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 ترتب اصول ثالثه
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ينَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 

 هاانیا معاد، و نبوت و ديتوح اصل است، الکل عند معروف که انیاد ثالثه اصول نیا

 باه معتقاد انسان که یمادام. است ديتوح دهيعق عام وجهٍب یاول رتبه در. دارند ترتب هم با

 نيهمچنا و کاه  طارف از رساول. نادارد معناا رساالت نباشد، یتعال و سبحانه حق ديتوح

 ۀريااخ مرحلاه یآسامان کتاب. یآسامان بکتا بُعد در مخصوصًا دارد، تقدم معاد رب رسالت

 باه نسابت و هساتند اول درجه در معاد و نبوت و ديتوح یفيتکل تفهم به نسبت یانگريب

 حضااور روزیاد را آن ساهیمقا و را دوم و اول درجاه. هساتند دوم درجاه در هيافرع احکاام

 مقادار هار باه. اسات ثالثاه اصاول نیاا ترتاب به راجع بحث فعالً. میکرد عرض برادران

 نيالعالمرب هيميرح رحمت لزوم معرفت هم مقدار همان به باشد، تریقو یديتوح معرفت

 و یوح به نسبت مکلفان معرفت اندازه هر نيهمچن و. است تریقو یوح انزال به سبتن

 رتباه: ترتاب نظار از حااا. اسات ادتریز معاد به اعتقاد طبعًا باشد، شتريب یوح یعال مقام

 یعنای معااد و رسالت اصواً باشد، یماد انسان اگر است، هیديتوح رتبه از عبارت که یاول

 در ولکان. ساتين رساالت اماا ،هست معاد هاعقل و هافطرت کمون و عمق در بله، چه 

 از کااو  و کارد اساتدال آن باه نسابت و بود آن از یجویپ بشود که یاظاهره مرحله

 ملازم انسان اهلل ةمعرف از عدب. است اهلل ةمعرف یولا نقطه کرد، ليدل آوردن دست به یبرا
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 ریقاد و اسات ميعلا و اسات واحاد که یلها چون رد،یبپذ عقالً را یربان یوح که شودیم

 و ست،ين عاجز ست،ين جاهل ست،ين خائن دارد، را هيعال صفات تمام و است ميرح و است

 ییهایینارسا ،ییهایکوتاه ،ییقصورها ،هاانسان ريغ ای و هاانسان ،مکلفان ما به نسبت

 ثُامَّ خَْلقَاهُ ءٍشَا ْ كُالَّ أَعْطا  الَّاذ » پا  م،يهسات هیهدا و یرهبر به ازمندين که هست

 .است رهیقد هيحکم مهيعل تيخالق دنباله تیهدا نیا 1«هَدى

 کال در است اهلل ةمعرف و ديتوح ازمه که است، یوح مرحله ديتوح از عدب مرحله پ 

 داياپ تبلاور الماوت بعاد اتياح باه نسابت ما معرفت که است یوح از و. دارد که یدرجات

 کاه دارند قبول را خدا ای هستند یماد کالً که یکسان. ميکنیم شروع اول از حاا. کندیم

 یعتیشار اماا هستند، موحد که یکسان بعدًا و هستند قائل کیشر او یبرا اما است، خالق

 چگونه ثالثه اصول به نسبت هانیا نظرات هستند، یکتاب موحد که یکسان بعدًا و. ندارند

 را خادا اسات، یمااد کاه یکسا چاون. دارند هافرق هم با اول اصل در طبعًا بود  خواهد

 اسات، مشرک که هم یکس. ردیبپذ او طرف از را یوح رسالت بالمالزمه تا است رفتهینپذ

 نيايتب نيمشارک باه نسابت فیشار قارآن آنچاه اماا هستند، گوناگون نظرات یدارا البته

 و هاعذر با هستند، رسالت منکر و هستند یوح منکر نيمشرک که است نیا است، فرموده

 ازماه هساتند، موحاد کاه یکساان بعدًا. دارند انیجر نیا در که یراتيتقص و هاینيبکوتاه

 هام یوحا تقبل ازمه و. است یوح تقبل باشد، درست و حيصح طوربه اگر بودن، موحد

 . است هیويدن اتيح از بعد جزا و حساب عالم تقبل

 کارده یطا نيّبا طورباه را همرحلا دو نیا که یکس رد یبپذ تواندیم یکس چه را معاد

 معرفات است، قبول قابل که یااندازه آن تا و خود توان و یفيتکل بُعد در که یکس. است

 یمعااد معرفت که است ملزم و تواندیم او دارد، را رسالت معرفت بعدًا و دارد را یديتوح

 باه دعوت نشایهادعوت از یاصل هیپا کی نيالعالمرب رساات تمام چون. باشد داشته را

 ادلاه انیاجر نیاا کاه اسات، ايالادن ةايحاز  بعد ییالجزا ومی و الحساب ومی که است نیا

 سااال اماا. کنادیم دياتأک و دیيتأرا  مکلفان یبرون و یدرون ادله ریسا و هيعقل و هیفطر

 دياتوح یکسا اگر کند  قبول را معاد شودیم ،ندارد قبول را نبوت یکس اگر که است نجایا

 اصاالً. ميبکنا ميخواهیم فعالً را بحث نیا نه  ای کند قبول را معاد شودیم ،ندارد قبول را

 رناد،یبپذ را معااد شودیم یافراد نيچن ایآ. ستين موحد و است مشرک ای است، خدا منکر

 عنوانباه اسات اهلل ةمعرف و ديتوح دهيعق به مربوط نبوت چون ندارند  قبول را نبوت ولو
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 چگوناه. شاودینم گفات شاودیم هم و شودیم گفت شودیم هم نجایا. ستهیشا و ديتوح

  شود یم

 ایا 1«هِا َ إِنْ قاالُوا وَ» است یماد و ندارد قبول اصالً را خدا است، اهلل منکر که یکس

 و  باشاد معااد باه معتقاد چارا یانساان نيچن کی 2«نَحْيا وَ نَمُوتُ الدُّْنيا حَياتُنَا إِاَّ هِ َ ما»

 باه معتقاد توانادیم چرا است، مشرک و است قائل را خدا که یکس دوم، لهمرح نيهمچن

 آن. اسات اهلل باه معتقاد ایا اسات، اهلل منکر ای یکس هر که است نیا جوابش  باشد معاد

 را، گارانید و را خود ،دانندیم حادث را جهان بااخره هانیا ،هستند اهلل منکر که یکسان

 حاادث کاه موجودات نیا یبرا از. دانندیم حادث را رانگید و را شانیخودها مکلفان نیا

 فارق ،بلاه  ساتندين ایا هساتند قائل خالق م،يکنیم بحث را شانیخودها حاا که اندشده

 خلقات عاالم اتياثيح و ماواد تمام از که دانندیم اهلل را خالق نيياله که است نیا بزرگ

 بااتيترک و عناصار هاا،یچگونگ و تطاورات خاالق را هياصال مااده هانیا اما ،است مجرد

 تطاورات خاالق مااده اصال ایا هياول ماده نکهیا به معتقدند که هانیا از. دانندیم مختلف

 تطاورات نیاا کاه اسات تطاورات خاالق بعدًا و ندارد، آغاز و دارد تيازل ماده خود و است

 کاه اسات نیاا اسات، کارده جاادیا خلقات عالم در که یتطورات از یکی و هستند، حادث

 و فهام یرو و یدانساتگ یرو کاه یتطاورات باا هستند، مکلفان نیترمهم که را هاانسان

 دهیاآفر عقال کاه باشاد ترعاقال نیيماد نیا از دیبا او پ  است، کرده جادیا قدرت یرو

 باشد، ترعالم باشد، ترعادل باشد، قادرتر دیبا نیيماد از. نندیافريب توانندینم هانیا و است

 یدارا و علم یدارا که ینیيماد مخصوصًا. رندیبپذ را مطلب نیا که هستند ریگزنا نیيماد

 دیبا بلکه. دهدینم انجام را منظم و مهم یکارها یسوادیب چون. هستند سواد و معرفت

 . بدهد انجام خود  توانستن و دانستن اندازه به را مهم یکارها تا بتواند و بداند

 از مااده نیا دارد، تيازل نیيماد نظر در که هياول ريغ چه و هياول چه ماده نیا نیبنابرا

 جاادیا خاود در را تطاورات نیاا نظام، یرو از حکمات، یرو از قدرت، یرو از علم، یرو

 شاما کاه یگارید موجاود کیا نکاهیا نه. است نموده متطور را شتنیخو خود. است کرده

 خاود یانساان هر نکهیا کما .است کرده متطور را شتنیخو خود. است اهلل دیيگویم نيياله

 نیا البته. کندیم جادیا یتناقص ای تکامل. آوردیم یبرون و یدرون حرکات به را شتنیخو

 نیاا چاون و اسات آورده گوناگون تطورات به را شتنیخو خود ماده نيهمچن. است مثال
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 و اسات قدرت و است علم و است عقل محور بر است، مانهيحک و است عاقالنه تطورات

 یکارهاا هماه نیا عجز و جهالت اگر. بکند را کارها نیا جهالت شودینم و است متحک

 دنبااال برونااد و ببندنااد را هادانشااگاه درِ نیبنااابرا کنااد،یم عالمانااه و قادرانااه و عاقالنااه

 فهام و نداشاتن علام نداشاتن، ساواد و نخوانادن درس خوانند یم درس چرا ،یسوادیب

 از کاه یاعماال و هااییدارا هماه نیا موجب که نداشتن تحکم و نداشتن روين و نداشتن

 باه ميبرسا ميخاواهینم نجایا از ما. شودینم انجام که است یعال اريبس یهاییدانا یرو

 . ميکنیم توقف هانیا با جانيهم در ،نه. ستين ماده جهان نندهیآفر که مطلب نیا

 تطاورات کال خاالق نکاهیا و مااده تياازل و تیماد در هستند لبصمت که ییهاآناز 

 شاما مطاور آن از عقلتاان که شما ایآ :ميپرسیم ما ،است ماده نيهم مانهيحک و عاقالنه

 دیادار قباول شما است، کمتر قدرتتان است، کمتر عقلتان است، کمتر علمتان است، کمتر

 یبعضا باه یبعضا هستند، شما یسرپرست تحت یگروه و ديکنیم یزندگ که یطيمح در

 کاه یگروه اما د،يباش ظالم شما ولو ،نه  دينکن یتقاص توانسته و دانسته شما. کنند ظلم

 تیاعنا شاما، رحمت با و کنندیم یزندگ شما هیسا ریز و هستند شما یسرپرست تحت در

 یزنادگ دارناد هاانیا توانناد،ینم شاانیخودها کاه شاما فکر شما، دستور شما، مال شما،

، ظاالم ظاالم و بماناد مظلاوم طاورنيهم مظلوم ند،ک ظلم یگرید به یکس اگر. کنندیم

 را ظاالم ظلم و دیرينگ هرگز را ظالم تقاص د،یدار قدرت و ديدانیم نکهیا با شما و بماند

 کاه اسات ماده همان هستند، اهلل منکر که نیيماد یعنی شماها از بااتر نه، د ينکن جبران

 کاه هار و هسات چاه هار او. اسات هکارد جادیا را عاقالنه و مانهيحک و عالمانه تطورات

 هرگز هامظلوم. رنديمیم هامظلوم و هاظالم ميکنیم مشاهده ما که جهان نیا در هست،

 یگارید عالم اگر. شودینم جبران هم هاظالم ظلم و. بکنند را ظلم جبران که توانندینم

 یگارید معال راگ است، یازل و است خالق که مطور یروين نیا ه،ياول ماده نیا که نباشد

 جاهال اگار است  خائن است  عاجز است  جاهل است  جاهل هياول ماده نیا پ  نباشد،

 هماه نیاا چگوناه پا  باشد، عاجز و جاهل اگر. ميکنیم هيتک دو نیا ... بهباشد عاجز و

 پا   اسات دهیاآفر خاود ماناهيحک تطورات با را عقل همه نیا و قدرت همه نیا و علم

 بار یمااد یحتا ،اولای نقطه نیا ،یماد یحت. باشد آخرت جهان به معتقد دیبا هم یماد

 ،را هاقادرت و هااعلم و را هاحکمت و هاعقل است، دهیآفر را او که یاماده نکهیا یمبنا

 قادرت و علام و عقال یدارا هانیا که است ییهاانسان نیا کل از احکم و اعلم و اعقل

 بُعد در نیا  را نيمظلوم تيمظلوم و کندینم توجه را نيظالم ظلم او چگونه پ . هستند

 . است یماد
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 نسبت انیجر نیا باشند، قائل را خدا که قدرنيهم اند،قائل را خدا که یکسان دوم، بُعد

 و هاقادرت کال محاور کاه ییخادا چطاور. شودیم تیتقو واحد یخدا مايس ا و خدا به

عِيفُ الظُّْلامِ إِلَا  تَاا ُیَحْ إِنَّمَاا وَ» ساتين ظالم است، هارحمت و هاعلم  حساب بار 1«الضاَّ

. اسات کتااب نیاا در حکمات چقدر که هیسجاد فهيصح در( ع) نیالعابدنیز امام فرموده

 لفا  کیا ،کلماه کیا چون است، تریقو نهج از ست،ين آن در غلط کلمه کی که یکتاب

 کند،یم ظلم که یکس «الضَّعِيفُ الظُّْلمِ إِلَ  یَحْتَا ُ إِنَّمَا وَ». ندارد وجود کتاب نیا در غلط

 .دارد کماال یکسار دارد، روين یکسر دارد، یفکر یکسر دارد، یکسر کند یم ظلم چرا

 او باا کیشار نباشاد، او از بااتر. برود نيب از است او مقابل که یکس آن که کندیم ظلم

 و هااتحکم و هاارحمت تماام کاه متعاال خداوناد م،یادار هیاديتوح دهياعق که ما. نباشد

 عاالم را هایتعد نیا را، هاظلم نیا ستين عالم ایآ است، او انحصار در هاعلم و هاقدرت

 یَحْتَاا ُ إِنَّمَاا وَ» اسات  ظاالم اما است، قادر و است عالم  ستين قادر است، عالم  ستين

  .«الضَّعِيفُ الظُّْلمِ إِلَ 

 اول بُعاد در را نیاا. نباشاد بوتن یحت باشد، معاد دیبا حتمًا نباشد، هم ینبوت اگر پ 

 معاد هم و را نبوت هم و را ديتوح هم ما است یتبلور بُعد که دوم بُعد در. ميکنیم عرض

 از ماا برون در و ادله از ما درون در آنچه که. ميفهمیم تبلور طوربه یوح یهاکتاب از را

 ماا. دهادیم تکامل و دهدیم تبلور دهد،یم نشان ،کندیم کشف است، یوح یمنها ۀادل

 چاه تاا. است نيچن باشد، یماد یکس اگر یحت که ميکنیم را بحث نیا میدار اول بُعد در

 خاود خاالق را خادا کاه باودن موحاد طباع به است، موحد که یکس. باشد موحد اگر رسد

 و خاود باه مرباوط را هااینادار تمام و داندیم او اختصاص در را هاییدارا تمام و داندیم

 اگار ،چارا  ساتين خاضاع او مقابال در تاًايوانيح تًا،يانساان عقالً، فطرتًا، طبعًا، خود، معال

 انساان اگار. اسات کامل احترام فطرت احکام از یکی. است فطرت برخالف نباشد، خاضع

 رسد،ینم شخص نیا به او از ینفع ولو است، بااتر او از که دارد سراغ یکس در را یکمال

 نیاا کامال، احتارام. اسات یکياتوماات گارید رياتعب به و یفطر زيچ کی کامل احترام نیا

 یخادا نیا است، قائل خداوند به نسبت یشعور ابعاد کل در و عقالً و فطرتًا که یاحترام

 کان  یزنادگ چگونه کن  احترام مرا چگونه که ندارد شخص نیا ایبر یحکم ایآ بزرگوار

 خداوناد نیاا ایاآ. اسات موحاد فقاط. ساتين یقرآنا ست،ين یکتاب ندارد، هم یشرع حاا

 اصاالً آخارت عاالم باه یربطا یوحا نیاا ولو کن  یزندگ چگونه که رساندینم یایوح
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 موحاد که ما اما. نباشد یآخرت عالم ديکن فرض و منکر را یآخرت عالم اصالً. باشد نداشته

 فکار میادار زهاايچ یمنها و هارسالت یمنها و میدار قبول تيوحدان به را خدا و ميهست

 کمک تواندینم کند  کمک ايدن یزندگ امور در حداقل را ما دینبا خداوند نیا ایآ ،ميکنیم

 و ذوالفضل عدالت از بااتر و است عادل و تواندیم و داندیم است  خائن داند ینم کند 

 کاه فرساتدب یشارع دیبا خدا نیا نیبنابرا. است 1«الرَّحْمَةَ نَْفسِهِ عَل  كَتَبَ» است،ة الرحم

 را یاحکاام و یشارع یلیوسا به دیبا کند،ینم یوح مانیخودها به چون شرع، نیا طبق

 دايپ را راه ما تا ببرد نيب از را ما یهایکوتاه را، ما یرهايتقص را، ما یقصورها که بفرستد

 آبااد ماا یايدن یزندگ ،نفرستد اگر و شود آباد ما یايدن یزندگ که است نیا حداقل. ميکن

 . است یاول مرحله نیا. بود اهدنخو

 دیابا اياانب لهيوسا باه د،یاايب خواهدیم که یوح نیا ديتوح محور بر گر،ید مرحله بعد

 که ینيبراه و ادله نیا با. دارد وجود که ینيبراه و ادله با است، آمده ايانب لهيوس به. دیايب

 و دياتوح ادله از هاعقل و هافطرت کمون در ها،فطرت در آنچه است، یوح یهاکتاب در

 چهاار معااد به دهيعق. معاد به دهيعق به کندیم دايپ تکامل نیا است، موجود معاد و یوح

 شودیم را بُعد سه نیا اما است، بُعد سه اتیروا ريتعب به. بُعد سه گرید ريتعب به ای دارد بُعد

 مانظم ،دهياعق بُعاد کیا. ستين یمطلب هم بودن یبُعد سه نيع در یول. گفت بُعد چهار

 معرفات یمبناا بر که دادن انجام را خدا طاعت. دادن انجام را خدا طاعت و کردن یزندگ

 یوحا از کاردن اطاعات اسات، رساالت و یوحا معرفات یمبناا بار بعدًا و است یديتوح

 را او مان است، خدا خدا، چون ،اول. دارد مبنا چند نیا د،یآیم رسل لهيوس به که خداوند

 را تیاعبود و معرفات مرحلاه نیبااتر نیا که یکسان درصد است  یکاف. کنمیم اطاعت

 مجاهادات، از بعاد غات،يتبل از بعد ع،یشرا آمدن از بعد. است کم یليخ است  چقدر دارند،

 و یساايع و ونیمحمااد و محمااد در. اساات کاام اريبساا نیااا اضاااتیر از بعااد تقااوا، از بعااد

 اسات بزرگوار یايانب خاص شدگانتيبتر و بزرگوار اءيانب ون،یموسو و یموس و ونیسويع

 چاون ناه ،«اهلل ناکأل اعبادک» فقط. گرددیبرنم خود به «اهلل نکأل اعبدک» :شودیم که

 اعبادک». ندارد چون ...چون نه ،یدهیم رزق چون نه ،یدار جهنم چون نه ،یدار بهشت

 عظماات جااز و عبااادت خااود جااز یتیغااا چيهاا کااه یعبااادت محضااه، عبااادت .«اهلل نااکأل

 را یمعرفتا نيچنا شارع اضافه به ای شرع یمنها موحد شخص شودیم. ندارد نيالعالمرب
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 باه نيمتشارع انيام در یحت. است کم اريبس که بُعد کی نیا. نه باشد  داشته تیعبود در

 . ستين یکاف نیا. هستند تقوا یعال مراتب یدارا که هياله عیشرا

 او پرساتش در ،بپرستم را او اگر من چون بلکه ،فقط «اهلل نهأل ا عبدهأ»: دوم مرحله

 نیا به ،چهارتا گفتم نکهیا. میندار کار را امتيق ديکن فرض. شودیم حل من یماد یزندگ

 یماد یزندگ. شودیم یکی شیدوتا که بود خواهد یبُعد سه بعد. چهارتا میيگویم حساب

 ا،يانب لهيوس به حدوا یخدا نیا و سته واحد یخدا دانمیم که من. شد خواهد اداره من

 ازمنادين کاه خاود  اسات، فرساتاده مکلفاان یبرا یوح عنوانبه را خود هيميرح رحمت

 و هایینارسا و هایکوتاه و رهايتقص و قصورها نکهیا یبرا من م،يهست ازمندين ما ،ستين

 نیاا. کنمیما تياتبع یوح از من پ  شود، جبران یويدن و یفرد یزندگ یهاینابسامان

 کاه اولای مرحلاه. اسات وساط مرحلاه دو بعاد. اسات اول مرحلاه آن. است ريخا مرحله

 معتقد که من ؛رهياخ مرحله. هستند کم بسيار هم یفکر یحت و یعمل نظر از طرفدارانش

 یکاار. ندارم استحباب به یکار شود، ديسف دندانم زنمیم مسواک هستم، یوح و خدا به

 تارک مساتحب، فعل حرام، ترک و واجب علف یبرا دهدیم جزا بعدًا که ستين آخرت به

 دو یبارا عیشارا اصاواً کاه است مطلب حق نیا چون فعالً. ندارم کار را بعد. ..و مرجوح

 و بارز  نشئه دو کردن آباد هيثان مرحله و ايدن یزندگ کردن آباد مرحله کی ؛است مرحله

 از باشاد یاجنبا دخداون احکام که ستين ورطنیا که است نیا است مسلم آنچه اما امت،يق

 بعادًا و اسات ايادن یزنادگ اول قدم ا،يدن یزندگ کردن درست و اتيح تبلور در ريتأث نظر

 . تآخر یزندگ بعد و است نيالنشئت نيب که یبرزخ یزندگ

 رفتاه،یپذ را نبوت و یوح و رفتهیپذ ديتوح به را خدا که است یموحد ،اینچينی موحد

 رمیپاذیم را احکاام نیاا من گوید:، مینه ،نيچن یتآخر حاا که است دهينرس آنجا به اما

 مان ر،ياخ کاه اسات نیاا ومسا. یويدن نفع یبرا شود، آباد نم یويدن یزندگ اینکه یبرا

 نیاا ماا یاصال بحث که. هستم امتيق به معتقد بُعد دو در. رفتمیپذ معنا تمام به را نبوت

. ميکنیما بحاث کاه هيعقل و هیطرف ادله :اول بُعد. دارم امتيق به دهيعق بُعد دو در. است

 اهلل نکاهیا بر کندیم دالت که یاقاطعه اتیآ با که پرودگار یايانب .هيشرع ادله :دوم بُعد

 دو هام نجاایا. نادکرد ثابات را معاد هستند، یاله یوح در و افکارشان در هانیا و سته

 دساته. کنندیم تعباد «ناره من ًاخوف» که یکسان دسته کی معاد، به نسبت هستند دسته

 . کنندیم عبادت «هتجن یف ًاطمع» دوم

. ميکنیما بخاش دو اواً را نيالعاالمرب یوحا از یروياپ و تعبد انیجر نجایا در پ 

 دهاینبا و دهایبا نیا رمیپذیم من که است ايدن یزندگ کردن درست به مربوط اول بخش
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 ايالادن بعاد یزنادگ به مربوط ومد بخش. دندار آخرت به یکار ا،يدن یزندگ ميترم یبرا را

 باشاد دو هار ایا فقاط، امتِيق ای باشد، فقط برز ِ ای امت،يق چه و باشد برز  چه که است

 داياپ تبلاور نجایا در اول نوع کی آن. است نوع دو عبادت نجایا در. میکرد ميتقس چنانکه

 عنوانباه اسات نیاا مانطقش( ع) نيمنارالميام :اول نوع کی. شودیم نوع سه و کندیم

 لَكِانْ جَنَّتِاكَ فِا  طَمَعاًا لَاا وَ نَاارِ َ مِانْ خَوْفًا عَبَدْتُكَ مَا» که( ص) اهللرسول اول ذيتلم

 مان از را یناار تاو یتاو نیاا ناه ،هساتی تاو ،تاو چاون 1«فَعَبَادْتُكَ لِْلعِبَادَةِ أَهْلًا وَجَدْتُكَ

 من اگر ایخدا که دارند حضرت تکلما از یبعض در. رساندیم من بهرا  یجنت ای دارد،یبرم

 نار در تیعبود جرم به که ندارم نیا از ینگران من خودت، تیعبود جرم به یببر نار به را

 تمااام. بسااوزند نارهااا تمااام در اياادن عااالم نيهماا در هسااتند حاضاار اهلل اهاال. سااوزمیم

 خرناد،یم خاود باه را هاتیاذ و هاشدن کشته و هاحب  و هاتحقير شدن و هاتيمحروم

 تداوم امتيق و برز  عالم به نسبت و دارد اتصال نیا و نهادند حق راه در قدم نکهیا یبرا

 در حتماًا اگار اسات، نيمنارالميام کالم عمق نیا ...امتيق و برز  عالم در حتمًا اگر دارد،

. دارمیبرنما تاو عبادت از دست من ،یببر نار به را عبادت و ديتوح اهل تو امتيق و برز 

  .گرددیبرنم من به «فَعَبَدْتُكَ لِْلعِبَادَةِ أَهْلًا وَجَدْتُكَ» نکهیا یراب

 در رب، ميمساتق صراط. ميکنیم دايپ تنبه مطلب نیا در ما که است یمطلب کی نجایا

 اسات نیا ،ميهست محروم هم آن لف  فهم از ما که باا اريبس اريبس مرحله و عليا مرحله

 طاور هيابق. «انات نکأل اعبدک». نباشد 2«وَجْهِهِ عَل  مُكِبًّا». برود راه ميمستقو  صاف که

 یگارید ورطا یولا اسات، بهشات اهال ست،ين گناهکار. است یمتق ولو. هستند یگرید

 ماذمت. یدار بهشات کاه پرساتمیم. یدار کشامش ینخاودچ که را تو پرستمیم. است

 اماا. یدار کتاک تمنپرسا اگار کاه پرساتمیم. ميکنا عارض را مراتاب ميخواهیم ست،ين

 نسبت که یتیعبود راه در ،یهست اهلل چون .یهست اهلل چون ،یهست تو که را تو پرستمیم

 یمثاال کیا نجایا در. است عذب عذاب نیا من یبرا ،نميبب عذاب هم قدر هر ،دارم تو به

 یبعض ما که کوفه شط در. کردم عرض یاخالق یهابحث در هم قبالً م،يبزن ميتوانیم ما

 بدهناد، آب را هااباغ بدهناد، آب را هانخلستان نکهیا یبرا. ميرفتیم میبود نجف هاتوق

 اگار چاون. بساتندیم را هااآن چشامان ،بودند گذاشته بودند آبکش گاو که ییگاوها کی

 یولا. بندنادیم را چشام ه چا یبرا بگردد دوباره ،گرددیم که دور کی باشد باز چشمش
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 خاود دور بااز چشام باا هاانیا اسات، انسان اسمشان که گرید یگاوها و گرید یحمارها

 باز چشم با که هستند حمارتر گرانید. گرددیم خود دور بسته چشم با حمار آن. گردندیم

 چيها کجاا  باه من من، ا همه من، هیهمسا من، غمبريپ من، یخدا. گردندیم خود دور

 خاود تيامن واقعًا که ییهامن آن اام .ابوذر منِ ولو سلمان، منِ ولو. هستم من محور جا،

 مطالاب 1«أَدْنا  أَوْ قَوْسَايْنِ قاابَ فَكانَ*  فَتَدَلَّ  دَنا ثُمَّ» که اندداده دست از حق راه در را

 . است یگرید

 کاه اسات منکر را معاد که نیبدتر. است نیبدتر ا،يدن یبرا ميپرستیم را خدا ما نکهیا

 خاوب مینارو ناار در نکاهیا یبرا ميپرستیم را داخ. کنمیم عرض تصور یرو. است کافر

 اماا. هساتند ءاجارا هانیا میبرو بهشت در که ميپرستیم را خدا. هستند ديعب هانیا. است

. کنندینم عبادت «وَجْهِهِ عَل  مُكِبًّا» را خدا که یکسان عبادت از است عبارت احرار، عبادت

 سَاوِیًّا» نیاا. «مُسْتَقيمٍ صِراطٍ عَل  سَوِیًّا یَمْش  أَمَّنْ أَهْدى هِوَجْهِ عَل  مُكِبًّا یَمْش  فَمَنْ أَ»

 و هاایعل کاه هساتند )ص( ونیمحماد درجااتش و قله نیدربااتر «مُسْتَقيمٍ صِراطٍ عَل 

 جناب در کشاندیم را او کاه یحاال در نيحسامام هستند. هانيحس و هاحسن و هافاطمه

 نیاا قادر هار. دیاآیم درد  بدن جنب در د،یآینم درد  اصالً ددار اهلل یال اتجاه نکهیا

 زرد شیارو و رنا  شادند،یم کشاته هاابرادرزاده و فرزندان و برادران رفتند،یم فرزندان

 خاودت دسات با یدار چه هر که بود ترخوشبخت شد،یم ترسر  شیرو و رن  شد،ینم

 .بده

 عرض روز کی .است فطرت ليدل جمله از هست معادبه  راجع که یاادله: فطرت ادله

 افکاار نیتارغلط کاه باشاد یغلط فکر هر یدارا باشد، چه هر و باشد که هر انسان کردم

 نطاوریا. دارد دوست را اتيح استمرار فطرتش، عمق در نیا است، خدا انکار و تیماد فکر

 خادا کاه میادار ليادل چقادر ما ندیگویم و هستند خدا منکر که هاستيکمون نیا ست ين

 کشاتن باه را خود دوند،یم نقدریا چه یبرا هانیا ندارد، وجود یآخرت عالم و ندارد وجود

 یبارا ندیگویم  دهندیم حب  به دهند،یم یناراحت به دهند،یم تيمحروم به دهند،یم

 حا ک يان ناام از، چه کشی ديستين اصالً مرگ از بعد شما اگر ست يچ کين نام. کين نام

 منحصار کين نام اگر  دیبریم ح  ستين هنوز که یکين نام از ،ديهست که حاا و  بردیم

 باه را خودتاان ناآل دیياگویم شاما. دیيگوینم شما که را نیا ،است شما یزندگ زمان به

 ناام بماناد. بعدًا کين نام که دیشویم کشته ريخ  !حاا در کين نام یبرا د،يدهیم کشتن
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 اللَّاهِ سَابيلِ فا  قُتِلُاوا الَّاذینَ تَحْسَابَنَّ ا وَ» مبارکه هیآ آن رد لذا و چه موقع  یبرا کين

 :نادیگویم یبعضارا  رزقاونی نیا 1«آتاهُمُ بِما فَرِحينَ*  یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِْندَ أَحْياءٌ بَْل أَمْواتًا

 فصا وارید کی ديکن فرض اگر  کين نام یعنی چه. ماندیم کين نام یعنی. است ذکر رزق

 الماوت بعاد کاه یکس !فهمدینم که وارید بماند، کين نام که است صاف وارید نیا است،

 یمعنا ندارد، وجود ايدن عالم از بعد یعالم و ندارد یادراک و یشعور چيه و است فات نیا

  ست يچ کين نام نیا

 بحاث را هاانساان حاا هستند، شعور یدارا که یکسان کل یبرا از یفطر بُعد در نیا

 یمبناا بار عقال اگار. شودیم دیيتأ مطلب نیا عقل با که است مرحله کی نیا. ميکنیم

 فیتشار کاه هااآن ،میکارد عارض ماا فطرت بحث در که بقا حب نیا بدهد، نظر فطرت

 از یکای 2«حَنيفاًا لِلادِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ». ندیبفرما مراجعه هیذر هیآ و فطرت هیآ به ندتنداش

 را الماوت بعد یبقا حب نکهیا. است احتمال سه نجایا: ساال .است ابق حب فطرت احکام

 بُعد سه بقا حب نیا ها،حرف نیا و ديتوح فکر یمنها دارند، هاانسان را یاستمرار یبقا و

 :دارد

را  یزياچ اگار. اسات تنااق این  دارد  دوست و ستين یاتيح الموت بعد داندیم -1

 کیا داشتن دوستچون . ندارد معنا اصالً دارد  دوست باز ست،ين حتمًا که داندیم انسان

 را او مان و دارد، وجود ناآل ای کرد خواهد دايپ وجود بعدًا که یمحبوب دارد، ازم یمحبوب

 محباوب در کاه آنچاه محباوب، محب، :دارد طرف سه حب. ابمییم بگردم اگر و امافتهين

 اساتمرار الماوت بعاد ما یندگز و ما اتيح که ميهست محب هامن و من. دارم دوست من

 یکلا فاوت یمعناا باه موت، به نسبت ست يچ به نسبت ادیز اريبس بغ  و باشد، داشته

 حب اگر. میدار حب و میدار دهيعق ما را نیا. بشود باز یمقدار دیبا مطلب نیا البته. است

 حاب نکاهیا سات،ين ماوتلا بعاد اتياح سات،ين دیياگویم شما که یزيچ به نسبت دیدار

 در یگنجا فاالن اسات دهيشان دارد، دوسات انساان اگر. برود نيب از دیبا حب نیا. تسين

 بااز سات،ين یگنجا نيچنا شاد روشن او بر اگر دارد، چنان و نيچن که سته نيزم فالن

 . ستين نکهیا  دارد حب ست،ين که آنچه به و دارد عدم به حب

 برسم آن به و اشدب است محتمل را آنچه. نباشد است محتمل. باشد است محتمل -2

 یایبال هار انساان  اسات قياعم حب باز باشد، احتمال بُعد در اگر نباشد، است محتمل و
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 ییزهاايچ از یکای. رودینما نيب از او از اتيح حب نیا برسد، یوضع هر به د،یايب سر 

 اتياح هام یکای. اسات علام دارد، عالقه آن به یصورت هر در و یحالت هر در انسان که

 انساان از را یذاتا عالقاه نیاا شاودینم. دارد یذاتا عالقاه اتياح و علمه ب انسان. است

 باد  ، ولیهست هم سوادیب. دیآیم بد  سواد،یب دیيبگو جاهل شخص به لذا. گرفت

 باد  واناه،ید دیيبگو وانهید به. دیآیم بد  نافهم دیيبگو فهمدینم که یشخص. دیآیم

. دیاآیم باد  ،یهسات واناهید خودت دیگویم ،نهواید دیيبگو وانهید به ،دمید من. دیآیم

 نیاا ،یزنادگ اساتمرار گارید ريتعب به ای الموت بعد اتيح نیا ،الموت بعد اتيح به نسبت

 ممکان باشاد، اسات ممکان اتياح نیا اگر ،دوم بُعد. است غلط که اول بُعد ست،ه حب

 اسات ممکن که یزيچ  دارم یبت حب نياحتمالذو به من است، نياحتمال ذو نباشد، است

 حاب م !دار مشاکوک زياچ باه یبت حب من ندهیآ در و باشد است ممکن ،نباشد اگر اصالً

 . شودینم مشکوک زيچ به یبت عالقه و یبت

 مان منتهاا ؛دارد تياحتم. باشاد داشاته تيحتم است، من محبوب آنچه دیبا پ  -3

 مطلاب نیاا طارتف درون از و ذات عماق از یول. کنمینم تفکر کنم،یم تجاهل منکرم،

 اتیاآ نیاا جملاه از یدياتوح اصال انیاجر در متعاال خداوناد چنانکه کند،یم دايپ تبلور

 هُمْ إِذا اْلبَرِّ إِلَ  نَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِ  رَكِبُوا فَإِذا» :دیفرمایم

 پرده یکياتومات ما. زنندینم و بزنند عقب را فطرت یهاپرده دیبا که ییهانیا 1«یُْشرِكُونَ

 رياگ ایادردر  اسات، رياگ آسمان و نيزم در آدم نیا است هاوقت یبعض. ميزنیم عقب را

 تجاهل بود، منکر که یدرخشان نقطه کی و کندیم دايپ ظهور ذاتش عمق نجایا در. است

 باه رفات و کارد داياپ نجاات هک بعد درخشان، نقطه آن به ،رًايتقص بود جاهل ای کرد،یم

  .«یُْشرِكُونَ هُمْ إِذا» ساحل،

 اسات، معااد آن یشارع رياتعب گار،ید ريتعب به که الموت بعد اتيح به عشق هيقض در

 یبرا ،یماد یبرا ولو ،دارد وجود ذات عمق درموت  بعد اتيح به عالقه نیا. است نيهم

 مرحلاه مطلب نیا هستند، یتابک موحد که یکسان یبرا از و است بااتر قیطر که موحد

 و لياانج آن، ملحقاات و تاورات ،یآسامان یهااکتاب کل نکهیا یبرا چرا . دارد را بااتر

 بتاًا هاانیا ،باشاد( ص) هیامحمد مبارکاه سانت ملحقش که فیشر قرآن و آن ملحقات

 را الماوت بعاد اتياح تفاصيل به معرفت عدم و هایینارسا و هایکوتاه آن ة،واحد ةًکلمب

 ادلاه ه،ياعقل ادلاه ه،ياعلم ادله ه،يحس ادله فیشر قرآن و .هستند انگريب ،معاد ای برز  در
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 یکوتااه و ميهسات اعلّاه ادلاه در ماا اگار کاه آورده را یبرونا ادله و یدرون ادله ه،یفطر

 روشان ماا بار و ببارد نيازب را هایکوتاه و رهايتقص آن خداوند م،يکنیم ريتقص ،ميکنیم

 معااد شما عقول و هافطرت اعماق در که را ما کندیم متذکر است، ذکر رآنق نیا که کند

 .هست الموت بعد اتيح و

 

نَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُتُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا ضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


