
1 

 

71 

 

 

 

 

مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ»
 «.الطَّاهِرِینَ

 
يْطَا ِ مِهنَ بِاللَّههِ أَعُوذُ»  ظُهُهورِهِمْ مِهنْ آدَمَ بَنه  مِهنْ رَبُّه َ أَخَه َ إِْذ وَ« »الهرَِِّيمِ الشهَّ

 اْلقِيامَه ِ یَهوْمَ تَقُولُوا أَ ْ شَهِدْنا بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ هُمْذُرِّیَّتَ

 أَ بَعْهدِهِمْ مِهنْ ذُرِّیَّ ً كُنَّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ*  غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا

در آیاتی که  1«.یَرِِْعُو َ لَعَلَّهُمْ وَ اْلآیاتِ نُفَصِّلُ كَ لِ َ وَ*  اْلمُبْطِلُو َ فَعَلَ بِما افَتُهْلِكُن

اختالف انظار به طور متناقض و یها بهه طهور مت هاد و متهافهت وِهود داردن احيانه  

آراء مختلفهه و ه شود به قرآ  استدالل کردن چو  معرکبنابراین نمی :گویندکسانی می

ِواب نق ی این اسهت  ادّه است. این هم ِواب حلّی دارد و هم ِواب نق ین مت

در موِهود بهود  مها اخهتالف اسهتن  حتهیحقهای  عهالم اخهتالف اسهتن  که در کل

کنيم وِهود داریهم.  هو چهو  در موِهود بهود  مها گوینهد مها خيهال مهیگروهی می

که خدا هسهت و یناختالف استن  و عقيده نداشته باشيم که ما موِود هستيم. در ا

ه دینيهن ههم بهين متهدینين و ههم بهين متهدینين و غيهر واحد است و سایر اصول اصلي

نينن اختالف است.  و بنابراین ما اصالً نباید به دنبال این برویم که خدا هست متدی

 این ِواب نق ی.و واحد است و دنبال اثبات و اعتقاد سایر اصول دینيه نرویم. 

معهانی  مکه مخصوص  هر قدر هم اع ال و تشهابه در تفههِواب حلّی این است 

د از انظار و افکار خود و دیگرا  با چشهم مجراگر ما  اماسات قرآنيه باشدن قدآیات م

سات قدد بر محور لغت صحيح و ادب صحيح عربی تفکّر در آیات ممجرد و فهم مجر
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 علهى بع هه شههدی و بع ه  بع هه ریفسهّ  القهرآ  و»قرآ  بکنيمن مخصوص  به عنوا  

رنگهی اسهت کهه مها بهه حه  رسيم. درصد خيلهی کمما صد درصد به ح  می «بعض

کهه  ذریههنرسيمن آ  هم تقصيرًا است و قصورًا بسيار کم است. مالحظه بفرمایيد آیه 

رین و ذریههه اسههت و بسههيارو از عههواآیههه  م و علمههاء و نویسههندگا  و مهه لّفين و مفسههّ

ها یک عالم ذرو درست کردند که زیر منبرها و کتاب باالو منبرها و نمحدّثين و غيره

بر خالف - ذریهه شریفه استن وقتی هم به آی حجت است و بر خالفبر خالف عقل 

 کنند. رسندن تحميل میمی -ذره گویند آیها که میآ  تعبير

گویهد خهوانيمن ایهن روایهات میمثالً روایاتی در این باب است کهه بهراو شهما می

او را مثهل ذر و مثهل ذریهه مها اسهتن ه که ِدّ هم اولظهر آدمن یعنی آدم خداوند از 

ها سهخن گفهتن مسها له کهرد. شعور دادن با آ دادن ها عقل مورچه بيرو  آوردن به آ 

 مِهنْ رَبُّه َ أَخَه َ إِْذ» گویند:ها میها دروغ است و بر خالف نص آیه است. آ اینه هم

فرمایهد: ن قهرآ  می«رِهِظَهْه مِهنْ»گویند: ها مین آ «آدَمَ بَن  مِنْ» فرماید:ن قرآ  می«آدَمَ

آدم را بيرو  ذریه « ذُرِّیَّتَهُمْ»فرماید: ن قرآ  می«ذُرِّیَّتَهُ»گویند: ها میآ «. ظُهُورِهِمْ مِنْ»

آ  گوینههد بایههد ذرارو باشههد. قههرههها مین آ «ذُرِّیَّتَهههُ رِهِظَهْهه مِههنْ آدَمَ مِههنْ رَبُّهه َ» .آورد

هِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ«. »ذُرِّیَّتَهُمْ»گوید: می بهه ایهن مطلها کهارو ندارنهدن ایهن را « أَْنفُسهِ

هها شهعور هها عقهل دادن بهه آ به آ « أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ»کنند: طور معنا میاین

هِمْ لهىعَ أَْشهَدَهُمْ»نيستن « أَْنفُسِهِمْ أَْشهَدَهُمْ» آنکهو حال دادن  هها را اسهت. آ « أَْنفُسهِ

انفو در بهاب شههادت اسهت کهه  مثلثعليه خودشا  گواه گرفت و این یک زاویه از 

 «. بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»کنيم. بحث می

مبارکه مطرح کردیمن بهه ایهن ِملهه رسهيدیم: ه در س االتی که ما نسبت به این آی

کنيمن ولهو در مهمن سه ال ایهن البتّهه مها فعهالً سه ال مهی«. هِمْأَْنفُسِ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ»

کهه عهالم ذر  روایهات و فرماینهدبسهيار می يدا است که آ  حرفهی کهه آقایها   مطلا

فطههرت اسههتن  روردگههار عههالم حقيقههت ه ایههن یههک مسهها لداریههمن ایههن دروغ اسههت. 

رو از ِاهها در بسهيا اینکههاو را به صورت س ال و ِواب آورده استن کمها تکوینيه

و از این قبيل آیات.  1«طا ِعينَ أَتَيْنا قالَتا كَرْه  أَوْ طَوْع  اْ تِيا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ»است. 

هَدَهُمْ وَ»اولهی بحهث در آیهه هسهتيمن بهه عنهوا   رسه . ه ما فعالً در مرحل  عَلهى أَشهْ

خهوردن بهه می آدمبنهیبهه خهوردن خهورد  بهه آدم کهه نمیبه کجها می« هُمْ»ن «أَْنفُسِهِمْ
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 مِنْ»محور  اینکهچرا  براو « أَْشهَدَهُمْ»خورد. نمی« ذُرِّیَّتَهُمْ»خوردن به نمی« ظُهُورِهِمْ»

بهدل « ظُهُورِهِمْ مِنْ»که مبدلٌ منه استن « آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»است. « آدَمَ بَن 

از ظههور اسهتن  ذریههاسهتن  ذریههاست.  و مهأخوذ بدل بعد البدل « ذُرِّیَّتَهُمْ»استن 

 است.  آدمبنیظهور از 

هَدَهُمْ»ن «ذُرِّیَّهتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ» چهه کسهی اسهت  « أَشهْ

هَدَ»گرددن برمی «آدَمَ بَن »ن طبع  ممير ِمع عاقل به «أَْشهَدَهُمْ»  را. ایهن آدمبنهی« أَشهْ

او کهه عهرض خهواهيم کهردن آیها ایهن مربهوه اسهت بهه اشههاد اشهاد در آ  سه زاویه

ی شهادت داردن نه القاء شههادت داردن بعد ِسمانی نه تلقدر بعد ِسمانی   آدمبنی

بایهد در  آدمبنهینه شعور دارد.  و این به بعد نفسانی انسا  مربوه اسهت.  هو ایهن 

باشد؛ یعنی روح او  آدمبنین «ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ»موقعی که خداوند اخ  کرده است 

ی باشهد کهه حجتهبا این روح بشود و ه موِود باشد و طورو باشد که مقابله و مسا ل

 اگر نسيا  کردن نسيا  عن تقصيرٍ است و مورد س ال است. 

بعد از این اخ ن بعد « أَْشهَدَهُمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»

بفرمایيهد کهه  توِهه« ذُرِّیَّتَهُمْ» مقدارو به این اوالً«. أَخَ َ»را « ذُرِّیَّتَهُمْ»از این ابراز که 

اسهتن آدم داخهل  آدمبنین کلّ آدمبنیچو  « ذُرِّیَّتَهُمْ»اصل مطلا آیه این است. این 

کهلّ  آدمبنهیواب سه ال بيایهد. چهو  است یا نيستن بحث دیگرو است که باید در ِ

ذکهر شهدهن مهراد کهلّ فرزنهدا  آدم  آدمبنهیاو کهه آیات قرآنيه آدم است و در کلبنی

 آدمبنهیاطهال   ه بر این استعمال نهصهستند سابق  و الحق  و إلی یوم القيام ن اماف

 رَبُّه َ  َأَخَ إِْذ وَ»موِا است که بگویيم شامل کلّ فرزندا  است. حال که چنين شدن 

« منه  آدم إلهی یهوم القيامه »هاو تهاری  هسهتند. انسها  مأخوذٌ منه کل« آدَمَ بَن  مِنْ

ن چه موحّد باشندن مشهر  آدمبنی ظهور کل« ظُهُورِهِمْ مِنْ»ها هستند. مأخوذٌ منه این

 مِهنْ»هسهتندن  آدمبنهیباشندن هر چه باشهند و ههر کهو باشهند. بنهابراین مهأخوذٌ منهه 

 است.  آدمبنیکلّ ذریه هم « ذُرِّیَّتَهُمْ»استن  آدمبنیظهور کلّ « هِمْظُهُورِ

یعنههی « ذُرِّیَّههتَهُمْ»ی اسههت: یهها مثلثههاز نظههر احتمههال در یههک آدم بنههیکههلّ ذریههه 

ها ن اِداد معنا نداردن یک ِد دارند که آدم استن البتّه اگر آدم داخل این«أِدَادَهُم»

ایهن ه یعنی فرزندا  آینهد« ذُرِّیَّتَهُمْ»ندارند. احتمال دوم نباشد. اگر باشد که ِد اصالً 

ن فرزندانی ندارندن کلّ فرزندا  آدم مراد است. تمام فرزندا  آدمن آباء و اِهداد آدمبنی

ها غير خود این« ذُرِّیَّتَهُمْ»استن بنابراین  آدمبنیتا آخر مشمول لفظ  اولو ذرارون از 

 آیَ ٌ وَ»یو است: ه مبارکه آ  در سوره طور که نمونما ها هستند. هنيستندن خود این
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حُو ِ اْلفُْل ِ فِ  ذُرِّیَّتَهُمْ حَمَْلنا أَنَّا لَهُمْ « هُهمْ»هسهتند و « هُهمْ»همها   ذریههکهه  1«اْلمَشهْ

ن این نفو با یاءن « سِنَْف»یا « أَنتَ حال کونک نطف » ن« َفَتَنُْط»است. مثل  ذریههما  

هيچ احتمالی غير « ذُرِّیَّتَهُمْ»ِا هم . در اینعينيههم امافه به اعتبار یاء با نفون یکی 

هسهتن اِهداد ندارنهدن نهه فرزنهدا  « ُِدُودَهُم»از این احتمال سوم در کار نيستن نه 

ههم حهال »یعنی « ذُرِّیَّتَهُمْ»ِا مشمول است.  و در این آدمبنیکلّ  اینکههان براو آ 

 «. کونهم ذرّی 

فطهرت بحهث کهردیمن یهک اصهل ه   داراو دو اصل استن چنانچه در آیاین انسا

بد  است و یک اصل روح است و هر یک از این دو اصلن اصلی دارندن ذرّی  الجسم 

انسا  است که خداوند از همين نطفه انسا  را خل  ه و ذرّی  الروح. ذرّی  الجسم نطف

 فَطَهرَ الَّته  اللَّههِ فِْطهرَتَ» ت.روح عبهارت از فطهرت اسهذریه دهد و کند و تبلور میمی

محور اصهلی ِها  انسها ن نفهو و روح انسها ن عقهل انسها ن انسهانيت « عَلَيْها النَّاسَ

یعنهی « ذُرِّیَّهتَهُمْ»انسا  در بعد معرفتی و عقالیی عبارت از فطرت انسها  اسهت.  هو 

ی انسها  ن اصل انسا  فطرت انسا  استن اصل دو ِهءء ِسهمانی و روحهان«فَطَرَهُمْ»

روح است و اصل روح انسا  فطرت است و این تحميل نيست. اگر ما خهود را از کهلّ 

ایم و ایم و نوشههتهایم و شههنيدهد کنههيمن آنچههه گفتهههمجههرافکههار اِتهههادو یهها تقليههدو 

مراِعه کنيمن مطلها ایهن اسهت و غيهر از ایهن اصهالً آیات اندن اگر به لفظ الفاظ گفته

  شود.غلط می

آیها ایهن یهک حقيقتهی اسهت  « ذُرِّیَّهتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ خَ َأَ إِْذ وَ»

را خل  کنهدن خله   آدمبنی اینکهآدم را خل  کندن قبل از  اینکهیعنی خداوند قبل از 

ِسم و روح داشته باشيم  قبل  اینکهبه ما روح دادن قبل از « خُلِقنَا قَبلَ خَلقِنَا »کرد  

ْأناهُ ثُهمَّ»ِسم تکميل شودن خداوند در ما روح خل  نکردن  نکهایاز   2«آخَهرَ خَْلقه  أَْنشهَ

ردّوهها  3«عَهامٍ بِأَْلفَ ْ اْلأَِْسَادِ قَبْلَ اْلأَرْوَاحَ اللَّهُ خَلَ َ»که بارها عرض کردیمن این چنا 

 إلی قا لهه. کهلّ ارواح بنهی نهوس انسها  بعهد از کمهال ِسهم و ِنهين در رحهم مهادرن

و خداوند این روح را از خود ایهن ِسهم « آخَرَ خَْلق  أَْنشَْأناهُ ثُمَّ لَحْم  اْلعِظامَ فَكَسَوْنَا»
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شهود و له ا روح ِسهمانیّ کندن تبلور این ِسم است کهه عبهارت از روح میخل  می

 الحدوث است و ِسمانیّ البقاء است و در حقيقت تبلور ِسم است. 

بعد چهه کهرد  ایهن اخه ن اخه  « ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  نْمِ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»

شهود. ههر زمها  را شهامل می مثلهثههم « إِْذ»تکوینی استن بعدًا عرض خهواهيم کهرد 

کندن این کار را با او کرده است. این بحث بعدو استن انسانی را که خداوند خل  می

هَدَهُمْ وَ»ات را بهراو مقهدآید. ایهن مچو  به حالت س ال می هَدَهُمْ»گفهتمن « أَشهْ ن «أَشهْ

داریمن ما دو شهادت « أشهده عليه»داریمن یک « أشهده إیّاه»أشهد چه کسانی را  یک 

داریم. یک شهادت به معنی ح ور براو تلقّی استن یک شههادت بهه معنهی ح هور 

شهود کهه می او حامهربراو القاء استن هر دو ح ور است. گاه انسا  در یک حادثه

او را تلقّهی کنهدن ایهن شههادت اسهت. ایهن تلقّی کندن یا سمع  یا بصرًا یا لمس  حادثه

تواند شهادت عليه یا له شهادت اولی استن مادامی که این شهادت نباشدن انسا  نمی

معهاذ -بدهدن له فالنی شهادت دادیم که نماز خواندن عليه فالنی شههادت دادیهم کهه 

شههادت حاصهل  اولاین شهادت له یا عليه در صورتی اسهت کهه قهدم زنا کرد.  -اهلل

شود؛ یعنی ما ح ورًا دریافهت کنهيمن کهامالً و بهدو  شهکن یقينه  و بهه طهور روشهن 

دریافت کنيم چنين شدن هيچ شکّی نباشد. وقتی شما دریافت کردید چنهين شهدن بعهد 

هِدَ»از دارید.  و ِایی که شایسته است ابردریافت خود را در نءد حاکم شرسن آ  « شهَ

 ألقی ما تلّقاه ح ورًا. « شَهِدَ»یعنی تلقَّی ح ورًان « شَهِدَ»دو معنا دارد. 

باید موِودو باشهد کهه اخه  شهده « أَخَ َ إِْذ وَ»فرماید  این ِا خدا چه میدر این

خلقت کند که اخ و نيست. آ  هم  اینکهباشدن یعنی بعد از خلقت اخ  شدهن قبل از 

ایهن دليهل داردن  1«فَيَكُو ُ كُنْ لَهُ نَقُولَ أَ ْ أَرَدْناهُ إِذا ءٍلِشَ ْ قَوْلُنا إِنَّما»کردیم: که عرض 

او ِء این نيست و الّا اگر گفتند بهه فالنهی گفتهيم چنها ن فالنهی بایهد باشهد تها چاره

 رَبُّ َ   َأَخَ إِْذ وَ»ِا هم با خود گفتن فالنی ایجاد گردد. در این اینکهبگویيم چنا ن نه 

او داشهته باشهندن ذریههی باشهندن ظههورو داشهته باشهندن آدمهبنیبایهد « آدَمَ بَنه  مِنْ

 کند. هایی داشته باشند. بعد از خل  فطرت خداوند با این فطرت احتجاج میفطرت

شهود؛ اشهاد عبارت است از وِود آنچه را که اشههاد می مثلث اول و بعد ملع 

ها است. هاو انسا است که فطرت« ذُرِّیَّتَهُمْ»وِود این  ولاها.  و ملع یعنی فطرت

هَاهَدَهَا عَلَهی أَْنأَشهْ »این را فراموش نکنيم. نفرمهود:  ن«إِیَّاهُمْ هَدَهُمْأَْش» :ملع دوم ن «فُسهَ
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یعنی خداوند به گهواهی گرفهت « أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»ها را گواه بر خودن نهن فطرت

هِمْ عَلى»را در بعد روحی  آدمبنیاین   هو دو بعهد اسهت: یهک بعهد کهلّ روح «. أَْنفُسهِ

ها را گواه استن یک بعد اصل روح است. خداوند کلّ روح انسا  ران کلّ ارواح انسا 

 توِههها است. کلّ این خانه را فروختن بها که فطرت« ذُرِّیَّتَهُمْ»به این  توِهگرفت با 

هِمْ عَلهى أَْشهَدَهُمْ»ِا هم ها هستند. اینرهنق این این طالها و اینکهبه  ن از کهلّ «أَْنفُسهِ

بعد دو بعد اشههاد را عهرض -ها و ارواح انسانی در این مسا له اشهاد گرفت این نفو

را کهه مأخه  قهرار داده اسهت و بهه  ذریههن ایهن ذریهبه اخ   توِهوليکن با  -کنيممی

هها بهه ایهن فطرت توِههاسهتن ارواح را معرض قرار داده و به عرض ارواح قهرار داده 

هها کيهانی و کهونی ایهن فطرته هها و بهر اسهتوانکرده که ارواح را بر مبناو این فطرت

هَدَهُمْ»ِها دهندن در اینمورد مسا له قرار می هَدَهُمْ»ن ولهيکن «أَشهْ هِمْ عَلهى أَشهْ «. أَْنفُسهِ

هها به این فطرت توِهها. بدو  به این فطرت توِهاین ارواح را در ارواحن با « أَشهَدَ»

در کار  حجتها هر قدر عقل قوو باشدن هاو انسا او نداردن با غفلت از فطرتفایده

و  ابهرازها از نظهر نفسهانین اگهر مهورد گهواهی و اشههاد و نيست. تمام نيروهاو انسا 

اشههتباه ههها خطاکههار هسههتندن غافههل هسههتند و گيههردن حجههت نيسههتن ایناظهههار قههرار ب

معصومه است و اشهاد آ  موِا اسهت کهه کسهی نتوانهد عه ر  حجتکه نند. آ کمی

بهه آ  مهأخوذ در آ  بعهد سهوم  توِهبا « أَْنفُسِهِمْ عَلى»بياوردن عبارت است از اشهاد 

 استن عبارت از فطرت باشد. « ذُرِّیَّتَهُمْ»که 

 ظُهُهورِهِمْ مِهنْ آدَمَ  بَنه مِهنْ رَبُّه َ أَخَ َ إِْذ وَ»که این مأخوذ موِود است  اولعد بُ

. مها فهميممهیسهوم ه دوم را نفرمهودن از  لهه این باید موِود باشهد. دومن  له« ذُرِّیَّتَهُمْ

 به اخ  فطهرت توِهفهميم که فطرت مأخوذ استن با می« أَخَ َ»را از  ه اولملع و  ل

هَدَهُمْ» هَدَهُمْ»ثالثههه را از ه مرحلهه«. أَشههْ هِمْ عَلههى أَشههْ کههه بههاب احتجههاج اسههتن « أَْنفُسههِ

هها عليهه خودشها  به این فطرت توِهها را با فهميم. گواه گرفت این ارواح انسا می

 ذُرِّیَّ ً كُنَّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما»یا « غافِلينَ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا»که یک وقت نگویند 

بهود   حجهتگرفتن استن یک  حجتین نگویند.  و اندارند که این را  ن«بَعْدِهِمْ مِنْ

کرده  حجتاست. خداوند خل   حجتگرفتن است و قبلهما خل   حجتاست و یک 

دوم را ه ن مرحله«أَخَه َ»مخلوقه را که فطهرت انسها  اسهت  حجتاست و در این اخ  

 فهميم. می اولسوم و ه ذکر نفرمودهن از مرحل

هَدَهُمْوَ »سههوم عبههارت از ایههن اسههت کههه ه مرحلهه هِمْ عَلههى أَشههْ دوم ه ن مرحلهه«أَْنفُسههِ

ها نشها  دادن اگهر خداونهد ها را به انسا دوم این است که این فطرته چيست  مرحل
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دادن خودههاو مها را بهه خودههاو مهان بهدو  ها نشها  نمهیها را به انسها این فطرت

دادن مها در غفلهت بهدو  موانهع نشها  نمهی ها وهان بدو  شههوتهان بدو  غفلت رده

دیم. صرف خل  فطرت کافی نيستن باید خل  فطرت باشد و بهه مها در طهول عمهر بو

دهد. خداوند به تمهام این فطرت را بدو  حجاب و بدو  ستره نشا  دهد و نشا  می

ملحدینن تمام مشرکينن تمام کفارن در طول زندگی به طور اتوماتيکی فطرت را نشا  

ر ها نوع  مقصر هستندن نودهد. چو  انسا می ع  در مراِعه نکهرد  بهه فطهرت مقصهّ

ر هسهتندن گه ارد. اینها را به تقصير خود وانمیخداوند این اماهستندن  هها کهه مقصهّ

مْعِهِمْ عَلهى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ» حتی مهع ذلهک فطهرت و  1«.أَبْصهارِهِمْ عَلهى وَ سهَ

 فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا فُْل ِاْل فِ  رَكِبُوا فَإِذا»دهد. حکم فطرت را نشا  می

به طور اتوماتيکین ناخودآگاه و ناخودخواهن خود او  2«یُْشرِكُو َ هُمْ إِذا اْلبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ

کندن اصهالً از اهلل و الهيهات و ربوبيهات و خواهدن خود او از حکم فطرت فرار مینمی

واعِ ِ مِهنَ آذانِهِهمْ ف  أَصابِعَهُمْ جْعَلُو َیَ»کند. رساالت فرار می خداونهد بهه  امها 3«الصهَّ

م  ها روو دُ ولکن نخواهدن ناخودآگاه استطور ناخودآگاه و ناخودخواهن خود او نمی

گ ارند که تمام عللن تمام وسا لن تمام متوقّعاتن تمهام خيهاالتن تمهام این انسا  می

 ودن زا ل گرددن تها عمه  فطهرت تبلهور  يهدا کنهد وها از بين براوهامن تمام مستمسک

درخشا  ثابت قطعی دارد که ههيچ ه   به یک نقطانسا  بداند که در عم  وِود تعل

 رود. شود و از بين نمیوقت زا ل نمی

هَدَهُمْ»مأخوذ: فطرتن از نفو انسا . بعد سوم:  اولن و بعد  هِمْ عَلهى أَشهْ ن «أَْنفُسهِ

هَدَ»ولی بعهد دوم:  هِمْ هُمْأَشهْ هَدَهُمْ»ن اگهر «أَْنفُسهِ هِمْ أَشهْ هَدَهُمْ»نباشهدن « أَْنفُسهِ عَلهى  أَشهْ

نيستن اگر شما شهادت تلقّی نداشته باشيدن شههادت القهاء داریهد  اگهر ایهن « أَْنفُسِهِمْ

صدا و سيماو اعمال ما را تلقّی نکنهدن مان دست مان  او مان بد  مان زمين مان ف او 

ها در یوم القيام  گواه باشند  باید گواهی در بعد تلقّی باشهدن اینچگونه امکا  دارد 

 اوالًدهندن بایهد تا گواهی در بعد القاء باشد. شهودو که نءد حاکم شرعی شهادت می

ِا ِریمه را ح ورًا تلقّی کرده باشندن تا ِریمه را القاء کنند و گءارش دهند. در این

ت را بيا  کرده استن در بع ی از آیات القهاء خداوند در قسمتی از آیات تلقّی شهاد
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شهادت را بيا  کرده و در بع ی از آیات هر دو ران هم تلقّین هم القاء. و ایهن بحهث 

ه بسيار مفصّلی است که قبالً هم گ شته و در ِهاو خهود بهاز خواههد آمهد کهه ق هي

هم القاء  شهادت سه بعدو است: یا فقط تلقّی استن یا فقط القاء است یا هم تلقّی و

 ِا القاء است. استن در این

بهه آ   توِههها ران این انفو ران این ارواح را بها انسا « أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْوَ »

ها را عليهه خودشها  گهواه این« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»مأخوذ اصلی که فطرت استن 

 أَْشرَكَ إِنَّما»ن این ع ر غلط است و نگویند: «لينَغافِ ه ا عَنْ كُنَّا إِنَّا»گرفت که نگویند: 

ایهن در صهورتی اسهت کهه ایهن را نگوینهد. ن «بَعْهدِهِمْ مِهنْ ذُرِّیَّه ً كُنَّها وَ قَبْهلُ مِنْ آباؤُنا

بهر خهودش القهاء  امهاممکن است انسا  چيءو را تلقّی کندن « أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»

ی کرد و به او اما اگر چيءو را تلقکامله نيست.  حجتشودن نشود یا بر دیگرا  القاء ن

فهماندند که تلقّی کردو و این تلقّی را بر عليه او القاء کردنهدن یها القهاء کردنهد عليهه 

 کامله است.  حجتن حجتِا کسانی که باید القاء شوندن در این

ی فطهرت اسهت احکهام فطهرت تلّهاصل فطرت استن بعد دوم  حجت اولعد  و بُ

القاء استن القهاء عنهد اهلل اسهتن اتومهاتيکی و فهی نفسهه  نفطرو را و بعد سوم فطرت

التجهاء وسا ل زا ل گهردد و در حهال تمام فطرت انسا  در مواقعی که تمام اسباب و 

بسيار سخت و احتياج بسيار زیاد باشدن این فطرت اتوماتيکین بهه طهور ناخودآگهاه و 

شهود و قطعی ازلهی و ابهدو می ثابتواحد درخشا  ه به یک نقط توِهناخودخواه م

مجانين و صغار این مطلا  حتیغير متکلّفينن  حتیهان در طول عمر براو تمام انسا 

 شود. حاصل می

ِها اسهتن عرفهانی بسهيار عميقهی در اینه یک نکت« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْوَ » و 

نشها  دادن خودیهابی بسهيار مههم اسهت.  خودهاو ما را به مها« بينهما أشهدنا أنفسنا»

کهه گهم  را خود را گم کردیمن آ  خود اصلی اینکهگناهانی که ما مبتال هستيمن براو 

 ایمن گما  کردیم خود یعنی همين بد ن همين شکمن همهين شههوتن همهين ز نکرده

 وشيد ن چو  خود را خود حيوا  و خود شهوت  همين مکا ن همين خورد ن همين

و  هههاههها و خودراهیو امّههاره گمهها  کههردیمن ایههن اسههت کههه خودخواهیو خههود نفهه

عنوا  انسانيت در ما ادغام شده و در  هحيوانيت به ن این هندسمثلثهان این خودبينی

 1«رَبَّههُ عَهرَفَ فَقَدْ نَْفسَهُ عَرَفَ مَنْ»اگر خود را یافتيمن  اماایم. طول آ  خود را گم کرده
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خود اصلی را یافتيم که خود اصلی نه بد  استن نه کهلّ روح اگر ما خود را یافتيم و 

استن نه عقل استن نه فکر است. خود اصلی معصوم است که عبارت از فطرت انسا  

غبار یافتيمن تمام احکام ربّانی اصهالً و شا به و بی ردهن بیاستن اگر این فطرت را بی

 فرع  در این فطرت موِود است.

هَدَهُمْ» خدا هَدَهُمْ» ن«أَشهْ هَدَهُمْ»دو نهوس اسهتن یهک « أَشهْ تکليفهی اسهتن یهک « أَشهْ

تکليفی خداونهد متعهال مها را مهأمور فرمهوده « أَْشهَدَهُمْ»تکوینی است. در « أَْشهَدَهُمْ»

  ِلِخَْله تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيف  لِلدِّینِ وَِْهَ َ فَأَقِمْ»است که 

این تکليفی استن باید این کار را « یَعْلَمُو َ ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِ َ اللَّهِ

هَدَهُمْ»اما اگر کسی این کار را نکهردن  بکند. یعنهی در طهول عمهر تکهوینی اسهت؛ « أَشهْ

ه به آ  نقط توِهمافتد که بدو  اختيارن انسا  ناخواسته و نادانسته مواقعی اتّفا  می

هَدَهُمْوَ »گههردد. بنههابراین حهه  میه وحيههد هِمْ عَلههى أَشههْ دو بعههدو اسههتن یههک « أَْنفُسههِ

خهود را  ه ثانيههثالثههن کهه مرحلهه ثانيههن مرحلهه اولین مرحله او نيستن مرحلمرحله

یافتن است. خداوند خودهاو ما را به ما نشا  دادن هر کو در زمها  خلقهت خهود و 

مختصر عقل که رسيدن توانست خود را بيابدن آ  وقتی کهه انسها  بتوانهد  بعدًا به حدّ

 حهدّ بهه حتهییابد و اگر خهود را تکليفه  نيافهت و خود را بيابدن یا تکليف  خود را می

باز « خََ تَمَ»در آ  بعد رسيدن « أَبْصارِهِمْ عَلى وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ»

« إیّاهها»الهيه قا م است و خداوند این اشهاد علی را به به حسهاب اشههاد  جتحهم 

 کرده است. 

هَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ» هِمْ عَلهى أَشهْ ایهن « أَْنفُسهِ

به غيهر انبيهاء وحهی خطاب وحی است  خدا که « بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»کارها براو چيست  

 ها قبهل از خلقهتیکایهک انسها  کندن چطور این خطاب خصوصی وحهی را بههنمی

اند یا اگر هم چيءو بودندن چيءتر از حاال نبودند. اگهر انسها  ها کرده که هيچ نبودهآ 

تواند بهه یهاد داشهته باشهدن ا   قبالً هم چيءو بوده است که هيچ به یاد ندارد و نمی

ها وحههی ها و حسههنههها و حسههينها و ابوذرههها و علیسههتن بههه سههلما کههه چيءتههر ا

مشههرکينن  حتههیها شههودن الهههام اسههت و تأیيههد اسههت. چطههور شههد بههه کههلّ انسهها نمی

ه چهه کسهانی هسهتند  همه« تَقُولُهوا أَ ْ»ِا محور هسهتند. ها اینها و ابولهاابوِهل

هها و ها و علیرا عليهه محمّهداحتجهاج اسهتن احتجهاج « تَقُولُوا أَ ْ»ها هستند  انسا 

خواهند هایی که میراهه هستندن آ هایی که در بیآ  عليه کنندن بلکهها نمیسلما 
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در « قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما»که ع ر بياورند که ما غافل بودیمن در بعد فردو یا این

 عد تربيتی. بُ

یهک بعهد درونهی دارد و یهک بعهد چو  انسا  دو بعد داردن انسا  در تربيت ح  

اگهر ههم  امهابرونی داردن اگر نه بعد درونی باشد و نه بعد برونین انسا  مع ور استن 

ِها بعد درونی تربيت باشد و هم بعد برونی تربيت باشدن انسا  مع ور نيسهت. در این

 كُنَّها إِنَّها ... تَقُولُهوا أَ ْ»عد درونی اسهت که بُ اولعد دهد؛ بُعد را نشا  میخداوند دو بُ

توانيد بگویيد ما غافل هستيمن از چه  من از خود غافهل هسهتم  نمی« غافِلينَ ه ا عَنْ

شود انسا  از خود غافل باشد  قصورًا یا تقصهيرًا از خهود غافهل باشهد. مگهر مگر می

ها را غافهل خودن خویشتن را غافل کرده باشدن آ  خودهایی ههم کهه خویشهتن اینکه

کنهد و در بع هی از مهوارد در طهول می« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»از خداوند اندن بکرده

دههد و احکهام فطهرت را زنهده ها را به خودشا  نشها  میعمرن به طور اتوماتيکی آ 

 کند. می

 عَهنْ كُنَّها إِنَّها»در عالم تکليفن در قيامت ع ر بياوریهد کهه « اْلقِيامَ ِ یَوْمَ تَقُولُوا أَ ْ»

تُ أَ»ن ما نهه «بَلى قالُوا»کردو و « بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»که ن ما این«غافِلينَ  اه را « بِهرَبِّكُمْ لَسهْ

توانهد بگویهد  را. ایهن را چهه کسهی می« بَلى قالُوا»تواند باشد و نه به یاد داریم و می

همهه  تواند بگوید ما غافل بودیم که واقعه  چيهءو نبهوده یها اگهر بهودهنکسی مییعنی 

اصالً نبهوده یها اگهر « بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»فراموش کردند. یا هيچ چيء نبودهن یعنی 

طور هم همه نسيا  دارند.  و بنابراین ایهن چيهءو ما نسيا  داریمن همينه بودهن هم

بوده اسهت. چهه زمهانی انسها   بوده است و در موقعی که انسا  چيءو بودهن این چيء

موقعی که بد  خل  شدهن روح خل  شهدهن مقهدارو ن هوج  يهدا کهردهن چيءو است  

ابتداو تمييء و معرفت است. در ابتداو تمييء و معرفتن ولو مجنو  باشهدن ولهو صهغير 

ا  تکوینی در اصل عم  وِود انسا  که فطرت انسه مميّء باشدن این مسا ل اماباشدن 

 .«تَقُولُوا أَوْ» استن وِود دارد. این بعد اول

ی در کهار نبهود و چنهين حجتهگویند ما غافل بودیمن در درو  ذات مها بع ی می

و چنين خلقت و تکوینی در ما نشده بودن بنابراین غافل بودیم. یا نههن اگهر در  مسا له

 درا  ما مشهر  شهدند و « قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»درو  ما مطلبی نبودن 

کنهد  کسهی تقليهد چرا تقليد کردیهد  چهه کسهی تقليهد می گویند:می م.ما تقليد کردی

کند که خود او دليل نداردن شما دليل درونهی داریهد. کسهانی کهه دليهل درونهی و می

ِا داریهم ذاتی و فطرو بر وحدت ح  دارندن تقليد یعنی چه  یکی از مطالبی که این
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توانهد بهه آ  برسهدن مطلبهی نمیاین است که اصوالً تقليد براو چيءو است که انسا  

رسهدن در تواند به آ  برسد و هر چه توا  داردن مصرف کند بهه آ  نمیکه انسا  نمی

تقليهد شهما از ههر دو ِههت  امهاگویدن تقليهد کنهد. ِا باید از کسی که درست میآ 

خهدا را بشناسهيدن  به اینکه شما از نظر درونی و فطرو رسایی دارید اوالًباطل استن 

ا تقليد کردید  ثاني ن اگر هم رسایی نداشتيدن باید از کسانی که سالم هستندن تقليد چر

 کنيدن نه از کسانی که مانند خود شما منحرف هستند. 

ِها اصهالً معنها رساند عالم ذر در ایناز ِمله مطالبی است که می حجتاین دو 

ها ما در یک از خلقت انسا گویند قبل طور که آقایا  مینداردن اگر واقع  عالم ذر آ 

ما گفتيم بلهن براو چهه  « بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»ومعی بودیم که خداوند از ما س ال کرد که 

یها  اسهت ما مع ور نباشيمن ما همه مع ور هستيم. یا عهالم قبهل از خلقهت اینکهبراو 

می قبهل سومی ندارد. اگر عال عالم بعد از خلقت که ما شعور داریم و فهم داریمن ش 

ها استن فرض کنيد شهعور ههم داشهتيمن فهرض کنيهد تکليهف ههم از آفرین  ما انسا 

هم بودهن همه را فهرض کنيهدن فهرض کنيهد بهاالترین  بيشترداشتيمن فرض کنيد فهم ما 

یک نفر به یاد نداردن یهک نفهر  دارد کسی به یاد  چه مراتا فهم را داشتيمن ولی بعدًا

عا کند ما قبل از خلقت خود را به یاد داریمن البتّه اگهر قبهل تواند ادادّعا نکرده و نمی

بعد از خلقت را کسی در سن ش  ماهگی و یک سالگی به یاد  حتیاز خلقتی باشد. 

ندارد تا چه رسد به قبل از خلقتن نه در رحم مادرن قبل از رحم مادرن در موقعی که 

بوده و هيچ چيءو بهه حسهاب نطفه بودهن قبل از نطفهن در موقعی که در کمر آدم ذر 

ی حجتهآمدهن این را هيچ کو به یاد ندارد. چيءو که هيچ کو به یاد نداردن چه نمی

 است  

خط گرفتهن ام ا کردهن مح هرو از این کار مطلبی که خداوند کارو انجام دادهن 

 شده که بعد انکار نکنيم. حال من نه خط را به یاد دارمن نه ام ا را به یاد دارم و نهه

و  گيرندمی ن  و چرا اصالً ام اء گرفتی  از کسی خط و ام اءبه یاد دارم مح ر را

کنند که بعدًا امکا  استدالل باشدن امکا  اسهتدالل گيرند و اشهاد عليه میگواهی می

ِها امکها  نهدارد در ِریانی است که امکا  داشته باشد کسی به یهاد بيهاورد. در این

ها قبهل به یاد بياورد که خداوند به کلّ فردٍ فردٍ از انسها احدو به یاد بياوردن احدو 

ن همه گفتند: بلهن آ  موقع گفتی بلهن چهرا ا   «بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»از خلقت وحی فرمود: 

ن تو گفتی بلهن چرا ا   «بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»گویی نه  وقتی خداوند به تو و توها گفت: می

ران ههيچ چيهءو را « بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»نه بله را به یاد دارمن نه گویی من گویی نه  میمی
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به یاد ندارم. بنابراین این احتجاج غلط خواهد بودن در صورتی که یک عالمی به نهام 

 عالم ذر باشد که هيچ کو چيءو به یاد ندارد. 

نهد مال کهه را در ِریها  قهرار بقهره آمهدهن خداوه ِریا  خلقت آدم که در سور -

شهود کهه از مجموس این آیات این هم اسهتفاده می داده که بعد هم به او سجده کنيدن

 شود. ين بار خل  میاولآدم براو 

طور هم هست. ما در حقيقت ا   در تسها ل بهودیمن مطلها را مقهادیرو همين -

عرض کردیمن ولی در تسا ل بودیم. رِوس دوم به آیه: شما منط  احهادیثی کهه عهالم 

 أ  بعههد تههر  و»ن در مههتن داریههم: 19ه سههت کههردهن مالحظههه کنيههد. در صههفحذر را در

 بَنِه  مِهنْ»: ا یه  نهصّ تطهارد هه  و روای   تقول كما آدم ظهر من مأخوذةٌ «ذُرِّیَّتَهُمْ»

فههی » ههاورقی:  1«.یتهههذرّ -ظهههره مههن -آدم مههن» دو  «ذُرِّیَّههتَهُمْ -ظُهُههورِهِمْ مِههنْ -آدَمَ

 :َِلَّ وَ عَءَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَْلتُهُ بَاقِرِ )س( قَالَ:اْل َِعْفَرٍ أَبِ  عَنْ زُرَارَةَ نْعَنَادِهِ الکافی: بِإِسْ

 «بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ»

 ذُرِّیَّتَههُ«. »آدَمَ ظَهْهرِ مِهنْ»استن نه « آدَمَ بَنِ  مِنْ»ن اولدروغ  2«آدَمَ ظَهْرِ مِنْ أَْخرَجَ :قَالَ

خهدا خهود را بهه « نَْفسَهُ أَرَاهُمْ وَ فَعَرَّفَهُمْ»مثل مورچه « كَال َّرِّ فَخَرَُِوا اْلقِيَامَ ِ یَوْمِ إِلَى

 . اولاین دروغ « رَبَّهُ حَدٌأَ یَعْرِفْ لَمْ ذَلِ َ لَا لَوْ وَ»ها نشا  داد. این مورچهه هم

ما از برادرا  بءرگوار خود گله داریمن « أذین  بن عمر عن وحيدالتّ ف  مثله رواه و»

کنند  روایتی ها را نقل میاز علماو محدّثين و غير محدّثين که چرا اصالً این روایت

ن اصهالً کنيهدهها را نقهل میکه بر خالف نصّ قرآ  استن یها قهرآ  را نخواندیهد و این

راوو نيستيدن اصالً محدّث نيستيد. اگر قرآ  را خواندیهد و فهميدیهد و بایهد بفهميهدن 

متأسّفانه ایهن مطلها در بع هی از کتها حهدیث  اینکهکنيد  کما چرا این را نقل می

آمده استن مثالً در بحار االنوار مرحوم مجلسی )رض(ن ایشا  در بع ی ِاها نوشته 

اگر از من س ال کنند کهه چهرا همهه  ها را دیدم ودمن تمام اینرا دی هااینه که من هم

در محههور  اینکهههگههویم بههراو را نقههل کههردون صههحيح دارد و غيههر صههحيح داردن می

کهه عمهر از  شهت چنهين این .غلط است ]...[اِتهادات بيفتد. بع ی مطالا است که 

و را کهه بهر کرد و هفت بار زایيدن این بر خالف همهه چيهء اسهت. چهرا شهما چيهءمی

 کنيد خالف همه چيء استن نقل می

                                                           

 .19، ص 12 ج، بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 1

 .13 ، ص2 ج، یالكاف. 2
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ایشا  راِع به شا عيدالءّهرا که شا قتل  نیا در ِلد هشتاد و چندم بحار ِدید

مام صاد  اسهت. چهه تا آخر از ا اولعمر باشدن دون سه صفحه حدیث نقل کردندن از 

ی است که تمام محرّمات در امشها حهالل اسهتن امشها واِبهاتن هاو مءخرفحرف

خواهيد بکنيد. هيچ کافرو این مطلا را قبول ندارد. چهرا ا نيستن هر کارو میواِ

علّامه مجلسی این را نقل کرده است  این گله بسيار زیهاد اسهت کهه آقایها  مهدام در 

تر شدندن بعد بءرگتر و بءرگتر شهدندن ایهن مهخامت حجهم زما  حيات بءرگ و بءرگ

ه اسهت کهه مهردم عقهل خهود را کنهار وِود آقایا  و حيثيت وِود آقایا  موِا شد

بگ ارند و بگویند: روایت معنعن استن باید قبول کرد. خالف نهصّ همهه چيهء اسهتن 

کنيد  ایهن عقل استن خالف حو است. چرا قبول می فخالف نصّ قرآ  استن خال

غلط دروغ مءخرف بهه مها نشها  ه موانع را ِلوو  او ما گ اشتند و یک اسالم وارون

گهویيم: شود. مها بهه صهدو  )رض( میر کافرو نشا  بدهيدن کافرتر میدادند که به ه

هاو خوب ههم نوشهتيدن ایهن چيسهت کهه در توحيهد نقهل محدّث بءرگوارن شما کتاب

 کردید  

( س) ا مههاین همه اهانت بهه « عنه )س( أذین  بن عمر عن وحيدالتّ ف  مثله رواه و»

ند که بياینهد درسهت بهر خهالف نهصّ فهميدیک بقّال عرب هم نمیه به انداز ا مهکه 

 و»استن این اخترام اسهت.  ا مهکنند این احترام به ها خيال میقرآ  حرف بءنند. این

نعمها  یهک « بِنَعْمَها َ آدَمَ ظَهْهرِ مِهنْ اْلمِيثَها َ اللَّهُ أَخَ َ (س) الَقَ ئال اللّ غوال  ف  مثله

ْلبِهِ مِهنْ رَجَفَهأَْخ عَرَفَه َ یَعْنِه »ِایی استن یک شهرو اسهتن  یها « ذَرَأَهَها ذُرِّیَّه ٍ كُهلَّ صهُ

تُ أَ»: تَهال وَ كَلَّمَهُهمْ ثُهمَّ کَالنُّورِ كَال َّرِّ یَدَیْهِ بَيْنَ رَهُمْثَفَنَ «ذَرَاهَا»  «بَلهى قهالُوا بِهرَبِّكُمْ لَسهْ

 مها أخهرج و» :بعهد«. (س) اإلمام على مدسوس فهو ا ی  نصّ خالف فسيرالتّ ه ا: أقول

احادیهث شهيعهن  اولِا سنّی و شيعه در غلط گفتن با هم اتّفا  کردند. این« معناه ف 

 بعد احادیث سنّی. 

 عهن ِماعه ٍ عهن» 143ه ِلد سهومن صهفح« المنثور رّالدّ ف  معناه ف  ما أخرج و»

اوّلهی ههم عمهرو « ا یه  هه ه عن سئل الخطاب بن عمر أ ّ الجهن  و یسار بن مسلم

عمهر بهه « عنها سئل( ص) اللّه رسول سمعت: فقال «رَبُّ َ أَخَ َ إِْذ وَ» بودن دومی هم...

کمر او را مال  داد که « ظهره مسح ثمّ آدم خل  اللّه إ ّ: فقال» دهد. يغمبر نسبت می

ها بيهرو  دهند تا اشپلها را مال  میهایی که کمر آ ها بيرو  بيایندن مثل ماهیاین

ظههره  مسهح ثهمّ آدم خله  اللّهه إ ّ» ها بيرو  آمدند. بياید. کمر آدم را مال  داد و آ

ها بيرو  یک مقدار از این اشپل«  للجنّ ه الء خلقت :فقال ی ًذرّ منه فاستخرج بيمينه
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درسهت مثهل ِبهر اسهت « یعملهو   الجنّ أهل بعمل و»ها براو ِنّت. آمد و گفت این

 ارالنّه أههل یعمهل و ارللنّه هه الء خلقهت :فقهال یه ًذرّ منهه فاسهتخرج ظهره مسح مّث»

 و عمهل چهه « العمل ففيم( ص) اللّه رسول یا :ِلالرّ فقال» .این ِبر دوم« یعملو 

ستن ما دیگر اتوماتيکی هستيمن هر چه شدن شد. اگهر کسهی عهر  عمل اختيار ني شد 

 .خوردن براو عر  خورد  است و اِبار است

بهدتر شهدن سه ال کهرد کهه ایهن «  للجنّه العبهد خل  إذا اللّه إ : فقال العمل ففيم»

   اسهتعملهللجنّه العبد خل  إذا اللّه إ : فقال»امطرار است  گفت بلهن امطرار است. 

هها بهراو . اینن براو بهشت است. چهرا  چهرا نهداردای«. یموت ىحتّ  الجنّ أهل بعمل

 بعمهل اسهتعمله»هها بهراو بهشهت اسهتن هایی که از کمر درآمدن اینبهشت است. این

 خل  إذا و  الجنّ اللّه فيدخله  الجنّ أهل أعمال من عملٍ على یموت ىحتّ  جنّال أهل

 ارالنّه أههل أعمهال مهن عمهل علهى یمهوت ىحتّه ارالنّه أهل بعمل استعمله ارللنّ العبد

 مخالفه ٌ ریه ال ّ أخه  فه  ا یه  مخالفه ٌ إلهى إمهاف  ههو و: أقهول« ارالنّه اللّه فيدخله

 أخهر روایهاتٌ مثلهه و ارنالنّه أههل و  الجنّ أهل عمل ف  بالجبر حیصرّ حيث رورةلل ّ

 مها فيهه و .القرآ  بمخالف  مردودةٌ هاكلّ و( ص) اللّه رسول عن المنثور رّالدّ ف  رواها

 «.آدم بن  ظهر من ی رّال ّ أخ  ف  ا ی  یواف 

 به ّالنّ أتهى رِهالً أ ّ حكهم بهن هشهام عهن ِماع ٍ عن»ن در کافی: 143ه در صفح

یعنهی « قُ ه »کنهد. ابتهدا و ق هاء فهر  می«  ه قُ قهد أم األعمال تبتدء أ فقال( ص)

شهودن ایهن اسهت یها نههن خداوند ق اء کرده استن ِبرًا اعمهال خيهر و شهر انجهام می

کنمن اِبارو  شت سر من نيستن یا خير یا شرن اِبارو   ا   که من عمل می«تبتدء»

 من آدم ی ذرّ أخ  اهلل إ ّ»: ص() لّهال رسول فقال»ت. این س ال بود.  شت سر من نيس

 فه  ه الء فقال كيفي  ف  بهم أفاض ثمّ أنفسهم على اشهدهم ثمّ»نصّ آیه « ظهورهم

  الجنّه فأههل»نهه مسهيّرو  « رو ميسهّ   الجنّه فأههل»چطهور  « ارالنّ ف  ه الء و  الجنّ

يسهير اسهت و ایهن ت «ارالنّه أههل لعمهل رو ميسّ ارالنّ أهل و  الجنّ أهل رو  لعملميسّ

 تسيير نيستن تسيير یعنی اِبارن تيسير است. 

در معانی االخبار صدو  )رض( اسهت. معهانی االخبهار کتهاب  که روایتیاین کما 

بسيار خوبی استن احادیثی که قطع شده و به حساب قطع شد  داللت غلط داردن از 

یها ابهن رسهول  ما تقهول»کنند: میِمله این است که ظاهرًا از امام صاد  )س( س ال 

عِيدٌ فِهی الشَّقِیُّ شَقِیٌّ فِی بَْط»که « اهلل فی ما روو رسول اهلل )ص( عِيدُ سهَ نِ أُمِّههِ وَ السهَّ

ِها ههم توقّهف کهرده اسهت. آقهاو این را صاحا کفایه نقهل کهرده و همين« نِ أُمِّهِبَْط
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بشکستن ِا رسيد و سر دادندن فرمودند: قلم اینبروِردو در مدرسه في يّه درس می

ولی قلم ما نشکست. آخوند این روایت را نقل کردهن ولهی بهه دنبهال آ  نرفتهه اسهت. 

عِيدُ»حدیث اصالً این نيستن این دروغ است. « تَقُولُو َ كَمَا لَيْوَ»ح رت فرمود:   السهَّ

در « مِ اللََّههِفِه  عِْله هِأُمِّه بَْطنِ فِ   شَقَ مَنْ الشَّقِ ُّ وَ مِ اللَّهِفِ  عِْل أُمِّهِ بَْطنِ فِ  سَعِدَ مَنْ

که در داند اینبطن ام که ِاو تکليف نيست که سعادت و شقاوت باشد. خداوند می

ت عصيا  بود  نهءد ن علعلم اهلل و علم ازلی بطن ام استن بعدًا شقی خواهد شدن فی

شود. مقت او کمال علم الهی این نمی اِباراستن علم که موِا  باعث ِهلعقالء 

کند. اند این بعد سعيد خواهد شد یا شقی خواهد شد و خداوند اِبار نمیاست که بد

عِيدُ »که طور نيست این« رُوِيَ كَمَا لَيْوَ»و ل ا در معانی االخبار ح رت فرمودند:  السهَّ

 أُمِّههِ بَْطهنِ فِ  سَعِدَ مَنْ السَّعِيدُ»ن خير. «نِ أُمِّهِنِ أُمِّهِ وَ الشَّقِیُّ شَقِیٌّ فِی بَْطسَعِيدٌ فِی بَْط

ِا سعيد اسهتن فهی علهم اهلل اسهت کهه بعهدًا بهه اختيهار نه اینکه در آ « مِ اللَّهِفِ  عِْل

  «.مِ اللََّهِفِ  عِْل أُمِّهِ بَْطنِ فِ  شَقِ َ مَنْ الشَّقِ ُّ وَ»سعادتمند خواهد شد 

شههاءاهلل از روو آنچههه را هنههوز مقههدارو بحههث داریههمن ا  ه ذریهههبحههث آیههه تتمّهه

 ایمن بحث خواهيم کرد. هنوشت

عَظِهيمِ وَ وَفِّقنَها لِمَها آ ِ اْلقُهرْإِیمَا ِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.مَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْمَاهُ وَ َِنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


