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تأثیر جبر و تفویض بر هدایت و ضاللت
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«من فروع االختیار فی االفعال التکلیفیة الال جبر و ال تفویض بل امرر برین امررین
کما بحثنا بصورة موضوعیة من فروع االختیار أن الهدایة و الضاللة لیس اال اختیارًا و
اهلل سبحانه و تعالی ال یضل و ال یهدی اال باختیار المهتدی و باختیرار مرن ضرل مرن
قبل».
البترره ایررن بحرره را کرره مررا بررهطور موضرروعی صررحبت کررر یم ،موضرروعاف فرعیره
خاصهای ار که از جمله باب هدایت و ضالل یرا اهرداء و اضرالل اسرت .هردایت و
ضاللت اوالً ارای ابعا ی رونی و بیرونی است و ثانیًا از نظر وا ار کر ن به هدایت
و ضاللت اینچنرین اسرت« .الفطررة التری فطرر اهلل النرا

علیهرا هری بطبیعرة الحرال

مهتدیرة و ها یرة .هدایرة العقلیرة المتبنیرة ،هر ه الفطررة االنسرانیة مزیردة و کر ل

و

بأحری شرعة اهلل سبحانه و تعالی التی أتضها رسل اهلل» اینها مراحل سهگانه هدایت
است .ضاللت از فطرف نیست ،اگر فطرف محجوب باشد ،به حسراب حجراب ،حراکم
غیر فطرف خواهد بو  .و از عقل هم نیست «انارة العقل محجوبٌ بطوع الهوی».
 -مکسوفٌ.
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 هر و رست است« .مکسوفٌ بطوع الهوی»« .العقلیة االنسانیة بمرا انهرا عقلیرةانسانیة و ال سیما التی تتبنی الفطرة ،طبعًا مهتدیرة و ها یرة الری الحر المررا اال اذا
کانت انرارة الحر مکسروفة بطروع الهروی .المرحلرة الثالثرة العررعة الربانیرة ،العررعة
الربانیه بطبیعة الحال هی ها یة الی مرا اف اهلل سبحانه و تعالی ولکن اذا کانت []...
کیف؟» ر شریعت خدا تحریف بعو  ،مثل شریعت توراف ،مثل شریعت انجیل و مثل
شریعتی که بر مبنای احا یه مختلفه متناقضره متضرا ه ر اسراله هسرت کره حر و
باطل مخلوط است .این گاه هدایت است و گاه ضاللت است ،سرجمع میشرو گفرت
تقریبًا ضاللت است که نور مهتدی نیست.
ما راجع به مکلف تقسیم ومی میکنیم« .المکلف بین حاالف الهدایة و الضراللة
فی اربع مراحل ،اربع حاالف ]...[ .مهما قلّ قسرمٌ أو کثرر قسرم آخرر او عروان بینهمرا.
الحالة االولی و هی البسیطة جدًا ان ال یریرد الهردی و ال الضراللة» .کراری بره کراری
ندار  ،نه ح میخواهد نه باطل ،نه شیطان میخواهد ،هدف خور ن است ]...[ ،این
نه ح میخواهد و نه باطل« .المرحلة الثانیة یرید الضاللة ولکن ال ارا ة حتمیة انما
یرجح الضاللة علی الهدی الن الضاللة تمعی مرع الرنفس االمرارة بالسروء اکثرر یریرد
الضاللة ،ارا ة بسیطة .المرحلة الثالثة :ال ،یرید الضاللة ارا ة قویة و ال لمرن الناحیرة
النفس االمارة بالسوء اخلیًا و ال من ناحیة الضالل اآلخر» هر چه میکنرد بره وسریله
نفس ،و راه است ،اختیار ضاللت میکند ،حریت بهتر است از ح و یگران هم اگرر
حرفهای منحرفکننده میزنند ،اینطور نیست که گوش ندهد ،گوش می هرد ،ولری
ح را میفهمد.
«یرید الضاللة و ال یرید الهدی ولکنه یفهم الح و یفهم الباطل ،یمیرز الحر عرن
الباطل .المرحلة الرابعة ،مرحلة الختم یعنری یصرل الضرال ،الر ی یریرد الضراللة مرن
اخل النفس االمارة بالسوء و من خارجها من المسموعاف ،من الکتاباف ،من االفعال،
من االقوال و من ...یرید حتمًا الضاللة ولکن یعرف الضاللة عن الهدی و الهردی عرن
الضاللة ،کما یقول ربنا سبحانه و تعالی فی آیاف عدة» .ح را می اند و باطل را هم
می اند ،ولیکن عمدًا نبال باطل میرو  .این مرحله ثالثه است .ر مرحله رابعه این
شدف پیدا میکند ،همره هرم او ،همره فکرر او ،همره فعالیرت او بررای ضراللت بیعرتر
خو ش است و اضالل بیعتر آخری ،این ختم است« .خَتَمَ اللَّرهُ عَلر َ قُلُروبِهِمْ» .سروره
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بقره« :إِنَّ الَّ ِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ ءَ أَن َرْتَهُمْ أَهْ لَمْ تُن ِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ» 1ان ار فایردهای
ندار  .ان ار برای این است که به ح

عوف کند ،او با ح مخالف است .اگر کسی با

ح نه مخالف است نه مواف  ،ان ار اثری ندار  ،او با حر مخرالف اسرت« .إِنَّ الَّر ِینَ
كَفَرُواْ سَوَاءٌ» جماعة خاصة «سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ ءَ أَن َرْتَهُمْ أَهْ لَمْ تُنر ِرْهُمْ لَرا یُؤْمِنُرونَ * خَرتَمَ
اللَّهُ عَل قُلُوبِهِمْ وَ عَل سَمْعِهِمْ وَ عَل أَبْصارِهِمْ غِعراوَةٌ وَ لَهُرمْ عَر ابٌ عَظریمٌ» .خرتم
است .آیاف ختم متعد اریم« .خَتَمَ عَلر سرَ مْعِهِ» 2محرور خرتم برر قلرت اسرت .قلرت
فرستنده است ،چعم و گوش و حوا

گیرنده است« .الْعُقُرولُ أَئِمَّرةُ الْأَفْكَرارِ وَ الْأَفْكَرارُ

أَئِمَّةُ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوبُ أَئِمَّةُ الْحَوَا ِّ وَ الْحَروَا ُّ أَئِمَّرةُ الْأَعْضرَ اءِ» 3وقتری کره آن اصرل
ختم شد که قلت است ،قلت که ختم شد ،قلت که منف الری النرور اسرت و منفر الری
الح است ،قلت ر که عمقش فطرف است که بعد هم عقل است ،بعد هم حس سالم
است که تماه اعضا و اجزای رونی و برونری گیرنرده از قلرت هسرتند سرلبًا و ایجابرًا
«خَتَمَ اللَّرهُ عَلر قُلُروبِهِمْ» نتیجره« :وَ عَلر سرَ مْعِهِمْ وَ عَلر أَبْصرارِهِمْ غِعراوَةٌ» .آیراف
«غعاوة» مختلف است ،بیعتر آیاف ختم روی قلت است .یعنی حتمًا روی قلرت خرتم
است ،غعاوة برای قلت نیست ،ختم برای قلت است .ولکن غعاوة هم برر قلرت اسرت،
هم بر سمع است ،هم بر بصر است .عمده ختم بر قلت است.
«اذا ختم اهلل سبحانه و تعالی علی قلتٍ یقلّبه عن التفهم عن الت کر عن االسترشا
إلی اهلل سبحانه و تعالی» این ختم است .چیزی را که بخواهد بفهمد نمیفهمد ،اصالً
باطل را ح می انرد و حر را باطرل می انرد .کمرا اینکره ر آیراف متعرد های ایرن
مطلت هست« :قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْماالً» 4اخسر به قول مطلر « .الَّر ینَ ضرَ لَّ
سَعْیُهُمْ فِر الْحَیراةِ الردُّنْیا وَ هُرمْ یَحْسرَ بُونَ أَنَّهُرمْ یُحْسرِ نُونَ صرُ نْعًا» 5سرلمان میکعرد،
میگوید کار خوبی است ،خدا میخواهد .با ر

قرآن معارضره میکنرد ،ایرن حروزه

است! میخواهد مفسر قرآن را بکعد ،شکم او را پراره کنرد! فکرر میکنرد ثرواب ار .
«هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْماالً * الَّ ینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ» ایرن بره خیرال حر بره بردترین
باطل کعانده شده است« .الَّ ینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِر الْحَیراةِ الردُّنْیا وَ هُرمْ یَحْسرَ بُونَ أَنَّهُرمْ
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یُحْسِنُونَ صُنْعًا» .امیرالمؤمنین برای این نهروانیها ناراحرت برو کره اینهرا از طریر
ح به سوی باطل رفتند .با علی ارند جنگ میکنند ،با حجت قرآن ،با حجت ح .
قرآن را بر سر نی میکنند و قرآن ناط را رها میکنند.
این مراحل چهارگانه ضاللت .خداوند متعال ر همره نفری و اثبافهرای تکلیفری
خالت ار  ،خالتی که موجت جبر نیست ،مخالف با اختیار نیست؛ چون صردور از
اوست ،سبت ما هستیم ،صدور از او« .قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» 1عندیت صردور اسرت .مرا
مقدماف شر را ایجا میکنیم و اگر خداوند نتیجه را صا ر نکند ،پس ما مجبوریم ر
ترک شر ،ر تماه مراحل اربعه.
 هم ر ایجاب است ،هم ر سلت؟ بله؛ رفتن به خیر ،نرفتن به خیر ،رفتن به شر ،نرفتن به شر .چون ر کرل نفری واثبافهای مکلفین خداوند بیکار نیست «فی کل ه ه المراحرل االربعرة مرن الضراللة
االولی ،الثانیة ،الثالثة ،الرابعة ،هلل تعالی شغل ،هلل تعرالی فعرل ،هلل ایجراب ،هلل سرلت»
حتی ر مرحله اولری ،مرحلره اولری چره برو ؟ انسرانی کره مکلرف میشرو  ،نره حر
میخواهد نه باطل ،آن که نه ح میخواهد نه باطل ،حر اسرت یرا باطرل اسرت؟ او
باطل است .مکلف باید ح بخواهد ،مکلف باید باطل را رفض کند و به طررف حر
برو « .فالمکلف ال ی ال یرید فی حیاته و ال حیویته ال حقًا و ال باطالً و یعرف الحر
عن الباطل و بامکانه یعرف الح عن الباطل و یمیز الح عن الباطل ه ا علی باطرل
او علی الح ؟ علی باطل» این آ می که وضعش اینطور است ،نه ح میخواهد ،نره
باطل ،خدا هم او را همینطور نگه می ار ؛ نه ح و نه باطل.
 این واگ اشتن است. به این معنا واگ اشتن است .چون واگ اشتن هرم فعرل اسرت ،واگ اشرتن سرلتاست ،فعل است .نه اینکه خداوند بیکار است .آن که نره حر میخواهرد و نره باطرل
میخواهد ،این نه ح خواستن و نه باطل خواستن یر

نیتری اسرت ،یر

تصرمیمی

است .ر این تصمیم تحققش به چیست؟ خداوند ارا ه کند ،نه حر  ،نره باطرل« .هرو
ارا أنه ال یکون علی ح و ال یکون علی باطل و ه ه االرا ة و ه ه المعریة تتحقر
بما ارا هو ثم ارا اهلل سبحانه و تعالی تحقیقًا» چرا؟ چون توحید افعالی همین است
یگر ،خداوند ر هرر فعرل و ترکری خالرت ار  ،منتهرا خالرت اجبراری نیسرت ،نره
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تفویض است ،نه جبر است« .لَا جَبْرَ وَ لَا تَ ْفوِیضَ بَلْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ» 1این مرحله اولری
است.
مرحله ثانیه باالتر است ،ضاللت است .نه اینکه بگویرد نره حر  ،نره باطرل .باطرل
است ،ضاللت ،اصرار نیست .مرحله سوه :باطرل میخواهرد و اصررار اسرت و ر ایرن
مراحل ثالث بین ح و باطل تمییز می هد ،ح را میفهمد ،باطل را میفهمرد ،امرا
آنقدر اصررار و همرت برر باطرل ار کره ر نتیجره «خَرتَمَ اللَّرهُ عَلر قُلُروبِهِمْ وَ عَلر
سَمْعِهِمْ وَ عَل أَبْصارِهِمْ غِعاوَةٌ وَ لَهُمْ عَ ابٌ عَظیمٌ» .این فقط «یَر َرُهُمْ فر طُغْیرانِهِمْ
یَعْمَهُونَ» 2نیست« .احیانًا «یَ َرُهُمْ فر طُغْیرانِهِمْ یَعْمَهُرونَ» ال یؤیردهم فری الحر و ال
یدفع من الباطل مثالً ،و لکن احیانًا فوق ه ا ال یَ َرُهُمْ ف طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ ،بل ختم
اهلل علی قلوبهم أو یرسل العیاطین لیغرووهم» «أَنَّرا أَرْسرَ لْنَا العرَّ یاطینَ عَلَر الْكرافِرینَ
تَؤُزُّهُمْ أَزًّا» 3یا امهال «وَ ال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِالً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما یُرؤَخررُهُمْ لِیَروْهٍ
تَعْخَصُ فیهِ الْأَبْصارُ * مُهْطِعینَ مُقْنِع رُؤُسِهِمْ ال یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ»
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خدا راه را باز میکند ،ولی آ می که با عمد خو ش ،با عنا خو ش برا تمراه قروا بره
طرف باطل میرو  ،خدا جا ه باطل را هم [برای آنهرا] شوسره میکنرد .چررا؟ «جَرزاءً
وِفاقًا»« 5فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» 6او تا ی

حردی می انرد ،هنروز میفهمرد حر

است یا ظلمت است.
«وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا» 7به اصرار جحد میکند و انکار
میکنند ح را «وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» می انند ح چیست ،می اننرد باطرل چیسرت.
عمدًا و عنا ًا به سوی باطرل میرونرد« .ظُلْمرًا وَ عُلُروًّا» آخررش چیسرت؟ خرتم اسرت،
بهگونهای که این قلت انسانی که ح را از باطل تمییز می هد ،عقل انسرانی ،فطررف
انسانی ،حس انسانی که ح را از باطل تمییز می هد و این مبدأ تکلیرف اسرت ،ایرن

 .1عیون أخبار الرضا ،ج  ،1ص .124
 .2اعراف ،آیه .186
 .3مریم ،آیه .83
 .4ابراهیم ،آیات  42و .43
 .5نبأ ،آیه .26
 .6صف ،آیه .5
 .7نمل ،آیه .14
5

حس را از او میگیر « .خَتَمَ اللَّهُ عَل قُلُوبِهِمْ» که چه؟ «اذا ارا أن یمیز برین الحر و
الباطل ال یقدر ،جزاءً وفاقًا» این بخش وه است.
بخش سوه« :اآلیاف القدسیة القرآنیة علی ه ه األربعة مراحل فی االضالل ،هدایة
شیء آخر» برای اینکه لطف و احسان خداوند تا آنجایی که امکان ار  ،خیلری زیرا
است .سیء است ،باشد« .مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَعْرُ أَمْثالِها» 1این اقلّ تقردیر اسرت« .وَ
مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَال یُجْزى إِالَّ مِ ْثلَها» اگر نبخعید ،اگر غفرانری باشرد ،شرفاعتی باشرد،
جبرانی باشد ،مطلت یگری است .آیاف قرآنیه این چند بخش است و این چند بخش
ر باب هدایت که معلوه است« .من ارا الهدی هداه اهلل علی قدر ارا ته و علری قردر
محاولته و علی قدر ما یقده بالوصول الی الحر » تصرمیم بگیرر و پرای آن بایسرتد.
اینطور نیست که اگر انسان ی

رصد هدایت بخواهد ،خردا صد رصرد میکنرد ،ه

رصد می هد ،بیست رصد می هرد ،بیعرتر می هرد« .ولکرن مرن ارا الضراللة اهلل
تعالی یتماشی معه فی الضاللة ال تماشیًا تکوینیًا» اختیاریه است .رصدی از فعل شر
یا خیر اگر اختیاری باشد ،این فعل اختیاری است .این را مفصل بحه کر یم و تکرار
نمیکنیم.
«آیاف اضالل علی اقسراه ثرالث :آیراف تردل علری أنره جماعرة یضرلون مرن عنرد
انفسهم بأهوائهم» هوای نفس اینها را وا ار میکنرد کره بره ضراللت .ایرن سرته اول.
«القسم الثانی آیاف تدل علی ان الضالین یضللون جماعة آخرین ،العریطان ،شریطان
االنس ،شیطان الجن ،و ما الی ذل

مرن ضرلّال یضرلونهم ولکرن برأهوائهم» اگرر ز

رونی نباشد ،چه کسی میتواند از ز ی کند ،وقتری رهرای شرما بسرته اسرت .اگرر
هوای نفس متوجه به خطر و شر و فسا باشد ،آن وقت شیطان برا او رفاقرت میکنرد،
آن شر را بیعتر میکنرد و تبلرور می هرد .مرحلره وه« :االضرالل مرن برره ،المرحلرة
االولی االضالل من اخل» ترجیح هوای نفس بر خدا .مرحله وه اضالل مرن خرار
«شیاطین الجن و اال نس مرئیین غیر مرئیین مدخلین فری قلوبنرا غیرر مردخلین اال فری
ابصارنا و اسماعنا» این مرحله وه .این هم ی

سته از آیاف.

سوه« :اآلیاف التی تدل اللة قاطعة واضحة علی ان اهلل یضل من ضل .یرکّز علی
ه ه اآلیاف» آیاف اولی ،آیاف ثانیه ،و نوع آیره اریرم .آن کره گمرراه میشرو خرو
کر ه است یا یگران هم به او کم

کر هانرد و ایرن اختیرار اسرت .آیراتی کره محرور
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بحه امروز یرا از امرروز ماسرت ،آن آیراتی اسرت کره خیلری ر آنهرا معرکل ارنرد،
میگویند ر قرآن شریف آمده «یُضِلُّ مَنْ یَعاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَعاءُ»« 1إِنْ هِ َ إِالَّ فِتْنَتُر َ
تُضِلُّ بِها مَنْ تَعاءُ وَ تَهْدي مَنْ تَعراءُ» 2اینهرا را پریش میکعرند .جرواب :چنرد جرواب
اریم« ،القرآن یفسر بعضه بعضًا» اگر این آیاف ظهور اشت احیانرًا -کره نردار  -برر
اینکه خداوند اضالل میکند ضالین را ،آیاف یگر «هَردَیْناهُ النَّجْردَیْنِ»« 3فَلَمَّرا زاغُروا
أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» و غیره ،جهاف مختلرف و الالف گونراگون ،ایرن آیراف وه ،آیراف
اول را معنا میکند.
 [سؤال] چرا؟ «الَّ ینَ اهْتَدَوْا» 4حساب ار  .وه «الثانی جماعة کثیرة غزیرة وفیرة احیانًابجهلهم أو جهالتهم أو عنا هم یستدلون إلی آیاف کانهرا تردل علری خرالف الحر و
یکتفون به ا» بعضی اینطورند ،مثل حدا بیروتی و غیره کتابهایی نوشتند که مملو
از آیاف قرآن است .صد مرتبه آیه را تکرار میکند و استدالل میکنرد برر اینکره قررآن
کتاب وحی نیست ،مستقل نیست ،بلکه ترجمهای از تروراف و انجیرل اسرت .جروابش
خو این آیه نیست ،تماه آیاف اینطور است ،تماه آیاتی که به آن آیاف احیانرًا اهرل
ضاللت تمس

میکنند و اللت بررخالف حر میکننرد ،خرو آیره جرواب می هرد،

جای ورتری هم نمریرو  ،هرچنرد ر جرای ورترر هرم هسرت .آیراف یگرر جرواب
می هد ،ولی خو آیه جوابگوست« .و کل اآلیاف من الدرجة الثالثة التری تردل علری
أن اهلل تعالی یضل اآلیاف بانفسها تدل علی أن االضالل الربانی لریس اال کمرا یقرول:
«فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»» بر هر چهار مرحله :اول ،نه هدایت میکند و نه ضالل،
خدا کم
کم

میکند .وه ،ضرالل میخواهرد خردا کمر

میکنرد .سروه ،جردیت ار ،

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

به تو ا یم که خر کنی و بخوری .قحطری شرد ،نران کرم شرد ،شرخص خسیسری از
گرسنگی ر حال مرگ بو  ،استخاره کر  ،خروب آمرد کره پرول بدهرد ،نرانی بخرر و
بخور ! به نانوایی رفت ،پول هم ر ستش بو  ،ایستا و ایستا و عررق ریخرت]...[ .
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گفت :گریه کر ی؟ من حاضره بمیره کره ترو نمیرری! پرول را بایرد از چنرین شخصری
گرفت ،پول برای قیاه است ،برای زندگی است.
خداوند به ما عقل ا ه ،قلت ا ه ،فکر ا ه ،حس ا ه ،به ما انسانها به عنروان
انسانیت «حتی نصرف فطرنا عقولنا حواسنا فکرنا کل ما هبانا اهلل سبحانه و تعرالی و
هبانا ایاها حتی نسل

فی سبیل ربنا سبحانه و تعالی علی قدر ما نعد ،علی قردر مرا

نقده ،فإذا ضیعنا و ضیعنا و ضیعنا عمدًا و علمًا» این قلبی که باید مهبط نرور باشرد،
تمامًا ظلمت است .این فطرتی که باید ح را تعخیص بدهرد ،تمامرًا غعراوف اسرت.
این زبانی که باید گویای ح باشد ،تمامًا باطل است ،گوشی که باید حر را بعرنو
یررا باطررل را هررم بعررنو  ،امررا حر را ترررجیح هررد ،تمامررًا باطررل .ایررن گرروش را از او
میگیرند ،البته گوش انسانی را والّا گوش خر بسیار بزرگ است ،از ور هم میشنو !
مگر خر صدا نمیشنو ؟ «حمار یسمع ولکن ال یفهم ک ل

اهلل تعالی یجعرل جماعرة

من هوالء الحمر المستنفرة بصورة االنسان» به قرول امیرالمرؤمنین« :وُجُروهُهُمْ وُجُروهُ
الْآ َمِیِّینَ وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ العَّیَاطِینِ» 1این لی که برای اینکره لردا بره حر باشرد و
راهها را مقرر کر ه است رونی و برونی ،اگر این ل ،گرل شرد ،اگرر فقرط انباشرته از
خرافاف و شهواف شد ،خو خدا جلوی او را میگیر که یگر نفهمد .این جزاء وفاق
است.
آیاف مقدساتی که اللت میکند بر اینکه ضاللت از خو یا یگری است  35آیه
است« .خمسة و ثالثین آیة فی ال کر الحکیم تدل اللة واضحة علی أن الضاللة مرن
قبل انفسنا اخلیة أو خارجیة ثم ثالثون آیة تدل علی أن اهلل یضل» .معنای این آیاف
وه را هم ر خو آیه میفهمیم ،هم آنها معنا میکنند .هم آن  35آیه که میگویرد
ضاللت از ماست ر بُعد اول ،ر بعد وه ،ر بعد سوه و ...از ماسرت ،آیراف وه هرم
معنا میکند که هم از خداست ،هم از شماست .برای اینکه این اختیار محفوظ بمانرد
و مرحله وه ،آیاف ضاللت .من بررای همره اینهرا اشراره گ اشرتم .آقایران! ر قررآن
تفتیش بفرمایید ،بگر ید ،جدیت کنیرد و باطنرًا هرم ناراحرت نعروید اگرر بره شرما برد
میگویند و فحش می هند .یکی از برا ران ر ی
کر ه بو و بیعتر از ی

شهری حوزه علمیه قررآن تأسریس

سال هم آنجرا برو  .بعرد امراه جمعره برا او مخالفرت کرر و

ا گاه بر ند و زندان بر ند ...حرفهایش با حرفهای حوزه سازگار نبو  ،قرآنی بو .
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به قرآن استدالل میکر  ،مطالت قرآنی هم [ ]...آمده بو  ،گفتم :ناراحرت نبراش ،سرر
اماهحسین را هم ببرند خوشحال است ،سر یزید را هم ببر  ،خوشحال است« .قاتالً و
مقتوالً».
«اذا تسل

سبیل الح اذا قتلت انت علی ح ا یت واجبًا ،اذا قُتلرت ا یرت [»]...

از نظر باطن فرقی ندار  .من حساب میکنم سر اماهحسین را که میبریدند ،از پعرت
هم معکلتر است ،ایعان از ته ل میخندیرده ،ر بُعرد اینکره «لَرنْ تَنرالُوا الْبِررَّ حَتَّر
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» 1پیغمبر بزرگوار ابراهیمش فوف کر  ،اشر

میریخرت ،امرا قلربش

طوری نبو که بر خالف رضای ح باشد .جهت بعرری محفروظ اسرت ،ولری جهرت
الهی هم محفوظ اسرت .اماهحسرین ر میکعرید ،ولری آن ر لر ف اشرت .آقرای
خمینی گفت ی

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

یگر .اشتباهاف هم همه ارند ،اماهحسین که اشتباه ندارند .ر راه خردا آ ه را گراز
بگیرند ،فحش بدهند ،بیرون کننرد ،کتر

بزننرد ،گرسرنه باشرد .چهرار سرال ر شرعت

ابیطالت باشد ،بعد فرار کند .بعد او را مسخره کنند کره یوانرهای ،کراهنی ،سراحری،
سوا نداری ...مطلبی نیست .اگر ما واصل به ح هستیم و تعخیص ا یم که خدا را
نمیبینیم ،کتاب خدا را که میبینیم ،بنابراین مطلبی نیست.
سی آیه اریم؛ آیاف ضاللت .این آیاف ضراللت بره خرو ی خرو اللرت ار برر
اینکه ح سبحانه و تعالی خالت ر ضاللت ار ر بُعد اول ،ر بعرد وه ،ر بعرد
سوه ،ر بعد چهاره .خالرت ار  ،منتهرا ترا آنجرایی کره میشرو نمیکنرد ،ولری ر
هدایت باالتر است .هر قدر هم شما را اذیت کر ند ،ر قرآن زیا کار کنید .من این را
از باب «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّ َ فَحَدِّثْ» 2عرض کنم .ه سال اول انقالب شت و روز جهال
مرا را بمبراران کر نرد ،امررا ر ه سرال  25جلرد تفسریر فرقرران را نوشرتم ،معنرای ایررن
چیست؟ «خمسة و ععرین مجلد من ثالثین جزء من تفسیر القرآن خالل ععر سرنین»
ولی چطور نوشتم؟ فکره قویتر ،قلمم قویتر ،فهمم قویتر ،چرا؟ از ایرن طررف اذیرت
میکر ند ،از آن طرف التجراء بره حر بیعرتر برو و مواضریع هرم مواضریعی برو کره
مناست با جریاناف بو  .این غلط است که مرا اذیت کر ند ،پس بروه بخوابم! خیر ،اگر
پنجاه ز آمدند ،باید زور پنجاه نفر را نعان بدهی ،هتا آمدند ،هتا ،یکی آمد یکی.
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هر قدر ز بیعتر است ،میخواهد به نامو

و مرال و جران شرما صردمه بزنرد ،شرما

بیعتر اظهار قدرف میکنید ،بیعتر قدرتتان ظراهر میشرو و تبلرور پیردا میکنرد .مرنِ
ضعیف ر زمان شاه ی

سیلی بره سررهنگی ز ه ،خوابیرد زمرین ،اشرت میمرر  .برا

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

نفر ر لبنان ر جباع الحالو شهید ثانی عرق میخور  ،بعد گفرت« :شریخنا!

تعرب عرق؟» یکی از پسرهای مرحوه آقای خوئی هم آنجا بو  .ایعران گفرت :توجره
فرمو ید چه گفت؟ گفتم :نه .گفت :شیخ ما عرق میخوری؟ جلوی مر ه .جلو رفتم و
گفتم :چه گفتی؟ گفت شیخنا تعرب عرق؟ چنان سیلی به او ز ه که خوابیرد زمرین و
یگر بلنرد نعرد .بعرد از مردتی کمکرم بلنرد شرد .بعرد گفتنرد یکری از افسرران خیلری
عالیرتبه بو ه که شما تنبیهش کر ید .ر کل لبنان پیچید .من که قردرتی نرداره ،هرر
قدر انسان ح را ح بدانرد و هرر قردر باطرل را باطرل بدانرد ،چروب او احیانرًا کرار
ضدهوایی را میکند .هر قدر ما را ر پیوسرتن برا قررآن شرریف و معرارف ایرن کتراب
مجید که مظلوهترین کتابهای آسمانی و زمینی است ر طول تاریخ ،حتی ر طرول
تاریخ نسنا ها ،خدا نسنا ها را منقرض کر « .إِنر جاعِلٌ فِ الْأَرْضِ خَلیفَرةً» 1آنهرا
تکلیف اشتند ،اگر تکلیف نداشتند که خردا آنهرا را از برین نمیبرر  .ر طرول تراریخ
نررا

و نسررنا مظلرروهتر از قرررآن کتررابی آسررمانی و زمینرری وجررو نرردار کرره مررا

شرعمداران لگد میزنیم به این قرآن ،ما شرعمداران مسخره میکنیم قرآن را .لعنت بر
ما که مسخرع کنیم ،ما کره نیسرتیم ،آنهرایی کره برا عمامره و ریرش و تعرکیالف و...
میگویند قرآن میخوانی؟ قاری قرآن هستی .قول فالنی را نقل کن ،چرا قرآنخوانی؟
سرری آیرره ر قرررآن شررریف ر ایررن جریرران سرروه وجررو ار  .سررورة البقرررة ،اآلیررة
السا سة و الععرون« :إِنَّ اللَّهَ ال یَسْتَحْی أَنْ یَضْرِبَ مَثَالً مرا بَعُوضرَ ةً فَمرا فَوْقَهرا فَأَمَّرا
الَّ ینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ اْلحَ ُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّ ینَ كَفَرُوا» «کفروا» به چه؟ خو شران
«کفروا» «ال کفرهم ربهم ،ال اکفرهم ربهم» «کفروا» خو شان .میگوییم زید آمد ،یعنی
آمد ،نه اینکه او را آور ند ،اگر او را آور ند که یگر «آمد» نیست .اگر زید را بره زور
آور ند ،یعنی آمد؟ یعنی او را آور ند« .جاؤا به ،ما أنه جاء».
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«وَ أَمَّا الَّ ینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ ما ذا أَرا َ اللَّهُ بِه ا مَرثَالً یُضرِ لُّ بِرهِ كَثیررًا وَ یَهْردي بِرهِ
كَثیرًا وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفاسِقینَ»« .و ربنا ال یضل من یهردی و ال یضرل مرن یهتردی،
یضل الفاس  ،فس اوالً ثم اهلل تعالی أضله» پس به حساب فس است ،گترهای نیست.
«فسقت ،خر عن طور العبو یة» به آن مقداری که از طرور عبو یرت خرار شرد و از
مقتضای عبو یت خار شد به آن مقدار «یضل» کم

میکنیم .مرحله اولی ،مرحله

ثانیه مرحله ثالثه ،مرحله رابعه «وَ ما یُضِلُّ» این حصر است یا نه؟ «اهلل تعالی ال یضل
اال ال ی فس قبل عن یضله ربه» پس حساب ار  ،اصدار از ح است ،ولی سبت از
کسی است که راه باطل را رفته است .این آیه بمفر ها کافی است که برر ایرن مطلرت
اللت کند که خداوند که اضالل میکند بیجهت نیست ،خو طرف به سروی ضرالل
رفته یا خدا باید جلوی او را بگیر یا رها کند یا کم

کنرد .از سره حرال کره خرار

نیست« .ال ی یمعی سبیل الضالل إما ان اهلل تعالی یمنعه تکوینرا عرن الضرالل ،هر ا
تسییر بترک العرع خالف االختیار ،و اما یدفعه الی الضالل ،نعم یدفعه الری الضرالل
قدر ما ینتفع هو بنفسیته الی الضالل» خداوند ر هر کاری خالت ار « .و اما یور ه
فی الضالل بأن یختم علی قلبه» این راه کج را میرو و حساب میکند راست است،
اصالً بین کج و راست تمیز نمی هد ،ح و باطل را از هم تمیز نمی هد« .وَ مَا یُضِلُّ
بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ * الَّ ینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ» 1آن فاس های باالی باال« ،الَّ ِینَ یَنقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مَا أَمَررَ اللَّرهُ بِرهِ أَن یُوصرَ لَ وَ یُفْسرِ دُونَ فر ِ الْرأَرْضِ
أُوْلَئ َ هُمُ الْخَاسِرُونَ» از این بیعتر میخواهید؟
 [سؤال] این حرف کفار است ،کفار میگویند «وَ أَمَّا الَّ ینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ ما ذا أَرا َ اللَّهُبِه ا مَثَالً» این چه مثلی است که خدا میزند؟ چون مثلی که خدا میزند ،آیرهای کره
خدا مریآور  ،عروتی کره میکنرد ،بایرد همره را هردایت کنرد .اینهرا اشرکال اشرتند
«یستعکلون علی الرب سبحانه و تعالی لماذا یمثّلها «مَثَالً مرا بَعُوضرَ ةً» مرثالً بعوضرة
من اهلل تعالی؟ «یُضِلُّ بِهِ كَثیرًا وَ یَهْدي بِهِ كَثیرًا»» و کثیرر مقابرل هرم اسرت ،جرواب:
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ُضرلُّ بِرهِ إِالَّ الْفاسرِ قینَ» کسرری کره خر هشیعرره ار  ،او
نمیگویرد «مرا نضررل» «وَ مرا ی ِ
گمراهتر میشو « .فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»

1

 این «یَهْدي بِهِ كَثیرًا» هم قول فساق است؟ بله ،ولی این تصدی میشو  .این «یَهْدي بِهِ كَثیرًا» هم قول فسراق اسرت ،ولریتصدی شده است .بله ،خداوند هدایت میکند با مثل بعوضة .این قول کفار را قبرول
ار  ،ولکن راجع به اضالل که «یُضِلُّ بِهِ كَثیرًا» که خداوند عدهای را اضالل میکند،
ولی این میگوید :خیر «وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفاسِقینَ» «کما یهردی بره المرومنین یهردی
الیمانه و یضل لفسقه» بیجهت نیست ،روی حساب است.
 [سؤال] بله ،قبالً هم فرمو  ،قضیه کفار را قبالً ذکر فرمو که به ا له محفوف است. -فرمو ید خداوند به اضالل کم

میکند ،یعنی خالت ار ؟ این اعانت بر اثرم

میشو .
 جواب شما را چندمرتبه ا ه .اعانت بر اثم است ،اگر ما به کسی ر گناه کمکنیم.
 [سؤال] آیا میشو خداوند هیچ فاعلیتی ر فعل کسی نداشته باشد؟ نمیشو  .توحیردافعالی یعنی فاعلیت ار  .منتهرا فراعلیتی کره خداونرد ار  ،فاعلیرت عا النره اسرت،
فاضالنه است .ر هدایت فاضالنه اسرت ،ر ضراللت عا النره اسرت .یعنری اگرر خردا
جلوی این شخص را بگیر یا کاری نکند ،نمیتواند کاری بکند .آ می که میخواهرد
کار فاسد بکند ،یا خدا هیچ کاری ندار  ،این غلط است .خالف توحیرد افعرالی اسرت
که بحه کر یم .یا خردا کراری ار  ،اینکره کراری ار  ،یرا جلروی ضراللت را سرفت
بگیر  ،تکلیف را رفع کند یا جلوی ضاللت را رها کند ،رها کند به فعل ،رها کنرد بره
فعل یا مرحله اولی یا ثانیه یا ثالثه یا رابعه ،این «جَزاءً وِفاقًا» است .اما اگر کسری بره
شراب رستکن کم

کنرد ،ایرن «جَرزاءً وِفاقرًا» نیسرت ،هرر و عصریان میکننرد .امرا

خداوند به عنوان مُجازی و به عنوان مکلرف ،اگر که هیچ اثرری بره عنروان جرزء اخیرر
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علت تامه که اگر او نباشد ،این فعل حاصل نمیشو  ،اینجا واجت است عدالت تحق
یابد.
 [سؤال] هم ر نیاست و هم ر آخررف «خَرتَمَ اللَّرهُ عَلر قُلُروبِهِمْ» ر کجرا؟ ر نیرا وآخرف.
 [سؤال] «خَتَمَ اللَّهُ عَل قُلُوبِهِمْ» ر نیاست یا آخرف؟ ر نیا .شما مثال میزنید ،مثالبه ر ما نمیخور  .ما ح مطلت را بحه مریکنیم ،مثرال بررای تبیرین اسرت .حر
مطلت این است که اگر خداوند جلوی این فر را بگیر تکوینًا که بره سرمت ضراللت
نرو  ،این اجبار بر ترک شرع است .اگر بیخو او را به سمت شر هل بدهد ،این ظلرم
است .اگر همان مقدار که او شر میخواهد ،خدا هم ...کم
غلط است ،خدا که شری

نمیگروییم ،لفرظ کمر

نیست .خداوند شر را اصدار میکند ،منتها اگر کسی چراقو

را گ اشته و میبر و میبر  ،اگر خدا نخواهد ،نمیمیر  .ولکن این میخواهد بکعد،
پس اگر ارا ه خداوند بیایرد بررای کعرته شردن ،ایرن کمر

نیسرت ،بلکره ایرن تحقر

بخعیدن به اختیار است .تحق بخعیدن به اختیار شر ،این مقتضای اختیار ر حرال
تکلیف است .کم

تعبیر غلطی است.

سوره نساء ،آیه « :88فَما لَكُرمْ فِر الْمُنرافِقینَ فِئَتَریْنِ وَ اللَّرهُ أَرْكَسرَ هُمْ بِمرا كَسرَ بُوا»
«لماذا ارکس ربنا المنافقین؟ بما کسبوا ،فی الدنیا» همینجا ،آنها را تنبیه میکنرد بره
آنچه کر هاند .ولی خو مناف نمیتواند خو را تنبیه کند ،باید اصدار از حر باشرد.
«وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُریردُونَ أَنْ تَهْردُوا مَرنْ أَضرَ لَّ اللَّرهُ» چطرور «أَضرَ لَّ اللَّرهُ»؟
«أضل»« ،أرکسهم» است .چرا؟ چون مناف اند و نفاق از کفر بدتر اسرت .نفراقی کره از
روی علم و از روی عمد است ،این از کفر بدتر است« .فَما لَكُمْ فِ الْمُنافِقینَ فِئَتَریْنِ وَ
اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُریدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّرهُ» اصروالً اهرداء و اضرالل بره
معنای واقع فقط فعل خدا است« .إِنَّ َ ال تَهْردي مَرنْ أَحْبَبْرتَ وَ لكِرنَّ اللَّرهَ یَهْردي مَرنْ
یَعاءُ» 1اللت که نیست .اللت و لفظ و عمل و نعان ا ن و اینها نیست .ممکن است
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ح را صد رصد نعان بدهد ،ابوجهل زیربار نمیرو  .اگر ح را یر

رصرد نعران

بدهید ،کسی که ابوجهل است زیر بار میرو  .هدایت و ضاللت به عنروان تحقر بره
ارا ه الهی است و خدا هم کعکی ارا ه نمیکند« .یریرد االهرداء و یریرد االضرالل اذا
ارا االنسان ضالالً او ارا االنسان هدی قدر ما یری ضالالً و اکثرر مرن قردر مرا یریرد
هدی» چون «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَعْرُ أَمْثالِها»

1

ضلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبیالً» کرار فالنری
«أَ تُریدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ یُ ْ
و فالنی نیست که قویتر بیاید جلویش را بگیر  ،خیر .کسی را که خداوند گمراه کر ،
ختم کر ه است« .ختم علی قلبه» مرحلره اولری هرم همینطرور اسرت ،ثانیره هرم هرم
همینطور است« .اذا ختم اهلل تعالی علی قلت االنسان فقرد خرتم ،ال یمکرن أن یفرتح
القلت ،اهلل هو خال القلت و هو خال حاالف القلرت ،خرال القلرت تسرییرًا و خرال
حاالف القلت هدی و ضاللةً بما یضی االنسان .قدر ما یزید»
بعد تأیید« :وَ ُّوا لَوْ تَ ْكفُرُونَ كَما كَفَرُوا» 2این میشرو ضراللت خیلری براال« ،لمراذا
اهلل تعالی ارکسهم بما کسبوا؟ النهم منافقون ،نعم النهم موافقون و «وَ ُّوا لَوْ تَكْفُررُونَ
كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَال تَتَّخِ ُوا مِنْهُمْ أَوْلِیاءَ حَتَّ یُهاجِرُوا»...
آیه ثالثة :سوره نساء ،آیه  .143باز مربوط به منافقین است« .مُ َبْ َبینَ بَیْنَ ذلِر َ ال
ُضرلِلِ اللَّرهُ فَلَرنْ تَجِردَ لَرهُ سرَ بیالً» مرا همره آیراف را
إِل هؤُالءِ وَ ال إِل هرؤُالءِ وَ مَرنْ ی ْ
میخوانیم که خیال نعو که ی

انه حتی از سی آیه قرآن راجع بره ضراللت اسرت

که اللت ر خو آیه نیست بر اینکه این تسرییر نیسرت و اضرطرار اسرت ،خیرر ،همره
اللت ار  .با اینکه اگر هم احیانًا بعضی از آیاف اللت ر خو نداشت «إن القررآن
یفسر بعضه بعضًا» .آیاف یگر.
«إِنَّ الْمُنافِقینَ یُخا ِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خا ِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَر الصرَّ الةِ قرامُوا كُسرال
یُراؤُنَ النَّا َ وَ ال یَ ْكُرُونَ اللَّهَ إِالَّ قَلیالً» 3این ذکر قلیل هم ذکرر زبرانی اسرت ،براطنی
نیست ،اصالً ر باطن نور نیست ،ر باطن آنها فقط ظلمت است« .قلریالً» یعنری ایرن
نمرراز کرره میخوانررد ،ایررن هفررده رکعررت نمرراز چقرردر ذکررر ار ؟ ایررن ذکرهررا را برررای
صورفسازی میخواندند« .مُ َبْ َبینَ بَیْنَ ذلِ َ» ر باطن که م ب ب نیستند ،ر باطن
کفر مطل اند« .مناف فری البراطن کفرر مطلر برل اکثرر مرن کرافر الرسرمی ،م بر بین
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ظاهریًا» گاه اینجا میرو  ،گاه آنجا .گاه مسرجد مریرو  ،گراه میخانره ،گراه برا کفرار
است ،گاه با مسلمانان« .مُ َبْ َبینَ بَریْنَ ذلِر َ ال إِلر هرؤُالءِ» تمامرًا« ،وَ ال إِلر هرؤُالءِ»
تمامًا ،نه صد رصد با مؤمنین ،نه صد رصد با کفار .اگر مرؤمن اسرت ،صد رصرد برا
مؤمنین است ،اگر کافر است ،صد رصد با کفار اسرت .رصرد کرر ه ،ایرن رصرد هرم
رصد برونی است ،رصد رونی نیست .از رون که صد رصد با کفار اسرت و بردتر
ضلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
از کفار« .مُ َبْ َبینَ بَیْنَ ذلِ َ ال إِل هؤُالءِ وَ ال إِل هؤُالءِ وَ مَنْ یُ ْ
سَبیالً» «متی یضلل؟ یضلل بعد ما نافقوا باختیرارهم» اینهرا بره اختیرار خو شران راه
بیراهه نفاق را طی میکنند و خداوند هرم بره آنهرا جرزاء می هرد .جرزای فعلری ،اگرر
بخواهد جزای اخروی بدهد که همینجا نابو شان میکند .جزاء نیوی مختلف است،
مثل کسانی که خداوند به آنها مهلت می هد .فرعون مهلت اشت ،به رفقای فرعرون
مهلت می هد ،مهلت ر ظلم .این مهلت برای چیست؟ برای چند بُعد است .ی

بُعرد

این است که هرچه از بدی ار  ،ظاهر بعو  ،یگر چیزی نماند.
سورة االنعاه ،اآلیة التاسرعة و الثالثرون« :وَ الَّر ینَ كَر َّبُوا بِآیاتِنرا صرُ مٌّ وَ بُكْرمٌ فِر
الظُّلُمافِ مَرنْ» «کر ّبوا یعنری «حملهرم ربهرم علری تکر یت؟ ال ،کر بوا هرم ،انفسرهم»
خو شان تک یت کر ند با مرضهای رونی و برونی ،وَ الَّ ینَ كَ َّبُوا بِآیاتِنا صُمٌّ وَ بُ ْكمٌ
فِ الظُّلُمافِ» «فی الظلماف یعنی فی ظلماف عن الح  ،مستورون عن الح » هر چره
هم چراغ روشن کند ،هر چه هم نورافکن بینرداز  .قلرت ر تراریکی اسرت ،چعرم ر
تراریکی اسررت از رؤیررت انسررانی ،زبرران ر تراریکی اسررت از تکلررم انسررانی ،گرروش ر
تاریکی است از شنیدن انسانی« .فِ الظُّلُمافِ» زندگی آنهرا ظلمراف اسرت« .ظلمراف
انسانیة ظلماف رکًا للح ظلماف بُعدًا عن الباطل» اینها همه ظلمراف اسرت« .مَرنْ
یَعَأِ اللَّهُ یُضْلِلْهُ» «من یعأ اهلل ضالله ،یضلله ،مرن هر ا الر ی یعرأ اهلل تعرالی ضرالله؟
ال ی هو أضل فی نفسه» مقدمه را خو ش آور  ،حال خدا رهایش کند؟ همران چنرد
بُعدی که عرض کر ه .وَ «مَنْ یَعَأْ یَجْعَلْهُ عَل صِراطٍ مُسْتَقیمٍ» «و ال یعاء اضالل احرد
اال اذا ارا الضالل و عمل بالضالل» هدایت باالتر است« .قُلْ أَ رَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ».1
َعررَ ْ صرَ دْرَهُ
سورة األنعاه ،اآلیة مائة و خمسة و ععرین« :فَمَنْ یُرِ ِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ ی ْ
لِ ْلإِسْالهِ» اصوالً کسی که مسلمان است ،صدرش منعر است.
[ -سؤال]
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 معلوه است که از آنها نیست ،و یعاء است ،و یعاء متقابل است. [سؤال]َعررَ ْ صرَ دْرَهُ
 نعده باشرد ،قاعرده کلری را میگویرد« .فَمَرنْ یُررِ ِ اللَّرهُ أَنْ یَهْدِیَرهُ ی ْلِ ْلإِسْالهِ» «من ال ی یعر ربنا سبحانه و تعالی صدره لالساله؟ من هو مسلم بالفعرل
او یرید أن یسلم» اگر نه ارا ه اساله ار  ،نه کفر ،چرا «یعر »؟
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