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میزان دخالت خداوند در اعمال خیر و شر انسانها
حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
بحث در توحید افعالی الزمهاش بحث در «لَا جَبْرَ وَ لَاا تَفْاوِی َ بَا ْ أَمْارٌ بَایْنَ أَمْارَیْنِ»
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است که شمهای از آن را عرض کردیم .در افعالی که از ما حاص میگردد ،چاه مقادمات
فعلی باشند ،چه خود فع که ذیالمقدمه است ،ما چهار تصور داریم ،غیر از آن تصویری
که دیروز عرض کردم.
یکی اینکه ما هم سبب فع هستیم و هم فع از ما صادر میشود ،یاا ناه سابب فعا
هستیم و نه از ما صادر میشود .نسبت به خدا یا هم سبب افعال ماست ،هام از او صاادر
میشود یا سبب است ،ولی از او صادر نمیشود ،از ما صادر میشود ،یا سابب ماا هساتیم
و صدور از اوست .این آخری مورد قبول ما است کاه کا افعاال درونای و برونای کاه ماا
انجام میدهیم چه تأثیر از اشخاص دیگر باشد در ما ،جن و انس و غیر ،چه نباشاد افعاال
درونی و برونی که انجام میدهیم یا شر است یا غیر شر است کاه بوجاهٍ عاام خیار اسات،
ولو مباح باشد .کالً عقیده ما بر محور مبانی عقلی است و آیاتی از قرآن کاریم و روایااتی
از سنت ،سبب ما هستیم ،اما اصدار از او است چه در مقدمات فعلای کاه مقصاود داریام،
درونی یا برونی و چه در خود آن فعلی که مقصود از انجاام آن فعا ذیالمقدماه اسات.
بعبارةٍ أخری چه در مقدمات و چه ذیالمقدمهها .اما اینکه غیر خدا فاع های مکلف کاه
غیر خدا هستند ،اینها هم سبب باشند و هم صدور از آنها باشد که خدا های کااره باشاد
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نه در سبب و نه در صدور ،این تفوی

مطلق است ،خدا بیکااره اسات .و حاال آنکاه «أَال

لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» 1هم خلق از اوست و هام کاار خلاق از اوسات کاه از جملاه کاار خلاق،
کارهای تکلیفی مکلفین است ،اعم از خیر و شر.
 [سؤال] خلق در مقاب کار است« ،أَال لَاهُ الْخَلْاقُ وَ الْاأَمْرُ» امار در خلاق ،چاه امار باه عناوانمقاب نهی باشد ،چه امر فع باشد ،چه امر شیء باشد ،هر سه معنا .چه امری که جمعا
امور است ،چه امری که جمع اوامر است ،در مقاب خلق هرچه هست ،شیء ،هر شایئی
بعد از خلق است ،این هم «لَهُ» است.
 [سؤال] «أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» یعنی آفرین مواد موجودات و کارهاایی کاه نسابت باه آنهاااست ،هر دو شیء هستند دیگر ،کما اینکه اینکاه آیاات شایء کاه میفرمایاد «خاالِقُ كُا ِّ
شَيْءٍ» 2این مطلب را تکذیب کرده است.
« -الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَ َ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ».
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 این خلق است. این الظلمات و النور خلق است یا امر است؟ خلق است دیگر. [سؤال] بله ،فرع خلق است .در این مربعی که به عنوان احتمال عرض کردیم ،احتمال اینکهسبب افعال و صدور افعال صددرصد از غیر خادا باشاد ،ایان تفاوی

اسات و غلا و در

مقاب اینکه سبب افعال و صدور افعال از خداوناد باشاد صددرصاد و فاع هاای مکلاف
هرگز نه سببیت دارند و نه افعال از آنها صادر میشود ،مکلفین هی درصدی از سببیت و
صدور در افعال ندارناد ،غیار مکلفاین چیاز دیگاری اسات .ایان هام عباارت میشاود از...
همهاش با خدا باشد ،میشود جبر« .لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِی َ».
سومی دو بخ دارد یک بخ قاب قبول است و یک بخ قاب قبول نیست ،ساوم
اینکه بخ بشود سببیت و صادر شدن ،اگر بگوییم سابب خادا اسات و صادور از ماا ،ماا
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تقدم بر اهلل داریم و ثانیًا صدور از ما ،سبب خدا ،خدا سبب خیر است ،سبب شر است ،ماا
نتیجه را صادر میکنیم .این تقدیم خلق است بر خالق .اشکال اول که بشر یا هر مکلفای،
هر مخلوقی بر خالق مقدم است در صدور .علت فقا ایان بشار اسات و سابب اوسات .او
گناه میکند ،او ثواب میکند .این بخا کناار مایرود .بخا دوم بارعکس کاه ماا سابب
هستیم و صدور از خالق است .ما سببیت داریم ،سببیت در افعال درونی ،در افعال برونی.
منتها چه سببیتی؟ نه سببیت مستقله ،یک مرتبه سببیت مستقله است ،در ساببیت مساتقله
صدور هم معلول این سبب است دیگر ،اگر سابب علات مساتقله باشاد و سابب مساتق و
صددرصد ،اینجا صدور معنا ندارد .اینکه صدور از حاق سابحانه و تعاالی اسات ،چاه در
مقدمات افعال که صدور از اوست ،اصدار از اوست و چه در ذیالمقدمات کاه همنناین،
یعنی اص خالقیت مربوط به اوست ،آننه اسم خالقیت است و جوهر ایجااد اسات در
مقدمات و غیر مقدمات ،از اوست .لکن ما سببیةٌ مّایی داریم ،منتها در خیار و شار باا هام
فرق میکند ،در خیر سببیت ما بسیار ضعیف است ،به طوری کاه «بِیَادِ َ الْخَیْارُ» 1تماام
مربوط به اوست .در شر سببیت ما بسیار زیاد است ،به طوری که «الشاَّ رُّ لَایْسَ إِلَیْا َ» 2ایان
جزء بحثی است که باید بکنیم.
 [سؤال] صرف جبر فق نیست ،اگر سببیت خدا باشد یا صدور از بناده باشاد ،ایان کاه جبارنیست ،اال اینکه خالقیت مربوط به خلق خواهد شد و خلقیت مربوط به خاالق ،اوالً .ثانیاًا
اگر خداوند سبب تامه شر باشد ،پس این جبر میشود دیگر ،چون سببیت تام است.
آیات مادری که در اینجا است ،چند آیه است ،از جمله سوره مبارکاه نسااء آیاه  78و
« 79أَیْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ في بُارُو ٍ مُشاَ یَّدَةٍ وَ إِنْ تُصاِ بْهُمْ حَساَ نَةٌ یَقُولُاوا
هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ َ قُ ْ كُ ٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَماا لِهاؤُالءِ
الْقَوْمِ ال یَكادُونَ یَفْقَهُونَ حَدیثًا * ما أَصابَ َ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصاابَ َ مِانْ ساَ یِّئَةٍ
فَمِنْ نَفْسِ َ وَ أَرْسَلْنا َ لِلنَّاسِ رَسُوالً وَ كَفى بِاللَّهِ شَهیدًا» بحث مفصا در تفسایر هسات،
مراجعه میفرمایید ،باز روی آن دقتهایی اضافهای مایکنیم ،یاا بار محاور هماان کاه در
تفسیر است.
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اینجا گروهی بودند که میگفتند ما خدا را قبول داریم ،حاال واحد هام باشاد ،باشاد،
البته مشرک بودند .حاال حتی واحد هم باشد قبول داریم ،ولکن سبب خیار فقا اوسات،
هر چه خیر به ما میرسد ،در هر بُعدی از ابعاد در زندگی ما خیر میرسد ،آننه مالئام باا
طبع و می ماست ،همهاش از خداست ،ولکان آنناه شار میرساد از پیممبار اسات ،بارای
اینکه خیر و شر هر دو فع است یا صدور خیر و شر هر دو از خداست ،طبق مصلحت یاا
نه ،صدور خیر و شر هر دو از ماست ،این بدتر از شرک و الحاد است یا نه ،صدور خیار از
خدا است و صدور شر از ماست .اینها میگویناد «مِانْ عِنْادِ َ» از پیممبار کاه باه پیممبار
تطیّر میکنند ،کما اینکه «یَطَّیَّرُوا بِمُوسى» 1راجع به موسی (ع) هم اگار یاک وضاع خاوبی
به آنها میرسید ،میگفتند از خداست ،اگر وضع بدی میرساید میگفتناد تطیّار از موسای
است .وضع بدی که از غیر به من برسد ،دو حالت دارد یک مرتبه غیر مان را زده اسات و
مال من را برده ،از غیر رسید ،بله ،یک مرتباه ناه ،او سار جاای نشساته و کاار خاودش را
میکند ،آن وقت [ ]...میگویید بد از اوست .اگر جدب آمد ،اگر بدبختی آماد ،اگار طوفاان
آمد ،همینطور بیجهت میگویند از اوست.
حاال اینها اینطور میگفتند که اگر خیار باه ماا برساد از خداسات ،اگار شار برساد از
محمد است .این دو غل است یک غل اصلی است و دیگر غل تابع اصلی است .غلا
اصلی اینکه معنای یزدان و اهریمن چیست؟ معنای یزدان و اهریمن که میگفتند هار چاه
خیر است از یزدان است که مبدأ خیر است و هر چه شر است از اهریمن اسات .پاس اینهاا
اوالً پیممبر را اهرمن حساب کردند ،ثانیًا خدای دو حساب کردناد ،ثالثاًا معناا نادارد ،هار
قدر با پیممبر بد باشید ،پیممبر که کاری با شما ندارد جاز از دعاوت الای اهلل ،دعاوت الای
الخیر ،بگویید صرف وجود پیممبر شوم است .از چند جهت این حرف غلا اسات .ولکان
آیه مبارکه قاعده کلی میدهد .اصابه یعنی رسیدن ،هر فعلی که انسان انجام میدهاد اثار
دارد ،فع بیاثر که ما نداریم ،فع خیر اثر خیر ،فع شر اثر شر ،مقدمه خیر ،اثار خیار کاه
انسان را به خیر برساند ،مقدمه شر ،اثر شر که انسان را به شر برساند .مقدماه بُعاد از خیار
که این شر است که انسان را از خیر دور کند ،مقدمه بُعد از شر ،خیر است کاه انساان را از
شر دور کند .تمام اینها اثار دارد ،پاس اثرهاا اصاابه اسات .اصاوالً زنادگی انساان ،زنادگیِ
اصابه است «وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى» 2این سعی انسان اسات و فعا انساان اسات،
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چه فکر باشد ،چه علم باشد ،چه عقیده باشد ،چه عم باشاد ،شخصای باشاد ،اجتمااعی
باشد ،این کاری که میکند ،خود این کار ذاتًا خیر نیست ،خود این کاار مولاد خیار اسات.
آن خیری که از کار من مقدمتًا یاا ذیالمقدماه حاصا میشاود و آن شاری کاه حاصا
میشود ،اصابه است .پس اصابه در اینجا انحصار در این ندارد که کسی من را بکشاد ،در
چاله بیندازد ،خودم ،خودم را بکشم ،خودم خودم را خراب کانم .پاس چاه درونای باشاد
سبب خیر و شر ،چه برونی باشد سابب خیار و شار ،ایان بااالخره اصاابه اسات .اینهاا چاه
میگفتند؟ تقسیم میکردند ،اینها مشاقه بین اهلل و رساول ایجااد میکردناد ،میگفتناد هار
چه خیر است از طرف خداست ،هر چه شر است از طرف توست.
آیه مطلب را اینطور مطرح میکند «أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ» 1چاون ماوت باإذن
اهلل است ،در جنگ باشی ،در صلح باشی در خانه باشی« .وَ لَاوْ کُنْاتُمْ فای بُارُو مُشاَ یَّدَةٍ»
برو مشیّده مانع از مرگی که به اراده الهای باشاد ،نیسات ،چاه معلاق باشاد؛ چاه حتمای
باشد برو مشیّده مانع از مار البتاه نیسات .اینجاا بایاد بحاث کارد ،چنانکاه در تفسایر،
تفصی دادیم .موت به دست خداست ،بگاوییم چاون ماوت باه دسات خداسات ،پاس ماا
خودمان را به وسای موت نزدیک کنیم ،بارویم وسا خیاباان بایساتیم تاا ماشاین باه ماا
بخورد ،اگر خدا بخواهد میمیاریم ،اگار نخواهاد نمیمیاریم .میگاوییم خیار ،ساه حالات
دارد
یک مرتبه است که شما نسبت به موت اصلی که عنداهلل و فی علم اهلل مقارر اسات ،از
آن میخواهید فرار کنید .چه میدانید چه زمانی است؟ از کجاا میخواهیاد فارار کنیاد .از
موت اصلی که اصالً نمیشود فرار کرد ،نمیشود به آن نزدیک هم شد ،نه میشاود از آن
فرار کرد ،نه میشود به آن نزدیک شد ،چون انسان نمیداند وقت موت انسان چاه زماانی
است ،چه سبب ظاهری باشد یا نباشد .دوم ،مر معلق ،این اج معلق ،اجع معلقی کاه
برای انسان هست ،نمیداند معلق بر چیست؟ ولکن اگر یک چیزی سبب ظاهر اسات بارای
مر انسان ،یکی با چاقو حمله کند ،وسا خیاباان بایساتد تاا ماشاین بیایاد ،ایان سابب
ظاهر است برای مر  ،این سبب ظاهر برای مار  ،مار معلاق اسات ،اماا آیاا ایان مار
معلق مصادف با مر حتمی است؟ نمیدانم ،آیا این سبب مر معلق سببیت دارد فعالً؟
نمیدانم .اما ظاهر وظیفه من است ،ظاهر وظیفه من ایان اسات کاه از وساای مار فارار
کنم ،مرض است ،هجوم است ،هر چه هست ،در ظاهر من باید از وسای مار فارار کانم،
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ولو کان آننه من از آن فرار میکنم ،ولو در واقع اجا محتاوم باشاد ،ولاو در واقاع اجا
معلقی باشد که مرا از بین ببرد ،ولکن وظیفه من چیست؟ من که عالم به غیب نیست .مان
باید از اسباب مر چه در واقع اصلی است ،چه در واقع معلق ،من بایاد از اساباب مار
فرار کنم ،این وظیفه من است که «وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»
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اما اگر خداوند ما را مأمور کرد به سبب مر  ،گفت به جهااد بارو ،ولاو کشاته شاوی.
وقتی من مأمور شدم به سبب مر  ،پس این سبب مر را کاه مان طارف رفاتم ،باه امار
الهی رفتم .اینکه محذور نیست ،آننه محذور است سبب مرگای اسات کاه ماأمور نیسات،
نجات نیست ،بلکه سبب مرگی است که محذور اسات .پاس ماا در زنادگی باین دو سابب
مر قرار داریم یا سبب مرگی که محذور است در ظاهر ،ولو در واقع همین سبب باشاد،
ولی در ظاهر محذور است و باید فرار کنیم ،چه مرض باشد ،چه هجوم باشاد ،چاه زلزلاه
باشد .یک سبب مر است که ایان سابب مار اسات واقعاًا ،در جناگ رفاتن ،در مقابا
موشکها ،این سبب مر ظاهری است ،کماا اینکاه وسا خیاباان ایساتادن سابب مار
ظاهری است ،صددرصد نیست ،ممکن است ماشین ما را زیر نکند .در جنگ رفاتن سابب
ظاهریِ بیشتری است ،وس خیابان ایساتادن سابب ظااهری هسات ،ولای درصاد زیاادی
ندارد ،چون وقتی میبینند من وس خیابان هستم ،من را زیر نمیکنند ،ولی در جنگ باا
دشمن سبب ظاهری قویتر است ،در این سبب ظاهریِ قاویتر ،چاون مان مأموریات دارم،
مطلبی نیست.
اگر من فکر کنم و بگویم اگر مان باه جناگ باروم ،کشاته میشاوم ،در خاناه باشام و
مخفی باشم ،نه ،جواب «أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَاوْتُ» ،اگار ایان اجا محتاوم اسات ،در
جنگ باشد ،غیر جنگ باشد ،های فرقای نمیکناد .اگار اجا معلاق اسات ،ایان تعلاق در
جنگ باشد ،در غیر جنگ باشد ،فرقی نمیکند .پس ما دو بُعادی زنادگی مایکنیم از نظار
حفظ حیات ،اینجا این را میخواهد تعلایم بفرمایاد کاه «أَیْنَماا تَکُونُاوا» شاما باه حسااب
اینکه در جنگ آدم کشته میشود ،از چه فرار میکنید؟ از آن مرگای کاه خادا مقارر کارده
است؟ چه در خانه ،چه در غیر خانه ،وانگهی اگر هم اینجا جهاد با سبب حتمی یاا سابب
معلق ،تقارن داشته باشد ،شما به امر خدا جهاد را انجام دادید ،به امر خادا کشاته شادید.
اما اگر شما در خانه کشته بشوید بر خالف امر خدا یا در برو مشیّده بمیریاد ،ایان مار
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در ضد سبی اهلل است ،در هر دو مر است ،ولی اوّلی سبی اهلل است ،دومی ضد سابی
اهلل است.
«أَیْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ في بُارُو ٍ مُشاَ یَّدَةٍ وَ إِنْ تُصاِ بْهُمْ» خیاال اینهاا
طور دیگری است «وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»« .حسنةٌ» در محاور آیاات
مناسب با آیات ،اگر بروند جناگ ،غالاب بشاوند و غنیمات بگیرناد و فااتح شاوند ،حسانه
است ،اما اگر بروند جنگ ،زخمی بشوند ،مملوب بشوند ،فارار کنناد «وَ إِنْ تُصاِ بْهُمْ حَساَ نَةٌ
یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِانْ عِنْادِ َ» .ولای برمیگاردیم .آیاا
فق حسنه و سیئه مقصود غلبه و مملوبیات در جناگ اسات؟ خیار ،حسانةٌ مطلاق اسات،
سیئةٌ هم مطلق است .آیه یک مورد نزول دارد ،بسام اهلل ،ایان ماورد نازول .اماا ایان یاک
ضابطه کلیه است ،ک حسنات و سیئات ،کسانی هستند که انحراف دارند ،کسانی که اگر
جنگ هم نبود ،چیزی هم نباود ،اگار حسانهای باه آنهاا وارد میشاد ،میگفتناد ایان از
خداست .اگر سیئهای وارد میشد «یَطَّیَّرُوا بِمُوسى» آن آیه هم توسعه این مطلاب را تأییاد
میکند .بنابراین این یک حالت وسعتی دارد ،هر حسنهای کاه بار اینهاا وارد میشاد ،چاه
مشرک ،چه موحدِ زورکی ،میگفتند این از خداست و اگر سیئهای وارد میشد ،میگفتناد
این شؤم پیممبر است .آیه چه میفرماید؟ «قُ ْ كُ ٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» من اهلل نفرمود« ،مِانْ عِنْادِ
اللَّهِ» .هر حسنهای برسد ،صدور از او است ،چه مقدمات ،چاه ذیالمقدماه و هار سایئهای
برسد صدور از اوست ،یعنی دُم حسنات و سیئات بند اسات باه اراده خادا ،ولاو ماا سابب
باشیم ،ما سبب حسنه باشیم ،سبب سیئه باشیم ،ولی من نمیتوانم حسنه را صاادر بکانم.
حالتِ خوب ،زندگی خوب ،عق خوب ،فکار خاوب ،علام خاوب ،عما خاوب ،ساکوت
خوب ،زندگی خوب ،آننه خوب است عند اهلل یا آننه خوب است نزد من .ایان خوبهاا
را همان کسی که خالق ک شیء است ،صدور از اوست ،ولو کاان صادور بادون حسااب
که نیست ،از ما آدمهای عادی اگر حسنهای نسبت به کسی صادر میشود ،بادون حسااب
است؟ اگر سیئهای حاصا میشاود ،ولاو ظلماًا ،بادون سابب اسات؟ اگار کسای ،کسای را
بکشد ،سیئه است ،ولی بدون سبب است؟
 [سؤال] هی چیز از پیممبر نبود ،پیممبر آنجا نشساته باوده ،کااری نداشاته اسات .اینهاا درجنگ کشته میشوند ،پیممبر کشت؟! اصالً ربطی به این موضوع ندارد.
 [سؤال] مگر به اختیار پیممبر است؟ مگر پیممبر اجبار کرد؟ خودشان رفتند.7

 این در مقاب خداست. بله ،پیممبر که اجبار نکرد .این حسناتی که صادر میشود که نتاای اعماال ماسات،چه در مقدمات هستیم کاه ایصاال باه ذیالمقدماه اسات ،چاه در ذیالمقدماه هساتیم و
ذیالمقدمااه را انجااام ماایدهیم ،مقدمااه را مااا انجااام ماایدهیم ،ذیالمقدمااه را مااا انجااام
میدهیم ،ولکن ما سببیت داریام ،ساببیت درصاد ،ناه صددرصاد .آن کاه باساتحقاقٍ ایان
حسنه از او صادر میشود ،سیئه باستحقاقٍ از او صادر میشود ،اهلل است .این آیاه خیلای
مطلب را روشن میکند ،تمام حاالت تکلیفی که برای مکلفین هسات یاا حسانه اسات یاا
سیئه است ،صدور من اهلل اسات ،ولای صادور گتاره نیسات .آدم عاادل عاادلی را حسااب
کنید ،آیا حسنه و سیئه دیگران صدورِ گتره است؟ آدم ظالم را حسااب کنیاد ،اصاالً فعا
بدون غایت نمیشود ،فع بدون حساب نمیشاود .اگار کسای ،کسای را میکشاد ،ساببی
دارد ،میترسد که او را بکشد ،میخواهد تنها باشد ،میخواهاد چناین باشاد .پاس صادور
هر حسنهای و صدور هر سیئهای سبب میخواهد ،خداوند کاه حسانه را اصادار میکناد،
سبب میخواهد ،سیئه را اصدار میکند ،سبب میخواهد .منتها ساببیت در اصادار حسانه
اکثریت مطلقهاش من اهلل است ،ولای ساببیت در اصادار سایئه اکثریات مطلقاهاش از غیار
است .به قدری درصد سببیت حسنه و اصدار حسانه نسابت باه خادا باالسات کاه درصاد
سببیت حسنه از غیر خدا خیلی کمرنگ است ،آنقدر کمرنگ است که «الْخَیْرُ فِي یَدَیْ َ»

1

یا «بِیَدِ َ الْخَیْرُ» 2فق خیر به دست توست .من را خلق کرد ،خیار اسات ،فطارت داد ،خیار
است ،عق داد ،خیر است ،جسم داد ،خیر است ،وسای داد ،خیر اسات ،مان فکار مایکنم
در راه حق ،خیر است ،چه کسی داد؟ خدا ،اگر خادا کماک نمیکارد ،مان کاه فکار در راه
حق میخواهم بکنم ،ایان مان صددرصاد نیساتم ،درصاد بااالی از خداسات ،مان کااره
هستم ،ولی کارۀ در خیر اکثریت مطلقهاش اهلل است .توفیق به خیار داد ،خداسات ،توفیاق
به بطالن داد ،خداست ،توفیق توبه داد ،خداست ،توفیق عم خیر داد ،خداست .سهم مان
حتی در ساببیت ،اصادار کاه های  ،در اصادار خیار فقا انحصاارًا از خداسات ،ولای در
سببیت خیر و استحقاق خیر ،خود لفظ استحقاق که بگوییم ،لفظ اسات و اال ماا هار قادر
خیر انجام بدهیم ،از خدا طلب داریم؟ ناه ،هماه از طارف حاق اسات .منتهاا یاک درصاد
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بسیار کمرنگی برای ما اختیار خیر است ،کاه آن درصاد بسایار کمرنگای کاه بارای ماا در
اختیار خیر است به عنوان سبب ،اصالً حساب نمیشود و لذا «بِیَدِ َ الْخَیْرُ».
اما در شر چطور؟ در شر به عکس است ،خداوند برای شر خلق نکارده ،بارای شار ها
نمیدهد ،فطرت به شر دعوت نمیکند ،عق همننین و ...پس کسی که شارّیر اسات ،بایاد
خیلی قرص در شر فکر کند.
« -فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»

1

 الهام است ،ولکن الهام الفجور با الهام التقوی فرق میکند ،الهام التقاوی درصادشبسایار بساایار باااالتر اساات .ایان آیااه ،ایاان را معناای میکناد« .فَأَلْهَمَهَااا فُجُورَهَااا» فجااور را
میفهمد ،تقوا را هم میفهمد ،اما سببیت تقوا در ما بیشتر است یا حق؟ در حق درصدش
خیلی خیلی باال است ،در ما کم است .اما سببیت فجور در ما بیشتر است یا حق؟ در حق
هی نیست ،در حق فق اختیار است.
یک بُعد اصدارِ شر است که فق مربوط به حق است ،بعُد دوم اصدار نیسات ،ساببیت
است .این سبب است در حصول نتیجه ،اگر خداوند کمک نباشاد ،البتاه تعبیار کماک هام
تعبیر مناسبی نیست .اگر خداوند مدخلیتی نداشته باشاد در ایان مقادمات ،پاس مقادمات
تفوی

مطلق است ،اما سببیتی دارد در این مقدمات ،ولی این سببیت مث هماان اصادار

خیر و اصدار شر است .در اصدار شار اگار خداوناد اذن تکاوینی بدهاد ،ایان شار حاصا
نمیشااود .در مقاادمات هاام آخاارین مرحلااه اساات کااه خداونااد اذن میدهااد ،یعناای مااا –
معاذاهلل -در شر آننه میتوانیم و آننه میخواهیم و آننه قدرت داریم انجام بدهیم ،اماا
نه مقدمیت آن و نه ذیالمقدمیت آن بادون اذن حاق سابحانه و تعاالی نیسات ،ولای اذن
حق سبحانه و تعالی در اصدار اصالت دارد .ولکن در مقدمات شر که اصادارش از طریاق
سبحانه و تعالی است ،در این مقدمات خیلی کمرنگ است ،گرچه اصالت اذنای دارد ،اماا
در بُعد شر ایجاد کردن خیلی کم است ،خدا شر ایجاد نمیکند.
پس بنابراین ح این مطلب که «الْخَیْرُ فِي یَدَیْ َ وَ الشَّرُّ لَیْسَ إِلَیْ َ» اصالً به طارف او
نیست ،این شرّیر است که اصدار میکند تا جاایی کاه اگار خداوناد اذن ایجااد شار ندهاد،
مکلف در ترک شر مجبور است و این خالف عدل است ،پاس شار نیسات ،مگار عادل شار
است؟ اگر خداوند جزاء میدهد ظالم را در جهنم ،این شر اسات؟ بلاه ،بارای او شار اسات،
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ولکن در بُعد حاکمیت عادالنه حق این خیر است که اگر این را ترک کناد ،ایان تارک شار
خواهد بود.
 [سؤال] «عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَ هُاوَ شاَ رٌّ لَكُامْ وَ اللَّاهُیَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ»

1

 [ ]...بعضی وقتها مصیبتی به آنها میرسید ،فکر میکردند شر است []... بله« .وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» این درسات« ،وَ إِنْ تُصاِ بْهُمْ ساَ یِّئَةٌیَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ َ» این غل .
 [سؤال] -من اهلل سبب است ،من در مقاب عناد قارار گرفتاه اسات« .عِناد» ممحا

اسات در

اصدار ،ولی من اعم است از اصدار و سبب« .مِنکَ» سبب« ،مِنکَ» اصدار سبب ،هی کادام
که نمیشود باشد ،ولی «عند» میشود باشد ،و السیما «عند» در مقاب «من» .ایان جریاان
که حاص شد ]...[ ،اگر عند در مقاب مِن نبود ،احیانًا مطاالبی باود ،ولکان چاون مِان در
مقاب عند است ،دو آیه پشت سر هم است ،این مِن نسبت به خیر هام مان اهلل اسات ،هام
من عند اهلل ،خیر و شر ،منّا شر است ،ولکن من عند اهلل .پس اصدار خیر و شار هار دو مان
اهلل است ،ولکن سببیت منّا .منتها در سببیت شر ،منّا آنقدر زیاد است که مان اهلل حسااب
نمیشود .در سببیت خیر ،از خدا به قدری زیاد است که هم «منه» و هم «من عندک».
«وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ َ قُا ْ كُا ٌّ مِانْ عِنْادِ اللَّاهِ فَماا لِهاؤُالءِ الْقَاوْمِ ال
یَكادُونَ یَفْقَهُونَ حَدیثًا» ساخنی کاه غبارهاایی کاه برعقاول و افکاار اینهاسات ،برطارف
میکند و با حجت است و با بیان است ،اینها به فهم آن نزدیک میشوند ،یعلمون نیسات،
یفقهون است .چون فقه عبارت است از «توس بحاضر للوصاول إلای غائاب» معناای فقاه
این است ،یعنی انسان یک چیزهای حاضر و روشن را فراهم کند تا چیزی که غایب اسات
بفهمد .اینها نزدیک به این مرحله هم نیستند که مطالبی را گوش کنند و ترتیب بدهند که
حقیقت را بفهمند ،نه اینکه این کار را نمیکنند .گااه نمیکناد و نزدیاک اسات باه اینکاه
بکند ،گاه نزدیک به این مطلب هم نیستند .بعاد توجیاه «ماا أَصاابَ َ»« 2کَ» اعام اسات از
خود مخاطب که رسول اهلل است و ک خالئق که اینها دارای تکلیف هستند« .ما أَصاابَکَ
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مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللََّهِ» .هم من عنداهلل ،هم من اهلل ،چون آننه خیر اسات از اوسات ،درصاد
خیر در ما خیلی کم است ،ولو مکلفین.
«وَ ما أَصابَ َ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِ َ» از خودت است «وَ أَرْسَلْناکَ» الی آخر .ساؤال «وَ
ما أَصابَ َ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِ َ» مراد از سایئه چیسات؟ دو معناا دارد یاک سایئه چیازی
است که واقعًا بد است ،عند اهلل هم بد است ،عنداهلل بد است ،عندنا هم باه تبعیات اهلل باد
اسات« ،ساَ یِّئَةٍ» .انسااان باه ساار کسای ضااربه میزناد ،او را میزننااد ،کسای را کشاات ،او را
میکشند .مال کسی را بُرد ،او را میزنند .کار بدی کرد ،در مقاب بد میآید .یا خلاق ایان
بد را جواب میدهد یا خدا این بد را جواب میدهد ،ولی «من نفسک» اسات .ایان بخا
روشن است .ولکن اگر امام حسین را میکشند ،این سیئه است یا حسنه است؟ سیئه اسات
دیگر! کشتن امام اگر حسنه باشد ،پس آن کشنده کار بدی نکرده است ،کشاتن اماام سایئه
است ،اذیت کردن پیممبر سیئه است ،بر خالف اه حق قیام کردن و اذیت کاردن ماالی و
جانی اینها سیئه است .در اینجا باید چه کرد؟ «من نفسک» است؟ یعنی خود پیممبر سابب
است که به او ظلم کنند؟ او ظلم نکرده ،خود او سبب است که او را مسخره کنناد و اذیات
کنند؟ او کاری نکرده است ،خود امام حسین سبب است که این کارها را [با او] بکنناد؟ او
کاری نکرده است .این دو جاواب دارد یاک جاواب ایان اسات کاه عماق مطلاب عناداهلل
حسنه است ،ولو آن شخص سیئه انجام داده باشد.
 [سؤال] در بُعد عمیقترش .کشته شدن که به اختیار امام حسین نیست ،کشته شادن ،کشاندهرا حساب نمیکنیم ،فع کشنده دو بُعد دارد یک فع که او میکشاد ظلماًا و عناادًا کاه
خیلی بد است ،ولکن بالمئال ،بالنتیجه برای امام حسین چیست؟ برای امام حسین نه عند
اهلل بد است ،نه عند الشریعة ،بلکه هماین شاهادت حساین را حساین میکناد .ایان کشاته
میشود حسنه است ،سیئه نیست .این یک بُعد است ،بُعد دوم این است کاه خیار ،بااالخره
بُعد فاعلیت قات سیئه است یا نه؟ این بُعد فاعلیت قات که امام حسین را کشته اسات ،در
بُعد اول سیئه است یا نه؟ چطور «من نفسک»؟ جاواب «مان نفساک» دو بُعاد دارد یکای
«من نفسک» یعنی خود شما ،اگر خود شما ...خود امام حسین که ظلمای نکارده اسات یاا
نه« ،من نفسک» در مقاب من اهلل است ،یعنی خدا در اینجا سیئهای به شما توجاه نکارده
است ،شما و شماها« ،من نفسک» یعنی نفس شما و نفس شماها ،چطور؟ کسی باه انساان
ظلم میکند بدون جهات ،بااز «مان نفساک» اسات [ ]...کاه در حقیقات «مان نفساک» را
توسعه میدهد ،این کاف «من نفسک» در مقاب اهلل است .وقتای مان اهلل نباود ،در اینجاا
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من غیره اسات ،وقتای مان غیاره باود ،إماا باساتحقاقٍ اسات أو بمیار اساتحقاقٍ اسات .اگار
باستحقاقٍ است ،پس «من نفسک» است .شما به این شاخص ظلام کردیاد ،باه شاما ظلام
میکنند ،پس از خودش است و به خودش برمیگردد .از ماست که بر 0ماست .یاا ناه ،ایان
شخص ظلم نکرده است ،بلکه عرض کرده ،به جرم عرض و به جارم دعاوت إلای اهلل او را
اذیت میکنند ،باز «من نفسک» است .چرا؟ برای اینکه اگر کسی این کار را کرده ،خدا کاه
نیست ،غیر خداست ،ولو برای این خیر است .کما اینکه قت امام حساین خیار اسات ،قتا
قات شر است ،قت قات شر من نفسه است .قتا اماام حساین در بُعاد دوم حساینی خیار
است ،ولکان در بُعاد اول «مان نفساک» اسات .پاس «مان نفساک» در اینجاا توساعه پیادا
میکند ،کما اینکه آیات دیگر شاهد بر این مطلب است .یک مقاداری از عباارت را توجاه
بفرماید.
آیه اوّلی که بعد از آیه مورد بحث نق کردیم ،این است «یَقُولُاونَ هَا ْ لَناا مِانَ الْاأَمْرِ
مِنْ شَيْءٍ قُ ْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّاهِ» 1ماا اماری ناداریم ،یعنای امار بار ماوت و حیاات و اینهاا.
«یُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا الَ یُبْدُونَ لَ َ یَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ األَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا» 2اگار
ما امری داشتیم و دست ما بود ،جنگ نمیرفتیم و آنجا کشته نمیشدیم .البته «مَّاا قُتِلْنَاا»
به این معنی نیست که خودشان کشته شدند ،نه ،جمعی رفتند ،عدهای از آنها کشته شادند
که «نا» را به خودشان نسبت دادند ،به این جهات اسات« .قُا ْ لَاوْ كُنْاتُمْ فاي بُیُاوتِكُمْ لَبَارَزَ
الَّذینَ كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْ ُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِیَبْتَلِيَ اللَّهُ ما في صاُ دُورِكُمْ وَ لِایُمَحِّصَ ماا فاي
قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»

3

«إنه ال یقدر اإلنسان -أیًا كان -أن یفار مان الماوت كأصا » 4کفارع بلاه« ،أماا األجا
المحتوم فال فرار عنه إطالقًا» انسان گمان میکناد دارد فارار میکناد ،ولای هار جاا بارود،
عزرائی به دنبال او میآید« .و أما األج المعلق على المعلوم أو المحتما فعلیاه أن یفار
منه حفاظا على أص األج » اجلی کاه ماشاین انساان را زیار بگیارد ،او را میکشاد ،اگار
داخ دریا برود و شنا بلد نباشد ،میمیرد ،این معلوم است .محتم این است که اگار مان
بیاحتیاطی کنم و بروم وس خیابان ،احتمال دارد ماشین به مان بزناد ،ایان را هام بایاد
تردید کرد .این را مطالعه بفرمایید ،تا صفحه « 190ذل «وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُاوا هاذِهِ
 .1آلعمران ،آیه .154
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مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْادِ َ» تفریقاا باین اللّاه و رساوله كشایمة
الكافرین «إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُاوا بَایْنَ اللَّاهِ وَ رُساُ لِهِ» 1تفریاق
مراحلی دارد ،یکی این است .کارهای خوب از خداست ،کارهای بد از ما.
 [سؤال] بعضی از آنها این کار را میکردناد« .وَ یَقُولُاونَ نُاؤْمِنُ بِابَعْ ٍ وَ نَكْفُارُ بِابَعْ ٍ» کاه«نُؤْمِنُ بِبَعْ ٍ» خدا گفته« ،نَكْفُرُ بِبَعْ ٍ» خدا نگفته است ]...[ .مناافق کاه معلاوم اسات« .وَ
یُریدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلِ َ سَبیالً * أُولئِا َ هُامُ الْكاافِرُونَ حَقًّاا» اینهاا ماؤمنین نیساتند،
اینها منافقیناند« .وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرینَ عَذابًا مُهیناًا»« 2ذلا ! و جعاالً للرساول عادالً للّاه و
كأنه إله الشر وجاه اللّه إله الخیر؟ و لیس الرسول إال حام الخیر برسالته الربانیاة» در شار،
نه در تشریع ،نه در تکوین «و لیس مكوّناًا لخیار أو شار كماا لایس مشارّعًا ،فإنماا هاو بشار
یوحى إلیه بك خیر» 3بقیه را هم آقایان مراجعه بفرمایید.
اینجا آیاات دیگاری هام در ایان بااب هسات ،از جملاه ساوره مبارکاه صاافات «قاالَ
أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»

4

 این «ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ» 5چطور؟ آن هم هست ،البته آن خاص است ،ما داریم عام را میگوییم« .أَتَعْبُدُونَ مَاا تَنْحِتُاونَ* وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» از خود تفسیر میخاوانیم ،چاون یاک روایااتی اسات کاه از
اینجا نق مایکنیم« .أَتَعْبُادُونَ مَاا تَنْحِتُاونَ» ایان تاوبیب بتپرساتانی اسات کاه منحوتاات
خودشان را عبادت میکردند ،بتهایی را میساختند از سنگ یا از چوب یا هار چیازی و
این را عبادت میکردند .خدا میفرماید «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ» معباود بایاد مقادم بار عاباد
باشااد و افضا از عابااد باشااد ،چطااور شااد؟ «أَتَعْبُادُونَ مَااا تَنْحِتُااونَ» آننااه را خودت اان را
میتراشید و میسازید ،اگار او شاعوری میداشات ،او بایاد شاما را عباادت کناد ،چاون او
مخلوق شما است و شما خالق او هستید .چاون شاما خاالق او هساتید ،اگار بناا باود غیار
خداوند معبود واقع شود ،بناابراین بایاد او شاما را عباادت کناد« .أَتَعْبُادُونَ مَاا تَنْحِتُاونَ *
وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» این «وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» این واو حالیه است .و خداوناد

 .1نساء ،آیه .150
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 .3الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنة ،ج ،7ص .191
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هم شما را خلق کرده است و هم «مَا تَعْمَلُونَ» در اینجا نفرمود «و اهلل خلقکم و عملکام»،
چون نمیخواهد عم را بگوید مخلوق اسات «وَاللَّاهُ خَلَقَکُامْ وَمَاا تَعْمَلُاونَ» نمیخواهاد،
مهم نیست «وَاللَّهُ خَلَقَکُامْ وَمَاا تَعْمَلُاونَ» خداوناد شاما را خلاق کارد و آنناه شاما عما
میکنید .این «ما» دو احتمال دارد یکی ماای موصاوله باشاد ،یعنای «و الاذی تعملاون»،
یکی مای موصوفه باشد «و عملکم» .اگار ماای موصاوله باشاد «و اهلل خلقکام و عملکام»
میشود ،خود عم را خداوند خلق کرده است .اگر ماای موصاوله باشاد ،یعنای «و الاذی
تعملون»« .و الذی تعملون» یعنی آن چیزی را که روی آن کار میکنید و نَحت میکنید.
محور مطلب در اینجا چیست؟ محور مطلب آن «الاذی» اسات ،آن چاوب و سانگی را
که شما میتراشید و عبادت میکنید ،آن سنگ را خدا خلق کرده است ،شاما را هام خادا
خلق کرده است .خلق سومی در اینجا هست ،خلق سوم عما شماسات .ایان عما شاما
هم مخلوق است ،بنابراین شما مخلوق المخلوق را عبادت میکنیاد ،اماا خاالق الخاالق را
عبادت نمیکنید .خداوند شما و این چوبها و سنگها را ،همه را خلق کرده است ،شاما
خالق الخالق را که خالق شماست و خالق این مادّهای است کاه درسات میکنیاد و خاالق
این عم است که بحث بعدی است ،این را کنار میگذارید «وَاللَّهُ خَلَقَکُامْ وَمَاا تَعْمَلُاونَ».
ولی در فرع این جریان ،آیا «مَا تَعْمَلُاونَ» در معنای مصادریت -عما اسات دیگار -شایء
هست یا نه؟ بله« ،اللَّهُ خالِقُ كُ ِّ شَيْءٍ» 1اینجا را میگیرد یا نه؟ بله ،بنابراین همانطور کاه
خلق مستق در مادّه «مَا تَعْمَلُونَ» هست ،خلق غیر مستق هم در خود عم هست .خلاق
مستق چوب و سنگ و غیره ،خداوند مستقالً اینها را خلق کرده است و اماا ایان نحتای
که انجام میشود و میسازند این چوب یاا سانگ را باه صاورت بات و عباادت میکنناد،
خود این نحت هم عملی است منحصر به شما .البته این فرع قضیه است ،ایان عما هام،
اگر خداوند به شاما اراده ندهاد و خداوناد اذن ندهاد و تنفیاذ نکناد ،ایان عما حاصا
نمیشود و یک روایت هم اینجا داریم که در تفسیر مراجعه میفرماییاد« .و اهلل خلقکام و
ما تصنعون بصنعکم» هر دو ،در پاورقی ذکر کردیم« .وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُاونَ» یعنای آن
مادّهای که شما درست میکنید و همننین صنع شاما .البتاه ایان روایات تأییاد آن چیازی
است که ما میفهمی ،ولکن محور جریان در اینجا خود این مادّهای است که شما درسات
میکنید و نحت میکنید و در حاشیهاش عم  ،پاس خداوناد در عما هام دخالات دارد،
البته در اصدار عم  .در اصدار این عم که عم شر است دخالت دارد ،منتها نصیب شار
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در شرّیر درصدش بسیار بسیار زیااد اسات ،باهطوری کاه نسابت باه شارّیر داده میشاود و
نصیب خیر در خیّر خیلی خیلی کم است بهطوری که خیر بهطور مطلق به خادای متعاال
نسبت داده میشود.
ما اینجا چند بخ را یادداشت کردیم که مثالً راجع به ضااللت و هادایت ،شاما کا
آیات ضاللت و هدایت را مالحظه کنید ،چند قسم است ،بعضی «یُضِ ُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْادي
مَنْ یَشاءُ» 1به خدا نسبت داده است .بعضی ضاللت را به شیطان نسابت میدهاد ،هادایت
را به هداة الی اهلل و انبیاء نسبت میدهد ،بعضی وقتها ضااللت باه هاوای نفاس نسابت
داده میشود و هدایت به فطرت و عق نسبت داده میشود ،تماام اینهاا هسات و تنااق
هم ندارد ،چرا؟ برای اینکه مثالً اگر شیطان اضالل میکند ،اگر اذن الهای نباشاد ،اضاالل
نمیشود ،اگر پیممبر اهداء میکند ،این اهداء داللت است ،اگر اذن الهی نباشد ایصال الای
المطلوب نمیشود و لذا «إِنََّ َ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلََٰكِنََّ اللََّاهَ یَهْادِي مَانْ یَشاَ اءُ» 2پاس در
همه کارها دخالت دارد ،در ضاللت دخالت ،در هادایت دخالات دارد .منتهاا ضااللت دو
نوع است یک مرتبه کسی دنبال هدایت نمایرود ،تعمادی هام در تارک هادایت نادارد و
تعمدی هم در ضاللت ندارد ،بالفع چیست؟ ضال است ،آیا آدمی که ضال اسات از نظار
فکری و عقیدتی ،خدا دخالت دارد یا ندارد؟ نادارد ،فعا نیسات .یاک مرتباه بااالتر ،یاک
کسی ضاللت دارد و دنبال ضاللت میرود علمًا و ارادًا و بر خالف هدایت کاار میکناد،
اینجااا اضااافه میشااود ،یعناای اینجااا ساابب دوبلااه از ط ارف حااق ایجاااد میشااود« .أَنََّااا
أَرْسَلْنَا الشََّیَاطِینَ عَلَى الْكَافِرِینَ تَؤُزَُّهُمْ أَزًَّا» 3این کافرهایی که معاند هستند در سبی کفر و
علی خالف الحق ،بُعد اول معلوم است ،بُعد اول که در ک ضالها هست که معاند و غیر
معاند معلوم است ،اینجا بُعد ثانی است ،اصاالً خداوناد هُا میدهاد باه طارف ضااللت،
«فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» 4بنابراین آیات هدایت و اضالل هم بوجهٍ عام داللت میکند
بر اینکه ایصال الی الضاللة و ایصال إلی الهدایة در بُعد تکاوینی از نظار توفیاق منحصارًا
مربوط به حق است ،از نظر اسباب ،اسباب صددرصد در مهتادین و ضاالین نیسات ،بلکاه
خداوند تأثیر اذنی و تأثیر تکوینی دارد ،منتها گتاره نیسات ،اگار کسای را هادایت میکناد،
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بیحساب نیست ،اگر کسی را اضالل میکند ،باز بیحساب نیسات .ایان بااب ضااللت و
هدایت.
 [سؤال] البته آن یک بُعد خاص و یک بُعد عام دارد« .وَ ما تَشاؤُنَ إِالَّ أَنْ یَشااءَ اللَّاهُ» 1اگار ماامشیت داریم ،یک مرتبه است که چون خدا مشیت داشته ،ما داریم ،ایان غلا اسات .یاک
مرتبه نه ،شما یک چیزی را میخواهید ،ولی سبب صددرصد خواسات شاما نیسات ،شاما
خیری را میخواهید ،ولی سابب صددرصاد تحقاق خیار خادا نیسات ،اگار خادا بخواهاد
مشیت تنفیذی و تکوینی حق به این مشیت شما تعلق بگیرد ،مشیت شما...
 [سؤال] صددرصد نیست .ولیکن این شیئی که خداوند خالق آن است... [سؤال] مشیت هست ،بله .از آنِ اوست ،او دخالت درصدی در این حصول دارد .همینقادرکه دخالت درصدی دارد ،بنابراین خدا در کارهای عالم بیکار نیسات .ایان مقادار زیاادی
انسان را راحت میکند که اگر شما فعالیت زیادی در سابی خیار کردیاد ،دیگار از نبای و
ائمه باالتر؟ به تمام وجود در سبی خیر فعالیت کردید ،ولی فاالن ابولهاب مسالمان نشاد.
اراده الهی در کار است ،ولی اراده الهی گتره نیست .اباولهبی کاه خداوناد« ...أَنْ لَاوْ یَشااءُ
اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمیعًا» 2مشیت خداوند به هدایت ابولهبها تعلق نمیگیرد ،چارا؟ بارای
اینکه اینها در راه نیستند« .فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» .آیات متعددهای هسات کاه «فَاال
تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرینَ» 3تو گمان میکنی که میتاوانی اینهاا را باه راه برساانی ،خیار،
اگر هدایت الهی و ارشاد الهی نباشد...
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