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افعال اختیاریه و غیراختیاریه؛ جبر و تفویض
...تأثیری ولو درصدی در افعال اختیاریهه دهدارد .ث هر در افعهال اختیاریهه ا ه .
ث ثی ددارد که افعال غیر اختیاریهه کهه ثهه ارادا ال هی ا ه
تکوی های ثعدی .ث ر در افعهال اختیاریهه ا ه

چهه تکهوی اول و چهه

اعه ا ییهواو و ادنهاو و جه و

مالئکه و غیهره ا مکلفهی ثهر ینهر درجهان گودهاگوو تکلیه  .آیها تاهاا افعهال
اختیاریه ثقولٍ مطلق ثا درجان گوداگوو اختیار و تکلی که در ج اوِ وجهود ا ه
تاامًا و صددرصد ثه ارادا ال یه ا
فاعالو و اختیارکنندگاو ا

کهه جبهر مطلهق ا ه ا یها صددرصهد ثهه ارادا

که تفویض مطلق ا

یا درصدی ثه ارادا یق ا ه

در چه ثعدی که عرض میکنی و درصدی ه ثه ارادا فاعل مختار ا
جبر و اختیار ا

که ای ثهی

و ثر ینر روایان متضافرا ا ر ول اهلل (ص) و ائاه معصهومی

(ع) ثکلاةً وایدة «لَا جَبْرَ وَ لَها تَفْهويیضَ ثَهلْ أَمْهرٌ ثَهیْ َ أَمْهرَیْ ي»« 1.لَها جَبْهرَ» یعنهی جبهر
صددرصد که دنب ثه یق ا

که خداودد فقط فاعل جاثر ثاشد هک هیچ فهاعلی

اختیار ولو درصدی دداشته ثاشد« .وَ لَا تَ ْفويیضَ» ای ا

که خداودد کل افعال را ثا

کل اراداها ثا کل مقدمان و مؤخران ثه فاعلی مفهوض کهردا ثاشهد کهه خهدا کنهار
دشنته و کاری ددارد .ای ه دین .
«ثَلْ أَمْرٌ ثَیْ َ أَمْرَیْ ي» ده جبر صددرصد ده تفویض صددرصد ثلکهه سنهاتی جبهر
سناتی تفویض .یعنی افعال اختیاریههای کهه ا مکلفهاو و مختهاراو اد هاا میگهردد
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ثخشی در اختیار آوها ا

تا آوجا که امکاو دارد .وستی که اختیار خود را در ثُعهد

افعال خیر یا افعال شر اد اا داددد در آخری مریلهه ارادا یهق ا ه کهه ایه فعهل
مورد اختیار را ت قق میثخشد ده ا اول تا آخر .البتهه ایه را ث هر مهیکنی  .جهء
که اگر خداودد ارادا ت قق خیر را ا کنی که مقهدمان خیهر را

اخیر عل تامه ا

تا آوجا که میتوادنته اد اا ثدهد اگر خداودهد ارادا اخیهرا دکنهد ایه خیهر اد هاا
دایشود و هاچنی در ثاب شر اگر مقدمان شر را در آو درصدی کهه شهرّیر اختیهار
دارد اد اا داد ولک خداودد اذو تکوینی در یصهول شهر ا ثهاب جهء اخیهر عله
تامه اد اا دداد ای شر یاصل دایشود .گرچهه ثهی خیهر و شهر ا داهر ارادا ال یهه
فرقها ا

 .اما فعالً ث هر اول را مهیکنی کهه «لَها جَبْهرَ وَ لَها

ای ث ر ثعدی ا

تَ ْفويیضَ ثَلْ أَمْرٌ ثَیْ َ أَمْرَیْ ي» ای ا ل اظ کلاهة وایهدة در روایهان ر هول اهلل و ائاهه
معصومی (ع) و البته روایان دیگری ه ثر م ور ای آیه و دثر م ور ایه روایه و
در یاشیه ای روای ا
یادا ا

که های مطلر را توضیح میدهی .

مریوا آسهای ثروجهردی (رض) در کتاثخادهه مدر هه فیضهیه کهه ث هر

میکرددد خارج کفایه ثا ه میرفتی ثه ای جاله مریوا آخودد خرا ادی ر یددد
که سل ای جا ر ید و ر ثشکن  .در ثاب جبر و اختیار .ایشهاو فرموددهد :ولهی هر
سل ما دشکن

آخودد فلنهفه دخوادهدا ثهودا متوجهه دبهودا هر سله مها دشکنه .

آخودد گیر کردا ا

که ع ر ای را چه کار کنی  .ولی ما گیر دایکنی ما ثیش ا

مریوا آسای ثروجردی عرض میکنی میگویی ایه فلنهفهای کهه آخودهد دداشهته و
شاا داشتید ما آو فلنفه شاا را ه سبول دداری  .ثلکه فلنفه ال یه ا
کتاب در اصل و ن در فرع ای مطلر ثنیار یل ا

و ثر م ور

که ث ر مها در ایه چنهد

رو های خواهد ثود.
ای ا دار ایتااالتی ا

که عرض کردی ثرمیگردی  .ایدی افعالیه که ا آو

ثه تویید افعالی تعبیر میشود ای دارای چند ثخش ا
ا

 :یک ثخهش افعهال عادیهه

 .افعال عادیهای که مردا ثا اختیار اد اا میدهند چه خیر ثاشد و چه شر ثاشد

خیر واجر یا راجح شر یراا یا مرجوح یا عال مباح .ای افعال دارای اثعادی ا

.

که عنواو فعل عادی دارد ای یک ثخش ا

.

یک ثُعد افعال معاولیه ادناوها ا

در کل افعال خیر و شر یا ثین اا که ادنهاوها یها جه یها ههر مکله مختهاری اد هاا
میدهد خداودد دخال تکوینی دارد .ای «أَمْرٌ ثَیْ َ أَمْرَیْ ي» ا

2

ای یک مورد.

دوا افعالی که عنواو خوارق عادان ا

که ثهر رثوثیه رب

و آیان رثادیه ا

دالل میکند یا دالل میکند ثر اینکه آو کنی که فعل ثا گفت او یا ثا اشارا او یها
ثا عالی ا او اد اا میشود اما خارقالعادا ا

ایه اختصاصهی ا ه  .اگهر تاهاا

عال اشارا ثهه ساهر کننهد و هرچهه و هیله داردهد ثهه ساهر متوجهه کننهد ساهر منشهق
دایشود .اما ر ول اهلل (ص) ثه اذو ال ی اشارا کرد« :اسْتَرَثَ ِ النَّاعَةُ وَ ادْشَقَّ الْقَاَرُ»
در این ا ه فعل فعل ال ی ا
اشارا ا

و فعل فعل پیغابر ا

1

 .مگر فعل پیغابر فقهط در

ا ده اینکه پیغابهر کارههایی ا داهر علاهی و عالهی اد هاا دادا ا ه کهه

دخال در شقّ القار دارد.
 یعنی سون دفنادی پیامبر تأثیر دداردا -آو ه ده .اصالً کل مع ءان ای طور ا

کل مع ءان فعل ال ی ا

 .اصالً

اگر چنادچه ارادا ثشر دخال داشته ثاشد ای آی دخواهد ثود.
 ای فعل ال ی ا سون دینا

منت ا ا طریق آو سون دفنادی که...

فقط اشارا ا ه  .ثلهه عصها ا ه  .چهوو دارای مقهاا عصها

آو ه عصا علیا خداودد ای اجا ا را ثه او میدهد و ای لط را میکنهد

که اگر شاا اشارا کردی م سار را منشق میکن  .اما اشارا کردو فقط اشهارا ا ه .
سون و سدرن و ای ها دین  .البته مینه مینه عصا ا
ا

ایدی در مع ءان منتقل ا

 .ای یک ث ر مفصلی

 .ای ثخش اول.

ثخش دوا در ایدی افعالی یق ب اده و تعالی ای ا

ولی ایه ایهدی ثها

ایدی سبلی تفاون دارد .در ایدی سبلی اختیاری ا ما ا ه و اختیهاری ا یهق.
در ایدی دوا که مع ءان ا

ا ما ههیچ اختیهاری دینه

فقهط اشهارا ا ه  .یها

فرض کنید ارادا ارادا مو ی ث جعفر (ع) کهه شهیر پهردا شهیر شهد و آو شهخ
درید صرف االرادا ا

را

 .دیگراو میلیهوو ثراثهر ارادا مو هی ثه جعفهر را در سهدرن

ارادا ارادا ثکنند ای شیر پردا مگس ه دایشود م و ه دایشود .امها چهوو ثنها
ا

در ای جا مقاا والی و عصا امهاا (ع) در مقاثهل منکهری فهی الهدی رهاهر

گردد ثا اشارا آو یضرن ارادا آو یضرن خداودد صددرصد خالق ا

که ارادا

میکند و ای صورن شیر تبدیل ثه خود شیر میشود .البته ایه ث هر جهدایی ا ه
ای مورد دوا.
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اما مورد وا مرثوط ثه کارهای مها دینه  .مهورد هوا کارههایی کهه خهود خهدا
اد اا میدهد ما ده عالی داری و ده اشاراای داری  .ما را ای اد کهرد .درخه رشهد
میکند .ما چه کار کردی ا ما ثرای رشد درخ کهاری دکهردی فقهط دادهه آو را یهر
مههی گشاشههتی  .خورشههید خلههق شههد .خورشههید یرکه میکنههد و غیههرا .افعههالی کههه
صددرصهد ارادا ال یهه ا ه

مها چهه کههاری ثکنهی چهه دکنههی ثها تفهاون ثاشههی و

ثیتفاون ثاشی افعال افعال ما دین تا اینکه در ای ث ر شهود کهه خداودهد ارادا
دارد ما ه ارادا داری  .پس در افعالی که مختاری اختیهار داردهد و ارادا داردهد دو
 :یک ثخش ا

ثخش ا

که مریله ثعدی ث ر ا

تویید در تکوی ثود و یک ثخش مرثوط ا

که ثعهد ث هر مهیکنی کهه

ثه کل افعال خالیهق .خداودهد در کهل

افعال خالیق دخال دارد .خداودد ثیکهار دینه  .شهار کهه امهاا ینهی را میکشهد
خداودد در کشته شدو اماا ینی ثیکار دین  .البته گفت ای هها هخ ا ه

امها

ثعد ث ر میکنی  .کنی که کار خیر میکند خداودد در ت قق ایه کهار خیهر ثیکهار
یا لر دارد یا ای اب دارد .ای هاب خیهر دارد ای هاب شهر دارد .هلر خیهر

دین

دارد لر شر دارد.
مثالً لر خیر کافری که مدتی در کفر و عناد و تکشیر گشراددا ا
و فطرن و هوش و آدچه خداودد ثه او دادا ا
دیاوردا ا

و ثها عقهل

ا ای ها و ا تفادا کردا و ایااو

ثه جایی میر د کهه خداودهد ایه سهدرن را ا او میگیهرد کهه دتوادهد

ایااو ثیاورد« .فَلَاَّا اغُوا أَ اغَ اللَّهُ سُلُوثَ ُ ْ» 1ارادا دارد کهه ایاهاو ثیهاورد دایتوادهد.
«جَءا ً ويفاسًا» 2ای
ایااو ا
ا

هلر ا ه  .ارادۀ هلر ایاهاو ا ه  .گهاهی اوسهان ارادۀ ای هاب
ولی صددرصد دین

ای ادناو کارهایی کردا ا

ولی در راا ایاهاو

خداودد ارادا ای اب ایااو میکند.
پس در کل افعال و تروک اختیاریه چه خیر ثاشد و چه شر ثاشد خداودد دخال

دارد .ده اینکه شریک ا

 .ما یک شریک داری یک مرتبه نگی را مه و شهاا ههر

دو ثلند میکنی یک مرتبه خیر یک دفر ثلند میکند دیگری دگه میدارد البته مثال
ا

 .خداودد که در افعال خیر و شر ما دخال دارد ده ایه ا ه کهه مها مقهدماتی

اد اا میدهی در ای مقدمان دص خدا و دص ما هنتی درصدی او درصهدی
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خداودد اختیار دادا ا

ما .ای مقدمان ا
خداودد اضطراری دین

خود اختیار اضطراری ا

ما اختیار اضهطراری داریه  .مها دایتهوادی اختیهار دداشهته

ثاشی اختیار ما اضطراری ا
ثودو فعل [ ]...ثه اختیار ا

ولی ضرر ددارد .اضطراری ثهودو اختیهار اختیهاری
که ا ثی دایثرد .مادند وجود ما که اضطراری ا ه .

مگر وجود ما اضطراری دین ا در

 .اختیار داری یا خیرا ثلهه .موجهود هنهتی یها

دها موجود ثودو ما ثه یک معنا در اختیار ما ا
اصل اینکه موجود شدی اختیار ما ا
متولد ا

 .اختیار

کهه خهود را اعهداا دکنهی  .امها در

ا خیر .والدن در اختیهار مها و شخصهی کهه

دین .

فعالً م ور ث ر ما عبارن ا ایه ا ه کهه در کهل افعهال اختیاریهه مختهاراو و
مکلفاو ...البته مکلفادی که تکلی شهاو ییهوادی ا ه

ث هر داهیکنی  .مختهاراو و

مکلفادی که ار ال ر ل و ثعر کتر و تشریع شرایع ثرای آوها ا

ادناو و ج و

غیرا که فعالً در ادنهاو ث هر مهیکنی  .خداودهد در آو فعهل و تهرک ارادا دارد اگهر
ادناو ثرای ترک چیءی جدی کند در ترک شهدو آو خداودهد دخاله دارد .جهدی
کند ...چه ترک خیر ثاشد چه شر ثاشد .جدی کند در فعل چیءی چه ای فعل خیهر
ثاشد و چه شر ثاشهد خداودهد در آو ارادا دارد منت ها اراداای کهه ادنهاو را م بهور
دایکند .معنی «أَمْرٌ ثَیْ َ أَمْرَیْ ي» چین ا یعنی ده فعلش صددرصد ثه اختیار م ا
و ده صددرصد ترکش ثه اختیار م ا

 .منت ا اگر ای فعل خیر یا شر...
منت ا خداودد تفویض میکند.

 -در واسع صددرصد ثه اختیار م ا

 خیر .دایتوادد صددرصد ثاشد .چوو اگر صددرصد ثهه اختیهار مه ثاشهد ایهخود تفویض ا

 .اختیار صددرصد های ا

 .اگهر مه صددرصهد اختیهار دارا و

هیچ درصدی خداودد دخال ددارد هاه ثه اختیار م ا

ارادا خدا ثه اختیار م

دین .
 [ ؤال] -میگویی تفویض دین

یعنی صددرصد ثه اختیار م دین  .جبر دین

صددرصد ارادا خداودد دین  .درصدی خدا ا

یعنی

و درصدی م هنت .

 [ ؤال] در یک فعل داری عرض میکنی  .اینکه م ثرداشت یک فعل ا -ثله.
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یا خیرا

 در ای یک فعل ده صددرصد جبر اا

ده صددرصهد تفهویض ا ه  .دهه ایه

که صددرصد م عالی داشت که خداودهد کهاری دداشهته ا ه

خدا ارادا کند م کاری دداشتهاا .خیر سضیه هردوادهه ا ه
چه میشودا وستی هردواده ا

فعل ه اختیاریي خدا ا ه

دهه صددرصهد

وستهی هردوادهه ا ه
هه اختیهاریي مها .مها

اختیاری خودماو را ث ر میکنی .
اگر شاا در یک فعلی که صد مقدمه دارد و دتی ه صد و یک ذیالاقدمهه ا ه
اگههر مه یههک درصههد اختیههار دارا  99درصههد دیگههراو مه را م بههور میکننههد فعههل
اختیاری ا

 .یعنی اگر مه یهک درصهد را

یا خیرا ثله .منت ا اختیاری ضعی ا

اد اا ددادا  99درصد اد هاا شهد فعهل اد هاا میشهودا خیهر .منت ها درصهدها فهرق
میکند .اگر درصد مقدمان خیر ثرای عال خیر ثرای م
یادتر ثاشد ثواب ه

ا

یادتر میشود .اگر درصد ک ثاشهد کاتهر ثاشهد ثهواب

 .چوو «وَ أَوْ لَیْسَ لِ ْلإيدْناوِ إيالَّ ما َعى» 1مثال می دی اگر عی مه 99

آو کاتر ا
درصد ا

ثواب ثنیار دارد .ردج و م ن و گر هنگی

یک درصد ارادا ال ی ا

و آوارگی و غیرا تا آوجایی که سدرن ادناو ا
(ص) ا
ا

یهاد ثاشهد ثهواب آو یهاد

و آو ادناو اکالهی کهه ر هولاهلل

یناب کنی در این ا ای خیلی خیر ا

 .فعل خیر و شر ثه اختیار ما ا

 .پهس فعهل شهر و خیهر چنهی

منت ا اختیهار مراتهر دارد .درصهد هلر آو

صددرصد دین و ای اب آو صددرصد دین  .درصدی یق هب اده و تعهالی ارادا
دارد .های ارادا دو دوع ا
درصد ا

 :یک مرتبه مقدماتی ا

که خود م اد اا مهیده

و مقدمه دیگری را خداودد ارادا میکند ثعد مشیة الاختار م که هاه

کارهای خهود را اد هاا دادا دیگهر ههیچ چیهء داادهدا مگهر اد هاا ای جها خهدا اذو
میدهد و اد اا میده .
 اینکه م هاه کارهای خود را خودا اد اا میده []... -اختیاری ا

فقط اختیاری ا

.

 یعنی خود م اختیاری دداراا چرا .ه در اصل فعل و ه در مقدمان .ه در اصهل ...اصهل صهدور فعهل ثهامقدماتی که ثی م و یق ا
ا

 ,دتی ه اختیاری ا

 .یکی ا مقدمان ایه ا ه

مقدمه اختیاری ا

 .1نجم ،آیه .39
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ثها ایه هه اختیهاری

 .منت ا در خیهر اختیهار یهق ثیشهتر

ا

و در شر اختیار ما ثیشتر ا

 .هاهه آوهها اختیهاری ا ه و تنلنهل هه ال ا

دایآید دور ه ال ا دایآید.
خداودد در تااا ای افعال ثه م ارادا دادا ا

که درصدی اد اا ثهده منت ها

ای ارادۀ درصد ه در م اوع درصدها و ه در کل فرد فرد درصدها مه اختیهارٌ
مّا دارا ثیاختیار دینت  .یتی اگر در ثعضی ا مقدمان م مختار دباش  ,فرض کنید
در ایه صههد مقدمههه در دا مقدمههه مه هههیچ اختیههاری دداشههته ثاشه ثهها هه فعههل
اختیاری ا

 .اگر م در تااا مقهدمان دخاله دارا خهدا هه ارادا دارد ثها هه

اختیاری ا

 .اگر در ثیشتر مقدمان در  98درصد مقدمان فقط خدا اد اا میدهد

یا خدا اد اا میدهد و خلق ثدوو اختیار م اد اا میدهد اما در یکی ا آوها م
اختیار دارا ثه هااو معنا یکی را که م اختیار دارا آو یکهی آخهر .ولهی در یکهی
آخر اختیارٌ مّا ا

اختیار صددرصد دین که تفویض ثشود .پس ده جبهر ا ه در

مقدمه و ذیالاقدمه و ده تفویض ا
ذیالاقدمان ثی االمری ا

در مقدمه و ذیالاقدمه ثلکه در مقهدمان و

 .شرک ه در کار دین

ثی االمری ا

 .یعنی اگر

چنادچه شرّیر میخواهد فعل شری را اد اا دهد مقدمان شر را ه ثا اختیهار اد هاا
دادا ا

کاری دداری  .ولی اختیارٌ مّا در عال شهر

کنی کاک کردا یا دکردا ا

داشته و تا آوجا کهه در سهدرن و ا هتطاع او ثهودا اد هاا دادا ا ه  .شاشهیر هه
گشاشته دارد گردو اماا ینی را ا پش میثرد اگر ارادا خدا دباشهد میثُهردا «یها
دارُ كُودي ثَرْد وَ َالمًا عَلى إيثْراهی َ»« 1یا دارُ كُودي» را ثه ما گفتند و اال مطلر ا ای
عایقتر ا

 .امر دایخواههد .خهدا ثایهد ارادا کنهد تها دهار ثنهو ادد دهار کهه اختیهار

صددرصد ددارد .ادناوها ه اختیهار صددرصهد دداردهد چهه ثر هد ثهه دهار« .یها دهارُ
كُودي» اگر « َالمًا» دبود اثراهی یخ می د در روای دارد که اثراهی یخ مهی د« .یها
دارُ كُودي ثَرْد » دار ا
ایراق دین

صورن دار ا

وضع دهار ا ه  .ولهی ایه دهار عله تامهه

شاشیر دو عل تامه کشت دین  .اگر در ثُرددگی شاشیر ارادا ال هی
ای ثرددگی یاصل دایشهود .منت ها در

ثالفعل یاصل دگردد که تکوی اخیرا ا

ای جا ؤال پیش میآید توجه کنید .چوو ای ث ر ثنیار عایقی ا
ثاال و پایی کنی  .ای

ثایهد مهداا

ؤال پیش میآید ای شار کهه دارد میکُشهد چهرا خهدا ارادا

 .1انبیاء ،آیه .69
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کرد که ثکُشدا ای ثد دین ا میگویی  :خیر .اگر خدا ارادا دکند ثد ا
عال تکلی ا

 .عال تکلی ا

 .چوو عال

و در صورتی ادناو میتوادد مکل ...

 [ ؤال] -ثله .تشریعی که دین

 .در تکوی ث هر ا ه  .چهرا خداودهد ارادا

معلوا ا

تکوی ستل اماا ینی را کردا ای دو ثخش ا

 :یک ثخش اختیهار شهار ا ه کهه

صددرصد آدچه میتوادن اد اا داد .ولی اگهر ارادا و اذو ال هی در ادقتهال یاصهل
دگردد ای ستل یاصل دایشود .ا دو یال خهارج دینه  :یها خداودهد ایه ارادا را
دکند پس شار ثا دیگراو فرق ددارد شار کاری اد اا ددادا ا
و عال اختیار و ای ها یرفها دروغ ا

 .پس عهال امت هاو

 .پهس اگهر ثخواههد اختیهار خیهر و شهر مها

ت قق پیدا کند ت قق اختیار خیر ما در عال خیر و ت قق اختیار ما در عال شر ای
که خداودد اذوٌ مّایی در مریله اخیرا ثدهد در کهداا مریلهها در آو مریلههای

ا

که م تااا اختیاران را اد اا دادا هیچ چیء مگر ارادا ال ی دااددا ا

ارادا کند

فعل اد اا شود .در شر م تااا اختیاران خهود را اد هاا دادا آدچهه میتهواد اگهر
خدا ارادا شر دکند شر اد اا دایشود .اصالً مخّ اختیار و تکلی و جءا خیهر و شهر
ثر اعاال خیر و شر فقط های ا
خداودد خیر ا

 .پس ای کاري خهدا خیهر ا ه

ده در ثُعد ای اد شر ثاا هو شر ثلکه در ثُعد ت قق اختیار .در ثاب

خیر ای مطلر ثاالتر ا

 .البته ای یک شاهای ا

 [ ]...ادناو در مقدمان مختار اد

ایه ارادا شهر ا

ا ...

وستی مقدمان را اد اا داد ثالائهال دیگهر

خودش دین  .مثل کنهی کهه ثهاالی پشه ثاا مهیرود ا پلههها ثهاال مهیرود

میرود لبه پش ثاا تا ای جها اختیهاری ثهودا ا ه
میکند دیگر د

خود او دینه  .جاذثهه او را ثهه مهی میکشهد وستهی ثهه مهی

خورد جا اه و ا تخواو و د
 -جواب ای ا

وستهی خهود را ثهه پهایی پرتهاب

و پای او میشکند.

که «لَا جَبْرَ» لر ا تقرائی ا

در هاه چیء.

 اگر م ثر ثدو یک شخصی چاسو میگشارا و میثرا اگر ای چاسو گشاشت مگناا ا

ثه ای خاطر که سبالً عل دارا که اگر ای چاسو را ثگشارا ,میثرد.

 -میف ا  .اما ماک ا

های چاسو دبرد کاها اینکهه اثهراهی هاهی چهاسو را

گشاش و دبرید.
 ده آو امکاو در دلیل دایآید اگر ای امکاو عقالدی ثاشهد مه ایه امکهاو رادارا...
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.

 خالصه ما در عال هیچ صددرصدی دداری  .داودههای آو ه های ها ا -اگر مع ءا ثاشد و اال م میداد ...

 خیر .غیر مع ءا .ا طبقه شش پارک ش ر یک و آثنت ثه پایی افتهاد ثچههاو متولد شد و ال ثود.
 -ای درصدِ کای ا

.

 -معنی میکنی  .میداد ای مع ءا دین  .ک ثاشد .یکی ثاشد کافی ا

.

 میتواد ایت اج کن که :خدایا م ای ایتاهال را مهیدادا کهه چهاسو را رویای شخ

دایرد ای عقالیی دین .

ثکِش و ای شخ

 خیر ای طور دینه  .ثهرای اینکهه معاهولي چهاسو دو ثریهدو ا ه  .امها اینکههخداودد دخواهد که ثبرد ای یک ا تثنا ا

که م تاج ثه عل ا

 .علای در کهار

دین .
و الّا اگر عل دداشت که گناا دبود.

 -چوو عل دارا گناا ا

 عل داری و عال را اد اا میدهی .ددباله آو ث ر میکنی .ای شاهای ا دار عقلی .ا دار آیان ما هش ثخش آیان داری  .تا آوجایی که
ثندا مطالعه کردا آسایاو ه ثهه سهرآو یهاد مراجعهه ثکنیهد اگهر الاع ه الاف هر
دارید یتاًا مراجعه کنید شاید چیءهای اضافهای پیدا کنید .مها هشه ثخهش آیهان
داری کهه دلیهل ا ه ثهر اینکهه خداودهد در افعهال مها دخاله دارد .اول :آیهاتی کهه
 .هورا ادعهاا آیهه  .102دیهرو اشهارا کهردا.

میگوید :خداودد «خالِقُ كُلِّ شَيْ ٍ» ا

«خالِقُ كُلِّ شَيْ ٍ»« .ذلِكُ ُ اللَّهُ رَثُّكُ ْ ال إيلهَ إيالَّ هُهوَ» رثوثیه چینه ا رثوثیه در فعهل
ا

 .افعالی که اد اا میشود .افعال خدا ثه اختیار خود او افعال ما ثه اختیار خهود

ما [« ]...ذلِكُ ُ اللَّهُ رَثُّكُ ْ ال إيلهَ إيالَّ هُوَ» در رثوثی « .خالِقُ كُلِّ شهَ يْ ٍ» در مقاثهل شهی
چین ا الشی  .آیا افعال ما الشی ا
خیال میکنی چیء مش پرکنی ا
گرثهای که آوجا اینتادا ا
ای شی تر ا
مقاثل الشی ا

ا ثله معاوالً وستهی ثها اری میگویهد شهی

 .یعنهی ایه شهی دینه ا اییادهًا شهی تر ا ه .

شی ا

 .اما اگر ثپرد و یک لقاه ثردارد و فرار کند

 .اینتادو گرثه مطلبی دین  .اگر ثه عاق مطلر دس کنی شی در
 .دایگوید« :خالق کل مادّةٍ» خیر« .خالِقُ كُلِّ شهَ يْ ٍ» اشهتباا ا ه

که آدا گااو کند که شی فقط مادّا شی ا
خداودد آفریدا ا

 .خیر ,یرک شی  .مادّا شهی را کهه

چه اشیا مکلفهه و چهه اشهیا غیرمکلفهه یرکه ای هها هه ...

منت ا در خلق خود ادناو کنی ایتاال دایدهد که ادناوها دخال داردد .ولی در
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فعل ادناوها آداها خیال میکنند که خدا اد اا میدهد« .خالِقُ كُلِّ شَيْ ٍ فَاعْبُهدُواُ»
چوو کلی خلق مرثوط ثه او ا
ا

ثعد «خالِقُ كُلِّ شَيْ ٍ» ا
 وجود شی ا -وجود ثه معنای ا

پس عبادن ه در اد صار او ا
و ثعد عبادن ا

 .اول رثوثیه

.

ا
مصدری که موجود ا

 -پس خداودد ه موجود ا

ثله.

.

 جواب شاا را دادا .در مورد شی مخلوق ث ر میکنی ده شی خالق ده کلشی  .و الّا خداودد خالق دفس خود میشود .ای ث رها سبالً گششه کهه اگهر مها در
تکوی ث ر میکنی تکوی مای تاج الی التکهوی ا ه

امها خهود او کهائ ا ه و

ا لی دارد و ای ها اینکه داخل ث ر دین « .ذلِكُ ُ اللَّههُ رَثُّكُه ْ ال إيلههَ إيالَّ هُهوَ خهالِقُ
كُلِّ شَيْ ٍ فَاعْبُدُواُ» این ا یک ث ر ا

 .خداودد آ ااو را خلق کرد مهی را خلهق

کرد م را خلق کرد ادناو را خلق کرد ما دخالتی دداری  .امها در افعهال مها خهالق
ا

منت ا خالقی در ای جا جبر ا

خالقی در ای جا «أَمْرٌ ثَهیْ َ أَمْهرَیْ ي» ا ه .

یعنی فعلی که م اد اا میده چه فعل خیر ثاشد چه فعل شر ثاشد خهدا هه در
ای فعل خالقی دارد منت ا خالقی  .م خالق دینت .
یضرن عینی (ع) -البته ای مع ءا ا

 -خهالق دبهود لفها خهالق ثهر او« ...إيذْ

تَخْلُقُ مِ َ الطِّی ي كَ َیْئَةِ الطَّیْري ثيإيذْدي» 1لفا خالق خالق دبود .اصل خالقی ثهرای چهه
کنههی ا ه ا ثههرای خههدا ]...[ .در اثعههاد مختل ه  .افعههالی کههه مهها اد ههاا مههیدهی ...
میخواهی ذیالاقدمه را ث ر کنی  .افعالی که مقدمان ا
کارهایی را اد اا میدهی که مقدمه ا ه

ثهرای ذیالاقدمههای

ترتیهر مهیدهی ثهرای اینکهه ایه فعهل
 .خالق آو کین ا اهلل ا

اد اا شود .ای فعل که اد اا دادا میشود مخلوق ا

.

ولک در ای خالقی اهلل اختیار م دخال دارد .مه خهالق دینهت  .مها ثهه معنهای
واسعی خالسی دداری ما خالق دینتی .
پس ای جا مطلر ثیّ شد که شهرک در کهار دینه

در خالقیه شهرک دینه .

یضرن عینی (ع) ثا خدا خدا ثا عینی در خالقی طیر م الطهی یها «فَهأَْدفُخُ فیههِ
فَیَكُووُ طَیْر » 2خیر .اشارا ثا عینی ا

گِل در

 .1مائده ،آیه .110
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کردو ثا عینی ا

که خالقی

دین
ا

اراداای که ای گل گوش شود و در ای گوش روح ای اد شهود ایه ثها اهلل
« .خهالِقُ كُهلِّ شهَ يْ ٍ» خداودهد در افعهال اختیهاری مها در ت قهق فعهل ثهه عنهواو

خالقی و ای هاد دخاله دارد ولکه ای هاد اضهطراری دینه  .اگهر مها ایه کهار را
دایکردی خداودد ادقتال اماا ینی را ای اد دایکرد .اگر ما ایه راا را داهیرفتی
و ای مقدمان را اد اا داهیدادی خداودهد آو ذیالاقدمهه را ای هاد دایکهرد .پهس
ثه ارادا ال ی ا ه  .ولهیک چهوو مها

ای اد کل افعال اختیاریه که ذیالاقدمه ا

درصدی اختیار داریه هاهی درصهد اختیهار موجهر ثهواب و عقهاب و جهءا و ایه
.

یرفها ا

آیه دیگر ورا ( 13رعد) آیه « :16سُلي اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ٍ وَ هُوَ الْوایِهدُ الْقَ َّهارُ»
در خالقی کل شی  .ای ایدی در فعل را هیچکس ددارد یتی ر هول

واید ا

اهلل (ص) .ر ول اهلل دایتوادد ثه عنواو م اد ث عبداهلل ارادا کند د ه مه تکهاو
ثخورد دایتوادد .یک در میلیارد یک در میلیهوو یهک در هرچهه ینهاب کنیهد در
فعل اختیاری م دخال ددارد .اما خداودد در فعل اختیاری مختهاری دخاله دارد
در آو ثُعدی کهه عهدل ا ه  .البتهه شهرک دینه « .سُهلي اللَّههُ خهالِقُ كُهلِّ شهَ يْ ٍ وَ هُهوَ
الْوایِدُ» .در «خالِقُ كُلِّ شَيْ ٍ» س ار ا
غالر ا

 .ای طور دین که مغلوب واسع شود هایشه

.

ورا ( 35فاطر) آیه « :3هَلْ مِ ْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ» ای اد خلق ا

 .ما کهه ای هاد

مههیکنی مقههدماتی در ه مههیکنی آثگوش ه در ه میشههود خههدا ارادا دکنههد
آثگوش در

دایشود هرمار در

میشود هیچ چیهء در ه دایشهود« .هَهلْ

مِ ْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْ ُسُكُ ْ مِ َ النَّاا ِ وَ الْأَرْضي» خود را سی
ا

خود ر ق یا طرف ال ی

یا و ائط .اگر خدا و ائط را ارادا دکند ای ر ق دخواهد ثود.
ثا در ورا  ( 39مر) آیه « :62اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ٍ» یصر ا

« .وَ هُوَ عَلى كُهلِّ

شَيْ ٍ وَكیل» «عَلى كُلِّ شَيْ ٍ» چین ا که ثهه یهرف اول ثرمیگهردی فعهل هه مهواد
ا

ه افعال ا

موکل او خودش ا

 .خداودد وکیل ا

علی افعال ما .وکیل ا ه علهی افعهال مها

 .ما که موکهل دینهتی اگهر موکهل هنهتی ثهه ایه معنها ا ه

«فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» 1ما چه ثر خدا توکل کنی چه دکنی خداودد ه در مواد افعال مها
دخال دارد و ه در خود افعال ما «عَلى كُلِّ شهَ يْ ٍ وَكیهل» ساهریه دارد .اگهر خهدا

 .1آلعمران ،آیه .159
11

دخواهد تااا عال ه ارادا کنند یک مگس تکاو دایخورد .ساهری در افعال چنی
ا

.
 [ ؤال] -منت ا جبر دین  .جواب دادا .خود اختیار اضطراری ا

اختیار اد اا میشود اختیاری ا

ولهی افعهالی کهه ثها

 .خود وجود ما...

 [ ؤال] .ولی ما در هاه افعال خود مضطر هنهتی ا

 -ثله .خداودد ما را ای اد کردا ا

خیر .در اصل وجود مضطر هنتی در اصل اختیار چطورا ما در اصل اختیار مختار
دینتی دایتوادی اختیار خود را لر کنی  .در اصل اختیار ما...
 خود ای اصل اختیار ه ثرای خدا ا -ولی ثه ما دادا ا

.

 .تفویض اختیار ثه ای معنا ا

.

آسایاو ای ها را یادداش کنید م تااا ای ها را ثرر ی کردا ای ها را ا د ه
ددهید .ورا ( 25فرساو) آیه « :2وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ٍ فَقَهدَّرَاُ تَقْهدیر » خلهق ثها او ا ه
تقدیر ه ثا او ا

 .ده خلق مادّا تقدیر مادّا .تقدیر مادّا ا م ها و شااها ا

اما

لو ال ارادة الرب که «عَلى كُلِّ شَيْ ٍ وَكیل»» و خالقی رب ای تقدّر یاصل دایشود.
ورا ( 36یس) آیه ُ « :36بْ اوَ الَّشي خَلَقَ الْأَ ْواجَ كُلَّ ا» ا واج مرکبهان ا ه
مگر افعال ما مرکر دین ا هااوطور که مواد فعل مرکر ا

پهس تاهاا مخلوسهان

مرکر هنتند .تااا مخلوسان ج او هنتی مرکر هنتند .پس «خَلَقَ كُهلَّ شهَ يْ ٍ» ایه
تعبیر ا

.

 [ ؤال] مرکر هنتند مگر فعل مرکر دین ا [ ؤال] مادّی هنتند پس چه هنتندا مگر افعال مادّا دینتندا مادّی هنهتند افعهال مهامادّی هنتند یتی عل ما...
 [ ؤال] ادرژی مادّی امادّا ا

 .ما یک مادّا داری و یک مادّی .مادّی آو ا

ثرخا ته ا مادّا مادّی ا

کهه منبثهق ا

 .ما غیر ا یق ب اده و تعالی هرچه داری
یا مادّی ا

که لفا شی ثر آو اطالق شود یا مادّا ا

12

 .یها مهادّا ا ه

یها دیهرو.

 .و لشا مادّا ثا شود دیرو میشود .دیرو ثنهته ثشهود مهادّا

دیرو ثرخا ته ا مادّا ا

میشود .ومی در کار دین .
 [ ؤال] یکی ا آوها ثود .یاال دارا عرض میکن  .تااا ج او هنتی غیر ا اهلل مرکرا

 .ما ثنیط مطلق دداری مگر افعال ما ثنهیط ا ه ا مرکهر ا ه

اییادًا ترکر عقلی ا

منت ها ترکهر

 .معقوالن ما ترکر دارد ترکر عقلهی .ترکهر عقلهی ترکهر
و خداودد واید علی االطالق ا

سلبی هاه چیء ما مرکر ا

 .یا در ثهاب عینهی

که دو آیه در سرآو شری داری « :أَدِّي أَخْلُقُ لَكُ ْ مِ َ الطِّهی ي كَ َیْئَهةِ الطَّیْهري فَهأَْدفُخُ فیههِ
فَیَكُووُ طَیْر ثيهإي ْذوِ اللَّههِ» 1اذو خالقیه ا ه

اذو خالقیه واسعهی ایه ا ه  .ولکه

خالقی عینی خالقی دین  .یک گلی را ثرداشته و چنی کردا...
 [ ؤال] ثرای اینکه «هَلْ مِ ْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ» ای چه خالقی ا ای مثل آب اواسعی خدا
ا

ا های را ه میگیرد.

که میگهویی آب هیرابکنندا ا ه

 .ای آب در طول طاع خدا

در طول طاع خدا

در واسهع هیرابکنندا

 .ایه خلقه عینهی هه های طهور

.

 خلق عینی واسعًا خلق دین . [ ؤال] ثله «كَ َیْئَةِ الطَّیْري»« .أَدِّي أَخْلُقُ لَكُ ْ مِ َ الطِّی ي كَ َیْئَةِ الطَّیْري» «أَخْلُقُ لَكُ ْ» ای راهاه ثلد هنتند ای م ناه ها ها ث تهر ا عینهی ثلهد هنهتند ای طهور دینه کهه
عینی م ناه ا ثود خیر .یک مقداری گِل را ثرداش و شکل پرددا اخ « .أَدِّهي
أَخْلُقُ» اختصاص دین

اختصاص «أَدِّي» در ثُعد ای ا

که ثعد اذو ال هی میآیهد

و اال اگر تااا م ناه ا او عال جاع شودد یهک مورچهه دایتوادنهد در ه کننهد.
«أَدِّي أَخْلُقُ لَكُ ْ مِ َ الطِّی ي كَ َیْئَةِ الطَّیْري فَأَْدفُخُ فیهِ» دفخ ه ثا عینی ا
کردو ثه صورن طیر ثا عینی ا

گِل در

.

 راهر در یک جای دیگر ه های ها آمدا ا -اآلو میخوادی « .فَأَْدفُخُ فیهِ» ثرای عینی ا

.
 .اصالً غیهر عینهی سشهن تر هه

دفخ میکند سویتر ه دفخ میکند« .فَیَكُووُ طَیْر ثيإي ْذوِ اللَّهِ» در دو ثُعد :یکی جن و
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یکی روح .گِل جن ا
میدمد اذو اهلل ا
عینی ا

ثاذو اهلل گوشه میشهود ا هتخواو میشهود .روح در آو

 .پس چه کاری ثرای عینی ا

ا در ای مثلر یهک چیهء ثهرای

که اییادًا ثقیه ه ث تر ا عینی ثلد هنتند .اما ثرای عینهی ثهه ینهاب

کرام ال یه خداودد در م الی ای گِل را فون کردو گِل را جن میکنهد و فهون
را در روح میکند.
 [ ؤال] -آو مطلر دیگری ا

آو هاگادی ا

.

 [ ؤال] در ث ر جبر و تفویض هااو میشود..

 -ای هاگادی ا

 اگر خداودد ارادا دکند که... -آو هاگادی ا

 .ما دوتا گفتی  .یکی هاگادی ا ه

ای جا ه هاگادی دارد ه اختصاصی .هاگادی ای ا

یکهی اختصاصهی ا ه .
کهه گِهل را ثهردارد و ایه

کار را ثکند ولیک ثه های جا اکتفا کنی ا فایدا ددارد اختصاصی ای ا

که ای

گِلی که عینی میخواهد دبوتش را اثبان کند عینی در آو فون کند ای را خداودد
ارادا میکند دنب ثه دیگراو دایکند .پهس هاهاوطور کهه میفرماییهد یهک ثعهد آو
 .ما در ای جا داری ثُعد خصوصی آو را عرض میکنی .

هاگادی ا

خلُهقُ مِه َ الطِّهی ي كَ َیْئَهةِ الطَّیْهري ثيهإيذْدي» ای جها
دومی ورا مائهدا آیهه « :110إيذْ تَ ْ
«ثيإيذْدي» ا
اذو ا

« .تَخْلُقُ ثيإيذْدي» [« ]...فَتَ ْنفُخُ فی ا فَتَكُووُ طَیْر ثيإيذْدي»« .فَتَ ْنفُخُ فی ها» هه
اما اذو عاا ا

ما در مورد اذو عاا ث ر دایکنی  .ای «فَتَكُووُ طَیْر » ثا

دفخ او دفخ او اشارا ا

تکوّو طیری چه در ثُعد جنای و چه در ثُعد رویی اذو

که خالقی ا

 .پس ای منافاتی ثا خالقی اهلل ددارد و لشا آیهه دیگهر کهه

اهلل ا

میفرماید« :فَتَبارَكَ اللَّهُ أَیْنَ ُ الْخالِقی َ» 1در مراتر ته خلهق ادنهاو ا ه کهه پهنج
مریله مریله جناادی ا

و یک مریله «ثُ َّ أَدْشَأْدااُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَیْنَ ُ

الْخالِقی َ» میخواهد چه ثگویهدا دایخواههد ثگویهد مها خالقههایی داریه خیهر .در
ای جا دو مطلر وجود دارد که ث ر آو ثهطور مفصهل در هورا  23آیهه  14هورا
مؤمنوو ا

.
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دو مطلر در ای جا وجود دارد :یکی اگر فی الواسع خالقهای دیگری ه ثاشند...
ولی ای خالق اصلی ا هاه ای ها ث تر ا

رثطی ددارد« .وَ لَئِ ْ َأَلْتَ ُ ْ مَ ْ خَلَهقَ

النَّااوانِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُ َّ اللَّهُ» 1خالق او ا

 .دیگراو ولو منتخل ثاشند ثا ثاید

او را عبادن کرد اگر خالق ثاشد .ثعهد دوا« :أَیْنهَ ُ الْخهالِقی َ» ثههطور م ها یعنهی
کنادی هنتند که کارهایی را ثه صورن عادی اد اا میدهند که خالق هنتند ولهی
.

اگر ثه آوها اطالق ثشود ولی خداودد «أَیْنَ ُ الْخالِقی َ» ا

وا خالقی در ثُعد جاعی صفان ثاشهند مادنهد «د ه » کهه سهرآو میفرمایهد.
یعنی خداودد خالقی هایی دارد ولک این خالقی های او در چین ا در ادنهاو
ا

 .ای

ه ثعد .اما ثُعد چ ارمی دیگر دین که واسعًا خالقهایی ثاشند که ثههطور

مفوض یا ثهطور ذاتی چه مفهوض چهه ذاتهی .چهه ذاتهی خهالق ثاشهند چهه ثههطور
مفوض واسعًا خالق ثاشند ما دداری .
در ای سنا آیاتی که راجع ثه دخال خداودد در خالقی ا
را ثیّ کرد .یعنی ه دخال ا

ه خالقی ا

ای جا مطلهر

که خالقی مرثوط ثهه او ا ه .

ثله ما فاعلی داری اختیار داری ولی فاعلی ما خالقیه دینه  .ایه جهء اخیهر
که «یوجد الاون یوجد ال یان» و لشا «خَلَقَ الْاَوْنَ وَ الْ َیاةَ» 2یکهی

عل تامه ا

ا هش ثخشی ا

که در ای جا ما ثاید ث ر کنی ای مورد اول .دوا« :الْاَوْنَ وَ
که ددا شدو ارادا ال ی ا

الْ َیاةَ» ییان معلوا ا

شکی دهداری  .مگهر داهرود

ثیاید و ثگوید« :أَدَا أُیْیي وَ أُمی ُ» 3اما مون در مون یرف ا

 .آیا ادناو میتوادد

ثدوو ارادا خدا خودکشی کندا میشود ثدوو ارادا خدا کنی ادناو را ثکشهدا خیهر.
آیان در ای مطلر ثنیار ا

که مون در اد صار یق ب اده و تعالی ا

 .ورا

( 3آلعاراو) آیه « :145وَ ما كاوَ لِنَفْسٍ أَوْ تَاُونَ إيالَّ ثيإي ْذوِ اللَّههِ كِتاثهًا مُهؤَجَّالً» منت ها
مؤجَل دو مؤجّل ا
مؤجّل ا

 :یا مؤجّل اجل یتای ا

یا مؤجّل اجل معلق ا

هر دو

« .وَ ما كاوَ لِنَفْسٍ» هیچ دفنی یعنی ذوییان کنی که ذوییهان ا ه

ییواو ثاشد ادناو ثاشد فرشته ثاشد ج ثاشد چهه ثاشهد چهه ثاشهد البتهه دفهس
غیرال ی خدا راجع ثه غیر خودش صه ب میکنهد« .وَ مها كهاوَ لِهنَفْسٍ أَوْ تَاُهونَ إيالَّ
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ثيإي ْذوِ اللَّهِ كِتاثًا مُؤَجَّالً» ت قق مون ثدوو ارادا ال ی ماک دین  .یال یا ثه صورن
مع ءا مادند اثراهی که او را در آتش ادداختند و چنی شد یا ثه صهورن عهادی کهه
اییادًا اتفاق میافتد اییادًا ثه ما دشاو میدهند .آوههایی هه کهه اییهادی دینه و
دوعی ا

ادناو گااو میکند ثه فالدی چاسو ددد و مُرد خیر .شک فالدی را تکهه

تکه کرددد ثعهد هه وصهله کرددهد دهدا مادهد .فالدهی ا روی تخه افتهاد ددهدا او
شکن .
م ثه خاطر دارا ما هانایه آی اهلل یدم اد ث ب ادی ثودی هانایه دیوار ثه
دیوار ثودی که در آخر خداودد ثه او توفیق داد و ثا شاا مخالف کرد و ثه آو رتیپ
ثگو تو پار

گف  :ثرو ثه آو

کردی یا ماا خود آسای ث ب ادی میگفه  .مه ثهه

آو رتیپ گفت  :ثرو ثه شاا ثگو ...شاا گفته ثود که شاا ثیروو ثروید اثتدای ادقالب
ثود .ایشاو ثه آو شخ

کهردی پاچهه مهردا را

گفته ثود که ثرو ثه شاا ثگو تو پار

گرفتی یا مردا تو را اذی کردددا تلف او را سطع کرددد [ ]...آسای ث ب ادی یهک شهر
میگف  :ددهدا مه شکنهته ا ه  .گفهت  :ا روی تشهکا گفه  :در خهواب غلتیهدا
افتادا .اشخاصی هنتند که ثه آوها مش می دند و ههیچ اتفهاسی دایافه  .ینهاب
دارد .ثا ا روی تشک افتادو که دددا دایشکند .البته مواردی ا ه کهه اختصاصهی
دشاو میدهند مواردی ا

که ثه صورن عاا ا

تَاُونَ إيالَّ ثيإي ْذوِ اللَّهِ» مون ثه ارادا ال ی ا

 .ثوجهٍ عاا «وَ ما كهاوَ لِهنَفْسٍ أَوْ

 .شاا تااا ا باب مون را ای هاد کنیهد

دو یال دارد :یا وس مون او اجل یتای ر یدا ا

توافهق ا ه  .توافهق ا ه

شاا که دایدادنتید شاا فالدی را ثا چاسو او را دید و کشتید او کشته شد .اگر ای
اجل یتای ا
مرتبه اجل معلق ا

های اآلو ثاید کشته ثشود اگر چاسو ه دایخورد ,میمُهرد .یهک
 .اجل معلق ه معلق ثودو و م وّل ثودو مون ثهه ایه ا ه

که یک اتفاسی ثیفتد در ای جا چاسو ا
شکنت و مُردو ا

چنی چیءی ا

یک وس ه مثالً ا تشک افتهادو ددهدا
 .پس چه اجل معلق ثاشد و چه اجل یتای

ثاشد ای مون که ...هااوطور دخول روح در ثدو ثه ارادا ال ی ا ه

«ثُه َّ أَدْشهَ أْدااُ

خَلْقًا آخَرَ» 1هاه عال جاع شودد دایتوادند ثه یهک شهپش روح ثدهنهد یتهی جنه
شپش را دایتوادند خلق کنند های طور ه خروج روح ا
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البته راهر عواملی در ییان ا

ای عال جننی اد اا میشود ثعهد مراسبه

میکنند ثعد چه میکنند .ثعد «ثُ َّ أَدْشَأْدااُ» میشود .عوامل ا ه

ولهی ای هها خهالق

دینتند و ای ادکنندا روح دینتند ولو مقدمان هنتند .هاچنی پهس گهرفت روح در
موسع مون که یا اجل معلق ثاشد یا اجل یتای ثاشد ایه ارادا ال هی ا ه و کهس
دیگری دخال در مقدمان دارد اما اصل ا هاق روح ثه ارادا ال ی ا
ورا ( 53د

.

) آیه « :44وَ أَدَّهُ هُوَ أَمانَ وَ أَیْیها» ثههطور کلهی إماتهه و إییها ثهه

ارادا یق ب اده و تعالی ا

 .ورا ( 80عبس) آیه « :21ثُ َّ أَماتَهُ فَأَسْبَرَاُ» مگر خهدا

شریک داردا در إماته که دخال دین « .ثُ َّ أَماتَهُ فَأَسْبَرَاُ» .ورا غهافر آیهه « :11سهالُوا
رَثَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْ ي وَ أَیْیَیْتَنَا اثْنَتَیْ ي فَاعْتَرَفْنا ثيهشُدُوثينا فَ َهلْ إيلهى خُهرُوجٍ» إماتهه دو مرتبهه
إییا دو مرتبه .یک مرتبه دو مرتبه هرچه .هر اییا و هر اماتهای که مرثوط ثه یهق
ب اده و تعالی ا

 .ورا ثقرا آیه « :258سالَ إيثْراهی ُ رَثِّيَ الَّهشي یُ ْیهي وَ یُایه ُ»

اثراهی ثه دارود فرمود دارود گف « :أَدَا أُیْیي وَ أُمی ُ» رش دشد که اییا و اماتهه
چین  .گف « :أُیْیي» کنی منت ق ستهل ا ه
منت ق دین

او را دایکشه «أُمیه ُ» کنهی کهه

میکش  .اثراهی دید عقل او دایر د «سهالَ إيثْهراهی ُ فَهإيوَّ اللَّههَ یَهأْتي

شريقي فَأْنِ ثي ا مِ َ الْاَغْريبي فَبُ ي َ الَّشي كَفَرَ» این ا دیگر جواثی دداش
ثيالشَّاْسي مِ َ اْلاَ ْ
ثدهد.
ثه سهول مریهوا آشهتیادی ثهءر میفرمهود :وستهی ثها آو فیلنهوف آلاهادی ث هر
میکردا ,سبول کرد که پیغابر ا الا پیغابر ا
خود او که پیغابر ا

ولی میگفه خهات دینه  .گفه :
ا

اگر گف خات هنت در

ا گف  :ثله .گف « :فَبُ يه َ

الَّشِي كَفَرَ» .یا اینکه ورا ثقرا آیهه « :28فَأَیْیهاكُ ْ ثُه َّ یُایهتُكُ ْ ثُه َّ یُ ْیهیكُ ْ ثُه َّ إيلَیْههِ
تُرْجَعُووَ» تااا ای مراتر مرثوط ثه یق هب اده و تعهالی ا ه  .ایه سضهیه إییها و
.

إماته ا

آسایاو مطالعه کنید ورا دنا .

ال ننان و النیئان ای م ور ث ر آیندا ا
یننان و یئان ادناو یا کاری که میکند یننه ا
ا

یا کاری که میکنهد هیئه

یا صورتًا خود او اد اا میدهد یا ثرای او اد اا میشود .اگر ادناو کاری کرد

که یننه ای اد شد صورتًا خود او اد اا دادا ا

 .اگر دیگهراو کهاری کرددهد چهه

م کاری ثکن یا دکن  .اگر دیگراو کاری کرددد که ثرای م یننه اد اا شد ثا ه
یننه ا

یا خیرا آیا فقط اصاثة ال ننة ای ا

 .آیا هر دو «اصاثة ال ننة» ا

که دیگری کار خوثی ثکند ثرای م خوب اد اا شود یا خیرا اگر خود م مقهدماتی
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اد اا دادا و کار خوب اد اا شد اصاثه ا

م مقدمان خوب

ا چوو ماک ا

را اد اا ده ولی یننه اد اا دشود یا اییادًا هیئه اد هاا شهود .پهس در ایه آیهه
ثیشتر دس کنید اضافه ثر آدچه در تفنیر یادداش شدا ا

اکتفا دفرمایید م ه

اکتفا دایکن  .دس کنید ای «إصاثة ال ننه» و «إصاثة النیئة» که در اد صار مون
و ییان دین

در اد صار تااا یننان درودهی و ثرودهی ا ه « .إصهاثة ال نهنه و

النههیئة العقلیههة سلبیههة جنههدیة» اعاههال خههارجی اعاههال متصههل اعاههال منفصههل
کارهایی که ادناو اد اا میدهد یا دایدهد کارهایی که دیگراو اد اا میدهنهد یها
دایدهند اگر دتی ه ایه ا ه کهه ینهنهای ا دروو یها ا ثهروو ثهه مه وارد شهد
یئهای ا دروو یا ا ثروو ثه م وارد شد .میگویند« :سُلْ كُلٌّ مِه ْ عِنْهدِ اللَّههِ» هورا
َنهنَة» خداودههد دارد تنبیههه میکنههد و مههشم میکنههد
ُصهبْ ُ ْ ی َ
دنهها آیههه « .78وَ إيوْ ت ِ
کنادی را که تقنی کرددد .هر چه خوثی میر د ا طرف خدا
ا ای ا

 .ثی خدا و ر ول مشاسه میکنند .هرچه خوب ا

خوب خوب .اما هرچه ثد ا
آو خوب خوب ا
ا

ا دی ای ا

هرچه ثد میر د
ا خدا ا

خوب

 .میخواهند چه کار کننهدا ثگوینهد:

ولی پیغابر هرچه میگویهد ثیخهود ا ه

چهوو هرچهه هیئه

ا او میر د .میخواهند ه خدایی ثاشد اما کار خدایی اد اا ددهنهد .مادنهد

ثعضی مالدرویشها« .وَ إيوْ تُصِبْ ُ ْ یَنَنَة یَقُولُوا هشِاِ مِ ْ عِنْدِ اللَّهِ» عی عبارن آوها
ا

«وَ إيوْ تُصِبْ ُ ْ َیِّئَة یَقُولُوا هشِاِ مِ ْ عِ ْندِكَ» آوسدر تو دکب هنتی معاذ ثهاهلل یها

م اد که هرچه یئه و مر ا

و ثدثختی ا

عِ ْندِكَ سُلْ كُلٌّ مِ ْ عِنْدِ اللَّهِ»...
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و گر نگی ا

و فقر ا

«مِه ْ

