او 

دهد آن کسی که هیچ نبود، این را آفرید، حاال به معنای فوت باشد؛ یعنی از بین رفته است. جواب می فصل دوم حاال بر فرض موت 

فرماید خدا که حکیم است و عادل است، در عالم ظلمی اتفاق تواند او را ایجاد کند. گاهی از راه مبدأ غایی میکه پراکنده است، یقیناً می

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-5-1398-02-11#_ftn6
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-5-1398-02-11#_ftn7
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-5-1398-02-11#_ftn8
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-5-1398-02-11#_ftn9
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-5-1398-02-11#_ftn10
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-5-1398-02-11#_ftn11


م هستند، اگر معادی نباشد، حساب و کتابی نباشد، آیا ملحد و موحد، مشرک و موحد، مسلمان افتد، بعضی ظالم هستند، بعضی مظلومی

و کافر، ظالم و عادل، اینها یکسان است؟ اگر معادی در کار نباشد، حسابی در کار نباشد؛ یعنی ظالم و عادل یکسان هستند! میزی در 

نأساُن أَنأ یُتأَرَک ُسدی﴾ ه »قیامة« به آن اشاره شد کهعدم که نیست. این از یک راه است که در بخش پایانی مبارک ِ َسُب الأ . مشابه ﴿أَ یَحأ

روند. حساب و کتابی هم که این در آیات قبل گذشت که اگر معادی نباشد؛ یعنی ظالم و عادل یکسان هستند، چون هر دو از بین می

 /قیامت/ تسنیم 5قسمت /نیست! این با عدل الهی سازگار نیست.

 ُ تَِها َو الَّتِی لَمأ تَُمتأ ِفی َمنَاِمَها﴾﴿َّللاَّ خوابید متوف ِی اوست؛ منتها یک مرگ  خدا متوف ِی است. وقتی می [24]؛ یَتََوفَّی اْلنفَُس ِحیَن َموأ

قَِدنا هذا﴾ گویند کهمیرید یک خواب سنگینی است؛ لذا وقتی اینهایی که از برزخ بیدار شدند میرقیقی است. وقتی می ما   [25]؛﴿ِمنأ َمرأ

گویند ما را از مرقَد؛ »مرقد«؛ یعنی محل »رقود«؛ شوند، میرا از خوابگاهمان بیدار کرده! اینها که از برزخ وارد صحنه قیامت می

قَِدنا﴾ گویند ما را زنده کردند:ودیم، بیدار شدیم. اینها نمییعنی محل خواب! ما خواب ب ، »َمرقد«؛ یعنی خوابگاه. در ﴿َمنأ بَعَثَنا ِمنأ َمرأ

خوابد، متوف ِی خداست، خواب یک مرگ رقیقی است. ارتباط  میرد، متوف ِی خداست، کسی که میفرماید کسی که میخود قرآن کریم می

شود، در حد  حیات گیاهی و امثال آن هست و باالی سر او هم کامالً اشراف دارد. آن روح ی قطع نمیروح با بدن در خواب به طور کل

ل می ل بیدار بشویم! اگر ما که خواب هستیم، ما را صدا زد، بیدار می شنود بعد ما را بیدار میاو  شود؟ شویم، چه میکند. نه اینکه ما او 

اش را از ما کم کرد که قیم ماست، روح ماست و باالی سر ماست که اشراف دارد، عالقه  شنود؟ ما که خواب هستیم. آنچه کسی می

کند. نه اینکه ما بیدار بشویم بعد بشنویم. این شنود بعد ما را بیدار میکه ما بخوابیم در حد حیات گیاهی، این کامالً مواظب است. این می

 باالی سر ماست. 

شود مرگ؛ لذا در هر دو حال توف ی است؛ کند، میاش را به کل ی قطع میشود خواب. گاهی عالقهمیکند، اش را کم میاین گاهی عالقه 

تَِها َو الَّتِی لَمأ تَُمتأ فِی َمنَاِمَها﴾ منتها توف ی شدید، توف ی رقیق. خدا در هر دو حال متوف ی است: ُ یَتََوفَّی اْلنفَُس ِحیَن َموأ . توف ی بیش ﴿َّللاَّ

قَِدنا﴾ گویند:شوند، میشوند، وارد صحنه معاد میها وقتی بیدار میزخینیست؛ لذا بر ، نه اینکه »من أحیانا« چه کسی ﴿َمنأ بَعَثَنا ِمنأ َمرأ

 /قیامت/ تسنیم 5قسمت /ما را زنده کرد! چه کسی ما را بیدار کرده است.

 و عاطفه شناخت بر اساس محبت

های علمی که هر طور باشد. این کتابتواند بگوید من عالقه دارم این مطلب دیگر این است که در مطالب علمی هیچ وقت کسی نمی

خواهد طور باشد، من دلم می روز دست شماست، هیچ فقیهی، هیچ اصولی، هیچ متکلمی، هیچ حکیمی بگوید من عالقه دارم این

طور باشد. خواهم اینگوید من میکند میست؛ اما قرآن کریم وقتی مطالب عمیق توحید را نقل میطور باشد، اینکه به دلخواه نی این

﴾ بینید وجود مبارک ابراهیم خلیل که ذات أقدس الهی او را به عنوان پدر همه ما معرفی کرد کهمی لَّةَ أَبِیُکمأ لَّةَ﴾ این [3]﴿مهِ منصوب  ﴿مهِ

اُکُم   زاده هستید؛« دین پدرتان را بگیرید، شما شناسنامه دارید، حالل به اقراء است؛ یعنی »خذوا ملة لَّةَ أَبِیُکمأ إِبأَراِهیَم هَُو َسمَّ ﴿مهِ

ِلِمیَن ِمن قَبأُل﴾ زاده هستید. وجود مبارک ابراهیم خلیل که »خلیل روید؟ حاللدین پدرتان را بگیرید، چرا این طرف و آن طرف می الأُمسأ

﴿ال أُِحبُّ  شمس و قمر آمدند و رفتند، اینها رفتند گویدگوید؟ میکند، چه میوقتی برهان اقامه می ]4[بشکست« یآزر هایمن همه بت

فِلیَن﴾ ودی که گاهی هست و گاهی نیست و گاهی غروب دارد و اینها او را دوست ندارم، شما دارید برهان توحید من آن موج ]5[اآلأ

خواهید برهان اقامه کنید که معبودی در عالم هست، من دوست ندارم و من دوست ندارم؛ یعنی چه؟ اما خلیل حق کنید، میاقامه می

خواهیم بگوییم یک خدایی خواهیم؟ میاو دل بسپارد و بپرستد خدا را ما برای چه می پذیر باشد آدم به فرمود اصالً خدا آن است که دل 
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شود. خدا آن است که آدم  شود، این وحی نمیشود یک کتاب علمی؛ اما این قرآن دیگر نمیهست؟ که فقط ثمره علمی دارد؟ آن که می 

ممات ما، رزق ما، سعات ما، آخرت ما، دنیای ما به اوست او را بپرستد از بس دوست دارد! چون تمام نعمت از اوست؛ حیات ما، 

گیرد، جان ما به چه کسی خدا آن است که محبوب باشد آن که محبوب نیست خدا نیست، محب ت هم طوری است که از جان ما نشأت می

تُ  ﴿إِنهِی عالقمند است؟ به بیگانه عالقمند است؟ یا به کسی که همه هویت ما در دست اوست؟ هأ ِهَی ِللَّذی فََطَر  َوجَّ  َوجأ

فِلیَن﴾ بعد [6]؛السَّماواِت﴾ آنکه گاهی هست و گاهی نیست را دوست ندارم حاال بعد ذات أقدس الهی فرمود این حجت من  ﴿ال أُِحبُّ اآلأ

تُنا آتَیأناها إِبأراهیمَ  ماست به او دادیم: ِمِه﴾ ﴿تِلأَک ُحجَّ این برهان ماست، اصالً خدا آن است که محبوب باشد. ما فقط   [7]َعلَی قَوأ

بگوییم خدایی هست؛ یعنی خالق هست کاری به ما ندارد؟ یا خدا هست و محبوب ماست؟ ببینید این تنسیق ظریف بین علم و   خواهیممی

عمل، بین علم و محبت و دوستی، این خصیصه قرآن کریم است. پس بین علم و عمل، بین تعلیم و تزکیه هماهنگ کرد، بین هر کدام  

سم هم تزکیه را با قسم دوخت، هم تعلیم را با دوستی دوخت؛ این دوخت و دوز و خیاطی قرآن کریم از این دو تا یعنی هم تعلیم را با ق

 /مرسالت/تسنیم 2قسمت /است.

یَماَن َو أَیََّدهُم بِروحٍ ِمنأهُ﴾ هستند که اینها کسانی ِ مان را تثبیت  اینها »کتاب هللا« را به همراه دارند، خدا در دِل اینها ای ﴿َکتََب فِی قُلُوبِِهُم الأ

کرد, مکتوب کرد, نوشت, »َکتَب و ثَبَت« یک نامه الهی در دل اینهاست، حاال باید توضیح داده شود که این نامه الهی چیست؟ آن 

«ی و روح الهی و »روٌح منه« چیست؟ اینها دو چیزهستند، یک; آیا این روحی که خدا عطا می»روح کند غیر از روح دیگری ُللا 

﴿أُولئَِک َکتََب فِی قُلُوبِِهُم   :دو. فرمود [8]شود،بیان سیدنااالستاد هست که روح جدایی است به انسان داده می است که ظاهر 

یَماَن﴾ ِ یک روح است که ذات اقدس الهی به هر انسانی داد که   ﴿َو أَیََّدهُم بِروحٍ ِمنأهُ﴾ های اینها ثبت کردایمان را خدا در دل  الأ

وِحی﴾ فرمود: ُت فِیِه ِمن رُّ ت, قدرت, یک روح تقویتی است که خدای سبحان  [9]﴿نَفَخأ این »نَفخ« غیر از تأیید است این »أْید«؛ یعنی قو 

﴿ُخذُوا  د، نه نفخ بکند، روح نفخی نیست که انسان بشود زنده, روح تأییدی است که بشود قویکنانسان را با آن روح تأیید و تقویت می

ٍة﴾ تَِها اْلنأَهاُر   کهگاه پاداش آن هم این است آن  ﴿َو أَیََّدهُم بِروحٍ ِمنأهُ﴾ و مانند آن, [10]َما آتَیأنَاُکمأ بِقُوَّ ِری ِمن تَحأ ِخلُُهمأ َجنَّاٍت تَجأ ﴿َو یُدأ

ُ َعنأُهمأ َو َرُضوا َعنأهُ﴾ از آن به بعد معنا کردنش خیلی سخت نیست. اینکه در پایان سوره مبارکه »فجر«  َخاِلِدیَن فِیَها َرِضَی َّللاَّ

ِجِعی إِ  فرمود: َمئِنَّةُ ٭ ارأ ِضیَّةً﴾﴿یَا أَیَّتَُها النَّفأُس الأُمطأ از آنها راضی است، شود هم خدا با این جمله توجیه می [11]لَی َربهِِک َراِضیَةً َمرأ

اء,  های الهی راضیزیرا تمام کارهای اینها به دستور خداست, هم اینها از قضا و قدر الهی و آزمون اء چه در ضر  هستند چه در سر 

اء, هم در بال هم در رفاه خوشحال باشد راضی باشد نه صابر, صابر یک حساب دیگر است. آن اء هم در ضر  که اگر کسی هم در سر 

ابر بودن. »صبر« آن ماده تلخ است، آن این راضی بودن یعنی خوشحال بودن نه ص [12]وید: »پسندم آنچه را جانان پسندد«گمی

لش دشوار است انسان با دشواری و تلخی قبول دارد؛  آن تلخ است آن را می  گیاهی که تخم و عصاره گویند »َصْبر« و چون صبر, تحم 

ناً این به حال من نافع اما این در کام او شیرین باشد خوشا به حال او! این خیلی باالتر از مقام صبر است. اگر کسی بپسندد بگوید یقی 

هم خدا از اینها راضی  [13]»َما َرأَیأُت إِالَّ َجِمیاًل« گوید:است، این به مقام رضا رسیده است هم به قضا و قدر الهی راضی است می

ُ َعنأهُ﴾ باشند؛ یعنی کسی کهکنند به دستور خداست. تازه اینها بین راه میاست، چون هر کاری می شد و  ﴿َو َرُضوا َعنأهُ﴾ شد, ﴿َرِضَی َّللاَّ

َمئِنَّة﴾ شد و ِضیَّةً﴾﴿َراِضیَةً َمرأ  به تعبیر آیه پایانی سوره »فجر«  گویند شد تازه در راه هست، برای اینکه از این به بعد به او می ﴿الأُمطأ

ِجِعی إِلَی َربهِِک﴾ برگرد, بیا, اگر به مقصد رسیده بود که دیگر جا برای رجوع نداشت َمئِنَّةُ ٭ ارأ در حالی که  [14]﴿یَا أَیَّتَُها النَّفأُس الأُمطأ

َمئِنَّةُ﴾ این سه وصف را داری: یک ِضیَّةً﴾ هستی, ﴿َراِضیَةً﴾ هستی, ﴿الأُمطأ سه عنصر را داری حاال بیا باال! از این به بعد هستی, این  ﴿َمرأ

ِجِعی﴾ شود هنوز در راه هست، چون اگر به مقصد رسیده بود دیگربرند معلوم میاو را می نداشت تازه این نزدیک است این مقدار  ﴿ارأ
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ِجِعی﴾ برند. اینرا به عنایت الهی رفته, از آن به بعد دیگر او را می ُ َعنأهُ َو َرُضوا َعنأهُ﴾﴿َرِض  ؛ یعنی بیا! پس﴿ارأ یعنی به تمام  ؛ َی َّللاَّ

شود انسان به اینجا برسد؟ اگر کسی به غیر خدا دل  قضا و قدر الهی راضی است و تمام کارهای او هم مرضی  خداست؛ اما چطور می

به کجا ِگره زده؟ انسان نبسته است این گرایش خودش را به کجا ِگره زده؟ به هر حال انسان دارای یک محب ت و گرایشی هست 

طوری که ترس دارد, رجا و امید دارد, عداوت و محب ت هم دارد این محب تش به کجا ِگره خورده؟ آنها را که دوست ندارد کسی همان

َ َو َرُسولَهُ﴾ که را به کجا گره زده؟ حاال اگر کسی تمام دوستی خود را به یک جا گره زده کل  دوستی خود را به  اشدوستی ﴿َحادَّ َّللاَّ

ماند که به دیگری بدهد. اگر کسی تمام سرمایه خود را به زید داد، دیگر چیزی ندارد به عمرو  یک جا گره زده، آن وقت چیزی نمی

 بدهد.

آن است که تمام دوستی خودش را یکجا بده به اهل بیت، نه اینکه آنها را  جا مشخص شد که مؤمن در سوره مبارکه »شورٰی« آن

علی)سالم هللا علیهما( را بشناسد, قمر بنشناسید که حسینها دوست دارند. شما کسی را در ایران میدوست داشته باشد آنها را خیلی

سوره مبارکه »شورٰی« که  23شود و این کافی نیست. آیه نمیهاشم را بشناسد و به او عالقه نداشته باشد؟ اینکه چنین آدمی پیدا بنی

راً  قبالً مالحظه فرمودید این بود: أَلُُکمأ َعلَیأِه أَجأ اِلَحاِت قُل الَ أَسأ ُ ِعبَاَدهُ الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ ُر َّللاَّ إِاله الأَمَودَّةَ فِی  ﴿ذِلَک الَِّذی یُبَشهِ

بَی﴾ بَی﴾ خواهم. اکثری ماها عمل ما چه بدانیم چه ندانیم برابر این است که اینمیمن همین را  الأقُرأ گیریم  را مفعول واسطه می ﴿ِفی الأقُرأ

بَی﴾ برای مود ت بَی﴾ ,﴿إِاله الأَمَودَّةَ فِی الأقُرأ , »اْلق ْربَی« مجرور, این جار و مجرور متعل ق است به »المودة« تا ﴿فِی الأقُرأ ، »فاء« حرف جر 

کند این است که کند. آن که مشکل را حل  میها دارند این مشکل را حل  نمی, ظرف لغو باشد. این کِف محبت است، این را خیلیظرف

ما این ظرف را ظرف لغو نداریم ظرف مستقر بدانیم. اگر از ما سؤال کردند این آیه را ترکیب بکن باید رویمان بشود که بگوییم 

بَی﴾ این  ل ق به »المود ة« نیست این ظرف, ظرف لغو نیست: متع ﴿فِی الأقُرأ

 هر ظرف که آن حال، صفت یا خبر است ٭٭٭ البته مدان لغو که او مستقر است 

بَی﴾ این ة فی القربی« اگر تمام مود ت ما به اهل بیت وابسته شد دیگر ما چیزی  ﴿فِی الأقُرأ متعل ق است به »المستقرة«؛ »اال  المودة المستقر 

هدیگری بدهیم این را از ما مینداریم به  ای عالقه نداریم خواهند. با دیگری رفت و آمد داریم، ما با کفار خرید و فروش داریم؛ اما ذر 

گیریم. اگر ما یکجا همه عالقه را دادیم به خاندان پیغمبر، دهیم پول میگیریم, جنس میدهیم جنس میمگر عالقه الزم است؟ پول می

« را ما پذیرفتیم که صفت باشد برای مود ت و این آن وقت چیزی نداریم بَی﴾ به دیگری بدهیم. اگر »المستقر  متعل ق به  ﴿فِی الأقُرأ

ة فی القربی« که این نتایج فراوانی دارد حاال گوشه ة« باشد، کل  مود ت ما یکسره برای اینهاست »اال المودة المستقر  ای از آن  »المستقر 

کند این جنگ هشت ساله را هم او پیش برده. مستحضرید این پرچم سه جا ظهور میالن و فالن از آن در بیست میلیون اربعین و ف

ل مشکل خودش را حل  کرد، نه در جنگ جهانی دوم, در هر جا به هر حال آمدند هر چه خواستند گرفتند؛  رنگ نه در جنگ جهانی او 

هاما پرچم یا زهرا هم این پرچم سه رنگ را حفظ کرد, هم خ ای به بیگانه نداد. حاال ودش را حفظ کرد, هم کشور را حفظ کرد, هم ذر 

طورند, شیعیان  ممکن است زید یا عمرو مشکل داشته باشد؛ ولی روح مردم ایران این است مل ت ایران این است, مردم ایران این 

ة فی القربی«، آن وقت ما با دیگران مگر باید با دوستی رفتار کنیم؟ مگر ما در تجارت و خرید و  ایران این طورند »اال المودة المستقر 

 /مجادله/تسنیم 21قسمت /فروش باید دوست هم باشیم؟ اینکه نیست.



 عزم جزم   یقین ظن  

پرهیز از گمان است و انتخاب جزم و یقین به جای ظن، پرهیز از هواست و انتخاب عدل   کندپس آنچه را که ذات اقدس الهی بیان می

﴾ به جای هوس است، َنأفُُس﴾ ، یک؛﴿إِنأ یَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوی اْلأ ، دو؛ این خاصیت نظام جاهلی است، ما اینها را آوردیم که ﴿َو ما تَهأ

 /جمعه/تسنیم 6قسمت /جاهلیت را برداریم.

 نیت 

کند. البته این چون امر دهد؛ مثل اینکه انفاق میدهد دو نوع است: یک وقت کار مادی انجام میفرمود که انسان کاری که انجام می

﴿َمثَُل  دینی است و قربة الی هللا باید باشد یا الاقل ریا نباید باشد این دو فایده دارد: فایده رسمی و روشن آن هم برکت است که فرمود:

ِ َکَمثَِل َحبٍَّة أَنأبَتَتأ َسبأَع َسنَابَِل﴾ الَّذِ  َوالَُهمأ ِفی َسبِیِل َّللاه ﴾ و دیگر اینکه [5]یَن یُنِفقُوَن أَمأ ست که قبالً هم اشاره شد ا [6]﴿تَثأبِیتَاً ِمنأ أَنأفُِسِهمأ

کنند یک اثر فقهی دارد, یک اثر اقتصادی دارد و یک اثر اخالقی; آن  در این اواخر سوره مبارکه »بقره« فرمود اینها که کار خیر می

د اش این است که این کار یا واجب است یا مستحب, اگر زکاِت واجب باشد که واجب است اگر صدقاِت مستحب باشاثر و حکم فقهی

برابر, گاهی به حساب  1200مستحب, اثر اقتصادی هم دارد برای اینکه فرمود خداوند یکی را چند برابر, گاهی هفتصد برابر, گاهی 

شود ؛ میَحبٍَّة﴾﴿ِفی ُکلهِ ُسنأبُلٍَة ِماأئَةُ  ای است که هفت خوشه به بار بیاورد، یک;؛ مثل حب ه﴿َکَمثَِل َحبٍَّة أَنأبَتَتأ َسبأَع َسنَابَِل﴾ آیددر نمی

ُ یَُضاِعُف ِلَمن یََشاُء﴾ هفتصد برابر, ُ َواِسٌع َعِلیٌم﴾ برابر, 1400شود می ﴿َو َّللاه که دیگر رقم آن مشخص نیست که خدا چقدر عطا  ﴿َو َّللاه

﴾﴿تَثأبِیتَاً ِمنأ  ای که داردکند که اینها برکات ظاهری و برکات مادی است؛ اما آن جملهمی کند دیگر  قدم می که خود انسان را ثابت أَنأفُِسِهمأ

چنین نیست، چون رزقش به دست هر روز بلرزد بگوید چه چیزی گران شده چه چیزی ارزان شده چه چیزی تحریم شده این بلرزد این

﴿تَثأبِیتَاً  ت معنوی همظاهری است و برکات ظاهری دارد فراوان و برکا خداست و در مخزن اوست این نگران نیست اینها کارهای 

﴾  است. ِمنأ أَنأفُِسِهمأ

اما این کسی که مواظب محدوده قلب خودش است به هیچ وجه به کسی ولو فرزند او باشد عالقه ندارد خدای سبحان البته گذشته از آن  

یَما کندبرکات ظاهری این برکات معنوی را به او عطا می  ِ ها را گونه از برکات و پاداشمستحضرید این  َن﴾﴿أُولئَِک َکتََب فِی قُلُوبِِهُم الأ

اند، برکات ظاهری هم دارند مقداری هم های ظاهریکند آنها یک کمکهای بدنی و خیری اینها ذکر نمیخدا درباره انفاق مال و کمک

یَماَن﴾  ﴿َکتََب فِی گونه از برکات معنوی برای کسی است که مواظب حوزه قلب خود باشدبرکات معنوی؛ اما این ِ را   ﴿َکتََب﴾ این قُلُوبِِهُم الأ

کند همه اشعه ؛ یعنی جمع می﴿َکتََب﴾ گویند »کتیبه«,یا به معنای »جمع« گرفتند که گفتند »الکتیبه« گروهی از لشکر و ِجیش را می

به فاعل »أی د«   ﴿ِمنأهُ﴾ از خدا که ضمیر ﴿َو أَیََّدهُم بِروحٍ﴾ کند که ایمانش ثابت باشد دیگر لغزان نباشد. اینایمانی او را یا تثبیت می

به روحِ از ایمان که در روایات روح ایمان یاد شده است که روح پنجم است و در بحث دیروز اشاره شد که پنج  ﴿أَیََّدهُم﴾ برگردد یا

 روح نیست آن روح در حقیقت روح کامل است. 

گردد گرچه ممکن است مقداری دشوار باشد ولی به هر حال قابل میجا که به افعال خدا و اوصاف فعلی خدا برهای قرآنی آن بحث

َ یَُحوُل بَیأَن  گردد دیگر منطقه ممنوعه است. اینکه فرمود:بحث و حل  شدن است؛ اما آنچه به ذات اقدس الهی برمی لَُموا أَنَّ َّللاه ﴿َو اعأ

ِء َو قَلأبِِه﴾ انسان یا باید توجیه کند؛ یعنی اوصاف خدا بین انسان و انسان فاصله است. اینکه فرمود بین ما و قلب ما, هوی ت ما   [7]الأَمرأ

قلب ماست، این چنین نیست که ما یک هوی ت جدا داشته باشیم قلب ما, قلب که به معنای همین گوشت صنوبر شکلی که در  همان

یَماَن﴾ قسمت چپ سینه است اینکه نیست. اینکه فرمود: ِ اینها قلِب ظاهری که  ﴿فِی قُلُوبِِهم َمَرٌض﴾ یا درباره منافقین دارد ﴿فِی قُلُوبِِهُم الأ
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یَماَن﴾ مان هوی ت و نفسانیت ماستنیست قلب ه ِ جا که  کند آن؛ یعنی در حقیقت هوی ت انسان همان ایمان را تثبیت می﴿َکتََب فِی قُلُوبِِهُم الأ

ِء َو قَلأبِِه﴾ دارد اما شود توجیه کرد؛ این از چیزهایی است که واقعاً فهمش آسان نیست، اگر سخن از فعل خدا باشد می ﴿یَُحوُل بَیأَن الأَمرأ

ِء َو َقلأبِِه﴾ ظاهر آیه این است که َ یَُحوُل بَیأَن الأَمرأ لَُموا أَنَّ َّللاه اینجاست که قابل درک برای ما نیست، مگر اینکه توجیه بکنیم به  ﴿َو اعأ

 /مجادله/تسنیم 22قسمت /افعال ذات اقدس الهی به آثار الهی و مانند آن.

است؛ یعنی »من هللا«  ﴿َو أَیََّدهُم بِروحٍ ِمنأهُ﴾ که مربوط به فعل خداست اینها به حسب ظاهر قابل ادراک است. این هااما این قسمت

وِحی﴾ است؛ مثل ُت فِیِه ِمن رُّ ِخلُُهمأ   یا نه, »بروحٍ من االیمان« در روایت که روح پنجم ذکر شده است روح ایمان است [8]﴿َو نَفَخأ ﴿َو یُدأ

تَِها اْلنأَهاُر﴾ ِری ِمن تَحأ حاال یک بهشت مربوط به اجسام اینهاست, یک بهشت   َربهِِه َجنَّتَاِن﴾ ﴿َو ِلَمنأ َخاَف َمقَامَ  قبالً هم گذشت که َجنَّاٍت تَجأ

﴿إِنَّ الأُمتَِّقیَن   مربوط به ارواح اینهاست یا نه, بهشتی که مربوط به ارواح اینهاست جای دیگر است که در پایان سوره »قمر« فرمود:

جا دیگر مکان ندارد درخت ندارد که عند هللا,  روحی است معنوی است، آن دیگر جن ت ﴿ِعنَد َمِلیٍک ُمقأتَِدٍر﴾ این فِی َجنَّاٍت َو نََهٍر﴾

غرض این است که این جن ات چندین بهشت است، همه اینها جسمانی است یا بعضی از اینها جسمانی است مربوط به جسم اینهاست که 

ُخِلی َجنَّتِی﴾﴿وَ  درخت و میوه و امثال آن دارد بعضی هم نظیر بخش پایانی سوره »فجر« که فرمود: آن »جن ة  هللا« دیگر درخت  [9] ادأ

ری ِمن  تواند همه را شامل بشود؛ لکنمی ﴿َجنَّاٍت﴾ تر است، اینکه مراحل پایین و میوه و اینها که نخواهد داشت آن برای جسم است ﴿تَجأ

تَِها اْلنأَهاُر﴾ باید که به بعضی از آنها برگردد اینها دائماً هستند. اصرار قرآن و سن ت بر این است که انسان ابدی است و اگر نبود  تَحأ

شود انسان ابدی باشد؛ اما اگر گوید مگر میپذیرفت، میست ابدی ت را بشر نمیاصرار صد درصد قرآن که انسان یک موجود ابدی ا

اند، مگر انسان در بهشت ابدی است ابدی بالذات است؟ ابدی بالغیر است, ابدی به افاضه  گفته شود ارواح اهل بیت)علیهم السالم( ازلی 

ی باهلل باشند محذورش چیست؟ اگر اینها همیشه در عالم بودند الهی است, ابدی باهلل است. اگر ارواح اهل بیت)علیهم السالم( ازل

هایی داشته باشند؛ اما درباره بهشت احدی حرف نزد ابدی ت بهشت, محذورش چیست؟ درباره جهنم یک چند نفری ممکن است حرف

ین ارواح مقدس، ازلی بالغیر  شود یک موجود ممکنی بشود ابدی؛ منتها ابدی بالغیر است. اگر اخلود بهشت, سرمدی ت بهشت, پس می

آید. باشند چه محذوری دارند؟ غرض این است که ما »بالغیر« و »بالذات« را که از هم جدا کنیم، آن وقت هیچ محذوری پیش نمی

و این تواتر قطعی هست چه آیه, چه روایت که  [10]اینجا نیست؛ اما در آیات دیگر هست ﴿أَبَداً﴾ این کلمه ﴿َخاِلِدیَن ِفیَها﴾ اینجا فرمود:

 /مجادله/تسنیم22قسمت /ستیم.بهشت و اهل بهشت هستند که هستند ما به هر حال چنین موجودی ه

 جزم

ما دو تا جزم داریم: یکی جزم درونی متعل ق به موضوع و محمول است که کسی با دلیل ثابت کرده است که »الف«، »باء« است. این 

ی القضیة عقدا «، گره است. این »هو« در عربی، این »است« در فارسی، مثل گرهی است »است« که در منطق مالحظه کردید »تسم 

ی القضیة  عقداً«، این کار کند؛ محمول را با موضوع، موضوع را با محمول گره میکه این دو تا نخ را به هم بند می زند؛ لذا »تسم 

رم و حسینیه این است که عصاره این علم را با عقل نظری است. علم و برهان است و کار حوزه و دانشگاه است؛ اما کار مسجد و ح

تُِسَب بِِه الأجنان« جان خود گره بزند بشود عقیده. وقتی عقیده شد این بیان نورانی حضرت است که َمان َو اکأ حأ ، »العقل َما ُعبَِد بِِه الرَّ

است، چون در آن »است« تصدیق   چون با جان گره خورد. آن »است« خیلی آسان است؛ دروغ گفتن آسان است، راست گفتن آسان

نیست، فقط در قضایای صادقه، جزم به »ثبوت المحمول للموضوع« است. در قضایای کاذبه، قضیه است و تصدیق نیست. تصدیق 

گانه منطق است آن را  علمی مربوط به آن قضایای صادقه است. در قضایای کاذبه اصالً تصدیق نیست. صنعت شعر که از صنایع پنج
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شود عقیده، آن وقت این د برای بیان فرق بین قضیه و تصدیق. اگر عصاره این مطلب را با جان خود گره زدیم میگذاشتن

تُِسَب بِِه الأجنان« شود:می َمان َو اکأ حأ  /مجادله/تسنیم17قسمت  /.»العقل َما ُعبَِد بِِه الرَّ

 روح

که انسان یک بدنی دارد و یک روحی، آن روح مدب ر این بدن است، برای بسیاری از موجودات عالم هم یک ارواحی  طوریهمان

ها به های طبیعی و مانند آن، ولی ذات أقدس الهی که از فرشته است که مدبرات اینها هستند، گرچه آنها تعلق تدبیری دارند نه تعلق

کنند. آن قدر این بادهای یاد د تمام اینها نظم خاص علمی دارند که فرشتگان الهی راهنمایی میشوکند، معلوم میمدبرات امر یاد می

َرها َعلَیأِهمأ َسبأَع لَیاٍل َو ثَمانِیَةَ أَیَّاٍم﴾ هایی که نظیرکنند که در عذابها منظم کار میشده در قرآن تحت رهبری فرشته و مانند آن   ]1[﴿َسخَّ

شد، معلوم رفتار عذاب میکرد، آن که کافر بود گذکر شد آنجا در همان شهر، در همان منطقه آن که مؤمن بود از عذاب نجات پیدا می

َرها َعلَیأِهمأ َسبأَع لَیاٍل َو ثَمانِیَةَ أَیَّاٍم﴾ شد بادی که به عنوانمی  کند.معصومانه تحت رهبری فرشتگان الهی کار می ﴿َسخَّ

ها هستند؟ یک ها و اینها هستند یا بادهایی هستند که تحت حمایت و هدایت فرشتهدر این بخش که آیا منظور از این مرسالت فرشته

تک اینها سالم گذاری شده و به تکها نامبیان نورانی از امام سجاد)سالم هللا علیه( است در »صحیفه سجادیه« که روی این فرشته 

«، حد  انسانیت را مشخص کند. این دعای اول »صحیفه سجادیهها را مشخص میفرستد و سَمت و رسالت و مأموریت این فرشتهمی

شود که گوییم انسان حیوان ناطق است؛ ولی از دعای اول »صحیفه سجادیه« معلوم میکند که »االنسان ما هو«؟ در عرف ما میمی

گوید و درک دارد و حامد و شاکر ای است که سخن میحد  انسان این است که »االنسان حیوان ناطق حامد«؛ یعنی یک موجود زنده

داد و انسان از توفیق حمد است. در دعای اول »صحیفه سجادیه« آمده است اگر چنانچه ذات أقدس الهی حمد را یاد انسان نمی الهی

نأَسانِیَِّة إِلَی َحدهِ الأبَِهیِمیَِّة« محروم بود، ِ آمد. یک دعای خاصی هم انسان یک حیوان بود و به این صورت درنمی »لََخَرُجوا ِمنأ ُحُدوِد الأ

»َمنأ َماَت  شوددارد که خدایا حمد بکنیم طوری که توفیقی اعطا بکنی که ما در نظم شهدا قرار بگیریم! شهدایی هم که گاهی گفته می

ٍد َماَت َشِهیدا« ِ آِل ُمَحمَّ ِم  گوید:خواهد، میحضرت آن را نمی ]2[، َعلَی ُحبه ِلیَائِِه َو نَِصیُر بِِه فِی نَظأ عَُد بِِه فِی السُّعََداِء ِمنأ أَوأ داً نَسأ »َحمأ

َدائِه  ِ آِل  برندها ثواب شهید را میدرست است که خیلی [3]«الشَُّهَداِء بُِسیُوِف أَعأ ٍد َماَت َشِهیدا«»َمنأ َماَت َعلَی ُحبه ؛ ولی منظور ُمَحمَّ

 /مرسالت/تسنیم 3قسمت /خواهم.شود من آن حمد را میحضرت در این دعا، آن کسی که در صحنه جهاد و با شمشیر دشمن شهید می

غَةً ﴿فََخلَقأ  فرماید انسان نطفه بود و علقه بود وکنند میببینید در سوره مبارکه »مؤمنون«، وقتی خلقت انسان را ذکر می نَا الأعَلَقَةَ ُمضأ

ماً﴾ نَا الأِعَظاَم لَحأ غَةَ ِعَظاماً فََکَسوأ َسُن الأَخاِلِقیَن﴾ ، تا اینجا تطورات مادی است؛فََخلَقأنَا الأُمضأ ُ أَحأ بعد   [23]﴿ثُمَّ أَنَشأأنَاهُ َخلأقاً آَخَر َفتَبَاَرَک َّللاَّ

ماً﴾ چیزی دیگر کردیم. از این قبیل نیست که علقه را مضغه بکنیم و مضغه را جنین بکنیم و جنین را  نَا الأِعَظاَم لَحأ بکنیم. این  ﴿فََکَسوأ

َسُن الأَخاِلِقیَن﴾ آن وقت ﴿ثُمَّ أَنَشأأنَاهُ َخلأقاً آَخَر﴾ طور نیست. ُ أَحأ َسُن الأَخاِلِقیَن﴾ ؛ آن﴿فَتَبَاَرَک َّللاَّ ُت فیِه ِمنأ   برای اینکه ﴿أَحأ ﴿َو نَفَخأ

 و مانند آن است. [24]،ُروحی﴾

تواند افضل از سایر موجودات باشد. عمده آن است این  شود خلیفه؛ اما اگر کسی به آن مقام رسید میآن مقام که باشد انسان می

شان مشکور باشد، مشترکات بین انسان و حیوان را بررسی های علمی دارند سعی همهتشکیل دادند و نشست هابزرگانی که کنگره

کردند همه مطالبشان درست است. انسان با فالن حیوان هشتاد درصد مشترکات دارد درست است اما این برای تِن انسان است، نه 

کند، یک درصد هم حیوانات حتی میمون با او که روح انسان است و کلی را ادارک می  قاً آَخَر﴾﴿َخلأ  . آن﴿ثُمَّ أَنَشأأنَاهُ َخلأقاً آَخَر﴾ برای
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شرکت ندارد و فصل انسان هم همان است. آن فصل اخیر انسان که ناطق بودن و روح داشتن است همان است وگرنه بدن انسان صبغه 

 /قیامت/تسنیم 2قسمت /مادی او را دارد. 

تمام حقیقت انسان به روح اوست، اآلن کسی که هفتاد، هشتاد سال عمر کرده، حداقل هفت، هشت بار تمام ذرات بدن او عوض شده 

کنند مغز نگه طور نیست که مغز ثابت باشد. اینها که خیال میطور نیست که این پوست همان پوست قبلی باشد حتی مغز! ایناست. این

ها فرق گذارد نسیانیها اثر میشود، ظریف است حرکتش، تغی رش، بیماریهستند؛ منتها دیر عوض می دارد، در کمال اشتباهمی

 کند. می

ات بدن حاال یا زود یا دیر یا سریع دارند عوض می شوند، این مطالبی که در دوران کودکی پس ما یک عضو ثابتی نداریم، تمام ذر 

ای در کند؟ عضوی، ی ذرهسال قبل ما فالن مجلس بودیم، این صحنه را چه کسی حفظ میبرای ما، یا حدود هفتاد سال قبل یا هشتاد 

طوری که روح مغز یا قلب نیست که ثابت بماند، تنها عامل حافظ این مطالب و افکار همان روح است که ثابت است. البته همان

شود. وقتی به دست خود روح آمد، از آن به با قلب، اینها میکند با مغز، روح فالن عاطفه دارد بیند؛ منتها با چشم، روح حفظ میمی

 دارد.بعد او نگه می

شوید، اینها ناظر به بدن هست نه تمام گردید، بار دیگر از زمین خارج میگوید شما از زمین بودید، به زمین برمی، سه آیه که می 

﴾﴿ِمنأَها َخلَقأنَاُکمأ َو فِیَها نُِعیُدکُ  حقیقت انسان، گرچه ِرُجُکمأ ها هستند؛ اما این راجع به ابدان  ، »ک م«، مخاطبش همین انسانمأ َو ِمنأَها نُخأ

ِض نَباتاً﴾ آنهاست؛ اما اینکه فرمود: َرأ ُ أَنأبَتَُکمأ ِمَن اْلأ ﴾ ، این برای دنیاست:﴿َو َّللاَّ ، چون اعاده غیر از ابتداست با »ثم « یاد شد؛ ﴿ثُمَّ یُعیُدُکمأ

ه بعد »ثم یخرجکم« نفرمود، با »واو« عطف کرد، چون موت طلیعه قیامت است. وقتی از امام)سالم هللا علیه( سؤال اما دیگر از آن ب

قبر هم همان وقتی است که این شخص در بستر خود جان داد، این وارد عالم   ]12[؛»الأقَبأُر ُمنأذ« کنند برزخ چه وقت است؟ فرمود:می

کند،  برزخ شد. حاال تشریفات فقهی ما یک حساب دیگری دارد، وگرنه اآلن او در برزخ است. آنهایی که باید ببیند را مشاهده می

کند. یک حکم فقهی است که مثالً ما بیند؛ ولی آن آثار برزخی را کامالً مشاهده میز این آثار دنیایی کوتاه شده، کسی را نمیچشمش ا

چه وقت نماز »لیلة الدفن« بخوانیم؟ این آثاری است که ائمه)علیهم السالم( برای ترتیب این دنیای ما که هر چیزی حسابی دارد، بیان 

ت کرده است و  وگرنه جمیع آثار طلب مغفرت همان وقتی که این رحل ]13[د، دفن بکنند، نماز »لیلة الدفن« بخوانید،کردند که صبر بکنی

 /نوح/ تسنیم 7قسمت /در بیمارستان است، همان وقت بار هست. این وارد برزخ شد در حقیقت!

کند؛ آن فصلی که مربوط به بدن و طبیعت و ِگل و طین و اینهاست که درباره انسان، ذات أقدس الهی دو فصل بحث می

ماً﴾ فرمود: نَا الأِعظاَم لَحأ ، در أأنَاهُ َخلأقاً آَخَر﴾﴿ثُمَّ أَنشَ  دهد. از آن به بعد که فرمود:تا آنجا را به همان عالم طبیعت اسناد می [2]،﴿فََکَسوأ

دهد که از آن  این عظمت و جالل انسان را نشان می  [3]،﴿فیِه ِمنأ ُروحی﴾ سوره مبارکه »مؤمنون« یا در آیات سور دیگر که فرمود:

فرماید از انسان کاری ساخته کند، میشود خلیفه الهی و مظهر الهی و مانند آن. از آن منظر روحانیت انسان که نگاه میمنظر او می

نَا ا ها و زمین ساخته نیست کهها و کوهاست که از آسمان  ِض َو الأِجبَاِل﴾﴿إِنَّا َعَرضأ آنها نتوانستند این  [4]،ْلَمانَةَ َعلَی السَّماَواِت َو اْلرأ

ی انت را حمل کنند، آنها اِبا کردند. اِبای اینها اِبای اشفاقی بود، نه اِبای استکباری. دو تا اِبا در قرآن کریم مطرح است: یکی اِباام

بََر َو کاَن ِمَن الأکافِریَن﴾ ﴿أَبی استکباری درباره ابلیس که تَکأ توانستند، گفتند  یک اِبای اشفاقی است؛ یعنی اِبا کردند، چون نمی ]5[،َو اسأ

ِض َو الأِجباِل  د:مقدور ما نیست؛ لذا آن اِبای اشفاقی را از اِبای استکباری جدا کرده، فرمو َرأ َمانَةَ َعلَی السَّماواِت َو اْلأ نَا اْلأ ﴿إِنَّا َعَرضأ

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-7-1397-11-17#_ftn12
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-7-1397-11-17#_ftn13
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-8-1397-11-06#_ftn2
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-8-1397-11-06#_ftn3
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-8-1397-11-06#_ftn4
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-8-1397-11-06#_ftn5


ِملأنَها فَقأَن ِمنأها﴾  فَأَبَیأَن أَنأ یَحأ بََر﴾ ﴿أَبی ؛ مقدور ما نیست. نه ـ معاذهللا ـ اِبای استکباری باشد که در کار شیطان بود:َو أَشأ تَکأ . آن یک  َو اسأ

 اِبای غیر مذموم است، مقدورشان نبود. اِبای مذمومی است، این یک 

نأساُن﴾ ِ ُت فیِه ِمنأ ُروحی﴾ ها و زمین نبود، انسانی که، پس این باری که مقدور آسمان﴿َو َحَملََها الأ کند. انسانی  ، این بار را حمل می﴿نَفَخأ

 را به اسارت درآورد، ـ  ﴿أَنَشأأنَاهُ َخلأقاً آَخَر﴾ نکرد، اگرکند. اگر این بار را حمل ، این بار را حمل می﴿ثُمَّ أَنَشأأنَاهُ َخلأقاً آَخَر﴾ که

 / معارج/ تسنیم 8قسمت 

ُت فیِه ِمنأ ُروحی﴾ قرآن آن جایی که سخن از معارف است و انسان صبغه ملکوتی دارد را  ﴿ثُمَّ أَنَشأأنَاهُ َخلأقاً آَخَر﴾ را حفظ کرد، ﴿َو نَفَخأ

که آسمان مقدورش نیست، زمین مقدورش نیست. این در بخش پایانی سوره مبارکه »احزاب« است، اگر آن   بردحفظ کرد، باری می

َض َو لَنأ تَبألَُغ الأِجباَل   تر است:روی از شما باالتر است، سنگینفرماید زمینی که روی آن راه مینشد، می َرأ ِرَق اْلأ ﴿إِنََّک لَنأ تَخأ

بَُر ِمنأ َخلأِق﴾ ]10[;ُطوال﴾ ها از شما های کوهها و دامنهتر است. کوههمه چیز از تو باالتر است. زمین از شما بهتر و سنگین ]11[.﴿أَکأ

َض َو لَنأ تَبألَُغ الأِجباَل ُطوال﴾﴿إِنََّک لَنأ  خواهید بنازید؟باالتر است، شما به چه چیز می َرأ ِرَق اْلأ بَُر ِمنأ َخلأِق﴾ ، یک؛ تَخأ ، دو. اگر  ﴿أَکأ

هستند، برای اینکه  ترها ساخته نیست. اگر بدنی اندیشدی، همه از تو بزرگروحانی فکر کردی، بله کاری از تو برمیاید که از آسمان

تر است، تر است، سنگ از تو سنگینآیی. زمین از تو سنگینای هم از پا در میتو شصت، هفتاد کیلو وزن داری و با یک اندک حادثه

فرماید؛ مثل پایان سوره مبارکه »احزاب« از انسان کوه از تو باالتر است، پس این دو بخش آیات قرآن کریم، که در یک بخش می

تر است باوقارتر فرماید، زمین که زیر پاست، از انسان سنگینهای دیگر میها ساخته نیست و در بخشی ساخته است که از آسمان کار

ترند، مربوط به دو فصل است. اگر انسان در این جبهه درون ها از او بزرگترند، آسمانها از او بزرگتر است، کوهاست، محکم

ِ  پیروز شد: نسان از او باالتر است و  من کشیدم؛ لذا ا [12]شود، »آسمان بار امانت نتوانست«،شود، آن وقت میمی نأساُن﴾﴿َحَملََها الأ

 / معارج/ تسنیم8قسمت /فرماید آنچه در نظام سپهری است را برای شما خلق کردم.قرآن کریم می

َعاَها« بیان نورانی حضرت امیر)سالم هللا علیه( است که به کمیل فرمود: ِعیَةٌ فََخیأُرَها أَوأ در  [18]،»یَا ُکَمیأُل بأَن ِزیَاٍد إِنَّ هِذِه الأقُلُوَب أَوأ

»ُکلُّ  دارد که این دلیل بر تجرد روح است که حضرت فرمود:الحدید اصرار پایان آن کلمات نورانی دارد اینکه کل  این را ابن ابی

فرمود درست است که ما گفتیم دل ظرف علم است؛ اما این ظرف و  [19]؛«ِوَعاٍء یَِضیُق بَِما ُجِعَل فِیِه إِالَّ ِوَعاَء الأِعلأِم َفِإنَّهُ یَتَِّسُع بِه

شود تا پ ر بشود. اگر ظرفی ظرفیت ده تر میکند. هر ظرفی با آمدن مظروف جایش تنگمظروف با ظرف و مظروف دیگر فرق می

قتی پنج لیتر آب وارد شد، دیگر ظرفیت ده لیتر را ندارد، باید پنج لیتر باشد. این مظروف یک مقدار ظرف را گرفته لیتر آب دارد، و

کند برای بیست مسئله، است؛ اما روح یک انسان که فعالً ظرفیت ده تا مسئله دارد، اگر این ده تا مسئله را یاد گرفت. ظرفیت پیدا می

؛ هر ظرفی با آمدن »ُکلُّ ِوَعاٍء یَِضیُق بَِما ُجِعَل فِیِه« ین است. این جاباز کن است نه جاگیر. فرمود:برای سی مسئله. علم خاصیتش ا 

ل ؛ هر اندازه مظروف بیاید ظرفیت این بیشتر می«»إِالَّ ِوَعاَء الأِعلأِم فَِإنَّهُ یَتَِّسُع بِه شود.مظروف جایش پ ر می شود. یک طلبه وقتی او 

تواند بیست تا  را یاد بگیرد. وقتی ده تا مسئله را یاد گرفت، حاال می جامع المقدمات تواند بعضی از مسائلاین فقط میوارد حوزه شد، 

چهل تا مسئله را یاد بگیرد. خاصیت روح این است که سیرشدنی   تواندمسئله را یاد بگیرد. وقتی بیست تا مسئله را یاد بگیرد، می

نِی ِعلأماً﴾ تواند بگوید:نیست. خاصیت روح این است که پ رشدنی نیست. خاصیت روح این است که می ِ ِزدأ این هم که به ما  [20]﴿َربه

َوةٌ َحَسنَةٌ﴾ گفتند: ِ أُسأ نِی ِعلأماً﴾ گفت:همین است. حضرت می [21]؛﴿لَُکمأ ِفی َرُسوِل َّللاَّ ِ ِزدأ نِی ِعلأماً﴾ ﴿َربهِ  گوییم:ما هم می ﴿َربه . حاال ِزدأ

ای به ما دادند این به این چنین نیست که حاال اگر ما علوم فراوانی خواستیم به ما ندهند یا تمام شدنی باشد. آن علوم نامتناهی اگر گوشه



﴿َو تَِعیَها أُذٌُن  وایه«:خورد، نه با ظرفیت ما منافات دارد نه با جهان؛ لذا فرمود بکوشید که عقل »رعایه« باشید نه عقل »رجایی برنمی

 حاقه/تسنیم/3قسمت /، پس سرمایه هست.واِعیَةٌ﴾

از شئون این ذات قدرت حق   اگر ذات ما یک درجه خاص وجودی است، این ذات ما که یک درجه مخصوص است در هر شأنی

گیری بخشی مربوط به اندیشیدن است بین این دو بخش قدرت حق احاطه دارد؛ نه آن  احاطه دارد. اگر ذات ما بخشی مربوط به تصمیم

دو جناح   کند. بین ایناندیشد با جناح دیگر اراده میگیرد، با یک جناح میفهمد و از بعد دیگر تصمیم میاست که انسان از یک بعد می

طور نیست که این صفحه ذات ما از قلمرو قدرت حق تواند بر اساس فهمش تصمیم نگیرد، اینقدرت غیبی احاطه است که انسان می

بیرون باشد و احاطه حق و قدرت حق در درون ذات ما راه نداشته باشد و از ذات ما نگذرد، نه او به درون هر ذاتی هم احاطه دارد.  

طور که »فی کل شیء ال بالممازجة« قدرت خدا هست در حقیقت انسان هم »ال ت اگر درست خود را بررسی کند همانبنابراین این ذا

بالممازجی« قدرت خدا هست؛ لذا اگر کسی خویشتن خویش را خوب بشناسد خدا را در درون خود به عنوان یک موجود نامحدود 

کند و با ذات او هم متحد نخواهد شد. بنابراین این اینکه در ذات او حلول نمیکند؛ زیرا از ذات او جدا و بیرون نیست، چه درک می

گیری گیریم، بین فهم و تصمیمفهمیم و تصمیم میتر است. اگر ما میمرحله چهارم قرب الهی است که به درون ما از خود ما نزدیک

تباط تصمیم و اندیشه قدرت حق فاصل است. اگر  ما قدرت حق فاصل است. اگر تصمیم ما بر اساس اندیشه ماست، بین این ار

گذارد بر اساس افکن و این زیر سایه قدرت حق فاصل است؛ لذا گاهی نمیافکن تصمیمهای ماست بین آن سایههای ما سایهاندیشه

﴿َو هَُو َمعَُکمأ أَیأَن ما  اً کند قهرشود قرب الهی که به درون هر انسانی »ال بالممازجة« راه پیدا میگیری کنیم؛ این میاندیشه تصمیم

﴾ ُ بِما تَعأَملُوَن بَصیٌر﴾ ؛ قهراً ُکنأتُمأ  /حدید/تسنیم 4قسمت خواهد شد ﴿َو َّللاه

ُدوِر﴾ ه که مصاحب ; خدای متعالی به ذات َصدر, عالم است; یعنی آنچ﴿یُوِلُج اللَّیأَل فِی النَّهاِر َو یُوِلُج النَّهاَر فِی اللَّیأِل َو هَُو َعلیٌم بِذاِت الصُّ

ها اینها »ذوات الصدور« هستند فکری که در صدر است »ذات  الصدر« است, نیتی که در ها, نیتصدر است عالم است; افکار, اندیشه

را می آنها  دارد  راه  در جان  که  است; هر چه  الصدر«  است »ذات  قلب  در  که  همتی  است,  الصدر«  »ذات   است  »ذَوات دل  گویند 

ُدوِر﴾ د:فرماینالصدور«; می  ُ َعلیٌم بِذاِت الصُّ  . ﴿َو َّللاه

 /حدید/تسنیم5

 نتیجه گیری 

یک شناخت حسی و یا درک از هر کدام از مراحل  فرد ،مقاله ذکر گردید در یک تصمیم گیری ناقص و ابتراول در قسمت چنانکه 

لذا باید به تصمیم گیری مبتنی بر عقل  و فهم اولیه انسان رو به عزم و عمل می نماید و دلیل بسیاری از گمراهی ها این فرایند است 

 د .و عقالنیت رو آور

هم پدیدار  اما در فرایند اصلی تصمیم گیری عاقالنه انسان پس از تفکر و اندیشه نتایج اولیه تفکر را که ابتدا به شکل خیال و و  

 ه و ارزیابی می نماید .  با قوه عاقله خویش مقایس ،میگردد

 وحی و نقل از عترت حاصل می شود .  محتوای معیارهای ارزشی این مقایسه و استدالل قوه عاقله از 



و غضب برانگیز است ، تهدیدی بر سر راه تصمیم گیری  انیشهو ،در این مراحل نیز عوامل انگیزشی که عمدتا مادی حتی 

 عاقالنه محسوب میگردد .

یز محبت و عاطفه غیر عاقالنه و هوای  شهوانی بعنوان هواجسی است که از طرف شیطان تزئین  از عوامل تهدید کننده دیگر ن

 . دنمیگرد

 در مقاالت آینده تاثیر این عوامل بر سیاست گذاریها و باید نبایدهای مدیریتی بررسی میشود . 

 

 

 


