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 از سوره سبأ 46تفسیر آیه 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 فعالً ما نیارض و ارض و سماوات و سماء خلق به نسبت ستّه امیا میتقس به راجع

 بود مطلب نیا نییتب مقصودو  بود استطرادی بحث بحث، ونچ. میندار یعرض گرید

 مراجعههه ریتفسهه خههود بههه انیهآقا را تفصههیل . شههد میتقسهه چطهور سههته امیهها نیهها کهه

 قهرآن مقدسهات اتیهآ از یبعضه نیبه شودیم گمان نکهیا درباره ییهاتتمه. ندیبفرما

 مفصه  ریفسهت در باز هیبق ،کنمیم عرض را دوتا یکی هست، یتناقضات و ییتضادها

 است شده بحث هانیا ،دوم مرحله نبوت و مخصوصًا، دیتوح بحوث در و شده بحث

 نهو  و جنهت و معهاد و برزخ و موت بحوث در دیآیم نظر به انًایاح که ییهایتناف و

 را معهاد بحهث کهه بود خواهد بعد و فردا یال امروز از بحث در که است هاحرف نیا

 .میکنیم شرو 

 قُهْ » :46 هیهآ (سبأ) 34 سورهدر  مبارکه هیآاین  یکی ،کنمیم عرض که ییهاتتمه

 إِنْ جِنَّةٍ مِنْ بِصاحِبِكُمْ ما تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ فُرادى وَ مَْثنى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ بِواحِدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّما

 و گفت دیبا و است تلخ یااندازه تا که یمطلب «شَدیدٍ عَذابٍ یَدَيْ بَیْنَ لَكُمْ نَذیرٌ إاِلَّ هُوَ

 قیحقها ق،یحقها و مطالهب نیهیتب در هاعهیشه مها و هایسهن آن گفت، دیباهم  مکررًا



2 

 

 هایسهن. میاهشهد طیتفر و افراط دچار جابًایا و سلبًا ه،یفرع هیاحکام قیحقا ای هیاصل

 و نیچنه ههانیا کهه دندیکش مسلمانان رخ به و کردند جع  یاتیروا ثالثه یخلفا یبرا

 هیاسهالم یکبهرا خالفهت صهاحب از و( ص) اهللرسهو  از یاتیهروا یحت. بودند چنان

 ییزههایچ کیه. اسهت شده تیتثب ثالثه، یخلفا مقام که کردند نق (  ) نیرالمؤمنیام

. میکهرد ذکهر نوالحهاکم  ویٌعل در را ییهاقسمت. است بیعج یلیخ که کردند جع 

 ات،یآ نزو  شأن ای است، دهیرس دستشان چه هر هاعهیش. ةالسن و الکتاب نیب الخلفاء

 ایه کردنهد، جعه  و افتهاده تیهوالراجهع بهه  یاهیهآ ،شهده فیهتحر ای ات،یآ از مراد ای

 ذکهر(  ) بیهتاه  مقامهات فقهط نهه، رسهو  ،( ) ائمهه مقامهات به نسبترا  یاتیروا

 . تاس اتیآ با مضاد و است مناقض بلکه ،ندارد یارتباط چیه اصالً که کردند

 نق  است، یخبر ریتفس که البرهان ریتفس صاحب را یمفصل ثیحد کی جمله از

 قیزنهد آن و کردنهد،یم بحهث شهانیا یقیزنهد کیه با که(  ) نیرالمؤمنیام از کندیم

 هیهآ فهالن ه،یهآ فهالن ه،یهآ فهالن ه،یآ فالن پس است، اهلل کتاب نیا اگر :کرد اعتراض

 جملهه از. کهرد ادیهز بحهث ،کجها هیهآ و کجها هیهآ بها دارد، تنهاقض دارد، تضاد اصالً

 مبارکهه سوره 46 هیآ. است ما امروز بحث مورد که یاهیآ نیهم به قیزند آن رسدیم

 یهاموعظهه مگر :دیگویم قیزند کند،یم سؤا  قیزند ،«بِواحِدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّما قُْ » سبأ

 موعظهه احکهام در رد،دا موعظه معارف اصو  در خداوند است؟ واحده موعظه خدا،

 ادیهز نیالعالمرب یهاموعظه چه، در اخالق، در علوم، در د،یعقا در اعما ، در دارد،

 یهاموعظه موارد با دارد منافات حًایصر نیا ،«بِواحِدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّما قُْ » نکهیا و است

 نیها. دارد وجهود فیشهر قرآن در مخصوصًا و یآسمان یهاکتاب در که نیالعالمرب

 از ثیحههد یراو. اسههت کههرده(  ) نیرالمههؤمنیام بههه قیزنههد شههخ  نیهها را اعتههراض

 در .کهرد صهحبت زیهچ همه از خداوند که است کرده نق  جواب ورطنیا نیرالمؤمنیام

 و ظهاهر و اعمها  و علهوم و دیهعقا و اخهالق و معاد و ونبوت دیتوح از ف،یشر قرآن

راجهع بهه  خهدا چهرا نیرالمهؤمنیام ایه پهس :گفهت قیزند بعد. گفت را زیچ همه باطن

 یلهیخ نکههیا مثه  قیزنهد. اسهت کهرده قیزند که یسؤال است؟ نکرده صحبت تیوال

 امها اسهت، کرده صحبت زیچ همه به نسبت خداوند چرا :کرد سؤا . است بوده ییوال

 نطهوریا بهاهلل ًااعهوذ حضهرت ؟اسهت نکهرده صهحبت فیشهر قرآن در تیوال به نسبت

 قهرآن اصهالً حضهرت نکههیا مثه  ،«بِواحِهدَةٍ أَعِظُكُهمْ إِنَّمها قُهْ » کهه باشند داده جواب

را  حضهرت نیها «أَعِظُكُهمْ إِنَّمها قُهْ ». دیهکن مالحظهه را هیآ دنباله. است بوده نخوانده

 تَقُومُهوا أَنْ بِواحِهدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّما قُْ ». میهست  یپا خاک ما که نیرالمؤمنیام م،یگویم
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 مِهنْ بِصهاحِبِكُمْ ما تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ فُرادى وَ مَْثنى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ» ایآ. است نیا واحده ،«لِلَّهِ

 معهاد بعهد اسهت، نبهوت بعهد اسهت، دیهتوح اول  بُعد هلل امیق است؟ تیوال نیا «جِنَّةٍ

 کهه(  ) نیمعصهوم تیهوال مراحه  نیا حفظ یبرا ...بعد بعد، است، احکام بعد ،است

 و رسهالت مقهام کندیم حفظ و یرسال و یرسول انیب با را دیتوح مقام کندیم حفظ

(  ) نیرالمهؤمنیام را اسهم  و است عنه منقو  که یشخص نیا نکهیا مث . را احکام

 مراجعهه قهرآن به هم بار کی شانیا یعنی. کردند شانیا به را اهانت نیبدتر ،گذاشتند

 . است آمده خوشمزه  یبرا ،کرده جع  را ثیحد نیا عهیش نیا و نکرده

 و ببرندباال  را خلفا مقام که کنندیم جع  را ثیاحاد انًایاح هایسن که طورهمان

 در -اهلل معهاذ- ههازن از یاعهده کهه دارد اتیهروا یبعض در نکهیا کما شود،یم بدتر

 و خوانهدن آواز و خواندن مشغو  هازن یاعده. میکرد نق  مفص  علیٌ و الحاکمون

. دیباشه سهاکت د،یباشه سهاکت: فرمهود غمبهریپ. آمد صدا مرتبه کی بودند، تنبور و ارت

 یعنهی مر،ع یعنی ؛ندارد دوست را کارها نیا را، هانیا ندارد دوست نیا که آمد یکس

 دوسهت خهدا کهه یکهار کند،یم را حرام کار غمبریپ. است باالتر غمبریپ از مرع جناب

 از و. کهرد جمهع را دسهتگاه نهدارد دوسهت عمهر نولک کند،یم ثیحد نیا طبق ندارد

 عمهر کهه کنندیم نق  اتیروا از یبعض در عمر زهدراجع به  مثالً ،جریانات گونهنیا

. اسهت روشهن چراغ یگیهمسا در الما ،تیب در. ندارد اشخانه در چراغ شب که دید

 غصهب نهور نیها نکههیا یبهرا د،یهاین نهور بشود، اهیس که دیکش پرده و بست را در نیا

 دیهکن فهرض ایه. اسهت المها تیب نیا و است، غصب فتدیب اتاق در هیهمسا نور. است

 عطهر کهه خهتن یآههو مشهک یمقهدار کیه شانیا ًا(عیجم عنا اهلل یرض) عمر جناب

 را دسهت  رفهت. گرفهت بو دست  بعد. کرد میتقس بود الما تیب در نیا است، یخوب

 متعلهق بهه کهه بهو نیها نکهیا یبرا شد، یخمز دست  تا دیمال و دیمال کرد، ما  خاک

 نبود، اعدام حکم که بود یحکم به محکوم پسرش ای. نماند دست  به است الما بیت

 هایسن را یمطالب .هاحرف ونهگنیا از. کشت پسرش که زد آنقدر. بود بیتأد کم کی

 الفخه دو ههر و ائمهه یبهرا هاعهیشههم  را یمطالب و کنندیم عرض شانیخلفا یبرا

 . است کتاب و فطرت خالف و است اسالم خالف و است عق 

 دانه کی نیا فقط. دیکن مراجعه برهان در صفحه نیچند که یثیحد نیا نجایا در

 نیرالمهؤمنیامعهن  فهالن ث، عن فالن عنیحد نیا بزرگ صفحه نیچند. است ثیحد

 کنمینمه رتکهرا نجها،یا جملهه از فرمودنهد، نیچنه قیزند اعتراضات جواب در که(  )

 نیها ؟نهدارد تیهوال در امها ،دارد هاموعظهه مطالب ک  در خداوند چرا که را  سؤال
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 «بِواحِهدَةٍ أَعِظُكُهمْ إِنَّمها قُهْ » دارد، کهه باشهند داده جهواب حضهرت. بود ییوال قیزند

 رسهو  خالفت به اشاره که میدار ما اتیآ نقدریا ،دییگویم اشارات اگر آقا ؟کجاست

 نیها بهه منحصهر است، امام دوازده در که است رسو  رسالت استمرار هب اشاره است،

 و یعل یف( ص) الرسو  عهد ةیبوال اعظکم انما» باشد فرموده خدا بود بنا اگر. ستین

 واحهده کهدام ،«بِواحِهدَةٍ أَعِظُكُهمْ إِنَّمها قُهْ ». دیبگو را یکی ای مثالً «نیمعصومال ةاالئم

 خداونهد نکههیا یبرا. ستین واحده که بود کرده اعتراض که شخ  آن وقتآن است؟

 واحده مانده، که آن ریخ دیگویم. است ادیز مواعظ ست،ین واحده موعظه اشموعظه

 واحهده اسهت نگفته و است مانده که یآن است، کرده خداوند را هاموعظه تمام. است

 .«بِواحِدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّما قُْ ». است

 یهاموعظههه پههس. اسههت یکلهه حصههر إنمهها نکهههیا یکههی. دارد اشههکا  چنههد نیهها

و ایهن  دارد بعهد دارد، قبه  گرید ،«ةواحد ةموعظ یف» کندیم منحصر را نیالعالمرب

 قهبالً یعنهی ؟!اسهت ینسهب حصهر خواهید بگوییدمی. است حصر نماإ. ستین هاحرف

 انهدهم یکهی فقهط است، فرموده انیب را هاموعظه و است فرموده را هافرموده خداوند

 را واحده خودش خدا ًایثان اوالً، نیا. فرمودند حضرت مثالً قیزند جواب در نجایا که

 واقعههًا ،«لِلَّهههِ تَقُومُههوا أَنْ» سههت؟یچ ،«بِواحِههدَةٍ أَعِظُكُههمْ إِنَّمهها قُههْ ». کنههدیم معنهها نجههایا

 یاله و «االحکهام و الرسهو  و خهراآل ومیهال و باهلل مانیا» او  مرحله. است طورنیهم

 أَعِظُكُهمْ إِنَّمها قُْ » ر،یخ ؟است یکاف یولا مرحله یول است. یولا مرحله نیا نیا آخر،

 و باهلل مانیا در است محور هچآن ،«ةواحد» او  از ،نه ایبعد از مرحله اولی. « بِواحِدَةٍ

مها بایهد در که  ابعهاد قیهام هلل . است هلل امیق م،یاوریب مانیا است الزم آنچه به مانیا

 امیق ،یفطر امیق ،یفکر امیق ،یبرون امیق ،یدرون امیق ،یاجتماع امیق ،یفرد امیق .کنیم

 مهانیا و اسهالم ام،یهق یعنهی اسالم اصالً ،یعمل ،یدتیعق ،یاخالق ،یعلم امیق ،یعقل

 ،فتدیب عقب بلکه باشد، نداشته حرکت و اوردیب مانیا انسان نکهیا حرکت، یعنی باهلل

 سینهوام از یکهی که ما  باب در نکهیا کما حرکت، کالً یعنی اسالم. ستین مانیا نیا

 یبهرا مها  نیها 1«قِیامهًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَ َ الَّتي أَمْوالَكُمُ السُّفَهاءَ تُؤْتُوا ال وَ» است گانهپنج

 انسهان، عقه  انسهان، نفهس نیهمچنه. اسهت یمهانیا اتیهح به دادن تبلور. است امیق

 در میکهرد بحهث ًامکهرر که ناموس پنج نیا انسان، ا م و انسان ناموس انسان، دهیعق

 فطرت ناموس خود یمبنا بر یترق. میبده یترق را نیا که میدار تیمأمور ما سوم بُعد
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 به میبده تبلور بُعد دو نیا در دیبا ما عت،یشر ناموس یمبنا بر یترق و عق  ناموس و

 یبرا و شود زیلبر که یاجتماع جهت هم ،یفرد جهت هم ناموس، گانهپنج مراتب نیا

 . گرانید  یتکم و دادن یترق

 أَنْ». هسهت ههم یکهی اسهت، طهورنیهم ،«بِواحِهدَةٍ أَعِظُكُهمْ إِنَّمها قُْ » هم نجایا در

 تجهاه کمیعله توجهبی مایف» ه؟چ در «لِلَّهِ تَقُومُوا» نیا. دارد مراتب واتقوم ،«لِلَّهِ تَقُومُوا

 ،«لِلَّههِ تَقُومُهوا» هاآن همه در باهلل، مانیا حساب به است واجب شما بر که آنچه ،«اهلل

 در امیهق ت،یهوال بُعهد در امیهق رسالت، بُعد در امیق. آخر یال و یفکر امیق ،یعلم امیق

 اصهو  ک  در امیق میدار ما که یفروع و اصو  نیا تمام .برزخ بُعد در امیق معاد، بُعد

 در امیق کردن، میتعل در امیق دادن، لورتب در امیق کردن، افتیدر در امیق. است فرو  و

 یمهانیا یزنهدگ مسلمان، یزندگ تمام گران،ید یبرا امیق خود، یبرا امیق دادن، تحقق

 مها از نیالعهالمرب کهه یبرکهات که  حرکهت نیها در کهه است حرکت و امیق محور بر

 . هست است، خواسته

 ،یمثنه او . کنهدیم دایپ مصداق رددا کمکم ما در نیا ،یمثن او  «لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ»

 جدا دوتاها یوقت. شوندیم جدا هم از انًایاح دوتاها چون ،یفراد نشد اگر ،دوتا دوتا

 لفظ در باهلل مانیا آورد،یم باهلل مانیا انسان یوقت. شوندیم جدا هم شترهایب شدند،

 آورد،یمه انسان که باهلل مانیا نیا اما. ندارد یاهیما و مئونه یلیخ قلب در هم بعد و

 تمهام را، خهود یههایراحت تمام را، خود مقاصد تمام. باشد داشته باهلل مانیا در امیق

 امیهق یبرا از دهد قرار مقدمه را هانیا و دهد قعود هلل امیق یبرا از را، خود مرغوبات

تفدیهه  را ههانیا و و اسهالم مصهلحت یبهرا را مال  اسالم، جهان یبرا را جان  هلل،

 در. میهدار را امیهق نیکمتهر مها کهه ردیهگیم را مراحه  تمهام نیها کند، تضحیه و ندک

 . ستین هلل یعلم امیق ما یهاحوزه

 ،دوتا دوتا است، کرده خلق هچ داندیم خوب خدا ،«فُرادى وَ مَْثنى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ»

 هلل امیق ما یکی یکی اگر. بشوند مهیضم است ممکن هایکی یکی ،یکی یکی نشد اگر

 و دیهکن هلل قهائم را خهود ههم شهما ههم، را گهرانید و کهنم هلل قهائم را خود من م،یکن

 درسهت یدیهتوح جماعهت کهمکم و شهودیم جماعهت بهه متصه  فهرد هم، را گرانید

 خود یزندگ خدا یبرا نظر کی یرو و هدف کی بر و محور کی بر هانیا که شودیم

 ثُههمَّ» ؟هچهه بعههد «فُههرادى وَ -اثنههین اثنههین– مَْثنههى لِلَّهههِ اتَقُومُههو أَنْ». کننههدیم درسههت را

 امیق دوم ضلع است، مانیا تقب  او  ضلع ؛دارد ضلع سه اسالم هندسه پس ،«تَتَفَكَّرُوا

 بهه فقهط ههم خطهاب «جِنَّهةٍ مِهنْ بِصاحِبِكُمْ ما تَتَفَكَّرُوا» سوم ضلع است، مانیا در هلل
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 مانیاال کام  بالفع  مؤمن یکس اگر نکهیا یبرا ست،ین کام  مؤمن و بالفع  نیمؤمن

 مِهنْ بِصهاحِبِكُمْ مها تَتَفَكَّرُوا» گرید. است عق  ک  اکرم غمبریپ که ندارد شک که باشد

 ههم هلل امیهق. دارد مراحه  مهانیا که طورهمان. دارد مراح  نیا منتها ست؟یچ «جِنَّةٍ

 مگر. دارد درکات «ةجن هیف هللارسو » که مطلب نیا فکر هم طورهمان دارد، درجات

 کفهار. نهدینگو ولهو ؟دانندیم وانهید کم کی را غمبریپ که ستندین یکسان مسلمانان در

 از ؟چه زمهانی از دانند،یم وانهید را اهللرسو  خوب هستند، رسالت و یوح منکر که

 نیامه د،بهو عقال اعق . نبود وانهید ،شود ناز  قرآن نکهیا از قب . آمد قرآن که یزمان

 و یدرونه ابعهاد که  در هها،آن شههوات بهرخالف آمهد قهرآن تا. بود چه بود، چه بود،

 کهه شهد موجهب ههانیا شههوات بهرخالف ییسخنگو نیا د،یگویم سخن قرآن یبرون

 شهاعر اسهت، کهاهن اسهت، سهاحر اسهت، وانههید یاله یوح و یاله سخن نیا آورنده

 . و غیره زنندیم فح  زنند،یم کتک او را 1«اْلمَنُونِ رَیْبَ بِهِ نَتَرَبَّ ُ» است،

 دادن تکامه  و کهردن تهدر  اثبهات مرحله به بعد ،ینف انیجر نیا از آمدن رونیب

 د،یهکرد یزنهدگ او با که یکس «بِصاحِبِكُمْ» ست،ین بمحمدٍ ما «بِصاحِبِكُمْ ما تَتَفَكَّرُوا»

 دنهدید کردنهد، یزندگ ات یح زمان در غمبریپ با که یکسان بُعد کی. دارد بُعد دو نیا

 وفهات از بعهد دسهته کی. کندیم چه و دیگویم چه و است شده چه و است بوده چه

 چهه. اسهت بهوده چهه غمبهریپ نیا که آورندیم دست به غمبریپ آثار از( ص) اهللرسو 

 ایه اسهت کهرده مصهاحبت کهه یکس نیا. است قبو  قاب  که سمعًا چه حسًا، و لمسًا

 روح با مصاحبت گاه. است کرده مصاحبت شما با روح  به ای نًابد شخصهب خودش

 روح بها مصهاحبت گهاه. نهدبود مهردم انیهم در بزرگوار غمبریپ سا  23 است، جسم و

 کهه یمطهالب نیها کهه آورنهددرمی هسهت اهللرسهو  از کهه یمطهالب کهه یکسان است،

 نیها سپه. اسهت بهوده چهه حضرت نیا که فهماندیم است، حضرت آن از صددرصد

 دیعقا ما، یهاافتیدر در ما، عقو  در ما، علوم در ما، افکار در. دارد ما با مصاحبت

. اثبهات کیه و اسهت ینف کی ،گرفت جا یوقت رد،یبگ جا دیبا او  بزرگوار غمبریپ ما،

 ،یخالفه ،یریتقصه ،یقصهور ،یجهل ،یتضاد ،یتناقض ،یاشکال ،یریگ چیه که  ینف

 . ندارد یانیعص ،یاشتباه

                                                           

 .30. طور، آیه 1
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رٌ أَنَها إِنَّمها قُْ » دوم عدبُ  اسهت داشهته امکهان آنچهه تمهام 1«إِلَهيَّ یُهوحى مِهْثلُكُمْ بَشهَ

 کهرده انیهب اهللرسو  نیا قلب در کند، انیب نیمکلف ک  یبرا ةامیالق ومی یال خداوند

. هسهتندههم  مسهلمانانمیهان  در یوله. اسهت فیشهر قهرآن از عبهارت قلب  که است

 ههم فکهر. اسهت زیآمجنهون تیهروا کننهد،یم نقه  غمبریپ زا تیروا که هستند یکسان

 اتیاقتصاد در حساب، در ؛یاشتباه کی ،یجنون کی ،ایک جِنّهی نیا پس. کنندینم

 البهاقر قها  مها مسهلمانان، مها( ص) اهللرسهو  از کهه یاعمال ای احکام ک  در ،و غیره

 مها ن،یمحهدث مها ن،یرمفسه مها هها،فالن عن فالن عهن ما گوها، الصادق قا  ما گوها،

 عقه  بهرخالف و اسهت حهس بهرخالف که یمقدار آن م،یکرد نق  ما سفها، ما فقها،

 جنهون دادنِ یکیاتومهات نسهبت نیها اسهت، علم برخالف است، فطرت برخالف است،

 را خطهر آن گهرانید ،میهدار اهللرسهو  بهه مسهلمانان ما که یخطر .اهللرسو  به است

. اسهت امثا  ما خطر از کمتر دارند، غمبریپ یبرا ابولهب و ابوجه  که یخطر. ندارند

 هانادرسهت و نادرسهت را هادرسهت زنند،یم افترا زنند،یم تهمت رمنک عنوانبه هاآن

 کهه، یانحراف آن که، یجنون آن اما .واربزرگ غمبریپ به نسبت دهندیم جلوه درست را

 خهام افکهار بهه نسهبت مها هکه یقصهور و ریتقص آن که، یاشتباه آن که، یعقلیب آن

 ،یحیمسه ،یههودی کهدام. اسهت شهتریب یلهیخ ،میدهیمه نسهبت اهللرسو  به خودمان

 شهودینم را قهرآن کهه دیهبگو تهاکنون هداشهت جهرأت پرسهتآت  پرست،بت خرپرست،

 قهرآن. مییگهویم میدار ما کرد؟ استدال  شودینم قرآن به. مییگویم میدار ما د؟یفهم

 ،«جِنَّهةٍ مِهنْ بِصاحِبِكُمْ» نیبنابرا. میکنیم را کار نیا میدار ما ست،ین ما عمق علوم در

 کنهد،یم احتهرام یطرفه بهه یکسه کیه. مییگهوینم را لفظه . است شتریب ما انیم در

. کشهدیم زنهد،یم سهیلی زنهد،یم لگهد به او بعد ،چنان و نیچن، زبانًا کندیم احترام

 .ستین یمطلب ظاهر ه شما ارادت دارم،: ظاهر چیزی نیست، من قلبًا بدیگویم

 الصوریمواهب ما صورند همه عالم   میدگر عالم از صفا انیصوف ما

 مهها تَتَفَكَّههرُوا ثُههمَّ». بکشههدو  بزنههداو را  سههت؟یچ ظههاهر باشههد، خههوب دیههبا بههاطن

 دهیبر خوب ثیحد سر ،«شَدیدٍ عَذابٍ یَدَيْ بَیْنَ لَكُمْ نَذیرٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ جِنَّةٍ مِنْ بِصاحِبِكُمْ

 ث،یهاحاد نیها بها کهه اسهت ما احادیث انیم در افتضاح چقدر دینیبب. دیبر قرآن ،شد

 و اهللرسهو  گهرده بهه را، باط  را، غلط را، اشتباه را، انحراف را، جنون یعنی ،را جنّه

 . مینهیم(  ) بیتاه  ائمه

                                                           

 .110. کهف، آیه 1
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 هیآ عمرانآ  سوره رد یکی تقوا،راجع به  است فیشر قرآن در هیآ دو جمله، از و

 دیکن توجه مقداری کی را «تُقاتِهِ حَقَّ»« تُقاتِهِ حَقَّ اهللتقویا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» :102

 که  در تقهات چهون ت،یهعبود حهق. اسهت محها  اهلل جانب من «تُقاتِهِ حَقَّ» ست؟یچ

 که  در ،زیهچ همهه یتقهوا عمه ، یتقهوا معرفهت، یتقهوا ت،یعبود یتقوا. است ابعاد

 کهردن، زیهپره اسهت، داشهته حهذر بهر و داندیم بد و خواهدینم خدا آنچه از مراح 

 تهرک را آن کهردن، عمه  اسهت، خواسهته خدا یبرون و یدرون که یواجبات ک  سلب؛

 نقهدریا قهرآن نکههیا. اسهت یجهابیا بُعهد ههم و اسهت یسهلب بُعد هم تقوا پس نکردن،

 ،یبههد از زیههپره :دارد بُعههد دو تقههوا نیهها ن،یمچنههه(  ) نیرالمههؤمنیام دارد، اهللتقههوی

 سلب او  منتها. است بد کند ترک هم واجبات. است بد کند، عم  انسان را محرمات

 زنادقهه از یبعض را سؤا . دیآیم  یپ سؤا  نیا نجایا ولکن است. جابیا بعد است،

 ،خهورد نیزمه یوقت تا میبریم باال دارد امکان که آنجا تا را سؤا  نیا ما یول کردند،

 ،همهه «بمهراتبهم آمنهوا نیالذ» همه همه، «آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا». بخورد نیزم به خوب

 را اهللتقهوی حهق کهه هستند نیمعصوم نیا ،ریخ که ندیبگو فقط، نیمعصوم نکهیا نه

 یبعضه در گفهت شهودیم اصهالً ،«آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» ر،یخ. ندارد دیگری کس دارند،

 رد،یهبگ حاال. هستند مانیا محور هاآن. ردیگینم را ایانب «آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» مراح 

 . است شام  را باهلل نیمؤمن ک  «آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» ولکن

 در علم، در «تُقاتِهِ حَقَّ» -1. دیکن  یتحل ،«تُقاتِهِ حَقَّ اهللتقویا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 خهدا جانهب از سهلب و در ایجهاب هسهت. در عم ، در ده،یعق در اخالق، در معرفت،

 حَهقَّ عَرَْفنَها َ مَها»، خهود پیغمبهر ههم نیسهت. سهتین کسچیهه د،یکن حساب دیبخواه

 :کنهدیم عرض یموس .«عِبَادَتِكَ حَقَّ عَبَدْنَا َ مَا وَ» ؟ستین تقوا معرفت مگر 1«مَعْرِفَتِكَ

 ،نعمهت بر بکنم هم شکر اگر نکهیا یبرا. بکنم را تو شکر درست توانمینم من ا؛یخدا

 نیبنهابرا. شهودیم دایهپ تسلس . کنم یشکر دیبا است ینعمت کههم  شکر نیا خود بر

 و باشهد محها  فهرض بهر یگرید یخدا کی که است ممکن جا کی را «اهلل حق تقاة»

 بُعهد نیها در پهس. محا  یف محا  یعنی که «تُقاتِهِ حَقَّ وَ» باشد اص  نیا یخدا تابع

 و تصهور قابه  اصهالً ،اسهت یذاته محها  که است یمحال به امر نیا باشد، خواهدیم

 . ستین عم  قاب 
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 امکان که ییآنجا تا مخلوق خلق، جانب در نه، خدا جانب در ر،یخ دوم؛ احتما 

 اهللرسهو  اهللتقهوی. دارد فرق ممکنات. باشد داشته را آن باشد، داشته اهللتقوی دارد

 از ریهغ است، سلماناز  ریغ است، یسیع اهللتقویاز  ریغ ،است یموس اهللتقوی از ریغ

 انتظهار اهللرسهو  از که ییتقوا. شودینم احتما ، کی هم نیا سان؟کی همه. است ما

 اسهت، شهتریب معرفت در قدرت  کس هر برای اینکه .باشد انتظار شودینم ما از است،

 اهللرسهو  به خداوند را تیعبود و یمعرفت امکانات نیباالتر که است ادتریز او امکان

 نیها پهس. شهودیم نیها اسهت، هاحسهاب با البته ست،ین هم مجانًا است، کرده تیعنا

 یبهرا باشهد سهوم احتمها  ،«تُقاتِههِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا». دیآیدرنم درست هم دوم احتما 

 . میمعناکنرا  یبعد هیآ که یبعد هیآ

 مهرگ مگر «مُسْلِمُونَ أَْنتُمْ وَ إاِلَّ تَمُوتُنَّ ال وَ تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 حهق میتسهل کهه یحهال در مگهر دیهرینم دیهگویم د،یهرینم دیگوینم ،نه ؟ماست دست

 مها اریهاخت در آن نبهودن و بهودن حهق میتسهل اما. ستین من اریاخت در مردن. دیهست

 شهما در معرفهت و تقهوا دیبا یورطآن دیبگو خواهدیم د؟یبگو هچ خواهدیم. هست

 از یبرون و یدرون ،یمانع هر که را دیعقا دیباش کرده میتحک دیبا قدرآن و بشود ادیز

 بلکهه بکاههد، شما یتقوا از و شما اسالم از نتواند مانع آن د،یایب  یپ گرید اشخاص

 احتمها  احتمها ، دو نیها نجهایا تا عدب. آخرش تا د،یکن دایپ انًایاح هم یرشتیب تبلور

  1«اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا». کندیم معنا دوم هیآ را سوم

 

 ]سؤا [ -

 ،بهودن حهق راه در میتسهل. اسهت جابیا ،سلب جهینت چون. است آن دنباله نیا -

 اتَّقُهوا» آیات دارد: یبعض در. شد کام  تقواکه  یوقت یعنی ،است سلب آن جهینت نیا

 تقهوا که. است کرده ذکر مرتبه سه ،دارد هیآ کی نیا 3«آمَنُوا وَ اتَّقَوْا ثُمَّ» 2«آمِنُوا وَ اللَّهَ

 اللَّههَ اتَّقُهوا» ههم نجایا در .باالتر مانیا تقوا باالتر، مانیا تقوا باز باالتر، مانیا بر مقدم

 تقهوا حهاال است، تقوا نیا جهینت اسالم نیا «مُسْلِمُونَ أَْنتُمْ وَ إاِلَّ وتُنَّتَمُ ال وَ تُقاتِهِ حَقَّ

 اسهت همه بُعد در و. است محا  که است نیالعالمرب بُعد در تقوا اگر باشد، کدام هر
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 وقهتآن. است محا  دارند یاعل مقام که یکسان ریغ یبرا هم آن ،مرحله نیباالتر در

 قبه  .«اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا»: 16 هیآ (تغابن) 64 سوره را، هیآ کندیم معنا که یاهیآ

 را قهرآن بایهد هایسهنکهه  میمتأسهف ،«فِْتنَهةٌ أَواْلدُكُهمْ وَ أَمْهوالُكُمْ إِنَّما» :دارد هیآ نیا از

 إِنَّمها». نهه یرسم کنیول ،هستم حفظ یموضوع البته .مینکن حفظ ما یول کنند حفظ

 از ؟دیبگو خواهدیم هچ «اللَّهَ فَاتَّقُوا*  عَظیمٌ أَجْرٌ عِْندَهُ اللَّهُ وَ فِْتنَةٌ أَواْلدُكُمْ وَ مْأَمْوالُكُ

 کنهد،یم گمهراه را آدم یعنی. است فتنه شما اوالد و اموا  دیگویم. دیآیدرم قب  هیآ

 انینسه بهه مبتال را آدم کند،یم خودیب خود از را آدم کند،یم جلب خودش به را آدم

 در. خداسهت نزد میعظ اجر. «عَظیمٌ أَجْرٌ عِْندَهُ اللَّهُ وَ». کندیم یتناس به مبتال کند،یم

 یِویدن اجر هست، اجر اگر و ستین اجر انًایاح ای ست،ین میعظ اجر شما اوالد و اموا 

 1«بهاقٍ اللَّههِ عِْندَ ما وَ یَْنفَدُ عِْندَكُمْ ما» د،یخواهیم یباق میعظ اجر شما اگر. است یفان

 خهدا میعظه اجهر بهه د،یبرسه حهق بهه اوالد نیها لهیوسه به و اموا  نیا لهیوس به شما

رَ مَهنْ» :دارد ایهدنراجع به (  ) نیرالمؤمنیام اناتیب از یکی در نکهیا کما. دیبرس  أَبْصهَ

 اسهت، ما  خود ست،او خودِ نگرش از مقصد اگر 2«أَعْمَْتهُ إِلَیْهَا أَبْصَرَ مَنْ وَ بَصَّرَْتهُ بِهَا

 ما ، با کردن عم  نگرش از مقصد اگر اما و .ستین یزیچ خود نیا است، اوالد خود

 مَهنْ» اسهت، اهلل مرضهات مصهرف اگهر ،اوالد و ما  داشتن ما ، مصرف ما ،  یتحص

 . دیگویم را نیا ،«بَصَّرَْتهُ بِهَا أَبْصَرَ

 مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا» ؟میکن چه پس «عَظیمٌ أَجْرٌ عِْندَهُ اللَّهُ وَ فِْتنَةٌ أَواْلدُكُمْ وَ أَمْوالُكُمْ إِنَّما»

 محها  کهه بُعد کی ؛است بُعد چند یدارا اهللتقوی توانید.تا آنجایی که می «اسْتَطَعْتُمْ

 کیه دیهبا اسهت، خهدا ستهیشا که ییتقوا آن. کندینم محا  که امر به خداوند است،

 ییتقهوا اسهت، عسهر نکهیا بُعد کی. شودینم ته باشد،داش را تقواآن  که باشد ییخدا

 واجهب انهًایاحالبتهه  اسهت، حهرام ههم آن ،یمهال ضهرر ،یجان ضرر انسان به که است

 ضابط عنوانبه کنیول طور،همین دادن ما  است، واجب خدا راه در دادن جان. است

. است عسر یمبنا بر که یفیتکال مگر 3«سْرَاْلعُ بِكُمُ یُریدُ ال وَ اْلیُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ یُریدُ» هیاول

 ،ههاحرف نیها و شهدن کشهته و کهردن جهاد مث  ؛است عسر یمبنا بر که یفیتکال آن

 عَلَهیْكُمْ جَعَ َ ما» ضابطه عنوانبه حر  حر ،وم: س. ستین عسر ضابطه، عنوانبه یول

                                                           

 .96. نحل، آیه 1

 .106 ، ص(صالح یللصبح) البالغة نهج. 2

 .185. بقره، آیه 3
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 در سر که یهایختدر از است عبارت حر . ستین حر  نید در 1«حَرَ ٍ مِنْ الدِّینِ فِي

 نیها. شهودیم یزخمه تیهپا و دسهت یبشو هم وارد شد،آنها  وارد شودینم داده هم

 نفس و کردن مصرف را روین تمام یعنی. است نیا  یمعنا حَرَ  و حَرِ  حر ، شودیم

 چیهه آن از شهتریب که دیکن مصرف را نیرو صددرصد که یطوربه. مردن نه آمدن، بند

 کهه ،یهدریبگ روزه کهه ،یدبخوان نماز که دیکن مصرف را نیرو تمام .دیندار شما ییروین

 واجهب ههم نیها .ضهابطه عنوانبهه مینهدار کهار را اسهتثنائات البته. ید و غیرهبرو حج

 فَهُهوَ خَیْرًا تَطَوَّ َ فَمَنْ» که میدار فیشر قرآن در هیآ دو چون. است راجح بلکه ،ستین

 خداچون . است یکاف دیبرو اگر ست،ین واجب ،ستا یحرج شما بر حج اگر 2«لَهُ خَیْرٌ

 خَیْهرًا تَطَوَّ َ فَمَنْ مِسْكینٍ طَعامُ فِدْیَةٌ یُطیقُونَهُ الَّذینَ عَلَى وَ» روزه اگر. دیکنیم مدحرا 

ومُوا أَنْ وَ لَههُ خَیْهرٌ فَهُوَ  روزه کهه اسهت یورطه اگهر 3«تَعْلَمُهونَ كُْنهتُمْ إِنْ لَكُهمْ خَیْهرٌ تَصهُ

 مصهرف دیهبا رویهن تمهام یعنهی است، حر  ست،ین ضرر البته ست،ین عسر نیا ،دیریبگ

 امها سهت،ین واجهب صهورت نیها در. بخهورد را لقمهه تا افتدیمانسان  بعدًا که. بشود

 نیا است، مروه و صفا راجع به که یقبل هیآ آن و مبارکه هیآ نیا ن  به. است راجح

 . است واجب

 هچهآن. اسهت چههارم مرحلهه ،«اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ وافَاتَّقُ» ست؟یچ است واجب هچآن

 هچهآن منتهها چ،یهکه  است حر  هچآن چ،یه که است ضرر هچآن چ،یه که است محا 

 .خطهاب هیهتوج خهود اصهالً است،  یمستح چون. ندارد اثبات و ینف که است محا 

 واجهب دهقاعه عنوانبهه اسهت، حر  چهآن. است حرام قاعده عنوانبه است ضرر هچآن

تَطَعْتُمْ مَها» واجبهه اعما  وجوب در است یکل قاعده هچآن پس. ستین  اهللتقهوی ،«اسهْ

 مَنْ وَ لِأَْنفُسِكُمْ خَیْرًا أَْنفِقُوا وَ أَطیعُوا وَ اسْمَعُوا وَ اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا» است، واجب

  .«اْلمُْفلِحُونَ هُمُ فَأُولئِكَ نَْفسِهِ شُحَّ یُوقَ

 «تُقاتِههِ حَهقَّ اللَّههَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» که کرد معنا را یقبل هیآ «اسْتَطَعْتُمْ مَا»

 یهمهان اگهر را واجهب اهللتقوی. است واجب اهللِتقوییکی . است بُعد چند یدارا نیا

 تهرک اگهر سهت،ین حق نیا کرد کم  اگر «تُقاتِهِ حَقَّ داد انجام انسان است واجب که

 انسان ای ؛است یعمل مواجهه نظر از مرحله سه یدارا اهللتقوی چون. است باط  کرد

                                                           

 .78. حج، آیه 1

 .184. بقره، آیه 2

 . همان. 3
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 بلکهه اسهت، عسهر نه و است حر  نه و بدهد انجام را واجب کار نیا درست تواندیم

 کهم اگهر نگهذارد، کهم بدههد، انجهام را کهار نیها دیهبا توانهد،یم و دارد استطاعت نیا

 ههزارده گرفتهه تعلهق بنهده بهه. اسهت تقاتهه باطه  نیا ست،ین «هِتُقاتِ حَقَّ» نیا بگذارد

 اسهت، تقهوا ،بهدهم تومهان ههزارپنج اگر ،مبده دیبا را تومان هزارده هر خمس، تومان

 . است انیطغ است، یطغو ندهم چیهاگر  ست،ین «تُقاتِهِ حَقَّ»ولی 

 ههم حهر  و وانمبخه سهتادهیا نماز توانمیم من ؛است انقسام قاب  که ییهاآناما 

 و ذلهک یعل قس و. شومیم خسته ولو ،خوانمیم ستادهیا را نماز ست،ین عسر ست،ین

 در «تُقاتِههِ حَهقَّ اللَّههَ اتَّقُهوا» نیها .بی که بهر انسهان اسهتواج احکام در فعل  و تفعل 

 کیه اگهر ولکهن حهج، بهروم ستین سوریم من یبرا ناآل اگر م:دو. است واجب احکام

 کهار شهتریب سهاعت کیه یروز ،یحته حهر  بدون ،عسر بدون کنم کار شتریب یمقدار

 نهه؟ ایه اسهت واجهب ، در اینجا حج برای منبروم حجبه  توانمیم موقف در من ،کنم

 المقدمههیذ به استطاعت ،مقدمه به استطاعت یعنی چه؟ استطاعت چون «تُقاتِهِ حَقَّ»

 هرگهز آب شد که ظهر. دارم ووض ناآل بنده. دیآیم مطلب نیا مسائ  تمام در و است

 حَهقَّ اللَّههَ اتَّقُهوا». سهتین هم رسع ست،ین هم حر  دارم، نگه را وضو توانمیم ست،ین

. ذلهک ریهغ یاله و. بخهوانم را نمهاز وقت  تا دارم نگه را وضو من است واجب «تُقاتِهِ

 یبهرا که یامقدمه ر،یخ المقدمهیذ در «تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا» المقدمهیذ تنها نه پس

 در کهه بهدهم انجهام را مقدمهه نیها مهن سهت،ین حهر  سهت،ین محا  ست،ین رسع من

 صهحبت مقدمهه، ربه کندینم ترشح دیاین تاب وجو یوا دیبگو تواندینم یکس ،وقت 

 دیهبرو دوازده سهاعت سهر کردنهد دعهوت( ره) ینیخم یآقا را یجنابعال. ستین ترشح

 آنجا دیبا ظهر سر ،آقا نه. رومیم شد که ظهر سر دییگوب شما. کردند دعوت ،جماران

 بوجو وقت آن شد، ظهر که وقت هر ،ریخ. دیکن فراهم را مقدمات دیبا قبل  د،یباش

گفتنهد  شهما بهه. اسهت یعرف مطلب کی نیا. ستین معلو  و علت صحبت. کند ترشح

 انجهام قهبالً دیهبا را کار آن سورهیم مقدمات ،دیبده انجام ساعت فالن در یکار دیبا

 نیها بها رمضهان مهاه بنهده «تُقاتِههِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا». است «تُقاتِهِ حَقَّ»هم  نجایا د،یبده

 را مهزاجم تهوانمیم امها. سهتین درسهت مزاجم. رمیبگ روزه توانمینم دارم که یوضع

 اللَّههَ اتَّقُهوا». میریبگ روزه و بشوم المزا  حیصح بشود، برطرف مایماریب کنم، درست

 د،یهریبگ روزه دیهبود سهالم اگهر آمهد رمضهان وقهت ههر که ستین ورطنیا ،«تُقاتِهِ حَقَّ

 اتَّقُهوا» حهر  بهدون عسهر، بدون د،یکن سالم را خود دیبتوان حاال از ،ریخ. است واجب

  .مقدمه هم نیا «تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ
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. سهتین واجهب اشهمهه کهه تقوا؟ میندار مستحب یتقوا ما مگر. مستحبات :سوم

 دادن انجههام مکروهههات، فعهه  از زیههپره مسههتحبات، تههرک از زیههپره مسههتحب، یتقههوا

 پهرش ،«تُقاتِههِ حَهقَّ اللَّهَ تَّقُوا» مرجوح، کار مقدمات کردن ترک مستحب، کار مقدمات

 امها اسهت، وجهوب یبهرا اصالً است درست امر نکهیا یبرا چرا؟. ردیگیم هم را نجایا

 بهه نسبت که یبحث بًایتقر نجایا تا. است شام  زین را راجحات و مستحبات ضمن در

 . شودیم دهید انًایاح اتیآ در که یتناقضات و تضادات نیا

راجهع  ، تفسیر موضهوعیاست سوم سا  م،یکرد بحث که سا  چند نیا نجایا تا ما

 فیهتکل عهالم به مربوط اشهمه که نهمایب ما و بود نبوت بحث و بود دیتوح بحثبه 

. اسهت فیهتکل عالماز  عدب یعنی است، ایالدن بعدراجع به  قهیدق نیا از ما بحث. است

 م،یباشه داشهته دیبا چه و میدار چه یعیتشر نظر از و یکون نظر از فیتکل عالم در ما

 انیهآقا کنم،یمه عهرض را بحهث یهاشهیر و ودنب ایالدن عدب به نسبت. شد ییهابحث

 نهه مها مباحهث نیها یرو چهون م،یکنیمه فکهر کنمیمه مطالعه هم بنده ،دیکن مطالعه

 و میکنه فکهر و میباشه خودکفها دیهبا. میهدار یبحثه نهه م،یدار یکتاب نه م،یدار یدرس

 . میاوریب دست به( ص) اهللرسو  سنت و اهلل کتاب از را مطالب

. اسهت المهوت بعهد طبعهًا برزخ و امتیق چون. است موت نقطه بحث یاوال نقطه

 فیشهر قهرآن در. میباشه داشهته یاصهل بحهث دیبا ما اتیح و موتبه راجع  یمقدار

 اتیهح بهه راجهع که یاتیآ تعداد از مرتبه دوازده ،است موت به راجع که یاتیآ تعداد

 چه وجودمان، طو  در ما چون. ستین حسابیب هم بودن  شتریب. است شتریب است

 یوقته تا امت،یق در چه رزخ،ب در چه حاال، چه عد،ب چه عد،ب چه م،یبود هیاول ماده در

 بلکه. میدار مطلقه موت نه و میدار مطلقه اتیح نه ما وجودمان طو  در م،یهست که

 غلبهه اتیهح ایهآ. است موت و اتیح از که یمزج نیا. اتیح و موت از است یمزج

 در کهه سهتین حسهابیب و دارد غلبهه اتیهح بر موت دارد، غلبه موت موت؟ ای دارد

 بها بهار 153 اتیهح. اسهت شتریب اتیح لفظ از مختلفه غیص با وتم لفظ فیشر قرآن

 در میخواهینم م،یکنینم بحث را که ومیقال یح البته، خدا ریغ اتیح مختلفه، غیص

 مهوت کهه اسهت اهلل ریهغ بهه نسبت که یاتیح. نه ،بحث کنیم است اءی و اءح که هچآن

 مرتبهه، 165 مهوت بهه نسهبت و اسهت شده ذکر مختلفه غیص با مرتبه 153 طبعًا، ندارد

 . است اتیح لفظ از شتریب موت لفظ مرتبه دوازده یعنی

 محهور بهر. میکنه دقهت ههاآن یرو و میریبگ نظر در دیبا ما بحث در را ینقاط کی

 فهوت سهت؟یچ فوت با فرق  موت ایآ کتاب، مقدسات اتیآ در تأم  محو بر و کتاب
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. است اعم موت اما. است، فائت ستین ای است رفته نیب از و بوده. است صرف ینابود

 بهوده ایهدن اتیح حالت در انسان قبالً ،باشد گرید یحالت در موجود نیا است ممکن

و  یبرزخ بدن به یویدن یجسمان بدن از روح شودیم منتق  ،«ماتَ» که بعدًا و است،

 نکههیا کمها. اسهت ینسهب موت قتیحق در موت. است موت نیا ،کندیم دایپ استمرار

 مهوت ما ایآ. است ینسب هم ما موت کذلک ست،ین مطلق و است ینسب ما یهاتایح

 به نسبت ات،یح نیا نه مطلق اتیح ،بله م؟یدار هم مطلق اتیح و م؟یدار هم مطلق

. باشهد اتیهح حیات یعنی ذاته . ستین که اتیح نیا از «ومیالق یالح» نیالعالمرب

 چهه ،یذاته ریهغ چهه د،یهریبگ یذاته چهه ،ذات بهر عهارض است یصفت اتیح نکهیا نه

 وجهود. سهتین آن بهر عارض اتیح که وجود همچون اتیح بعدًا، چه دیریبگ یمواز

 ریهتعب در و اسهت، قهدرت نیعه علمه  اسهت، علم نیع ات یح است، اتیح نیع اهلل

 ریغ مطلقه، اتیح نیا. است اتیثیالح و الجهات عیجم من واحد واقع در است، تعدد

 . ندارد خدا

 قهبالً کهه میهدار یمهوت کیه ما ، چونالبته اوسع یمعن به مطلق موت :مطلق موت

 هیهآ دو قرآن در ،شده خلق مرده قبالً داریم که یموت کی. است مرده بعد و بوده زنده

 مخلهوق کهه یمهوت 1«اْلحَیهاةَ وَ اْلمَهوْتَ خَلَهقَ» مهثالً. کندیم اشاره راجع به این مطلب

 از قبه  مادر رحم در نیجن مث  شده خلق که یموجود یعنی ؟است موت کدام است،

 نیها از قب  بشود، 2«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» نکهیا از قب  بشود، جادیا او رد روح نکهیا

 نیها پهس. است موت اشهمه نجایا تا ة بوده؟ نه،ایالح نع موت، بله نه؟ ای بوده موت

 نیها. اسهت ةایهالح عهدم وتم نیا. خواهدینم خلق موت نیا ست،ین ةایالح نع موت

 یعهدم امهر مهوتکهه  فلسهفه در که کردند ا یخ انیآقا که است یعدم امر یمعنیک 

 امهر مهوت نهه و اسهت یعهدم امهرکهالً  شهر نه ،ریخ .است یعدم امر هم شر، کالً است

 ةایهالح نعه کهه یمهوت. اسهت یوجود امر، باشد ةایالح نع که یموت. کالً است یعدم

 روح هنهوز دیهآفر مهادر رحهم در را نیجنه خداونهد که آغاز از .است یمعد امر نباشد

 هنوز ،ینبات و یوانیح روح نه میکنیم عرض را یانسان روح است، نداده او به یانسان

 حاال. ندارد یانسان روح مادر رحم در نیجن نیا است، نکرده جادیا او به یانسان روح

 تَْكفُهرُونَ كَیْهفَ» بقره، سوره :دارد گرید هیآ نیا. است تیم نیا ،ندارد یانسان روح که

                                                           

 .2. ملک، آیه 1

 .14. مؤمنون، آیه 2



15 

 

 «أَمْواتهًا كُْنهتُمْ» 1«تُرْجَعُهونَ إِلَیْههِ ثُمَّ یُحْییكُمْ ثُمَّ یُمیتُكُمْ ثُمَّ فَأَحْیاكُمْ أَمْواتًا كُْنتُمْ وَ بِاللَّهِ

 یههارحم در میبهود نیجنه کهه مها 2«أُمَّههاتِكُمْ بُطُهونِ في أَجِنَّةٌ أَْنتُمْ إِْذ وَ» ؟چه زمانی

 را نیجنه ههم خداوند یعنی. میبود تیم ،نشده «آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» هنوز و مادران

 کیه پهس ات،یهبالح کهرد خلق را نیجن ست؟یچ گرید موت  ؟را موت  هم کرد خلق

 «یُمیتُكُمْ ثُمَّ» اما. ستین چیزی چیهاصالً  ست،ین یامر نجایا در موت. است یعدم امر

 امهریعنهی . اسهت یوجهود امهر نیها. کنهدیم مهوت جهادیا داد، اتیهح شما به که عدب

 تفرقه کردن جادیا ایآ .را بدن نیا و روح نیب تفرقه کندیم جادیا یعنی ،است یجادیا

 پهس .اسهت یجهادیا امهرایهن  ؟خواههدینم علهم خواههد،ینم قهدرت بدن و روح نیب

 امهر اصهالً اسهت، یمعهد امهر مهوت ههاوقت یبعضه. است یعدم امر کالً موت دیینگو

 از هیهآ آن بها هیهآ نیا لذا و است یجادیا امر هاوقت یبعض ،ةایالح قب  موت ؛ستین

 . دارد فرق موت یمعنا نظر نیا

 

 خودتهان، اسهت؛ یوجهود «متُه» عهدمی اسهت. «أَمْواتهًا كُْنتُمْ وَ بِاللَّهِ تَْكفُرُونَ كَیْفَ»

. کهرد خلهق ههمرا  مرگ نیجن خلق ضمن در کرد، خلق را نیجن خداوند لیو .نیجن

 ،«اْلحَیهاةَ وَ اْلمَهوْتَ خَلَهقَ» گهرید هیآراجع به  ولکن. باشد مرگ که نبوده اتیح اصالً

 ،«اْلحَیاةَ وَ اْلمَوْتَ خَلَقَ». است اتیح از بعد موت اندازد، با اینکهموت را هم جلو می

 از دارد، اتیهح در انسهان کهه یهیابتال. اسهت شتریب اتیح یبلوا از موت یبلوا چون

 در یوله ترسهد،ینم یزیهچ از اتیهح در انسهان. است شتریب دارد موت در که ییابتال

 نیبنهابرا هسهت، یزیهچ ههم بعهدًاکهه  کند حساب اگر. ترسدیم دیآیم بعدًا که یموت

 یلیخ ما حساب که نبود موت اگر .«عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّكُمْ لِیَبْلُوَكُمْ اْلحَیاةَ وَ اْلمَوْتَ خَلَقَ»

 مهوت نیها نیبنهابرا گر،یکدی دنبا  متتابع ست،ه هم با اتیح و موت نیا. بود ترپاک

 كَیْهفَ» در مهوت آن ولکهن. است یجادیا امر یمعنا به یوجود امر است، یجادیا امر

 «...أَمْواتًا كُْنتُمْ وَ بِاللَّهِ تَْكفُرُونَ

                                                           

 .28. بقره، آیه 1

 .32آیه  . نجم،2
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