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 هامیزان دخالت خداوند در اعمال خیر و شر انسان

 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 1«أَمْارَیْنِ بَایْنَ مْارٌأَ بَاْ  تَْفاوِی َ لَاا وَ جَبْرَ لَا»اش بحث در الزمه ید افعالیبحث در توح

ات قادمچاه م ،گرددحاص  می . در افعالی که از ماای از آن را عرض کردیمکه شمه ستا

تصویری  نآغیر از  ،ر داریمصوما چهار ت ،المقدمه استیه ذکچه خود فع   ند،فعلی باش

 که دیروز عرض کردم. 

یاا ناه سابب فعا   ،ودشسبب فع  هستیم و هم فع  از ما صادر می هم اینکه مایکی 

هام از او صاادر  ،یا هم سبب افعال ماست . نسبت به خداشودنه از ما صادر می وهستیم 

یا سابب ماا هساتیم  ،شوداز ما صادر می ،شودولی از او صادر نمی ،شود یا سبب استمی

برونای کاه ماا  کا  افعاال درونای و کاه مورد قبول ما استاین آخری  و صدور از اوست.

چه نباشاد افعاال  ،جن و انس و غیر ،اشخاص دیگر باشد در ما از ثیرأه تچدهیم یانجام م

کاه بوجاهٍ عاام خیار اسات،  دهیم یا شر است یا غیر شر استانجام می که درونی و برونی

ما بر محور مبانی عقلی است و آیاتی از قرآن کاریم و روایااتی  کالً عقیده ولو مباح باشد.

، ه در مقدمات فعلای کاه مقصاود داریامچاما اصدار از او است  ،سبب ما هستیم از سنت،

. المقدماه اساتو چه در خود آن فعلی که مقصود از انجاام آن فعا  ذیدرونی یا برونی 

های مکلف کاه خدا فاع اما اینکه غیر  ها.همالمقدچه در مقدمات و چه ذی بعبارةٍ أخری

که خدا های  کااره باشاد  از آنها باشدهم صدور  و اینها هم سبب باشند ،خدا هستندغیر 
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 أاَل»و حاال آنکاه  .خدا بیکااره اسات ،مطلق است فوی این ت ،نه در سبب و نه در صدور

 ،کاه از جملاه کاار خلاق ست و هام کاار خلاق از اوساتهم خلق از او 1«اْلأَمْرُ وَ اْلخَْلقُ لَهُ

  اعم از خیر و شر. است، کارهای تکلیفی مکلفین

 ]سؤال[ -

چاه امار باه عناوان  ،ر خلاقدامار « اْلاأَمْرُ وَ اْلخَْلاقُ لَاهُ أاَل»ق در مقاب  کار است، خل -

چه امری که جمعا   ، هر سه معنا.چه امر شیء باشد ،چه امر فع  باشد ،اب  نهی باشدمق

ی ئهر شای ،شیء ،در مقاب  خلق هرچه هست ،استع  اوامر چه امری که جم ،امور است

 است. « لَهُ» ، این همبعد از خلق است

 ]سؤال[ -

یعنی آفرین  مواد موجودات و کارهاایی کاه نسابت باه آنهاا « اْلأَمْرُ وَ اْلخَْلقُ لَهُ أاَل» -

 كُا ِّ خاالِقُ»فرمایاد  کاه میاینکاه آیاات شایء ، کما اینکه هر دو شیء هستند دیگر ،است

 این مطلب را تکذیب کرده است.  2«ءٍشَيْ

  3.«النُّورَ وَ الظُّلُماتِ جَعَ َ وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ يالَّذ لِلَّهِ اْلحَمْدُ» -

 ت.این خلق اس -

 این الظلمات و النور خلق است یا امر است؟ -

 خلق است دیگر.  -

 ]سؤال[ -

اینکه احتمال  در این مربعی که به عنوان احتمال عرض کردیم، فرع خلق است. ،بله -

در  ایان تفاوی  اسات و غلا  و ،درصد از غیر خادا باشاددسبب افعال و صدور افعال ص

هاای مکلاف  عو فا ددرصاو صدور افعال از خداوناد باشاد صد اینکه سبب افعال مقاب 

از سببیت و هی  درصدی مکلفین  ،شودصادر میافعال از آنها هرگز نه سببیت دارند و نه 

 از... شاودمی عباارتایان هام  چیاز دیگاری اسات. غیار مکلفاین ،صدور در افعال ندارناد

 .«تَْفوِی َ لَا وَ جَبْرَ لَا». جبر شودباشد، میاش با خدا همه

 ومسا است و یک بخ  قاب  قبول نیست،یک بخ  قاب  قبول   دو بخ  دارد سومی

ماا  اسات و صادور از ماا،اگر بگوییم سابب خادا  بشود سببیت و صادر شدن،  اینکه بخ
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ماا  ،سبب شر است ،خدا سبب خیر است سبب خدا، ،دور از ماص تقدم بر اهلل داریم و ثانیًا

 ،اشکال اول که بشر یا هر مکلفای .این تقدیم خلق است بر خالق .یمکنصادر مینتیجه را 

 او و سابب اوسات. علت فقا  ایان بشار اسات .هر مخلوقی بر خالق مقدم است در صدور

  دوم بارعکس کاه ماا سابب بخا .رودمایکناار کند. این بخا  ثواب می او ،کندگناه می

 .در افعال برونی، درونی در افعال، سببیت ما سببیت داریم .خالق است از صدورهستیم و 

در ساببیت مساتقله  ،سببیت مستقله است مرتبهیک  نه سببیت مستقله، ی؟سببیتچه منتها 

لات مساتقله باشاد و سابب مساتق  و اگر سابب ع ،صدور هم معلول این سبب است دیگر

در  اسات، چاهتعاالی  ه واینکه صدور از حاق سابحانمعنا ندارد.  ، اینجا صدورددرصصد

 ،المقدمات کاه همنناینیو چه در ذ اصدار از اوست مقدمات افعال که صدور از اوست،

ر خالقیت است و جوهر ایجااد اسات د  اسم آننه یعنی اص  خالقیت مربوط به اوست،

در خیار و شار باا هام  منتها ایی داریم،مّ ةٌبیما سبلکن  .از اوست ،مقدمات و غیر مقدمات

تماام   1«اْلخَیْارُ بِیَادِ َ»به طوری کاه  در خیر سببیت ما بسیار ضعیف است،کند، فرق می

رُّ»به طوری که  ،در شر سببیت ما بسیار زیاد است مربوط به اوست. ایان  2«إِلَیْا َ لَایْسَ الشاَّ

 .کنیمجزء بحثی است که باید ب

 ]سؤال[ -

ایان کاه جبار  ،اگر سببیت خدا باشد یا صدور از بناده باشاد ،رف جبر فق  نیستص -

اوالً. ثانیاًا  ،اال اینکه خالقیت مربوط به خلق خواهد شد و خلقیت مربوط به خاالق ،نیست

 ، چون سببیت تام است. شود دیگرپس این جبر می ،اگر خداوند سبب تامه شر باشد
و  78از جمله سوره مبارکاه نسااء آیاه  است، آیهچند  آیات مادری که در اینجا است،

یَّدَةٍ بُارُو ٍ في كُْنتُمْ لَوْ وَ اْلمَوْتُ یُدْرِْككُمُ تَكُونُوا أَیْنَما  »79 بْهُمْ إِنْ وَ مُشاَ نَةٌ تُصاِ  یَقُولُاوا حَساَ

 لِهاؤاُلءِ فَماا اللَّهِ عِْندِ مِنْ كُ ٌّ ْ قُ عِْندِ َ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا سَیِّئَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ اللَّهِ عِْندِ مِنْ هذِهِ

یِّئَةٍ مِانْ أَصاابَ َ ما وَ اللَّهِ فَمِنَ حَسَنَةٍ مِنْ أَصابَ َ ما*  حَدیثًا یَْفقَهُونَ یَكادُونَ ال اْلقَوْمِ  ساَ

 ،هسات بحث مفصا  در تفسایر «شَهیدًا بِاللَّهِ كَفى وَ رَسُوالً لِلنَّاسِ أَرْسَْلنا َ وَ نَْفسِ َ فَمِنْ

، یاا بار محاور هماان کاه در کنیممای ایهایی اضافهدقت آن باز روی ،دیفرمایمراجعه می

 تفسیر است. 
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 ،باشاد ،حاال واحد هام باشاد ،ما خدا را قبول داریم  گفتنداینجا گروهی بودند که می

 ،ولکن سبب خیار فقا  اوسات حاال حتی واحد هم باشد قبول داریم، .البته مشرک بودند

م باا ئاآننه مال ،رسددر هر بُعدی از ابعاد در زندگی ما خیر می ،رسدخیر به ما می هر چه

بارای  رساد از پیممبار اسات،ولکان آنناه شار می ،اش از خداستهمه ،طبع و می  ماست

طبق مصلحت یاا  فع  است یا صدور خیر و شر هر دو از خداست، هر دواینکه خیر و شر 

صدور خیار از  ،الحاد است یا نهو شرک  از این بدتر ،استصدور خیر و شر هر دو از م ،نه

پیممبار  باه از پیممبار کاه «عِْنادِ َ مِانْ»  گوینادمی هااین .خدا است و صدور شر از ماست

اگار یاک وضاع خاوبی  هم راجع به موسی )ع( 1«بِمُوسى یَطَّیَّرُوا» اینکهکما  ،دنکنمی تطیّر

ر از موسای گفتناد تطیّارساید میاگر وضع بدی می ،گفتند از خداستمی ،رسیدبه آنها می

ک مرتبه غیر مان را زده اسات و ی، دو حالت دارد  از غیر به من برسدکه وضع بدی . تاس

کاار خاودش را  سار جاای  نشساته و او ،یک مرتباه ناه ،بله، از غیر رسید، را برده من مال

اگار طوفاان  ،گر بدبختی آمادا ،اگر جدب آمد .بد از اوست گویید]...[ می، آن وقت کندمی

  گویند از اوست.جهت میطور بیهمین ،آمد

اگار شار برساد از  ،اگر خیار باه ماا برساد از خداساتگفتند که طور میها اینحاال این

غلا   .یک غل  اصلی است و دیگر غل  تابع اصلی است  این دو غل  است .محمد است

هار چاه   گفتندمی یزدان و اهریمن که ؟ معنایستن چیمیاهر و یزدانمعنای اصلی اینکه 

اینهاا  . پاسساتا اهریمنخیر است و هر چه شر است از  أاست که مبد خیر است از یزدان

، هار ثالثاًا معناا نادارد ،ثانیًا خدای دو حساب کردناد ،حساب کردند مناهراوالً پیممبر را 

 لایدعاوت ا الای اهلل، از دعاوت جازپیممبر که کاری با شما ندارد  ،بد باشیدقدر با پیممبر 

 این حرف غلا  اسات. ولکاناز چند جهت  .د صرف وجود پیممبر شوم استیخیر، بگویال

دهاد اثار هر فعلی که انسان انجام می یعنی رسیدن، اصابه .دهدقاعده کلی می آیه مبارکه

ر کاه اثار خیا ،دمه خیرفع  شر اثر شر، مق ، فع  خیر اثر خیر،اثر که ما نداریمفع  بی دارد،

مقدماه بُعاد از خیار  .برساند شرکه انسان را به  شر، اثر شرمقدمه  ،ر برساندخیانسان را به 

خیر است کاه انساان را از  ،مقدمه بُعد از شر که این شر است که انسان را از خیر دور کند،

 زنادگیِ ،نانساازنادگی  . اصاوالًپاس اثرهاا اصاابه اسات ،اینها اثار دارد تمام .شر دور کند

 اسات، و فعا  انساان اسات این سعی انسان 2«سَعى ما إاِلَّ لِْلإِْنسانِ لَیْسَ أَنْ وَ» است صابها
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 شخصای باشاد، اجتمااعی ،چه عم  باشاد ،چه عقیده باشد، چه علم باشد ،چه فکر باشد

 .خود این کاار مولاد خیار اسات ،خود این کار ذاتًا خیر نیست کند،میاین کاری که  ،باشد

شاود و آن شاری کاه حاصا  المقدماه حاصا  میییاا ذ ز کار من مقدمتًاآن خیری که ا

پس اصابه در اینجا انحصار در این ندارد که کسی من را بکشاد، در  .اصابه است ،شودمی

نای باشاد ورپاس چاه د م.کان خرابخودم خودم را چاله بیندازد، خودم، خودم را بکشم، 

 هاینهاا چا .ایان بااالخره اصاابه اسات ،چه برونی باشد سابب خیار و شار سبب خیر و شر،

تناد هار گفمی ،کردنادنها مشاقه بین اهلل و رساول ایجااد می، ایکردندمی گفتند؟ تقسیممی

 چه شر است از طرف توست.  هر ،چه خیر است از طرف خداست
ذن إبا ماوت چاون 1«أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِْککُمُ اْلمَوْتُ»  کندطور مطرح میاینمطلب را آیه 

یَّدَةٍ» .در صلح باشی در خانه باشی ،در جنگ باشی ،اهلل است « وَ لَاوْ کُْناتُمْ فای بُارُو  مُشاَ

چاه حتمای  ؛چاه معلاق باشاد ،نیسات ،مانع از مرگی که به اراده الهای باشادبرو  مشیّده 

، چنانکاه در تفسایر، اینجاا بایاد بحاث کاردمانع از مار  البتاه نیسات.  باشد برو  مشیّده

پاس ماا  ،چاون ماوت باه دسات خداساتبگاوییم  ،موت به دست خداستدیم. تفصی  دا

بارویم وسا  خیاباان بایساتیم تاا ماشاین باه ماا  ،خودمان را به وسای  موت نزدیک کنیم

، ساه حالات خیارگاوییم  میمیاریم. اگار نخواهاد نمی ،میاریماگر خدا بخواهد می ،بخورد

 دارد 

از  ،مقارر اسات هللاعلم عنداهلل و فی که ست که شما نسبت به موت اصلی ایک مرتبه 

از  خواهیاد فارار کنیاد.دانید چه زمانی است؟ از کجاا می. چه میخواهید فرار کنیدآن می

شاود از آن ، نه میشدهم نزدیک شود به آن نمی ،فرار کرد شوداصالً نمیموت اصلی که 

 چاه زماانیت انسان داند وقت مونزدیک شد، چون انسان نمی آن شود بهمیه ن فرار کرد،

اجع  معلقی کاه  معلق،این اج  مر  معلق، . دوم، نباشد یاست، چه سبب ظاهری باشد ا

؟ ولکن اگر یک چیزی سبب ظاهر اسات بارای چیستداند معلق بر نمی ،هستن برای انسا

ایان سابب  وسا  خیاباان بایساتد تاا ماشاین بیایاد، یکی با چاقو حمله کند، ،مر  انسان

آیاا ایان مار   ، اماامار  معلاق اسات مر ، این سبب ظاهر برای مار ، ظاهر است برای

دانم، آیا این سبب مر  معلق سببیت دارد فعالً؟ نمی است؟ معلق مصادف با مر  حتمی

ایان اسات کاه از وساای  مار  فارار  وظیفه من است، ظاهر وظیفه من دانم. اما ظاهرنمی

 فارار کانم،از وسای  مار  باید من  در ظاهر ،است، هر چه هستهجوم  ،مرض است ،کنم
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ولاو در واقاع اجا   ،وم باشادتاولو در واقع اجا  مح ،کنمفرار می از آنمن ولو کان آننه 

مان  .غیب نیست به ست؟ من که عالموظیفه من چیکن ول ،معلقی باشد که مرا از بین ببرد

ساباب مار  از ا ، من بایادمعلق واقعچه در  است، اصلی واقعاید از اسباب مر  چه در ب

  1«التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَیْدیكُمْ تُْلقُوا ال وَ»که  این وظیفه من است ،فرار کنم

  به جهااد بارو، ولاو کشاته شاوی. مور کرد به سبب مر ، گفتأاما اگر خداوند ما را م

باه امار  ،پس این سبب مر  را کاه مان طارف  رفاتم سبب مر ،ه مور شدم بأوقتی من م

 نیسات، مورأسبب مرگای اسات کاه ما نیست، آننه محذور است محذور اینکه .الهی رفتم

باین دو سابب در زنادگی پاس ماا  .اسات محذوربلکه سبب مرگی است که  ،نجات نیست

 ،ولو در واقع همین سبب باشاد ،ور است در ظاهرذیا سبب مرگی که مح  یمقرار دار مر 

چاه زلزلاه  ،هجوم باشاد چه ،چه مرض باشد یم،باید فرار کن و ولی در ظاهر محذور است

در مقابا  ، جناگ رفاتن در اسات واقعاًا،ست که ایان سابب مار  اباشد. یک سبب مر  

 ه وسا  خیاباان ایساتادن سابب مار کماا اینکا ،این سبب مر  ظاهری است ،هاموشک

در جنگ رفاتن سابب  .ممکن است ماشین ما را زیر نکند ،درصد نیستصد ظاهری است،

ولای درصاد زیاادی  ،یابان ایساتادن سابب ظااهری هساتوس  خ بیشتری است، ظاهریِ

جنگ باا  درکنند، ولی من را زیر نمی ،من وس  خیابان هستم بینندچون وقتی می ندارد،

 ،موریات دارمأچاون مان م ،ترقاوی در این سبب ظاهریِ ،تر استدشمن سبب ظاهری قوی

  مطلبی نیست.

در خاناه باشام و  ،شاومشاته میک باروم، جناگ هبامان و بگویم  اگر من فکر کنم اگر 

در  ،وم اساتتا، اگار ایان اجا  مح«کُمُ اْلمَاوْتُأَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِْک»  نه، جواب ،باشممخفی 

ایان تعلاق در  اسات،اگار اجا  معلاق  .کنادفرقای نمی ، های غیر جنگ باشد ،جنگ باشد

کنیم از نظار پس ما دو بُعادی زنادگی مای .کندفرقی نمی ،در غیر جنگ باشد ،جنگ باشد

شاما باه حسااب « أَیْنَماا تَکُونُاوا» کاه خواهد تعلایم بفرمایاداینجا این را می حفظ حیات،

مرگای کاه خادا مقارر کارده آن کنید؟ از میفرار  هاز چ ،شوداینکه در جنگ آدم کشته می

با سبب حتمی یاا سابب  جهاداگر هم اینجا  وانگهی چه در غیر خانه، ،چه در خانه ؟است

 .به امر خادا کشاته شادید ،شما به امر خدا جهاد را انجام دادید ،داشته باشدتقارن ، معلق

ایان مار   ،بمیریاد در برو  مشیّدهشته بشوید بر خالف امر خدا یا در خانه ک اگر شما اما
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دومی ضد سابی   ،لی سبی  اهلل استاوّ ، ولیمر  است هر دودر  ،در ضد سبی  اهلل است

 اهلل است. 

یَّدَةٍ بُارُو ٍ في كُْنتُمْ لَوْ وَ اْلمَوْتُ یُدْرِْككُمُ تَكُونُوا اأَیْنَم» بْهُمْ إِنْ وَ مُشاَ هاا خیاال این« تُصاِ

 در محاور آیاات «حسنةٌ«. »اللَّهِ عِْندِ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ إِنْ وَ»طور دیگری است 

حسانه  ،شاوند فااتحمات بگیرناد و الاب بشاوند و غنیغ ،اگر بروند جناگ مناسب با آیات،

بْهُمْ إِنْ وَ» ، فارار کننادمملوب بشوند ،زخمی بشوند ،اما اگر بروند جنگ ،است نَةٌ تُصاِ  حَساَ

آیاا  .گاردیممیولای بر .«عِْنادِ َ مِانْ هذِهِ یَقُولُوا سَیِّئَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ اللَّهِ عِْندِ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا

 ،مطلاق اسات حسانةٌ ؟ خیار،در جناگ اسات و مملوبیات لبهفق  حسنه و سیئه مقصود غ

اماا ایان یاک  .ایان ماورد نازول ،بسام اهلل ،آیه یک مورد نزول دارد .هم مطلق است سیئةٌ

 اگر کسانی که ،کسانی هستند که انحراف دارند ،ک  حسنات و سیئات ،ضابطه کلیه است

ایان از   گفتنادمی ،شادوارد می هااباه آنای اگار حسانه ،نباود هم چیزی ،جنگ هم نبود

ییاد أت توسعه این مطلاب راآن آیه هم  «بِمُوسى یَطَّیَّرُوا»شد ای وارد می. اگر سیئهخداست

شاد، چاه ای کاه بار اینهاا وارد میهر حسنه ،بنابراین این یک حالت وسعتی دارد. کندمی

گفتناد می ،دشای وارد میهئخداست و اگر سیگفتند این از می ، زورکیچه موحدِ ،مشرک

 عِْنادِ مِانْ»من اهلل نفرمود،  «اللَّهِ عِْندِ مِنْ كُ ٌّ قُْ » فرماید؟چه می آیه .م پیممبر استؤاین ش

ای هار سایئه المقدماه و، چاه ذیچه مقدمات ،صدور از او است ،ای برسدهر حسنه «.اللَّهِ

ولاو ماا سابب  ،بند اسات باه اراده خادا سیئات و یعنی دُم حسنات ،برسد صدور از اوست

 توانم حسنه را صاادر بکانم.نمیولی من  سبب سیئه باشیم، ،ما سبب حسنه باشیم باشیم،

ساکوت  عما  خاوب،علام خاوب، فکار خاوب،  ،زندگی خوب، عق  خوب خوب، حالتِ

هاا ایان خوبنزد من.  خوب است یا آننه خوب است عند اهلل آننه زندگی خوب،خوب، 

صادور بادون حسااب  ولو کاان ،صدور از اوست ،شیء استک   خالق که را همان کسی

بادون حسااب  ،شودای نسبت به کسی صادر میهای عادی اگر حسنهاز ما آدم ،که نیست

کسای را  ،اگار کسای ؟بادون سابب اسات ،ولاو ظلماًا ،شاودای حاصا  میاگر سیئه؟ است

 ولی بدون سبب است؟ ،سیئه است ،بکشد

 ]سؤال[ -

هاا در بود، پیممبر آنجا نشساته باوده، کااری نداشاته اسات. اینهی  چیز از پیممبر ن -

 شوند، پیممبر کشت؟! اصالً ربطی به این موضوع ندارد. جنگ کشته می

 ]سؤال[ -

 مگر به اختیار پیممبر است؟ مگر پیممبر اجبار کرد؟ خودشان رفتند.  -
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 این در مقاب  خداست.  -

 ،ال ماساتنتاای  اعماکه  شودکه صادر میاین حسناتی بله، پیممبر که اجبار نکرد.  -

هساتیم و  المقدماه، چاه در ذیالمقدماه اساتهستیم کاه ایصاال باه ذی چه در مقدمات

المقدمااه را مااا انجااام ذی ،دهیممقدمااه را مااا انجااام ماای دهیم،المقدمااه را انجااام ماایذی

ایان  اساتحقاقٍن کاه بآ .ناه صددرصاد ساببیت درصاد، ،ما سببیت داریام ، ولکندهیممی

این آیاه خیلای  اهلل است. ،شودصادر می از او باستحقاقٍ سیئه ،شودصادر میحسنه از او 

سات یاا امکلفین هسات یاا حسانه تمام حاالت تکلیفی که برای  ،کندمطلب را روشن می

حسااب  ی راآدم عاادل عاادل نیسات. گتاره، ولای صادور صدور من اهلل اسات ،سیئه است

اصاالً فعا   ،حسااب کنیادرا آدم ظالم  یگران صدورِ گتره است؟آیا حسنه و سیئه د کنید،

ساببی  ،کشادکسای را می ،اگار کسای شاود.، فع  بدون حساب نمیشودبدون غایت نمی

پاس صادور  .خواهاد چناین باشادمی ،خواهد تنها باشدمی ،ترسد که او را بکشدمی ،دارد

 ،کناداصادار میحسانه را خداوند کاه  خواهد،ای سبب میای و صدور هر سیئههر حسنه

اصادار حسانه  ساببیت در . منتهاخواهدسبب می ،کنداصدار میسیئه را ، خواهدمیسبب 

اش از غیار قاهساببیت در اصادار سایئه اکثریات مطل ولای اش من اهلل است،اکثریت مطلقه

سببیت حسنه و اصدار حسانه نسابت باه خادا باالسات کاه درصاد  درصدبه قدری است. 

 1«یَدَیْ َ فِي اْلخَیْرُ»قدر کمرنگ است که آن ،از غیر خدا خیلی کمرنگ استسببیت حسنه 

خیار  ،داد فطارتخیار اسات،  ،من را خلق کرد. فق  خیر به دست توست 2«اْلخَیْرُ بِیَدِ َ» یا

کنم مان فکار مای خیر اسات، ،وسای  داد خیر است،، جسم داد خیر است، ،عق  داد است،

مان کاه فکار در راه  ،کاردی داد؟ خدا، اگر خادا کماک نمیچه کسخیر است،  ،در راه حق

مان کااره  ،درصاد بااالی  از خداسات ،ایان مان صددرصاد نیساتم ،خواهم بکنمحق می

خداسات، توفیاق  ،اش اهلل است. توفیق به خیار داددر خیر اکثریت مطلقه ۀولی کار ،هستم

 نما سهم .خداست ،خیر داد خداست، توفیق عم  ،خداست، توفیق توبه داد ،داد بطالنبه 

 ولای در ،در اصادار خیار فقا  انحصاارًا از خداساتحتی در ساببیت، اصادار کاه های ، 

لفظ اسات و اال ماا هار قادر  ،بگوییم که خود لفظ استحقاق ،خیر و استحقاق خیر سببیت

منتهاا یاک درصاد هماه از طارف حاق اسات.  از خدا طلب داریم؟ ناه، ،خیر انجام بدهیم
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درصاد بسایار کمرنگای کاه بارای ماا در  آن برای ما اختیار خیر است، کاهبسیار کمرنگی 

 «.  اْلخَیْرُ بِیَدِ َ»د و لذا شوحساب نمیاصالً  ،اختیار خیر است به عنوان سبب

 ها بارای شار  برای شر خلق نکارده، خداوند اما در شر چطور؟ در شر به عکس است،

که شارّیر اسات، بایاد  و... پس کسیهمننین  عق  ،کندنمی دعوتدهد، فطرت به شر نمی

 در شر فکر کند. خیلی قرص 

 1«تَْقواها وَ فُجُورَها فَأَْلهَمَها» -

درصادش  یالهام التقاو ،کندفرق می یتقوالبا الهام  الفجورولکن الهام  الهام است، -

را جااور ف« فَأَْلهَمَهَااا فُجُورَهَااا» کناد.ایان آیااه، ایاان را معناای می اساات. بسایار بساایار باااالتر

بیشتر است یا حق؟ در حق درصدش ما اما سببیت تقوا در  ،فهمدهم می را تقوا ،فهمدمی

ت یا حق؟ در حق اما سببیت فجور در ما بیشتر اس ، در ما کم است.خیلی خیلی باال است

  ، در حق فق  اختیار است.نیست هی 
ساببیت  ،اصدار نیساتوم بعُد د فق  مربوط به حق است،شر است که  یک بُعد اصدارِ

البتاه تعبیار کماک هام  این سبب است در حصول نتیجه، اگر خداوند کمک نباشاد، .است

 پاس مقادمات ،اگر خداوند مدخلیتی نداشته باشاد در ایان مقادمات تعبیر مناسبی نیست.

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

ایان شار حاصا   ،ینی بدهاددر اصدار شار اگار خداوناد اذن تکاو است. رخیر و اصدار ش

–یعناای مااا  ،دهااددر مقاادمات هاام آخاارین مرحلااه اساات کااه خداونااد اذن می .شااودنمی

اماا  ،خواهیم و آننه قدرت داریم انجام بدهیمتوانیم و آننه میدر شر آننه می -معاذاهلل

ولای اذن  نیسات،تعاالی ه و سابحان بادون اذن حاق ت آنیلمقدمایو نه ذ ت آنینه مقدم

دمات شر که اصادارش از طریاق کن در مقلو. اصدار اصالت دارد تعالی دره و حق سبحان

اماا  ،دارداذنای گرچه اصالت  ،در این مقدمات خیلی کمرنگ است ،و تعالی استه سبحان

 کند. شر ایجاد کردن خیلی کم است، خدا شر ایجاد نمی در بُعد

به طارف او  اصالً« إِلَیْ َ لَیْسَ الشَّرُّ وَ یَدَیْ َ فِي اْلخَیْرُ»ین مطلب که پس بنابراین ح  ا

 جاایی کاه اگار خداوناد اذن ایجااد شار ندهاد،تا  کندمی است که اصدار ریشرّ نای نیست،

مگار عادل شار  ، پاس شار نیسات،خالف عدل استو این  مکلف در ترک شر مجبور است

 ،بارای او شار اسات ،این شر اسات؟ بلاه ،ظالم را در جهنمدهد اگر خداوند جزاء می ؟است
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ایان تارک شار  ،ولکن در بُعد حاکمیت عادالنه حق این خیر است که اگر این را ترک کناد

 خواهد بود.

  ]سؤال[ -
رٌّ هُاوَ وَ شَیْئًا تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَكُمْ خَیْرٌ هُوَ وَ شَیْئًا تَْكرَهُوا أَنْ عَسى» -  للَّاهُا وَ لَكُامْ شاَ

 1«تَعْلَمُونَ ال أَْنتُمْ وَ یَعْلَمُ
 کردند شر است ]...[رسید، فکر میها میها مصیبتی به آنبعضی وقت [...] -
بْهُمْ إِنْ وَ» این درسات،« اللَّهِ عِْندِ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا حَسَنَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ»بله.  - یِّئَةٌ تُصاِ  ساَ

 این غل .« عِْندِ َ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا
 ]سؤال[ -
ممحا  اسات در « عِناد»من اهلل سبب است، من در مقاب  عناد قارار گرفتاه اسات.  -

کادام هی اصدار سبب، « مِنکَ»، سبب «مِنکَ»ولی من اعم است از اصدار و سبب.  اصدار،

ایان جریاان «. من»در مقاب  « عند»شود باشد، و السیما می« عند»شود باشد، ولی که نمی

اگر عند در مقاب  مِن نبود، احیانًا مطاالبی باود، ولکان چاون مِان در ]...[  که حاص  شد،

مقاب  عند است، دو آیه پشت سر هم است، این مِن نسبت به خیر هام مان اهلل اسات، هام 

پس اصدار خیر و شار هار دو مان من عند اهلل، خیر و شر، منّا شر است، ولکن من عند اهلل. 

قدر زیاد است که مان اهلل حسااب تها در سببیت شر، منّا آناهلل است، ولکن سببیت منّا. من

 «. من عندک»و هم « منه»سببیت خیر، از خدا به قدری زیاد است که هم شود. در نمی
 ال اْلقَاوْمِ لِهاؤاُلءِ فَماا اللَّاهِ عِْنادِ مِانْ كُا ٌّ قُاْ  عِْندِ َ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا سَیِّئَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ»

برطارف  ،ساتهااینعقاول و افکاار کاه بر ییساخنی کاه غبارهاا« حَدیثًا یَْفقَهُونَ نَیَكادُو

 ، یعلمون نیسات،شوندمینزدیک آن اینها به فهم  ،کند و با حجت است و با بیان استمی

معناای فقاه « لای غائابإلوصاول لتوس  بحاضر »چون فقه عبارت است از  .یفقهون است

کند تا چیزی که غایب اسات  فراهمی حاضر و روشن را یک چیزهاانسان یعنی  این است،

اینها نزدیک به این مرحله هم نیستند که مطالبی را گوش کنند و ترتیب بدهند که  .بفهمد

باه اینکاه  اسات کناد و نزدیاکگااه نمی .کنندنمیاین کار را نه اینکه  حقیقت را بفهمند،

اعام اسات از « کَ» 2«أَصاابَ َ ماا»ه وجیاند. بعاد تبکند، گاه نزدیک به این مطلب هم نیست

ما أَصاابَکَ » .الئق که اینها دارای تکلیف هستندو ک  خ خود مخاطب که رسول اهلل است
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درصاد ، چون آننه خیر اسات از اوسات ،هم من اهلل، هم من عنداهلل «.هِمِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللََّ

  ، ولو مکلفین.ر ما خیلی کم استدخیر 

 وَ». ساؤال  آخر الی« وَ أَرْسَْلناکَ»از خودت است « نَْفسِ َ فَمِنْ سَیِّئَةٍ مِنْ أَصابَ َ ما وَ»

چیازی  سایئه یاکچیسات؟ دو معناا دارد   مراد از سایئه« نَْفسِ َ فَمِنْ سَیِّئَةٍ مِنْ أَصابَ َ ما

اهلل باد  هم باه تبعیاتعندنا  ،عنداهلل بد است ،عند اهلل هم بد است ،واقعًا بد است است که

یِّئَةٍ» ،اسات زننااد، کسای را کشاات، او را زناد، او را میانسااان باه ساار کسای ضااربه می«. ساَ

یا خلاق ایان  آید.زنند. کار بدی کرد، در مقاب  بد میاو را می ،مال کسی را بُرد کشند.می

ایان بخا   اسات.« من نفسک»، ولی دهدمی جوابدهد یا خدا این بد را می جواببد را 

سیئه اسات  این سیئه است یا حسنه است؟ ،کشندمیرا امام حسین  روشن است. ولکن اگر

کشاتن اماام سایئه  ،پس آن کشنده کار بدی نکرده است ،کشتن امام اگر حسنه باشد دیگر!

م کردن و اذیت کاردن ماالی و بر خالف اه  حق قیا اذیت کردن پیممبر سیئه است، است،

خود پیممبر سابب یعنی است؟ « من نفسک». در اینجا باید چه کرد؟ اینها سیئه است جانی

خود او سبب است که او را مسخره کنناد و اذیات او ظلم نکرده،  ؟است که به او ظلم کنند

او  ؟بکنناد ]با او[ را ها، خود امام حسین سبب است که این کاراست او کاری نکرده ؟کنند

ب عناداهلل یاک جاواب ایان اسات کاه عماق مطلا است. این دو جاواب دارد  کاری نکرده

 شخص سیئه انجام داده باشد. آنولو  ،حسنه است

 ]سؤال[ -

، کشته شادن، کشانده به اختیار امام حسین نیستکه  کشته شدنترش. در بُعد عمیق -

 کاه کشاد ظلماًا و عناادًایک فع  که او می  فع  کشنده دو بُعد دارد کنیم،را حساب نمی

امام حسین نه عند  رای امام حسین چیست؟ برایبالمئال، بالنتیجه بولکن  ،خیلی بد است

کشاته  یانا .کنادحساین را حساین میهماین شاهادت بلکه  ،ةعند الشریع بد است، نهاهلل 

بااالخره  ،خیارکاه  این است بُعد دوم ،این یک بُعد است سیئه نیست. حسنه است، شودمی

در  ،مام حسین را کشته اساتست یا نه؟ این بُعد فاعلیت قات  که اابُعد فاعلیت قات  سیئه 

یکای   دو بُعاد دارد «مان نفساک»  ؟ جاواب«من نفسک»بُعد اول سیئه است یا نه؟ چطور 

خود امام حسین که ظلمای نکارده اسات یاا  ...یعنی خود شما، اگر خود شما «من نفسک»

ای به شما توجاه نکارده یعنی خدا در اینجا سیئه ،در مقاب  من اهلل است «من نفسک» ،نه

چطور؟ کسی باه انساان  یعنی نفس شما و نفس شماها،« من نفسک»، شما و شماها ،ستا

را « مان نفساک» حقیقاتدر کاه  ]...[ اسات «مان نفساک» ، باازکند بدون جهاتظلم می

در اینجاا  ،وقتای مان اهلل نباود .در مقاب  اهلل است «من نفسک» فاین کا ،دهدمی توسعه
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اگار  .ساتا أو بمیار اساتحقاقٍ ساتا ساتحقاقٍباا باود، إمامان غیاره  وقتای اسات، همن غیر

. شما به این شاخص ظلام کردیاد، باه شاما ظلام است «من نفسک» ، پسست اباستحقاقٍ

ایان  ،یاا ناه .ماست 0از ماست که برگردد. و به خودش برمی ش استداز خوکنند، پس می

 او را لای اهللإدعاوت به جارم و  عرضبه جرم  ،کرده عرضبلکه  ،شخص ظلم نکرده است

خدا کاه ، این کار را کردهکسی  اگر برای اینکه است. چرا؟« نفسک من»باز  ،کننداذیت می

قتا   ،قت  امام حساین خیار اسات . کما اینکهاست خیرولو برای این  ،خداست غیر ،نیست

قتا  اماام حساین در بُعاد دوم حساینی خیار  .فسه استمن نقت  قات  شر  ،قات  شر است

در اینجاا توساعه پیادا  «مان نفساک»پاس  .اسات «مان نفساک»اول  ولکان در بُعاد ،است

از عباارت را توجاه  ییک مقادار .است مطلباین  بر کند، کما اینکه آیات دیگر شاهدمی

 .بفرماید

 اْلاأَمْرِ مِانَ لَناا هَاْ  یَقُولُاونَ»این است   مورد بحث نق  کردیم، لی که بعد از آیهآیه اوّ

 هاا.یعنای امار بار ماوت و حیاات و این ناداریم،ماا اماری  1«لِلَّاهِ كُلَّهُ أَمْرَاْل إِنَّ قُْ  ءٍشَيْ مِنْ

اگار  2«یُْخفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا الَ یُبْدُونَ لَ َ یَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ األَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِْلنَا هَاهُنَا»

« مَّاا قُتِْلنَاا»البته . شدیمه نمیکشت و آنجا رفتیمنمیجنگ  ،ما امری داشتیم و دست ما بود

ای از آنها کشته شادند عده ،رفتند جمعی ،نه د،نیست که خودشان کشته شدن یبه این معن

 لَبَارَزَ بُیُاوتِكُمْ فاي كُْناتُمْ لَاوْ قُاْ »به این جهات اسات. را به خودشان نسبت دادند،  «نا» که

دُورِكُمْ في ما اللَّهُ لِیَبْتَلِيَ وَ عِهِمْمَضاجِ إِلى اْلقَْت ُ عَلَیْهِمُ كُتِبَ الَّذینَ  فاي ماا لِایُمَحِّصَ وَ صاُ

  3«الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ اللَّهُ وَ قُلُوبِكُمْ

 األجا  أماا»کفارع بلاه،  4«كأصا  الماوت مان یفار أن -كان أیًا -اإلنسان یقدر ال إنه»

، ولای هار جاا بارود ،کنادر میکناد دارد فارامی انسان گمان« إطالقًا عنه فرار فال المحتوم

 یفار أن فعلیاه المحتما  أو المعلوم على المعلق األج  أما و»آید. عزرائی  به دنبال او می

اگار  کشاد،ه ماشاین انساان را زیار بگیارد، او را میاجلی کا« األج  أص  على حفاظا منه

 ماناگار ست که این ا محتم  .این معلوم است میرد،می داخ  دریا برود و شنا بلد نباشد،

بایاد  هام ایان را ،احتمال دارد ماشین به مان بزناد ،احتیاطی کنم و بروم وس  خیابانبی

 هاذِهِ یَقُولُاوا حَسَنَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ» ذل »  190تا صفحه  . این را مطالعه بفرمایید،تردید کرد
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 كشایمة رساوله و اللّاه باین تفریقاا «عِْنادِ َ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا سَیِّئَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ اللَّهِ عِْندِ مِنْ

لِهِ وَ اللَّاهِ بَایْنَ یُفَرِّقُاوا أَنْ یُرِیدُونَ وَ رُسُلِهِ وَ بِاللَّهِ یَْكفُرُونَ الَّذِینَ إِنَّ»  الكافرین تفریاق  1«رُساُ

 یکی این است. کارهای خوب از خداست، کارهای بد از ما. مراحلی دارد، 

 ]سؤال[ -

کاه « بِابَعْ ٍ نَْكفُارُ وَ بِابَعْ ٍ نُاؤْمِنُ یَقُولُاونَ وَ»کردناد. ها این کار را میآن بعضی از -

 وَ»]...[ مناافق کاه معلاوم اسات. خدا نگفته است. « بِبَعْ ٍ نَْكفُرُ»خدا گفته، « بِبَعْ ٍ نُؤْمِنُ»

، منین نیساتندؤاینهاا ما« حَقًّاا اْلكاافِرُونَ هُامُ أُولئِا َ*  سَبیالً ذلِ َ بَیْنَ یَتَّخِذُوا أَنْ یُریدُونَ

 و للّاه عادالً للرساول جعاالً و! ذلا » 2«مُهیناًا عَذابًا لِْلكافِرینَ أَعْتَدْنا وَ» اند.منافقینها این

در شار، « الربانیاة برسالته الخیر حام  إال الرسول لیس و الخیر؟ إله اللّه وجاه الشر إله كأنه

 بشار هاو فإنماا ،مشارّعًا لایس كماا شار أو لخیار ناًامكوّ لیس و» نه در تشریع، نه در تکوین

 بقیه را هم آقایان مراجعه بفرمایید.  3«خیر بك  إلیه یوحى

قاالَ »از جملاه ساوره مبارکاه صاافات  ،اینجا آیاات دیگاری هام در ایان بااب هسات

  4«وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ * أَتَعْبُدُونَ مَا تَْنحِتُونَ

 چطور؟ 5«رَمَیْتَ إِْذ مَیْتَرَ ما»این  -

 أَتَعْبُدُونَ مَاا تَْنحِتُاونَ»گوییم. ما داریم عام را می آن هم هست، البته آن خاص است، -

از  کاه چاون یاک روایااتی اسات خاوانیم،می از خود تفسیر «وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ *

پرساتانی اسات کاه منحوتاات ایان تاوبیب بت« أَتَعْبُادُونَ مَاا تَْنحِتُاونَ». کنیمماینق  جا این

و  هار چیازیساختند از سنگ یا از چوب یا می را هاییبت ،کردندخودشان را عبادت می

معباود بایاد مقادم بار عاباد « أَتَعْبُدُونَ مَا تَْنحِتُونَ»د  فرمایخدا می .کردنداین را عبادت می

ان را تااآننااه را خود «ونَ مَااا تَْنحِتُااونَأَتَعْبُاادُ» ؟چطااور شااد ،باشااد و افضاا  از عابااد باشااد

چاون او  ،او بایاد شاما را عباادت کناد ،داشاتمیاگار او شاعوری  ،سازیدید و میشاترمی

باود غیار  بناااگار  ،چاون شاما خاالق او هساتید. شما است و شما خالق او هستید مخلوق

 * دُونَ مَاا تَْنحِتُاونَأَتَعْبُا». بناابراین بایاد او شاما را عباادت کناد ،خداوند معبود واقع شود

و خداوناد  .این واو حالیه است «وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»این  «وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
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 ،«و اهلل خلقکم و عملکام»در اینجا نفرمود « مَا تَعْمَلُونَ»هم شما را خلق کرده است و هم 

 ،دهاخوانمی «وَاللَّاهُ خَلَقَکُامْ وَمَاا تَعْمَلُاونَ»ق اسات خواهد عم  را بگوید مخلونمیچون 

شاما عما   خداوناد شاما را خلاق کارد و آنناه «وَاللَّهُ خَلَقَکُامْ وَمَاا تَعْمَلُاونَ»مهم نیست 

 ،«و الاذی تعملاون»  یعنای ،له باشادوموصا یماا ییک  دو احتمال دارد «ما»این  .کنیدمی

 «و اهلل خلقکام و عملکام»گار ماای موصاوله باشاد ا«. و عملکم»ه باشد فموصو ییکی ما

و الاذی »  یعنای ،اگر ماای موصاوله باشاد .خلق کرده است وندخود عم  را خدا ،شودمی

  .کنیدمی حتکنید و نَکار می آن یعنی آن چیزی را که روی «و الذی تعملون» «.تعملون

سانگی را آن چاوب و  ،اسات «الاذی»آن ؟ محور مطلب ستچی در اینجا محور مطلب

هام خادا  را شاما، آن سنگ را خدا خلق کرده است، کنیدتراشید و عبادت میه شما میک

ایان عما  شاما  .خلق سوم عما  شماسات ،در اینجا هست یخلق سوم. خلق کرده است

خاالق را الخاالق  ، امااکنیادعبادت میمخلوق را البنابراین شما مخلوق  ،هم مخلوق است

شاما ، کرده است خلقهمه را  ،ها راها و سنگو این چوب خداوند شما .کنیدعبادت نمی

خاالق  و کنیادای است کاه درسات میهکه خالق شماست و خالق این مادّرا خالق الخالق 

«. وَاللَّهُ خَلَقَکُامْ وَمَاا تَعْمَلُاونَ»گذارید می ، این را کناراین عم  است که بحث بعدی است

شایء  -اسات دیگار  عما-در معنای مصادریت  «مَلُاونَمَا تَعْ»آیا  ،ولی در فرع این جریان

طور کاه بنابراین همان بله، گیرد یا نه؟اینجا را می 1«ءٍشَيْ كُ ِّ خالِقُ اللَّهُ» ،هست یا نه؟ بله

خلاق . خلق غیر مستق  هم در خود عم  هست ،هست «مَا تَعْمَلُونَ»ه خلق مستق  در مادّ

 نحتایرا خلق کرده است و اماا ایان  هااین قالًخداوند مستچوب و سنگ و غیره، مستق  

 ،کننادعباادت می و سازند این چوب یاا سانگ را باه صاورت باتشود و میکه انجام می

 ،ایان عما  هام ،البته این فرع قضیه است به شما.منحصر  ی استهم عمل حتخود این ن

عما  حاصا  ایان  ،اگر خداوند به شاما اراده ندهاد و خداوناد اذن ندهاد و تنفیاذ نکناد

و اهلل خلقکام و » فرماییاد.مراجعه میدر تفسیر اینجا داریم که شود و یک روایت هم نمی

یعنای آن  «وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُاونَ» و، در پاورقی ذکر کردیم.هر د «ما تصنعون بصنعکم

چیازی  تأییاد آن البتاه ایان روایات. و همننین صنع شاما دکنیما درست میشای که همادّ

درسات  شما ای است کههاین مادّ ولکن محور جریان در اینجا خود فهمی،است که ما می

، پاس خداوناد در عما  هام دخالات دارد اش عم ،کنید و در حاشیهمی حتن و کنیدمی

منتها نصیب شار  ،در اصدار این عم  که عم  شر است دخالت دارد البته در اصدار عم .
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شاود و داده می ریطوری کاه نسابت باه شارّباه سیار زیااد اسات،درصدش بسیار ب ریدر شرّ

 به خادای متعاال طور مطلقبهطوری که خیر یب خیر در خیّر خیلی خیلی کم است بهصن

 شود.داده می نسبت

شاما کا   ،ما اینجا چند بخ  را یادداشت کردیم که مثالً راجع به ضااللت و هادایت

 یَهْادي وَ یَشاءُ مَنْ یُضِ ُّ»بعضی  ،است چند قسم ،کنید مالحظهرا  ت و هدایتآیات ضالل

هادایت  ،دهادمیت نساببعضی ضاللت را به شیطان به خدا نسبت داده است.  1«یَشاءُ مَنْ

نسابت ها ضااللت باه هاوای نفاس بعضی وقت ،دهدمی نسبت را به هداة الی اهلل و انبیاء

تنااق   هسات وتماام اینهاا  ،شودداده مینسبت شود و هدایت به فطرت و عق  داده می

اضاالل  ،اگر اذن الهای نباشاد ،کنداگر شیطان اضالل می چرا؟ برای اینکه مثالً هم ندارد،

اگر اذن الهی نباشد ایصال الای ء داللت است، این اهدا ،کندمی ءاگر پیممبر اهدا ،شودنمی

اءُوَلََٰ مَنْ أَحْبَبْتَ إِنََّ َ لَا تَهْدِي»شود و لذا المطلوب نمی پاس در  2«كِنََّ اللََّاهَ یَهْادِي مَانْ یَشاَ

ضااللت دو  امنتها .دخالات دارد در هادایت ،در ضاللت دخالت ،دخالت دارد هاهمه کار

رود، تعمادی هام در تارک هادایت نادارد و یک مرتبه کسی دنبال هدایت نمای  است نوع

نظار  ت ازکه ضال اسا آدمی؟ ضال است، آیا چیستبالفع   ،تعمدی هم در ضاللت ندارد

یاک  ،یاک مرتباه بااالتر .ساتنیفعا   ،خدا دخالت دارد یا ندارد؟ نادارد فکری و عقیدتی،

 کناد،خالف هدایت کاار میو بر  رود علمًا و ارادًابال ضاللت میکسی ضاللت دارد و دن

أَنََّااا ». شااودرف حااق ایجاااد مییعناای اینجااا ساابب دوبلااه از طاا ،شااوداینجااا اضااافه می

و  کفر سبی این کافرهایی که معاند هستند در  3«تَؤُزَُّهُمْ أَزًَّا عَلَى اْلكَافِرِینَ اطِینَالشََّیَ أَرْسَْلنَا

ها هست که معاند و غیر بُعد اول معلوم است، بُعد اول که در ک  ضال ،حقالعلی خالف 

ضااللت،  طارفدهاد باه   میهُااصاالً خداوناد  بُعد ثانی است،معاند معلوم است، اینجا 

کند عام داللت می هم بوجهٍبنابراین آیات هدایت و اضالل  4«قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا»

ر توفیاق منحصارًا در بُعد تکاوینی از نظا إلی الهدایةو ایصال  ةبر اینکه ایصال الی الضالل

 بلکاه ،تادین و ضاالین نیساتهاز نظر اسباب، اسباب صددرصد در م ،مربوط به حق است

 ،کناداگار کسای را هادایت می دارد، منتها گتاره نیسات، ثیر تکوینیأی و تذنیر اثأخداوند ت
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ایان بااب ضااللت و  .حساب نیساتباز بی ،کندحساب نیست، اگر کسی را اضالل میبی

 هدایت.

  ]سؤال[ -

اگار ماا  1«اللَّاهُ یَشااءَ أَنْ إاِلَّ تَشاؤُنَ ما وَ» .ن یک بُعد خاص و یک بُعد عام داردآالبته  -

یاک  .ایان غلا  اسات ،داشته، ما داریمچون خدا مشیت  که یک مرتبه است ،مشیت داریم

شاما  ،صددرصد خواسات شاما نیسات سبب ولی ،خواهیدشما یک چیزی را می ،مرتبه نه

اگار خادا بخواهاد  ،خیار خادا نیسات تحقاقدرصاد صد سابب ولی ،خواهیدرا می یخیر

 ، مشیت شما...ق بگیردو تکوینی حق به این مشیت شما تعل یمشیت تنفیذ

 ]سؤال[ -

 صددرصد نیست. ولیکن این شیئی که خداوند خالق آن است... -

  ]سؤال[ -

قادر مشیت هست، بله. از آنِ اوست، او دخالت درصدی در این حصول دارد. همین -

که دخالت درصدی دارد، بنابراین خدا در کارهای عالم بیکار نیسات. ایان مقادار زیاادی 

کند که اگر شما فعالیت زیادی در سابی  خیار کردیاد، دیگار از نبای و ت میانسان را راح

فاالن ابولهاب مسالمان نشاد. ائمه باالتر؟ به تمام وجود در سبی  خیر فعالیت کردید، ولی 

 یَشااءُ لَاوْ أَنْ»اراده الهی در کار است، ولی اراده الهی گتره نیست. اباولهبی کاه خداوناد... 

گیرد، چارا؟ بارای ها تعلق نمیمشیت خداوند به هدایت ابولهب 2«جَمیعًا سَالنَّا لَهَدَى اللَّهُ

 فَاال» ای هسات کاهآیات متعدده«. قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا»ها در راه نیستند. اینکه این

نی، خیار، هاا را باه راه برسااتاوانی اینکنی که میتو گمان می 3«اْلكافِرینَ اْلقَوْمِ عَلَى تَْأسَ

  اگر هدایت الهی و ارشاد الهی نباشد...
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