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 تأثیر جبر و تفویض بر هدایت و ضاللت
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

تفویض بل امرر برین امررین  جبر و الال ال ةفعال التکلیفیالافی من فروع االختیار »

و  فروع االختیار أن الهدایة و الضاللة لیس اال اختیارًامن بصورة موضوعیة  ثنابحکما 

و باختیرار مرن ضرل مرن ختیار المهتدی بااهلل سبحانه و تعالی ال یضل و ال یهدی اال 

 . «قبل

 هموضرروعاف فرعیرر ،طور موضرروعی صررحبت کررر یمالبترره ایررن بحرره را کرره مررا برره

هردایت و  .و اضرالل اسرت ءضالل یرا اهردا  ار  که از جمله باب هدایت و ایخاصه

وا ار کر ن به هدایت  از نظر  ارای ابعا ی  رونی و بیرونی است و ثانیًا ضاللت اوالً

النرا  علیهرا هری بطبیعرة الحرال اهلل الفطررة التری فطرر ». چنرین اسرتاینو ضاللت 

و کرر ل   و مزیردة االنسرانیةه الفطررة هر  المتبنیرة،عقلیرة الهدایرة  ة.و ها یر ةمهتدیر

 گانه هدایتها مراحل سهاین« رسل اهلل أتضها عة اهلل سبحانه و تعالی التیشر بأحری

، به حسراب حجراب، حراکم باشد محجوباگر فطرف  ،ضاللت از فطرف نیست است.

 .«بطوع الهوی محجوبٌانارة العقل »و از عقل هم نیست غیر فطرف خواهد بو . 

 مکسوفٌ. -
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لعقلیة االنسانیة بمرا انهرا عقلیرة ا»«.  بطوع الهویمکسوفٌ»هر  و  رست است.  -

اال اذا المررا  الری الحر   ةو ها یر ، طبعًا مهتدیرةالفطرة تتبنیال سیما التی  انسانیة و

المرحلرة الثالثرة العررعة الربانیرة، العررعة . بطروع الهروی مکسروفة حر کانت انرارة ال

 ]...[ت انه و تعالی ولکن اذا کانهلل سبحا مرا افالی  ةها ی الحال هیالربانیه بطبیعة 

 مثلشریعت انجیل و  ، مثلشریعت توراف، مثل تحریف بعو  خداشریعت   ر «کیف؟

متضرا ه  ر اسراله هسرت کره حر  و  متناقضره احا یه مختلفه بر مبنایشریعتی که 

شرو  گفرت سرجمع می ،این گاه هدایت است و گاه ضاللت است .باطل مخلوط است

 .که نور مهتدی نیست ضاللت است تقریبًا

 المکلف بین حاالف الهدایة و الضراللة»کنیم. ما راجع به مکلف تقسیم  ومی می

 .امراو عروان بینه. ]...[ مهما قلّ قسرمٌ أو کثرر قسرم آخرر اربع حاالف ،اربع مراحل فی

کراری بره کراری . «یریرد الهردی و ال الضراللة ال ان الحالة االولی و هی البسیطة جدًا

این  ]...[ هدف خور ن است، خواهد،، نه شیطان مینه باطل خواهدح  می نه ندار ،

 ولکن ال ارا ة حتمیة انما ةیرید الضالل ةالمرحلة الثانی» .خواهد و نه باطلنه ح  می

اکثرر یریرد تمعی مرع الرنفس االمرارة بالسروء  الضاللة علی الهدی الن الضاللة یرجح

 الناحیرة لمرن یرید الضاللة ارا ة قویة و ال ،ال: ثةالمرحلة الثال .ارا ة بسیطةالضاللة، 

کنرد بره وسریله هر چه می« الضالل اآلخرًا و ال من ناحیة النفس االمارة بالسوء  اخلی

کند، حریت بهتر است از ح  و  یگران هم اگرر اختیار ضاللت می،  و راه است، نفس

ولری  ، هردگوش می ،طور نیست که گوش ندهداینزنند، کننده میهای منحرفحرف

  .فهمدح  را می

ز الحر  عرن یمی ر ،یفهم الح  و یفهم الباطله لکنیرید الضاللة و ال یرید الهدی و»

 یریرد الضراللة مرن الضرال، الر ییصرل  یعنری مرحلة الختمالمرحلة الرابعة،  .الباطل

 ،لمن االفعا ،من الکتاباف ،نفس االمارة بالسوء و من خارجها من المسموعاف اخل ال

رف الضاللة عن الهدی و الهردی عرن عالضاللة ولکن ی من االقوال و من... یرید حتمًا

هم  را و باطلد  انح  را می .«عدة کما یقول ربنا سبحانه و تعالی فی آیاف ،الضاللة

این  همرحله رابع ر  . این مرحله ثالثه است.رو  نبال باطل می عمدًاکن یول د، انمی

بررای ضراللت بیعرتر  او همره فعالیرت  او، همره فکرر او،مره هرم ه ،کندشدف پیدا می

سروره «. قُلُروبِهِمْ خَتَمَ اللَّرهُ عَلر َ» و اضالل بیعتر آخری، این ختم است. خو ش است
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ای دهان ار فایر 1«إِنَّ الَّ ِینَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ ءَ أَن َرْتَهُمْ أَهْ لَمْ تُن ِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ»بقره: 

اگر کسی با  د، او با ح  مخالف است.ست که به ح   عوف کنا ان ار برای این .ندار 

إِنَّ الَّر ِینَ » ، او با حر  مخرالف اسرت.ان ار اثری ندار  مواف ،نه  است مخالفح  نه 

 خَرتَمَ  *یُؤْمِنُرونَسَوَاءٌ عَلَیْهِمْ ءَ أَن َرْتَهُمْ أَهْ لَمْ تُنر ِرْهُمْ لَرا »جماعة خاصة « كَفَرُوْا سَوَاءٌ

خرتم . «عَظریمٌ عَر ابٌ لَهُرمْ وَ غِعراوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَل  وَ سَمْعِهِمْ عَل  وَ قُلُوبِهِمْ عَل  اللَّهُ

مْعِهِ عَلر  خَتَمَ» ختم متعد   اریم.آیاف  است. قلرت  .محرور خرتم برر قلرت اسرت 2«سرَ

 اْلأَْفكَرارُ وَ اْلأَْفكَرارِ أَئِمَّرةُ لُاْلعُقُرو» .چعم و گوش و حوا  گیرنده است ،فرستنده است

اءِ أَئِمَّرةُ اْلحَروَا ُّ وَ اْلحَوَا ِّ أَئِمَّةُ اْلقُلُوبُ وَ اْلقُلُوبِ أَئِمَّةُ اصرل  آنوقتری کره  3«اْلأَعْضرَ

منفر  الری  قلت که منف  الری النرور اسرت و ،قلت که ختم شد ،ختم شد که قلت است

حس سالم بعد هم  ،هم عقل است بعد ست که، قلت  ر که عمقش فطرف االح  است

 و ایجابرًا تماه اعضا و اجزای  رونی و برونری گیرنرده از قلرت هسرتند سرلبًا است که

مْعِهِمْ عَلر  وَ» :نتیجره« قُلُروبِهِمْ عَلر  اللَّرهُ خَتَمَ» آیراف  .«غِعراوَةٌ أَبْصرارِهِمْ عَلر  وَ سرَ

 خرتم روی قلرت حتمًا یعنی .ستبیعتر آیاف ختم روی قلت ا ،مختلف است «غعاوة»

 ،قلرت اسرت بررولکن غعاوة هم  ، ختم برای قلت است.قلت نیست برایغعاوة  ،است

 .عمده ختم بر قلت است .هم بر بصر است ،هم بر سمع است

 االسترشا به عن التفهم عن الت کر عن یقلّ تعالی علی قلتٍ اذا ختم اهلل سبحانه و»

 اصالً ،فهمدچیزی را که بخواهد بفهمد نمی .تم استاین خ« اهلل سبحانه و تعالی إلی

ای ایرن کمرا اینکره  ر آیراف متعرد ه . انردمی  انرد و حر  را باطرلباطل را ح  می

لَّ الَّر ینَ»اخسر به قول مطلر .  4«أَعْماالً بِاْلأَْخسَرینَ نُنَبِّئُكُمْ هَْل قُْل» :مطلت هست  ضرَ

بُونَ هُرمْ وَ الردُّْنیا اْلحَیراةِ فِر  سَعْیُهُمْ نُونَ أَنَّهُرمْ یَحْسرَ ْنعًا یُحْسرِ کعرد، سرلمان می 5«صرُ

کنرد، ایرن حروزه خواهد. با  ر  قرآن معارضره میگوید کار خوبی است، خدا میمی

 .کنرد ثرواب  ار فکرر می ، شکم او را پراره کنرد!د مفسر قرآن را بکعدخواهمیاست! 

ایرن بره خیرال حر  بره بردترین  «سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّ ینَ*  أَعْماالً بِاْلأَْخسَرینَ نُنَبِّئُكُمْ هَْل»

بُونَ هُرمْ وَ الردُّْنیا اْلحَیراةِ فِر  سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّ ینَ». باطل کعانده شده است  أَنَّهُرمْ یَحْسرَ

                                                           

 .6بقره، آیه  .1
 .23جاثیه، آیه  .2
 .96 ، ص1 ج، األنوار بحار .3
 .103یه آکهف، . 4
 .104 . همان، آیه5
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از طریر   هراها ناراحرت برو  کره اینامیرالمؤمنین برای این نهروانی«. صُْنعًا یُحْسِنُونَ

. با حجت ح  ،قرآن با حجت ،کنندبا علی  ارند جنگ می .فتندح  به سوی باطل ر

  کنند.کنند و قرآن ناط  را رها میقرآن را بر سر نی می

هرای تکلیفری همره نفری و اثبافخداوند متعال  ر  گانه ضاللت.این مراحل چهار

چون صردور از  ؛مخالف با اختیار نیست ،ه موجت جبر نیست خالتی ک ، ار  ت خال

مرا  .صردور اسرت تعندی 1«قُْل كُلٌّ مِنْ عِْندِ اللَّهِ» ، صدور از او.سبت ما هستیم ،اوست

پس ما مجبوریم  ر  ،صا ر نکندنتیجه را کنیم و اگر خداوند را ایجا  می مقدماف شر

  ر تماه مراحل اربعه. ،ترک شر

 هم  ر ایجاب است، هم  ر سلت؟ -

چون  ر کرل نفری و شر، نرفتن به شر.  بله؛ رفتن به خیر، نرفتن به خیر، رفتن به -

 المراحرل االربعرة مرن الضراللة ه ه فی کل»های مکلفین خداوند بیکار نیست اثباف

« هلل سرلت ،هلل ایجراب ،فعرل شغل، هلل تعرالی هلل تعالی االولی، الثانیة، الثالثة، الرابعة،

حر  نره  ،شرو انسرانی کره مکلرف می حتی  ر مرحله اولری، مرحلره اولری چره برو ؟

او  اسرت؟ حر  اسرت یرا باطرل ،خواهد نه باطلکه نه ح  می، آن خواهد نه باطلمی

کند و به طررف حر   فضمکلف باید باطل را ر ،مکلف باید ح  بخواهد .باطل است

و یعرف الحر   ال باطالًو  ال حقًا و ال حیویته فالمکلف ال ی ال یرید فی حیاته» .برو 

الح  عن الباطل ه ا علی باطرل  زو یمی الباطل  و بامکانه یعرف الح  عنعن الباطل 

خواهد، نره طور است، نه ح  میاینکه وضعش  این آ می« ؟ علی باطلاو علی الح 

 نه ح  و نه باطل.  ؛ ار می ور نگهطهمین او را خدا هم باطل،

 این واگ اشتن است. -

سرلت  ، واگ اشرتنواگ اشتن هرم فعرل اسرتبه این معنا واگ اشتن است. چون  -

 خواهرد و نره باطرلکه نره حر  می . آنبیکار است وندنه اینکه خدا ، فعل است.است

 ییر  تصرمیم ،اسرت یاین نه ح  خواستن و نه باطل خواستن یر  نیتر خواهد،می

هرو » .، نه حر ، نره باطرلخداوند ارا ه کند ؟ ر این تصمیم تحققش به چیست .است

حقر  تل و ه ه االرا ة و ه ه المعریة تباطعلی یکون ح  و ال أنه ال یکون علی ارا  

توحید افعالی همین است  چونچرا؟ « تحقیقًا بما ارا  هو ثم ارا  اهلل سبحانه و تعالی

نره  ،منتهرا  خالرت اجبراری نیسرت ،خداوند  ر هرر فعرل و ترکری  خالرت  ار ،  یگر

                                                           

 .78نساء، آیه . 1
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این مرحله اولری  1«أَمْرَیْنِ بَیْنَ أَمْرٌ بَْل تَْفوِیضَ لَا وَ جَبْرَ لَا». است جبرنه  ،است تفویض

 است. 

باطرل  .باالتر است، ضاللت است. نه اینکه بگویرد نره حر ، نره باطرل مرحله ثانیه

و  ر ایرن  اسرت اصررار وخواهرد باطرل می :مرحله سوه است، ضاللت، اصرار نیست.

امرا  فهمرد،فهمد، باطل را می، ح  را می هدمراحل ثالث بین ح  و باطل تمییز می

 عَلر  وَ قُلُروبِهِمْ عَلر  اللَّرهُ خَرتَمَ»برر باطرل  ار  کره  ر نتیجره و همرت اصررار در قآن

 طُْغیرانِهِمْ فر  یَر َرُهُمْ»این فقط . «عَظیمٌ عَ ابٌ لَهُمْ وَ غِعاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَل  وَ سَمْعِهِمْ

و ال  فری الحر  یؤیردهمال  «یَعْمَهُرونَ طُْغیرانِهِمْ فر  یَ َرُهُمْ» احیانًا»نیست.  2«یَعْمَهُونَ

ختم  ، بلیَعْمَهُونَ طُْغیانِهِمْ ف  یَ َرُهُمْ ال فوق ه ا و لکن احیانًا یدفع من الباطل مثالً،

یاطینَ عَلَر  اْلكرافِرینَ » «همویرسل العیاطین لیغروأو  اهلل علی قلوبهم ْلنَا العرَّ أَنَّرا أَرْسرَ

 لِیَروْهٍ یُرؤَخررُهُمْ إِنَّما الظَّالِمُونَ یَعْمَلُ عَمَّا غافِالً اللَّهَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»امهال یا  3«تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

 4«هَواءٌ أَْفئِدَتُهُمْ وَ طَرْفُهُمْ إِلَیْهِمْ یَرْتَدُّ ال رُؤُسِهِمْ مُْقنِع  مُهْطِعینَ رُ *اْلأَبْصا فیهِ تَْعخَصُ

  خو ش برا تمراه قروا بره با عنا ،آ می که با عمد خو شکند، ولی خدا راه را باز می

 جَرزاءً». چررا؟ کنردمی جا ه باطل را هم ]برای آنهرا[ شوسرهخدا  ،رو طرف باطل می

فهمرد حر   انرد، هنروز میاو تا ی  حردی می 6«قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا» 5«وِفاقًا

 است یا ظلمت است.

کند و انکار د میبه اصرار جح 7«عُلُوًّا وَ ظُْلمًا مْأَْنفُسُهُ اسْتَیْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا وَ» 

 .باطرل چیسرت  اننرد، می انند ح  چیستمی «أَْنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتهاوَ »کنند ح  را می

، آخررش چیسرت؟ خرتم اسرت «عُلُروًّا وَ ظُْلمرًا». رونردبه سوی باطرل می و عنا ًا عمدًا

فطررف  ،عقل انسرانی ، هدز باطل تمییز میکه این قلت انسانی که ح  را اای گونهبه

، ایرن تکلیرف اسرت أ هد و این مبدحس انسانی که ح  را از باطل تمییز می ،انسانی

                                                           

 .124 ، ص1 ج، الرضا أخبار عیون. 1
 .186. اعراف، آیه 2
 .83مریم، آیه . 3
 .43و  42 اتابراهیم، آی. 4
 .26. نبأ، آیه 5
 .5. صف، آیه 6
 .14نمل، آیه . 7
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ز برین الحر  و اذا ارا  أن یمی »؟ هکه چ« قُلُوبِهِمْ عَل  اللَّهُ خَتَمَ» گیر .حس را از او می

 است.  این بخش  وه« وفاقًاجزاءً  ،ال یقدر الباطل

فی االضالل، هدایة  مراحل األربعة یاف القدسیة القرآنیة علی ه هاآل» :سوه بخش

خیلری زیرا   ،تا آنجایی که امکان  ار  خداوند لطف و احسان برای اینکه «شیء آخر

 وَ»این اقلّ تقردیر اسرت.  1«أَمْثالِها عَْعرُ فَلَهُ بِاْلحَسَنَةِ جاءَ مَنْ» . سی ء است، باشد.است

، شرفاعتی باشرد ،غفرانری باشرد اگر نبخعید، اگر« مِْثلَها إاِلَّ یُجْزى فَال سَّیِّئَةِبِال جاءَ مَنْ

چند بخش است و این چند بخش این آیاف قرآنیه  .مطلت  یگری است جبرانی باشد،

و علری قردر  ارا تهمن ارا  الهدی هداه اهلل علی قدر » که معلوه است.  ر باب هدایت

 تصرمیم بگیرر  و پرای آن بایسرتد. «ه بالوصول الی الحر یقد  حاولته و علی قدر مام

کنرد،  ه صرد میصد ر خردا ،طور نیست که اگر انسان ی   رصد هدایت بخواهداین

ولکرن مرن ارا  الضراللة اهلل »  هرد. هرد، بیعرتر می هد، بیست  رصد می رصد می

صدی از فعل شر  ر اختیاریه است. «تکوینیًا ًاتعالی یتماشی معه فی الضاللة ال تماشی

کر یم و تکرار  مفصل بحهرا این  .این فعل اختیاری است ،یا خیر اگر اختیاری باشد

 کنیم.نمی

جماعرة یضرلون مرن عنرد أنره آیراف تردل علری : علی اقسراه ثرالث اضاللآیاف »

. ایرن  سرته اول. کنرد کره بره ضراللتهوای نفس اینها را وا ار می« بأهوائهم انفسهم

 خرین، العریطان، شریطانآیضللون جماعة  الضالین تدل علی ان فالقسم الثانی آیا»

اگرر  ز  « وائهمأهولکرن بر همال یضرلونمرن ضرلّ  و ما الی ذل ،الجن االنس، شیطان

 اگررتواند از  ز ی کند، وقتری  رهرای شرما بسرته اسرت.  رونی نباشد، چه کسی می

کنرد، و رفاقرت میبرا اشیطان هوای نفس متوجه به خطر و شر و فسا  باشد، آن وقت 

، المرحلرة برر هاالضرالل مرن » هرد. مرحلره  وه: کنرد و تبلرور میآن شر را بیعتر می

خرار  مرن  وه اضالل  همرحل بر خدا. ترجیح هوای نفس« االولی االضالل من  اخل

نس مرئیین غیر مرئیین مدخلین فری قلوبنرا غیرر مردخلین اال فری االجن و الشیاطین »

 این هم ی   سته از آیاف.  ین مرحله  وه.ا« ابصارنا و اسماعنا

علی  زیرکّ .اهلل یضل من ضل یاف التی تدل  اللة قاطعة واضحة علی اناآل» :سوه

شرو  خرو  گمرراه می اولی، آیاف ثانیه،  و نوع آیره  اریرم. آن کره آیاف« یافه ه اآل

محرور آیراتی کره  .انرد و ایرن اختیرار اسرتکر ه است یا  یگران هم به او کم  کر ه
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 ،دنر ار معرکل هرایراتی اسرت کره خیلری  ر آنآآن ، بحه امروز یرا از امرروز ماسرت

 فِْتنَتُر َ إاِلَّ هِ َ إِنْ» 1«یَعاءُ مَنْ یَهْدي وَ یَعاءُ مَنْ یُضِلُّ»گویند  ر قرآن شریف آمده می

جرواب  چنرد :جرواب .کعرنداینهرا را پریش می 2«تَعراءُ مَنْ تَهْدي وَ تَعاءُ مَنْ بِها تُضِلُّ

برر  -کره نردار - اگر این آیاف ظهور  اشت احیانرًا« القرآن یفسر بعضه بعضًا» اریم، 

 زاغُروا فَلَمَّرا» 3«النَّجْردَیْنِ هَردَیْناهُ» آیاف  یگر ،کند ضالین راکه خداوند اضالل میاین

ف آیرا ،وه آیراف  و غیره، جهاف مختلرف و  الالف گونراگون، ایرن« قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ

 کند.اول را معنا می

 

 ]سؤال[ -

 وفیرة احیانًا غزیرة الثانی جماعة کثیرة» وه  .حساب  ار  4«اهْتَدَوْا الَّ ینَ»چرا؟  -

و  آیاف کانهرا تردل علری خرالف الحر  إلییستدلون عنا هم جهالتهم أو  وأبجهلهم 

که مملو هایی نوشتند طورند، مثل حدا  بیروتی و غیره کتاببعضی این« یکتفون به ا

قررآن کنرد برر اینکره کند و استدالل میاز آیاف قرآن است. صد مرتبه آیه را تکرار می

جروابش ای از تروراف و انجیرل اسرت. مستقل نیست، بلکه ترجمهکتاب وحی نیست، 

اهرل  تماه آیاتی که به آن آیاف احیانرًا ،است طوراین یافآتماه  ،آیه نیست این خو 

،  هردخرو  آیره جرواب می کننرد،لت بررخالف حر  میو  ال کنندضاللت تمس  می

رو ، هرچنرد  ر جرای  ورترر هرم هسرت. آیراف  یگرر جرواب جای  ورتری هم نمری

الثالثة التری تردل علری  الدرجةیاف من و کل اآل»  هد، ولی خو  آیه جوابگوست.می

: قرولیاف بانفسها تدل علی أن االضالل الربانی لریس اال کمرا یأن اهلل تعالی یضل اآل

 ،کند و نه ضاللنه هدایت می ،اول بر هر چهار مرحله:«« قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا»

 ،جردیت  ار  ،سروه. کنردمی خواهرد خردا کمر ضرالل می ، وه .کندخدا کم  می

را ما این پول « قُلُوبِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَل َ»آن وقت  باال رفت،خیلی  ،چهاره. کندکم  می

. قحطری شرد، نران کرم شرد، شرخص خسیسری از که خر  کنی و بخوری ا یم به تو 

گرسنگی  ر حال مرگ بو ، استخاره کر ، خروب آمرد کره پرول بدهرد، نرانی بخرر  و 

 ، ایستا  و ایستا  و عررق ریخرت. ]...[ بخور ! به نانوایی رفت، پول هم  ر  ستش بو
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! پرول را بایرد از چنرین شخصری گفت: گریه کر ی؟ من حاضره بمیره کره ترو نمیرری

 گرفت، پول برای قیاه است، برای زندگی است. 

ها به عنروان به ما انسان ،حس  ا ه ،فکر  ا ه ،قلت  ا ه ،خداوند به ما عقل  ا ه 

اهلل سبحانه و تعرالی و  هباناعقولنا حواسنا فکرنا کل ما فطرنا حتی نصرف »انسانیت 

، علی قردر مرا ا سبحانه و تعالی علی قدر ما نعدایاها حتی نسل  فی سبیل ربن هبانا

 ،نرور باشرد مهبطاین قلبی که باید « نقد ه، فإذا ضیعنا و ضیعنا و ضیعنا عمدًا و علمًا

 ف اسرت.غعراو، تمامرًا فطرتی که باید ح  را تعخیص بدهرد این است. ظلمت تمامًا

ید حر  را بعرنو  گوشی که با است، باطل، تمامًا این زبانی که باید گویای ح  باشد

 او ایررن گرروش را از .باطررل، تمامررًا امررا حرر  را ترررجیح  هررد ،یررا باطررل را هررم بعررنو 

شنو ! والّا گوش خر بسیار بزرگ است، از  ور هم میگوش انسانی را البته گیرند، می

حمار یسمع ولکن ال یفهم ک ل  اهلل تعالی یجعرل جماعرة »شنو ؟ مگر خر صدا نمی

 وُجُروهُ وُجُروهُهُمْ»به قرول امیرالمرؤمنین: « صورة االنسانب تنفرةالمس ء الحمرمن هوال

بره حر  باشرد و برای اینکره  لردا   این  لی که  1«العَّیَاطِینِ قُلُوبُ قُلُوبُهُمْ وَ اْلآ َمِیِّینَ

انباشرته از اگرر فقرط  ،شرد لگر ،اگر این  ل ،ها را مقرر کر ه است  رونی و برونیراه

گیر  که  یگر نفهمد. این جزاء وفاق و  خدا جلوی او را میخ ،خرافاف و شهواف شد

 است. 

آیه  35کند بر اینکه ضاللت از خو  یا  یگری است که  اللت می یآیاف مقدسات 

علی أن الضاللة مرن  ةتدل  اللة واضح فی ال کر الحکیم ةو ثالثین آی ةخمس» .ستا

معنای این آیاف . «یضلأن اهلل   اخلیة أو خارجیة ثم ثالثون آیة تدل علی انفسناقبل 

گویرد آیه که می 35آن  کنند. هممعنا می هافهمیم، هم آن وه را هم  ر خو  آیه می

هرم آیراف  وه  ،از ماسرتو... سوه  ،  ر بعد وه ،  ر بعدعد اولضاللت از ماست  ر بُ

انرد محفوظ بمبرای اینکه این اختیار ست، هم از شماست. که هم از خدا کندمعنا می

هرا اشراره گ اشرتم. آقایران!  ر قررآن من بررای همره این. آیاف ضاللت ،و مرحله  وه

هرم ناراحرت نعروید اگرر بره شرما برد  باطنرًا تفتیش بفرمایید، بگر ید، جدیت کنیرد و

 تأسریسقررآن  یکی از برا ران  ر ی  شهری حوزه علمیه  هند.و فحش می گویندمی

الفرت کرر  و جمعره برا او مخ هبعرد امرا سال هم آنجرا برو . بیعتر از ی و  کر ه بو 

های حوزه سازگار نبو ، قرآنی بو . هایش با حرفحرف.. بر ند و زندان بر ند. ا گاه 
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 سرر ،ناراحرت نبراش :گفتم ،آمده بو  ، مطالت قرآنی هم ]...[کر ن استدالل میآبه قر

قاتالً و ». بر ، خوشحال استاست، سر یزید را هم بببرند خوشحال  حسین را هماماه

 «. مقتوالً

« ]...[ یرتاذا قُتلرت ا   ،یت واجبًااذا تسل  سبیل الح  اذا قتلت انت علی ح  ا  »

، از پعرت بریدندحسین را که میکنم سر اماهمن حساب می .از نظر باطن فرقی ندار 

 حَتَّر  اْلبِررَّ الُواتَنر لَرنْ»عرد اینکره  ر بُ ه،خندیردمی ، ایعان از ته  لتر استمعکلهم 

 امرا قلربش ،ریخرتاشر  می ،پیغمبر بزرگوار ابراهیمش فوف کر  1«تُحِبُّونَ مِمَّا تُْنفِقُوا

جهرت  ، ولریجهت بعرری محفروظ اسرت باشد.بر خالف رضای ح   طوری نبو  که

 کعرید، ولری آن  ر  لر ف  اشرت. آقرایحسرین  ر  می. اماهالهی هم محفوظ اسرت

برای خدا برو   !حظ کر ه ،محکم  ر زندان اوین به من ز ند سیلیخمینی گفت ی  

 ه را گراز آ ر راه خردا  .حسین که اشتباه ندارنداماه ،اشتباهاف هم همه  ارند . یگر

 ر شرعت  . چهرار سرالگرسرنه باشرد ،کتر  بزننرد ، بیرون کننرد،فحش بدهند ،بگیرند

، سراحری، ینکراه ،ای یوانره کره کنند همسخر او را بعد .بعد فرار کند ،طالت باشدابی

اگر ما واصل به ح  هستیم و تعخیص  ا یم که خدا را  .... مطلبی نیستسوا  نداری

 بنابراین مطلبی نیست. ،بینیمکتاب خدا را که می ،بینیمنمی

این آیاف ضراللت بره خرو ی خرو   اللرت  ار  برر  .آیاف ضاللت ؛سی آیه  اریم

 ر بعرد  ، ر بعرد  وه ،عد اولضاللت  ار   ر بُاینکه ح  سبحانه و تعالی  خالت  ر 

 ر ، ولری کنردشرو  نمیتهرا ترا آنجرایی کره میمن ، خالرت  ار  . ر بعد چهاره ،سوه

من این را  .زیا  کار کنید  ر قرآن ند،هر قدر هم شما را اذیت کر . هدایت باالتر است

سال اول انقالب شت و روز جهال   ه .عرض کنم 2«فَحَدِّْث رَبِّ َ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»از باب 

ایررن  نوشرتم، معنرای فرقرران راجلرد تفسریر  25امررا  ر  ه سرال  ،بمبراران کر نرد مرا را

« تفسیر القرآن خالل ععر سرنین ثالثین جزء من منو ععرین مجلد  ةخمس»چیست؟ 

تر، چرا؟ از ایرن طررف اذیرت فهمم قوی ،ترقلمم قوی ،ترولی چطور نوشتم؟ فکره قوی

کره  مواضریع هرم مواضریعی برو حر  بیعرتر برو  و  التجراء برهن طرف آاز  ،ندکر می

اگر  ،خیر !ه بخوابموپس بر ،این غلط است که مرا اذیت کر ند .مناست با جریاناف بو 

 .یکی آمد یکی ،تا ه ،تا آمدند ه نفر را نعان بدهی،باید زور پنجاه  ، ز  آمدند پنجاه
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شرما  ،بزنردصردمه جران شرما  مرال و به نامو  و خواهدمی است، بیعتر ز  هر قدر 

 مرنِ کنرد.و تبلرور پیردا می شرو قدرتتان ظراهر می بیعتر ،کنیدبیعتر اظهار قدرف می

. برا مرر  اشرت می ،خوابیرد زمرین ز ه، یبره سررهنگ سیلیی    ر زمان شاهضعیف 

اینکه قدرف هم نداشتم، سیلی محکمی به صورف او ز ه. ترو برر خرالف حر  فریرا  

 کنی. می

 !اشریخن» :بعد گفرت ،خور عرق میجباع الحالو  شهید ثانی نفر  ر لبنان  ر  ی 

. ایعران گفرت: توجره آقای خوئی هم آنجا بو  مرحوه هاییکی از پسر «؟تعرب عرق

. جلو رفتم و خوری؟ جلوی مر هعرق می : شیخ ماگفت فرمو ید چه گفت؟ گفتم: نه.

و  خوابیرد زمرین چنان سیلی به او ز ه که ؟رقتعرب ع ناگفت شیخگفتم: چه گفتی؟ 

د گفتنرد یکری از افسرران خیلری بعر کرم بلنرد شرد.کممردتی از بعرد   یگر بلنرد نعرد.

هرر من که قردرتی نرداره،  . ر کل لبنان پیچید .کر ید شا تنبیهرتبه بو ه که شمعالی

کرار  او احیانرًا چروب ،قدر انسان ح  را ح  بدانرد و هرر قردر باطرل را باطرل بدانرد

هر قدر ما را  ر پیوسرتن برا قررآن شرریف و معرارف ایرن کتراب . کندمیرا ی ایهودض

 ر طرول ، حتی آسمانی و زمینی است  ر طول تاریخهای ترین کتابمجید که مظلوه

آنهرا  1«خَلیفَرةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنر »ها را منقرض کر . ها، خدا نسنا نسنا  تاریخ

 برر .  ر طرول تراریختکلیف نداشتند که خردا آنهرا را از برین نمیتکلیف  اشتند، اگر 

نی و زمینرری وجررو  نرردار  کرره مررا تر از قرررآن کتررابی آسررمانررا  و نسررنا  مظلرروه

لعنت بر  .کنیم قرآن رامداران مسخره میما شرع ،زنیم به این قرآنمداران لگد میشرع

 .ه و ریرش و تعرکیالف و..کره برا عمامرهرایی آن ،ما که مسخرع کنیم، ما کره نیسرتیم

  خوانی؟خوانی؟ قاری قرآن هستی. قول فالنی را نقل کن، چرا قرآنگویند قرآن میمی

 ر ایررن جریرران سرروه وجررو   ار . سررورة البقرررة، اآلیررة سرری آیرره  ر قرررآن شررریف 

ةً فَمرا إِنَّ اللَّهَ ال یَسْتَحْی » السا سة و الععرون: فَوْقَهرا فَأَمَّرا  أَنْ یَْضرِبَ مَثَالً مرا بَعُوضرَ

به چه؟ خو شران « کفروا« »الَّ ینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ اْلحَ ُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّ ینَ كَفَرُوا

گوییم زید آمد، یعنی خو شان. می« کفروا» «اکفرهم ربهم ال کفرهم ربهم، ال» «کفروا»

نیست. اگر زید را بره زور « آمد»که  یگر  آمد، نه اینکه او را آور ند، اگر او را آور ند

 «. جاؤا به، ما أنه جاء»آور ند، یعنی آمد؟ یعنی او را آور ند. 
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لُّ مَرثَالً بِه ا اللَّهُ أَرا َ ذا ما فَیَقُولُونَ كَفَرُوا الَّ ینَ أَمَّا وَ»  بِرهِ یَهْردي وَ كَثیررًا بِرهِ یُضرِ

 ،ربنا ال یضل من یهردی و ال یضرل مرن یهتردیو »«. نَاْلفاسِقی إاِلَّ بِهِ یُضِلُّ ما وَ كَثیرًا

 .ای نیستپس به حساب فس  است، گتره« ضلهأثم اهلل تعالی  یضل الفاس ، فس  اوالً

به آن مقداری که از طرور عبو یرت خرار  شرد و از « العبو یة طور، خر  عن تفسق»

مرحله  ،یمرحله اول یم.کن  میکم «یضل»مقتضای عبو یت خار  شد به آن مقدار 

اهلل تعالی ال یضل »این حصر است یا نه؟ « یُضِلُّ ما وَ»مرحله رابعه ثانیه مرحله ثالثه، 

ولی سبت از  ،از ح  است اصدار ،پس حساب  ار « اال ال ی فس  قبل عن یضله ربه

 برر ایرن مطلرت ها کافی است کهمفر این آیه ب است. را رفته باطل کسی است که راه

ه سروی ضرالل نیست، خو  طرف ب جهتبیکند اضالل می که وندکه خدا اللت کند 

از سره حرال کره خرار   .کند یا کم  کنرد رهارا بگیر  یا  ی اورفته یا خدا باید جلو

ما ان اهلل تعالی یمنعه تکوینرا عرن الضرالل، هر ا إال ی یمعی سبیل الضالل » .نیست

ل، نعم یدفعه الری الضرالل ، و اما یدفعه الی الضالخالف االختیار ییر بترک العرعست

و اما یور ه » .خداوند  ر هر کاری  خالت  ار « قدر ما ینتفع هو بنفسیته الی الضالل

 ،کند راست استرو  و حساب میاین راه کج را می« ن یختم علی قلبهأفی الضالل ب

لُّ وَ مَا یُضِ» . هدتمیز نمی را از همح  و باطل  ، هدیز نمیبین کج و راست تم اصالً

الَّ ِینَ یَنقُضُونَ »باال،  یهای باالآن فاس  1«اللَّهِ عَهْدَ یَْنقُضُونَ الَّ ینَ  *بِهِ إِلَّا اْلفَاسِقِینَ

دُونَ فر ِ اْلرأَرْضِ لَ وَ یُْفسرِ  عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَْقطَعُونَ مَا أَمَررَ اللَّرهُ بِرهِ أَن یُوصرَ

 ؟خواهیداز این بیعتر می« رُونَأُوْلَئ َ هُمُ اْلخَاسِ

 

 ]سؤال[ -
 اللَّهُ أَرا َ ذا ما فَیَقُولُونَ كَفَرُوا الَّ ینَ أَمَّا وَ»گویند این حرف کفار است، کفار می -

ای کره آیره ،زندمثلی که خدا می چون ؟زنداین چه مثلی است که خدا می« مَثَالً بِه ا

اینهرا اشرکال  اشرتند  .دایت کنردبایرد همره را هر کنرد،،  عروتی کره میآور خدا مری

ةً مرا مَثَالً»لها یمثّ لماذاسبحانه و تعالی  الربیستعکلون علی » مرثالً بعوضرة « بَعُوضرَ

:  و کثیرر مقابرل هرم اسرت، جرواب« «كَثیرًا بِهِ یَهْدي وَ كَثیرًا بِهِ یُضِلُّ» من اهلل تعالی؟
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لُّ مرا وَ» «مرا نضررل» گویردنمی قی إاِلَّ بِرهِ یُضررِ او  ،شیعرره  ار ر هکسرری کره خ «نَاْلفاسرِ

 1«قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا» شو .تر میگمراه
 است؟ فساقهم قول « كَثیرًا بِهِ یَهْدي»این  -
ولری  ،هم قول فسراق اسرت« كَثیرًا بِهِ یَهْدي»این  شو .، ولی این تصدی  میبله -

این قول کفار را قبرول  .ل بعوضةمث اکند بخداوند هدایت می ه،بل است. تصدی  شده

، کنداضالل میای را عدهکه خداوند « كَثیرًا بِهِ یُضِلُّ» که ولکن راجع به اضالل ، ار 

کما یهردی بره المرومنین یهردی » «اْلفاسِقینَ إاِلَّ بِهِ یُضِلُّ ما وَ»خیر : گویدمی ولی این

 روی حساب است. جهت نیست،بی «الیمانه و یضل لفسقه
-  
 ل[]سؤا -
 به ا له محفوف است. ذکر فرمو  که  هم فرمو ، قضیه کفار را قبالً قبالً ،هلب -
کند، یعنی  خالت  ار ؟ این اعانت بر اثرم فرمو ید خداوند به اضالل کم  می -

 شو . می
جواب شما را چندمرتبه  ا ه. اعانت بر اثم است، اگر ما به کسی  ر گناه کم   -

 کنیم. 
 
 ]سؤال[ -
توحیرد شو . نمی ؟د هیچ فاعلیتی  ر فعل کسی نداشته باشدشو  خداونآیا می -

 اسرت، فاعلیرت عا النره ،منتهرا فراعلیتی کره خداونرد  ار  .فاعلیت  ار یعنی افعالی 

اگرر خردا  . یعنریعا النره اسرت فاضالنه اسرت،  ر ضراللت  ر هدایت .فاضالنه است

خواهرد  می که میآ تواند کاری بکند.نمی کاری نکند،جلوی این شخص را بگیر  یا 

، این غلط است. خالف توحیرد افعرالی اسرت یا خدا هیچ کاری ندار بکند، کار فاسد 

یرا جلروی ضراللت را سرفت اینکره کراری  ار ،  که بحه کر یم. یا خردا کراری  ار ،

کنرد بره  رهابه فعل،  رها کند ،کند رهایا جلوی ضاللت را  را رفع کندتکلیف بگیر ، 

اما اگر کسری بره  .است« ًاوِفاق جَزاءً»ثانیه یا ثالثه یا رابعه، این  فعل یا مرحله اولی یا

امرا کننرد. نیسرت، هرر  و عصریان می« ًاوِفاقر جَرزاءً»کن کم  کنرد، ایرن  رستشراب

اگر که هیچ اثرری بره عنروان جرزء اخیرر  ،جازی و به عنوان مکلرفخداوند به عنوان مُ
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عدالت تحق  واجت است ، اینجا شو نمیفعل حاصل  ، اینعلت تامه که اگر او نباشد

 یابد.
-  
 ]سؤال[ -
 ر  نیرا و  ؟ ر کجرا« قُلُروبِهِمْ عَلر  اللَّرهُ خَرتَمَ»هم  ر  نیاست و هم  ر آخررف  -

 آخرف. 
 
 ]سؤال[ -
زنید، مثال  ر  نیاست یا آخرف؟  ر  نیا. شما مثال می« قُلُوبِهِمْ عَل  اللَّهُ خَتَمَ» -

حر  کنیم، مثرال بررای تبیرین اسرت. ت را بحه مریخور . ما ح  مطلبه  ر  ما نمی

که بره سرمت ضراللت  ست که اگر خداوند جلوی این فر  را بگیر  تکوینًاا مطلت این

دهد، این ظلرم ب خو  او را به سمت شر هلبیاگر  .شرع است ر ترکاین اجبار ب ،نرو 

فرظ کمر  ل ،گروییمکم  نمی ...خدا هم ،خواهدهمان مقدار که او شر می اگر. است

منتها اگر کسی چراقو  کند،اصدار می خداوند شر را .شری  نیستکه خدا  ،غلط است

 ،خواهد بکعدولکن این می. میر میننخواهد، خدا  بر ، اگربر  و میمیو  هرا گ اشت

ه ایرن تحقر  بلکر ،ایرن کمر  نیسرت ،پس اگر ارا ه خداوند بیایرد بررای کعرته شردن

این مقتضای اختیار  ر حرال  ،خعیدن به اختیار شرتحق  ب .بخعیدن به اختیار است

 کم  تعبیر غلطی است. .تکلیف است
هُمْ اللَّرهُ وَ فِئَتَریْنِ اْلمُنرافِقینَ فِر  لَكُرمْ فَما»: 88سوره نساء، آیه  بُوا بِمرا أَرْكَسرَ « كَسرَ

بره  کنردرا تنبیه میآنها  جا،همین« ، فی الدنیا؟ بما کسبواالمنافقینلماذا ارکس ربنا »

 .ار از حر  باشرددباید اص خو  را تنبیه کند،تواند ولی خو  مناف  نمی .اندآنچه کر ه

لَّ مَرنْ تَهْردُوا أَنْ تُریردُونَ أَ كَسَبُوا بِما أَرْكَسَهُمْ اللَّهُ وَ» لَّ»چطرور  «اللَّرهُ أَضرَ ؟ «اللَّرهُ أَضرَ

نفراقی کره از  .تند و نفاق از کفر بدتر اسراچرا؟ چون مناف  است. «کسهمأر» ،«ضلأ»

 وَ فِئَتَریْنِ اْلمُنافِقینَ فِ  لَكُمْ فَما». این از کفر بدتر است ،روی علم و از روی عمد است

و اضرالل بره  ءاهردا اصروالً «اللَّرهُ أَضَلَّ مَنْ تَهْدُوا أَنْ تُریدُونَ أَ كَسَبُوا بِما أَرْكَسَهُمْ اللَّهُ

 مَرنْ یَهْردي اللَّرهَ لكِرنَّ وَ أَحْبَبْرتَ مَرنْ هْرديتَ ال إِنَّ َ» است. خدافعل معنای واقع فقط 

ممکن است  . اللت و لفظ و عمل و نعان  ا ن و اینها نیست اللت که نیست.  1«یَعاءُ
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نعران   رصرداگر ح  را یر   .رو ، ابوجهل زیربار نمیدهدبنعان  صد رصدح  را 

بره  عنروان تحقر  هدایت و ضاللت به .رو میجهل است زیر بار کسی که ابو ،دیدهب

و یریرد االضرالل اذا  ءیریرد االهردا» کند.و خدا هم کعکی ارا ه نمی ارا ه الهی است

قردر مرا یریرد مرن و اکثرر  او ارا  االنسان هدی قدر ما یری ضالالً ضالالً ارا  االنسان

  1«مَنْ جاءَ بِاْلحَسَنَةِ فَلَهُ عَْعرُ أَمْثالِها»چون  «هدی

کرار فالنری « سَبیالً لَهُ تَجِدَ فَلَنْ اللَّهُ یُْضلِلِ مَنْ وَ اللَّهُ أَضَلَّ مَنْ دُواتَهْ أَنْ تُریدُونَ أَ»

 ،کسی را که خداوند گمراه کر  .خیر ،تر بیاید جلویش را بگیر و فالنی نیست که قوی

هرم  ، ثانیره هرمطرور اسرتهرم همین اولریمرحلره  «ختم علی قلبه». است کر ه ختم

ال یمکرن أن یفرتح  ،ختم اهلل تعالی علی قلت االنسان فقرد خرتماذا ». طور استهمین

، خرال  القلرت تسرییرًا و خرال  ال  حاالف القلرتهو خخال  القلت و  هو القلت، اهلل

 «  بما یضی  االنسان. قدر ما یزیدهدی و ضاللةً حاالف القلت

لمراذا »ت خیلری براال، شرو  ضراللاین می 2«وَ ُّوا لَوْ تَْكفُرُونَ كَما كَفَرُوا»بعد تأیید: 

وَ ُّوا لَوْ تَْكفُررُونَ »و  نعم النهم موافقون ،النهم منافقون ؟اهلل تعالی ارکسهم بما کسبوا

 «...مْ أَوْلِیاءَ حَتَّ  یُهاجِرُواكَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَال تَتَّخِ ُوا مِْنهُ

 ال ذلِر َ بَیْنَ مُ َبْ َبینَ»ست. . باز مربوط به منافقین ا143آیه ثالثة: سوره نساء، آیه 

لِلِ مَرنْ وَ هرؤُالءِ إِل  ال وَ هؤُالءِ إِل  بیالً لَرهُ تَجِردَ فَلَرنْ اللَّرهُ یُضرْ مرا همره آیراف را « سرَ

راجع بره ضراللت اسرت ی   انه حتی از سی آیه قرآن خوانیم که خیال نعو  که می

و اضرطرار اسرت، خیرر، همره بر اینکه این تسرییر نیسرت  که  اللت  ر خو  آیه نیست

إن القررآن »بعضی از آیاف  اللت  ر خو  نداشت  با اینکه اگر هم احیانًا  اللت  ار .

 آیاف  یگر. . «یفسر بعضه بعضًا

الةِ إِلَر  قامُوا إِذا وَ خا ِعُهُمْ هُوَ وَ اللَّهَ یُخا ِعُونَ اْلمُنافِقینَ إِنَّ»  كُسرال  قرامُوا الصرَّ

ذکرر زبرانی اسرت، براطنی  این ذکر قلیل هم 3«قَلیالً إاِلَّ اللَّهَ یَْ كُرُونَ ال وَ النَّا َ یُراؤُنَ

 یعنری ایرن« قلریالً» .ظلمت استفقط  ر باطن آنها نیست، اصالً  ر باطن نور نیست، 

برررای  را هرراایررن ذکر ؟چقرردر ذکررر  ار  ، ایررن هفررده رکعررت نمررازخوانرردنمرراز کرره می

 ر باطن  ، ر باطن که م ب ب نیستند« ذلِ َ بَیْنَ بینَمُ َبْ َ» خواندند.میسازی صورف

رسرمی، م بر بین المناف  فری البراطن کفرر مطلر  برل اکثرر مرن کرافر » .نداکفر مطل 
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برا کفرار گراه  ،خانرهمی گراه ،رو مسرجد مری گاه رو ، گاه آنجا.گاه اینجا می «ظاهریًا

« هرؤُالءِ إِلر  ال وَ»تمامرًا،  «هرؤُالءِ لر إِ ال ذلِر َ بَریْنَ مُ َبْ َبینَ». گاه با مسلمانان است،

. اگر مرؤمن اسرت، صد رصرد برا اربا کف صد رصدنه  ،منینؤبا م صد رصدنه تمامًا، 

ایرن  رصرد هرم  ،صرد کرر ه رمؤمنین است، اگر کافر است، صد رصد با کفار اسرت. 

با کفار اسرت و بردتر  صد رصداز  رون که  .صد  رونی نیست ر ،رونی است رصد ب

 لَهُ تَجِدَ فَلَنْ اللَّهُ یُْضلِلِ مَنْ وَ هؤُالءِ إِل  ال وَ هؤُالءِ إِل  ال ذلِ َ بَیْنَ مُ َبْ َبینَ»ز کفار. ا

اینهرا بره اختیرار خو شران راه « متی یضلل؟ یضلل بعد ما نافقوا باختیرارهم»« سَبیالً

اگرر  ،فعلری جرزای . هردجرزاء می آنهرا کنند و خداوند هرم برهنفاق را طی می بیراهه

 ،مختلف است  نیوی ءجزا .کندجا نابو شان میبخواهد جزای اخروی بدهد که همین

به رفقای فرعرون  فرعون مهلت  اشت، . هدمثل کسانی که خداوند به آنها مهلت می

. ی  بُعرد عد استاین مهلت برای چیست؟ برای چند بُ  هد، مهلت  ر ظلم.مهلت می

  ، ظاهر بعو ،  یگر چیزی نماند. این است که هرچه از بدی  ار

مٌّ بِآیاتِنرا كَر َّبُوا الَّر ینَ وَ»سورة االنعاه، اآلیة التاسرعة و الثالثرون:   فِر  بُْكرمٌ وَ صرُ

« انفسرهم ،کر بوا هرم ،ال تکر یت؟حملهرم ربهرم علری »بوا یعنری کر ّ« »مَرنْ الظُّلُمافِ

 بُْكمٌ وَ صُمٌّ بِآیاتِنا كَ َّبُوا الَّ ینَ وَهای  رونی و برونی، خو شان تک یت کر ند با مرض

هر چره « مستورون عن الح  ،فی الظلماف یعنی فی ظلماف عن الح » «الظُّلُمافِ فِ 

چعرم  ر  ،قلرت  ر تراریکی اسرت .هر چه هم نورافکن بینرداز  ،روشن کند غهم چرا

ش  ر گررو ،از تکلررم انسررانی اسررت زبرران  ر تراریکی ،یررت انسررانیؤتراریکی اسررت از ر

ظلمراف » .ظلمراف اسرت آنهرا زندگی «الظُّلُمافِ فِ » .یکی است از شنیدن انسانیتار

 مَرنْ» .همه ظلمراف اسرت هااین« عن الباطل عدًاللح  ظلماف بُ انسانیة ظلماف  رکًا

 ؟، مرن هر ا الر ی یعرأ اهلل تعرالی ضراللهمن یعأ اهلل ضالله، یضلله« »یُْضلِْلهُ اللَّهُ یَعَأِ

چنرد  همرانکند؟  رهایشمقدمه را خو ش آور ، حال خدا « ضل فی نفسههو أال ی 

و ال یعاء اضالل احرد »« مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَل  یَجْعَْلهُ یَعَْأ مَنْ» وَعدی که عرض کر ه. بُ

 .1«أَتاكُمْ إِنْ رَأَیْتَكُمْ أَ قُْل» هدایت باالتر است.« و عمل بالضالل اال اذا ارا  الضالل

رَ ْ یَهْدِیَهُ أَنْ اللَّهُ یُرِ ِ فَمَنْ»ئة و خمسة و ععرین: سورة األنعاه، اآلیة ما دْرَهُ یَعرْ  صرَ

 صدرش منعر  است. ،کسی که مسلمان است اصوالً« لِْلإِسْالهِ

 ]سؤال[ -
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  ل است.متقاب یعاء  و ،یعاء است  ومعلوه است که از آنها نیست،  -
 
 ]سؤال[ -
رَ ْ یَهْدِیَرهُ أَنْ للَّرهُا یُررِ ِ فَمَرنْ» .گویردمی راقاعرده کلری نعده باشرد،  - دْرَهُ یَعرْ  صرَ

انه و تعالی صدره لالساله؟ من هو مسلم بالفعرل حربنا سبیعر  من ال ی » «لِْلإِسْالهِ

 ؟ «یعر »چرا  ،نه کفر ،ارا ه اساله  ار نه اگر « او یرید أن یسلم


