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  مقدمة الناشر

ة یـهـذه الرّسـالة الثّان یاتنا الّتـیح یعصره و ف یمجموعة رسائل العرفان ف
 د دکتـوریمن مجموعة خطابـات و مـواعظ موالنـا المعظّـم السـ یمنها، ه
قة النعمـة یتة و ارشاد الطریمقام القطب یف »شاهیمجذوبعل«تابنده  ینورعل
ة بتناسـب اوضـاع زمانـه و یشمسـ ۱۳۷۵ة مـن أواخـر سـنة یة الغنابادیاللّه

  ).للحّضار(نها ّیة، بیالمجالس العرفان یطرحت ف یجواباً للسّواالت الّت
خ یکار المشـاکانت إبت یالعالَم األسالم یسُنّة المجلس و الوعظ خاصّه ف

لِ رَبِکَ باْلحِکمَـةِ یسَب أُدْعُ إِىل: ةیمفاد آ ین و العرفاء، بناءً علّيیصّوفَتال
نعقد المجالس للوعظ والتـذکّر و کـان حضـرته یکان  ۱وَ المَوعِظَة الحَسَنَة

 و منطبقــاً نيعمســتلمة بتناســب حــال ایــذکّر النکــات و الّلطــائف العرفانیــ
ر مطالب هذه المجالس تذکُ. ةّیلمجالس الدّرس ، خِالفاًنيلسئواالت الطاّلب

عبّر مجلس التذکر یغٍ فلهذا یح و کالمٍ بلیقة و األخالص و لسان فصالبالطّ
زديـاد البصـيرة يف فهذه السّـنة الحسـنة قـد أدامـت أل .لدالالبحث و الج

بقت من مجالس الشيخ احمد الغزايل و الدّين و من أشهر التّقريرات الّتي 
  .هذا النحو الّذي كتب بواسطة الحاضرين و وَصل إلينا یعل) ره(مولوي 

مجموعة العرفان يف زمانـه و حياتنـا ايضـاً دوّن و جُمـع جوابـاً لسـؤاالت 
الطالبني و المشتاقني لِدَرك العرفان و معنوية اإلسالمية و الحيـاة العرفانيـة 

ع یهذه الخطابات تشتمل موضوعات مختلفه کالتصوّف و التش. يف عصرنا
مکـن یة و األسـرة یـة االجتماعیومیال یو الملّ ینیاد الدّیو المناسک و اع

نـا ان یجـب علی رتبط مسـائل األسـرة و العائلـة بالعرفـان؟یـهل : سئلَیأن 
ا کلّهـا یاو عملا یذوأبعاد مختلفه سواء کان نظرّ ینتوجّه أَّن الّسلوک العرفان

                                           
 .۱۲۵آیه  ،نحلالسورة  ۱
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د وجـو هِعرفـان و سـلوک دراسـة النيو أصل التفاوت ب یتابعة للنّظر العرفان
هـذه  ٰىریـ جـد وین یالـد یة فـیرة عرفانيمن کان لهُ بص. األبعاد المذکورة

   .هیالمناسبات و المسائل األجتماع
هــذه المجــالس بعــد إسّــماع الخطابــات و المــواعظ  یعــددٌ مــن مســتمع

بت بسالئقهِم مع دقة ّتن رُیوها و إنتخاب الخطابات و العناوتبحرّروها و ک
  .و التّصرف لاقل التدّخ ة و معلکام

 »شـاهیمجـذوب عل«تابنـده  ینورعل دکتور جشکر من جناب الحایالنّاشِر 
 یتنا فایعصر و ح یه باسم العرفان فین مجموعة اقواله العرفانیألذنه بتدو
قائه و دشــکر مــن اصــیکــذالک   و. ن لِألنتشــار معــاًیاألخــر ۲هیــجنبــه کتاب
ن هــذه المجموعــه و یو تــدو ریــضــبط و تحر ین ســاعدوهُ فــیذزمالئــه اّلــ

  .ق بمنّه و کرمِهید التوفیرجولهم من اللّه مزی

                                           
و مجموعة المقاالت الحقوقيه و ) ۱۳۷۸(مجموعة المقاالت الفقهيه و اإلجتماعيّه  ۲

  .، انتشاراة الحقيقة)۱۳۸۱(اإلجتماعيّه 
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  ۳قةیعة و الطّریالشر یسهم العقل ف

مطابقا بالثـامن و  ۱۴۱۷سابع رمضان  ینشرتُه ف یالّت األوىل یتیإعالم یف
د یرة السـضـوم رحلـة حیـوم بعـد یـ ۱۳۷۵سـنه  یالثّان .ن من کانونیالعشر

عة المقدّسـة ثالثـة یشـرلا یاَّن الوظائف المقـرره فـبَلّغت  »شاهیمحبوبعل«
  :اقسام
    یعتیشر -۱
   یقیطر -۲
  .ان نفوذ التفکّر و التّعقلدیم یتقع ف یوظائف الّت - ۳

فالنٌ عارف مطلقاو فالن عاقل مطلقاَ بـل لکُـلٍّ درجـة : قالیمکن أن یال
لِــأنهم  »چهــارده معصــوم«ا اربعــة عشــر معصــوماً ّلــإمــن هــذه الحــاالت 

ــواهیه الــدرجات و الحــاالت و تزون کــل هــذاحــ  یعملــون األوامــر و الن
  .عندهم یللعصمة الّت

جـب حلّهـا یالتعقّل و التفکّر  ذنفو یتقع ف یالمسئلة الّت: هذا اقولیبناءً عل
فـان عجـزتُمْ مـن . نـا اَن نبحـث أحسـن الطّـرقیجـب علی. قیمن هذا الطّر
الة  یفـ تسعون ان تکون حواسّکم: نضرب لکم مثالً .حلّها التحزنوا الصـّ

. کمیسـع درقـ یه علـیـرون علدمکـن هـذا، الّـا انکـم تقّـی و لکن الريالغ
 مـع نيمن أقامَ رکعت: هم السالم بهذا المضمونیة من األئمّة علیت روایرو

الة اىل یدقة النظـر و کـان نظـره فـ حصُـل و تُقبَـل ی: هـایمعنوت طـول الصـّ
  .تهدعبا

  .رهِاِّن صعوبة هذا العمل توجب عظمة اَجره و قد
ــعوا علــ حــّد قــدرَتکم کالعــب  یفــأِن کــان لکــم ضــعف فالتحزنــوا و أسْ

                                           
  .هجري شمسي يف مجلس العمومي ۱۳۷۸/  ۷/  ۱۱من بيانات المعظم له يف تاريخ  ۳
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ن و الممارسة یاألبتداء امّا بعد التمر یقدرُ رَفع الوزنة فیال یالّذ یاضیالرّ
ة یـالمسـائل المعنو و انـتم إن تتوجّهـوا اىل .فینب الخفلتّصارت الوزنة کا

  .بالذکروالفکرِ ستکونوا شاکرا مِمّا رزقکم اللّهُ
ــ یضــأم ــة کعصــر السّ ــفر اىلیالبشــر أعصــاراً مختلف ــاء و السّ  ارة و الکهرب

حصـله االَنسـان  یاِّن هذا التکامل الّذ. الکرات و کشف النّجوم المتحرکة
ع جوانبـه و حواشـیو. وم تفکّـرَهُ و تعَقّلـهُیـکـّل  یوقیو  و ان کانـت  .هیوسـّ
سـهل حـّل یسَقَـة یعة و الطّریرة تعقل و تفکّر االنسان تحـت نفـوذ الشـیترب

جـاد مشـکل آخـر و یمشـکل مسـتلزما ألالو إن کان حّل . المشکالت البتة
نا اَنْ النخاف ألنّ التعقّل و التفکّر لوکانَ موافقاألصـول و أوامـر یلکن عل
. قة حَلِّ المسائل لِقَلْبِهِیهذا الوقت تُلْهَمَ طر یف. قة ستُوسّعیعة و الطّریالشّر

هَمَهــا فُجُورَهــا وَ ها فألْینَفــسٌ وَ مــا سَــّو وَ«ةَ بــدفعاتٍ یــکرّرنــا هــذا اآل
وءَ و عَمَلَهَـا  یقسم بنفس و الّذ یعنی »هایتَقْو خلقها و ألهَمَها عَمَلَها السـّ
  .ريالْخ
د المسـائل ییـتأ یکـذا فـ ا وذقـال کـ یزیقولون ان بورفسور فالن األنجلی

 دقـتنَ اَنا أعد نظر فالنٍ و لکّیأضا یة او استاذ فالن ایة او المذهبیاألخالق
ــه  ــتأ یم فــیجــب الْأســتنادِ بــالقرآنِ الکــریانّ د نظــر العظمــاء و العلمــاء یی

عتقـدون انّ حـّل کـّل المسـائل تحـت یالنّفس  ءُعلما »یورفسور فالنبال«
عتقـدون آَّن یأنّهـم  یحتـ. نـاتاذهاننـا و حافظ یارنا االّ أنّه متوقـف فـیإخت

قـة یمسائل ترتکّب معاً و تجد طرالنّوم لکن تلک ال یستْ فعّالة فیارادتنا ل
وا یـه من مدرسة الثّانویالسّنه الثّان یأنّه ف ّیعَل یتداع. حّل المسائل ة طرحـّ
رتُ کثـفه یلنا مسلة جرب اً و لکـن لـم اُجـد جوابهـا و اذانُمْـت وجـدتُ ريکـّ

وم  یجواب المسئلة فـ لِـاَن کـّل . ها بعـدیال أَنسـ یقمـت و کتبتهـا حتـّفالنـّ
هـذا التمرکـز . الدّرس و المعلم و حـّل السـمائل یاً علکان متمرکز یحواس

ــاطك ــیمغن ــع ف ــات الحد یس تق ــاالت و تجــذب قطع ــالزُّب ــها و ی د بنفسِ
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ب هـذه یـقـة حـّل المسـئله فقـط الّـا انّ ترکیانـا کنـت قـرأتُ طر. خواصِّها
  .ها و الوصول بها کان مشکالًیالمعلومات و الحصول ال

اذا ) مـثالً(ل هدفـه تحـّل المسـئلةُ یسـب یفأِن کان تفکّر االَنسان و تعقّله ف
خلـق األنسـان و کـان التوجـه اکثردقـة  یوجهِ اللّـهِ الّـذلکان تفکّرو تعقلنا 

قسّمون الجوامـع یإنّ علماء األجتماع . اشکالٍ لَحّل المسائل یا یبقیفال
  :مراحل ة اىلیالبشر
  .جاًیه تعددّ اآللهة رایکان ف یاجتماع الّذ -۱
 .س واحِداًیال الّا أنِّه لیه عدد اآللهة قلیصار ف یاجتماع الّذ -۲
 .إنه واحدٍ حصلوا و بلغوا اىل یاجتماع الّذ - ۳

ه ف ت اکلُـه و لباسـه الهـه و اذا کـان یـمرحلـة الطّفولیفکذالکَ االَنسـان إنـّ
 یفآلهته الّت یع المشیستطیأن  إىل یالً فالهه أبوه و امّهُ حتیاکربمن هذا قل
فـأنّ . إنـه واحـدٍ بلـغ اىلی یجاً حتـیتـدرقـّل عـدد اآللهـة یذُکرت و أخـذ 

ه یــنــا دائمــاً و فکَّرنــا فنذه یو المعشــوق فــ حفظنــا هــذ األلــه و المعبــود
  .ات فکرنا کلّها و ستحّل المُشکالتیس ستحّل ضروریغناطیکالم

ظنّــون أَّن یو هـذا أنّهــم  ین هــم غــافلون مـن عــالَم المعنــیذهنـا اشــتباه لِلّـ
الدّوام و إن کان الـدّعاء حَسـناً  یقرائة الدّعاء عل ماً هوئاداللّهِ  التّوجه اىل

ــ ــدّعاءَ ل ــا أَّن ال ــل یالّ ــط ب ــة فق ــجــب أن یسَ لقرائ ــای ــة . دعو قَلْبن اِّن کلم
ا یـ«قـول ی یمـثالً اَلّـذ. د مـن المحـّبیـهو بع یلِلّذ یالعرب یف »یمناد«

ــه ــه بع »أللّ ــهِ و یــأنّ ــذیــدناید مــن اللّ ــر شــعی یه و لکــن اّل ــهِ یالقربــة الَ  اللّ
    .دیاحرف نداءِ للبعیألنّ  »ای«ستعمل یال

  کّل االَحوال یکان اللّه معه ف یالّذ
  )ا اللّهی(د یقول من مکانٍ بعیهُ و یرایکون یهو ما 

ــلٌّ ــة فالمشــکل حَ ــذهِ المرحل ــان وَصــلتم به ــا . ف ــریربّم ــی ــه ان تبق  ید اللّ
هـذه  یاألنسـان فـ یجـب علـیمکشـوف لِصَـالح عبـاده فريالمشکالت غ



۸ 

ــهِ -: قــولیة أن المرحلــ ــول و القــوة اال باللّ  یهــذه منتهــ. و أدرکهــا -الحَ
أشتباهٍ فکما  یمکن أنّه کان فیمرحلة الرّضاء و لکن  یعنیمراحل العرفان 

  .حّل المسئلَةِ یف یسعیکان 
ه یح یف ینا أمر واحد کلّهس یل اس کمـا أنـّ اة األجتماع و المعاملة مع النـّ

ةألااة یـح یقة ثابتة فـیما کانت طر قبضـة  )ع( یأخـذ علـی نيحـ )ع( ئمـّ
جّاد یالسّ شـتغل یوقـت آخـر  یدع و فـیـتّخـذ العزلَـة و یف أو األمـام السـّ

  اًیقتّیا و طریعتیالنّاسِ شر ةیبرتب )ع( األمام الصادق
کـّل لحظـة ان  یخـالف بعضـها بعضـاً لِـأنّ اللّـه أَمـرهم فـیهذه الطـرق ال

األوضـاع مسـاعدة  )ع( دقالصـا یریـمـثالً اذا . عملوا وفقـاً القتضـائهای
 راجــع اىلیأنْ ال یه سَــعیــمــات و اصــالح الجامعــة الجعفریالَشــاعة التَعل

مکـن یفـه یغـاء هـذه الوظیل ایسب یف. تصّل مَعهمیتة و الیجع الحکومٰلمرا
أنّ : قـولُی هـو نيالمـؤمنريظرنـا اَو اذا خـاطبهم أمن یأن تکون تناقضات ف

. ه لنـایـو تؤت )ع( طالـب یبـن اَبـ یخـتصّ لِجـدّنا علـی نيالمؤمنريلقب اَم
خاطـب یکسرنفسه لحفظ عظمة جدّه و مـن جانـب آخریانّ حضرته  یعنی

 مـن نيحفظ المـومنیع أن یستطی ی حتنيالمؤمنريَأَم یفة العبّاسیمنصورا خل
  .ع بنحوٍ اُحسنَیة النّاس و الشیفته و تربیعمل بوظیو  .شرّ الدّولَة الحاکمة

 نظـریاآلحـاد أن  یجـب علـیختصّ بـه و ی لکلّ زمانِ اقتضاء خاصّ یعنی
  .اقتضاء کّل زمان وهما

 ؟قـةیعة و الطریدان نفـوذ الشـریـم یفتنـا فـیوظ یما هـ یاآلن البّد أن نر
عة و یقه للشَّریال حاجة لِأهل الطّر: قولیعة و یالشّر یردّ علیبعض األفواد 

  :نضرب مثالً... صحّ هذا األدّعایام
هـا یرکبـوا طـاترة أوأن تنزلـوا مِنهـا ولِلوصـول الدون أن تیـتصوّرُوا انّکـم تر

عون العبـور منـه یه جدارٌ و أنتم ال تستطیطرف یالّذ رٍّمَجب أن تمُرّوا من مَی
س یالمقصــد و لکــنّ الممّــر نفســه لــ یو العبــورُ منــه واجــب لوصــولکم إلَــ
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ر بـل  هذا یدون التّوقّف وال األسرتاحة فیهدفکم و انتم التر جـب یالممـّ
ة المطـار یمنه حتـ أن تمرّوا قـول لکـم یمکـن اَنْ ی. تصِـلوا داخـل محوَطـّ
مـن فـوق  ی و اَناَ أسقط نفسريل و له انحناء کثیالممّر طو اَّن هذا: شخص

عة کهذا الممّرِ یالشَر. کسر رِجلَهیلوفعل کذا س. محوّطة المطّار  یف ئطحالا
ون ريسـیانـب و جلذالـک ا هـذا الطـرف و الإىل و لِأنکم التنحرفون اىل

عة و لِکـّل یشـر یتسـمّ یح فله مجموعة قواعـدَ و آداب الّتـی صحريمس یف
 نيقول بعـض المخـالفی. عةیاَوامرُ و شر یاسیلِکّل حزب س یمذهب و حت

تْ یـقة و العرفانِ و اذا أُلقیالصّاروخه للطّر یعة بمنزلة مصطبَة لرمیإنّ الشّر
  .عةیقة التلزم الشّریالطّر  ئفالحاجة لها و مع مج

ة هــذه الصّــاروخه تُفْعَــلُ مــن جهــة هــذه یــس کــذالک لِــأنّ هدایکــن لــول
و إرتبـاط األمـواج موجـود  »من بعدها یخ أخریوهکذا سوار«المصطبة 

: قهیعة و الطّریفکذالک الشّر »الةّعمادام الصاروخة کانت ف«نهما دائماً یب
  .نهمایمقررٌ ب یاألرتباط المعنو

نحـن : مـثالً. یّهیبد، افٍ؟ الجواب البک یسَتْ هیعة الزمة أَلیفاآلن الشّر
الة؟ او نفکّـر فـ کون فکرنا و توجّهنا کـامالً اىلیم الصّالة هل ينق  یالصـّ

الة  ینر.... ع و واقعة فالن و یثمن األمتعة و البضا اَّن محـض قرائـة الصـّ
هـا یکجسدٍ الروح ف -هذاالنّحو یهذاالوقت وعل یف- لِأنّ الصّالة یالتکف

قــه یعة و الطّریالشــر ،هــذا یبنــاء علــ .قــةیالطّر یهــذا هــ لــزم لــه روحً ویو 
  .مالزمانِ و مکمالن معاً

قه و یعته و الطّریهوأهل للوظائف الشر ی األنسان الّذنيو أما ماهوالفرق ب
وَجـد  یوانٍ من الّـذیعتقدون ان األنسان نوع حین یوانات؟ الّذیر الحیسا

 یو موجــود خــاصّ فــعتقــدون أنَ األنســان هــین یالکمــالَ و کــذالک اّلــذ
کمـا  دةیـعقهـذه ال یو هم مشرتکون ف. وانیمراحل الجماد و النّبات و الح

القـوّة التفکّـر  ینهمـا فـیقولون انّ التفـاوة بیو ) ضاًیپند صالح ا( یجاء ف
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  .شاهِدُ العاقِبَةیه و یالنّها یرَی یفکرالّذلوا
حريمسـ یستعمل فـیجب أن یکّل نعمة آتاها الله  قَ البصـر خَلَـ. حیها الصـّ

انّ  یفة و هیضاً وظیو للتفکّر وَ التعقَل ا... للمشاهدة و االُٔذُنَ لِالْستماع و
 یهـذه هـ. ماًیتَخـذ تصـمیا فلیعتیا و الشـریقتیست طریل یالموضوعات الّت

قـهَ و یعة و الطّریدالمسـائل الشـریحوزة التّعقل مـع هـذا انّ التَعقَـلَ تحـت 
عة ذاکَ فحکم العقل یل کذا و الشّرقال العق: قالیها فال یس بحاکم علیل

 . حی صحريمثالً غ
و نعمـل  یرح و نجـی صـحريعة غـیأنّ نقـول حکـم الشـر یعنـیاوبالعکس 

نـا یأر ولـو -عقـل سـالم-ما حکم به العقل حکم بهِ الشرع –بحکم العقل 
نـا أن نبحـث عـن اصـل یجـب علیعة یالشرريء غییش یاَّن العقل حکم عل

 یحاً اولـم نفسّـره بنـاءً علـیم نفهـم الحکـم صـحعة لِأنّنـا إمّـالیحکم الشر
نار یدفع الجمـل و الـدّرهم و الـد یة حکم علیالدّ یمثالً ف. إقتضاء الزّمانِ
تعلّـق بـهِ الحکــمُ و یهــذا الحکـم غلـط لعــدم امکـان دفـع مــا : فـال نقـولُ

فالعقـل تـابع . جب أن نبحث و نفهـم أصـل الحکـمیم مع العقل و ئالبال
 .یعة الواقعیم الشركلح
ــر یر أیغــایال طلــب یعة حکــم اَلْعقــل فاألنســان الیحکــم مــن احکــام الشّ

 یقة فقط بل حّل بعض المسائل علـیعة و الطّریءٍ من الشّرییجواب کّل ش
حّل بـالتّفکرّ و التّعقـل والمحـلّ یه یومیمات الیاً من التصمريانّ کث. عهدتنا
ــر یلــه فــ ألمکانــاتِ الحــظ انقــه و لکــن ال بــّد أن یعة و الطّریحــوزة الشّ

 .الموجودةَ
عة یتّصلُوا بعض المسائل بـأوامر الشـرینسبوُا و یخ سَعوا أنْ یالتار یمَدَ یف

من قرأ هذه السّورة : بعض سورالقرانِ یبالکذب اوبالْمصلحَةِ مثال کتبوا ف
نالَ رزقنا ی یفنحن نجلس و نقرأه السّورة کراراً حت.  حسابٍريصار رزقه بغ

الة کـأنّکم  یا قالوا لوقرأتم سورة فالن فـث الَنحتسب و هکذیمن حَ الصـّ
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وره أقْـرنت فان کـان کـذالک فَیعملتم حِّج الب  النـذهب اىلو و هـذه  السـّ
 .الحجّ

ّن سورالقران کلّها واحد و أمروا بقرائة سـورة إسَألوا مِن أحدالرّواة و قالوا 
اس یـبه؟ أجـاب رأین سمعتم هذه المطالب العجیفمنِ ا دالحم بعد ت النـّ
 یاً علـريته خـیتُ اُن اُرغّبهم بقرائة القرانِ و ان کان ندقرأون القرآن فأریال

الغربة  یقولون أنّ الصّالة فی.  جائزريء غیز شیجوز تجویالظّاهر و لکن ال
 یامتها کاملة و هذا حکم شـرعّإقجب یالوطن  یالوطن قصرٌ و فريغ یو ف

 یّن قوّتهـا عصـاً فـکون بقدرة العقـل و التّفکّـر اِیص الوطن یو لکن تشخ
 .قهیعة و الطّریالشّر یحوزت یکم فیدیأ

ار لفهم احکام یالقران مِع. الدّرجة األوىل یعة؟ فینفهم الشّرأين  اآلن منِ
نّة یهـ یالّت )ع( واألئمّة )ص( عة و بعده أوامر الرّسول االَکرمیالشّر . السـُّ
د یـتمه یوا فن حصّلوالعلم وطالعیار فهمها و بعدهما، اجماع الّذیمع یفه

اً یس واقعیإال أَنّه ل یم شرعكإنّه ح. دون الحکم اجماعاًیؤیة ینیالعلوم الدّ
ار وهــو یــبعــد الکــلّ، العقــل مع. ة عــنکمیســلب المســئولیبــل هــو حکــم 

فالعقـل . یقتـیطر -۲ یعتیشـر -۱فالعقل عقالنِ . قةیعة و الطّریساعدالشّری
لفّقهـا و یر المختلفـة و وازن األمـویـ و نيالحظ مصالح المـؤمنی یعتیالشّر
الة واجبـة و نجـاة المـؤمن واجـب ا: مثال قالوا. صدرالحکمی ضـاً و یالصـّ

 یکـون الوقـت علـیسـاحل البحـر و  یبالفرض أَنْتَ سبّاح ماهرُ و انت فـ
ضـاً شـخص یعاً و ایة األحرام سـرريقول تکبتجب اَن یقدر اقامتها فقط و 

ت رق و ان کسـیـنجـاة الغرحکـم بی یحالة الغرق فالعقَل الشّرع یکون فی
 . قیالصّالة لها قضاء دون نفس الغرلِإنَّ . الصّالة

ر یفهُ؟ تیقـول لَـهُ بکـم ثمـن قدإشـرتیقسم البائع أن یبتاع متاعاً و یفردٌ  فکـّ
أن  یحکمُ عقلیف ة ىلداً فال فائیقید ان أقول ثمناً حقیقول إن أُریالبائع و 

اً و یس شـرعیهنا حکـم العقـل لـف. نيعشرة توامالتوماناً  أَقول خمسة عشر
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 .قولَ لَکَ التکذبْی یفالعَقَلُ الشرعّ یعقل الشرعِال
 یقــة هــیتســتنبط آداب الطر یقــه و لکــن التــیســتنبط آداب الطّریالعقــل 
مـثال واحـد . قه فقطیالطر یدلّنا فتنفسِها و  یوال دورلَها ف. عة جداًیالشّر

ــدة هــواداء الصَــالة فــ ــه صــالة  اول یمــن المســتحبّات المؤکَ وقتهــا خاصّ
ف لشـخص یف او هـو نفسـه ضـیالصبّح و صالة المغرب فمَن جاءلـه ضـ

أن  یقتــیحکــم العقــل الطریف واجــب فهُنــا یضّــعلــم انَ اکــرام النآخَــر و 
بات یصَالته فقط بدون التعق یصلّیفه دقائق لِیإستاَذن صاحب الدّارمن ض

 هیـفیک اىل انرشـدیقـل الع ،هـذا یبناءً عل. واجب وقابالً للجربانريلِاَنّها غ
 .هیاة العادیالح یقة فیاجراء احکام الطّر

باً من الباب یضَعُ الحذاء قرنَمکانه،  یءِ فیکون کّل شیحکمنا أن یالعقل 
س یبـار اىل یسفر یف. یو المعنو یرَفٍّ إِلّا موارِدَ کالْعشق الواقع یالعل
کانـت . مکـان مـن فقـراء العـالِ یالّـذ »هیـاتیب« لبورفسـور نيتیدهـت یأهد
و اذا ) ره(شـاه ید صالح علیه من الرتمه و حذاء حضرت السّیتان طاقیالهد

اهــل المنــزل کــانوا قدوضــعوا . ة و جــدت أنّهــمیــمالقاتــه مــرّة ثانلِذهبــت 
ءٌ یفکـان هنـا شـ. خشـبمحفظـة مِـن ال یه علـیالرّف والطّاق یالحذاء عل

 وصـلّها اىل یلّذجعل الحذاء أفضل مِمّا کان قدراً ا یمن العقل الّذ یاُقو
 .محبوبها
هـو تـابع  یه الّـذیـاة العادیالح یجب أن نستعَملْ هذالعقل فیأنّنا  ادفالمر
 یولنـا فـقإسـتعمال ع ینـا فـقوّفیهما نسأل اللـه أن یقه کلیعته و الطّریالشر

  .نایدیة عصا أیاة العادّیحوزتهما لتکون الح
  -انشاء الله-
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 ٤ القرانألوامر یقتیو الطّر یعتیجهات الشّر

  الفصل األول
  بسم الله الرحمن الرحيم

. یقل ان کنتم تُحّبُونَ الله فاتَبِعوند یالقران المج یف) تعاىل(قال الله 
 ٥.مٌیغفِرْلَکمْ ذُنوبَکُم وَاللهُ غَفورٌ رَحیحِبْکُم اللهُ وَ ی

ــر: لِرســول اللــه وِجهتــان ــا وجهتــه فــ. قــةیعة و وجهــة الطریوجهــة الشّ  یامّ
ا وجهتـه فـیـه ایـنزلت عل یبالغ األحکام الّتا: عةیالشّر  یات القـران و امـّ
ل اللـه بعـد العمـل یسـب ی لِلسـلوک فـنيئقـن کـانوا الیذة الـّیهدا: قةیالطّر
ا  ن الوجهتان يفتاو کانت ها. عةیوامر الشّرأب ةاألرسـول اللـه مِعـاً و امـّ  ئمـّ
اس  بـل کـان أسـنيقـوان یما کـانوا شـارع یعنی نيماکانوابعده شارع )ع(

بهارسـول  یأتـ یاالحکـام التـ یکـانوا مبلّغـ« الموجودة نينظراتهم القوان
وم و ن؟ و ان شکونا مایف نصّلیمثال تسئلوُن ک »الله فعل؟ و مانفعل للصـّ
عون اَن تسألُوا هذه السّؤاالت من عـالم ی؟ تستط....اذا مبطالت الصّوم وم
و لکـن  عجـبکم جوابـهیمکـن أن الی. ب لکـمیـجیفهو  یه، عالم شرعیفق

تعلَـق یعشرون عَملته بکـمَ عملـة  یه و تقول عندیتسألُ من فق. تعملون به
قـول أعـطِ هـذا زکـاة و إذا تسـأل مـن عـارف یأحداً منهّا و يَأخَذُ الزّکاة؟ 
  .٦ها عن وقتهريلغرامة تأخ یقالَ کلّها و نصف عملة اُخر یکشبل
ول کـّل هـذه قیجب أَن یفرسول الله . ه و العارفی حکم الفقنيق برهذا ف

                                           
 ،)۱۳مجموعـة مقـاالت (فی عرفان ایـران  ۳۰/۱۰/۸۰و  ۹/۱۰/۸۰ذکر منت المقالتني فی  ٤

  .۱۳۸۱ ة،حقیقال ةانتشارا ،تهران ،تألیف السید مصطفی آزمایش
  .۳۱سورة آل عمران آیه  ٥
 .۴۶۷ص  ،االستعالمی تصحیح محمد. منقول من تذکرة االولیاء للعطار ٦
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 انّما اَنَتَ مُنذرٌ وَ لِکُّلِ قومٍ هـادٍ: ضاً تَقولُیةُ ایو هذا أَشقّ األعمال وَاأل
ف و  یعنی رذانت من: قولیمخاطبا للرّسول،  انت تُنذر مـن عـذاب التخلـّ

و کـان شـخص رسـول اللـه . األحکامَ و کّل قوم عنده هادٍ لقُ یعنیالذّنب 
تـه یاداله(جـدوا یرسوله بلّغ االَحکام فقط لِقول الله لیو هنا . ضاًیا ایهاد 
 .مانیاالَ رِجوها من باطن هذه االَحکام و إهتدوا اىلخستیو ) اُنفسِهم یف
ونَ اللـهَةِ یآ یف قـة معـاً یعة و الطّریمِ الشّـراجـاء بأحکـ .قُل اِن کَنتُم تُحِبـُّ
قول یللـه؟ سـهٍ مـاهُو حُـبُّ ایـإسألُوا من فق. اِن تحّبّونَ اللهَ: اوّلها یقول فی
حـسّ یدرک و یـقـة یعبَدَ فاُهـلُ الطریجب أن یبل . حّبیمکن الله أن یال
وجـد یة خطابٌ لِأهل کـّل العـالم و یهذه اآل. اِنْ کُنْتُمْ ُتحِبُّونَ الله یمعن
 )ع( یسـیع یة و تـابعیحیالمس یخاصّة ف لهحّب الی من نيالمسلمريغ یف

ونَ اللـهَ فَـاتّبِعوُنضـاً یفقال لهم ا. نُ مَحَبّةٍید ینید: و هو قالَ  .یاِنْ تُحِبـُّ
: قــولیقــة معــاً ثــمُ یعة و طریضــاً شــریهنــا ا. إعملــوا بمــا أنــا اُقــول یعنــی
فأفضل  .ایلهذه درجة عُ.حْببْکم اللهیس یإذا إتّبعتم مِّن یعنی. کُمُ اللهُیحْبِی

  .»تفضّالً مِنه«حبهما محبوبهما و معشوقهما یأجرالمحبّ والعاشق أن 
ذکَر یـته ویأقوالـه الشّخصـ یه او فـیث القدسـیـاألحاد یل الله فـقال رسو

اللـهُ عَبْـداً  ّبإذا أحَـ: یث القدسـیالحـد یه مثالً جاء فیالحاالت العرفان
 ینطـق و فـی یبصـرو بـی یسـمع و بـی يقول انا أذنه و بصره و لسانه فبـی

 یبالنّوافِـل و العبـادات حتـّ تقـرب إىلیزال العبـد یـال: قـولیث آخر یحد
بصربه و لسانَه ی یسمع به و بصرَه الّذی یبّه فاذا أحْببته کنت سمعه الّذأح
اوّل  یاراللـه ومصـداقه فـیصار وجوده کلّه تحت إخت یعنینطق به ی یالّذ

 یجـد الشّـحص نفسـه مسـتقالً و هـو فـی) ان کنتم تحبـون اللـه(الّسلوک 
 یفـ، کـان یو خضر اذا سأل موسـ ی بلغ بهذه الْمرحلة کقصّة موسريالمس

مثالً إن وجدت . ةی المعمولنيالقوان یرینفسه و  یریالعالم الظاهر و کان 
اُردتُ : وفق حاله و قال یالخصر علب أجآ ستغرق لذانة یالسّف یفحفرة 
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ة ذهـب بـه خضـر، یعنی أنا اردتُ بوحدی و فی المرحلة الثانی ۷بهایأن أع
الـة قـال هـذه الح یه و نفسـه معـاً و فـربّـ یریـ یمرحلة، کان موسکانت 
 یعنـی ۸اً مِنَهُ زَکوةً وَ أَقْربَ رَحْمـاًريبَدِّلَهُما رَبُّهُما خَیفأرَدْنا أنَ : خضر

کـّل مـا ) حبـبکم اللـهی(مصـداقها  یالمرحلة الثالثة الّتـ یو ف. نحن أَردنا
کَ أَنْ  فـأرادَ: رضـفعل فمن جانب الله فقط و لذالک قال خی بْلُغـا یرَبـُّ

 یکَنْزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّک وَ ما فَعَلْتُـهُ عَـنْ أَمـر  ستَخْرِجایأَشُدَّهُما وَ 
د المحبـوب یـریعمـل مـا ی راحـة و ريصـیسهل العمل لمحّب الله و یفهنا 
غْفِـرْلَکُم یحَبِـبْکُم اللـهُ وَ ی. عمل کان مقرّراً لـهیفهم نفسه، بل کلّما یالما

رجـة هـذاالمقام قـال د یأعلـ یو الرسول فـ مٌیذُنوُبَکُمَ وَ اللهُ غَفُورٌ رَح
قـول یال یعنـی .یوُحیـ یإنْ هُـوَ االَّ وُحـ ینْطِقُ عَنِ الهَویما : هیاللهُ ف
  .هیال یوُحیئاً االّ ما یش
حّب موجوداً یانّ الله ال. حببکم الله إِن شاء اللهیوصلتم بهذه المرحلة  إنْ

قالت عجوزة : قالی. نَظّف المشبوهاتیفعل؟ یه مشبوهة فماذا یکانت عل
قـال . الجـنّ یسول الله سمعت انّک قلت التدْخُلُ الْعجوزة والعجوز فلر

ة محـل قـال  یفـ س يلیأَفلـ: العجزوة و قالـتبكت رسول الله نعم  الجنـّ
نظّف الله المشـبوهات ی. هایشابّةٍ فتدخل ف تِرْإِن کنتِ الئقة و ص: رسولُ
هـو . مٌیرحـ ة منه و الله غفـورٌیغفرلکم ذنوبکم غفراناً حباً و عنایو . کلّها
ب لَهُ و ال شـبهة و انـت یانّ اُحداً الع یرحمک أن التصل بمرحلة و تری

ــاًی معارتســینــاقص بــل   یونَزَعْنــا مــا فــ: یة أخــریــآ یو فــ. بــک غفران
ــلٍّ ــدوُرِهِمْ مِــنْ غِ ــفُن یعنــی ۹.صُ ــوائب و  نظِّ قلــوبهم و نخــرج منهــا الشّ

                                           
  .....فاردتالسّفینة فکانت لماکني یعملون فی البحر  آما. ۷۹سورة الكهف آیة  ۷
  .۸۱سورة الکهف آیة  ۸
  .۴۷سورة الحجر آیه  ۴۳سورة االعراف آیة  ۹
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 ی حتــنيمــوفّقحســابهم و کتــابهم  ین هــم کــانوا فــی اّلــذنينخلّــص المــومن
هذا إصطالح لِفهم المطلب و االّ . قولونَ انّ لِلجنة ابوابی. دخلوا الجنّةی

ا منها باب التّوبة و منها باب المحبّة و باب یلها باب کأبواب الدّن ما کانَ
باصـطالح . تـهابواب الجنّ یار وامثالها و هذه هثیالشّفقة و االَنفاق و األ

ست مَکان غـّل و یألنّ الجنّة لَ. نظّفونهی غسلون حول باب جنته وی: ماالعو
هـا و یذهب اليئب ثُّم اه من الشّویغسلون من االنسان کلّما کان فیو . غَّش

  .خوانها کَاألیکانوا ف
  

  یالفصل الثّان
  میبسم الله الرّحمن الرّح

ل یتشک ة إىلیات القران من ابتداء البعثة و انتشار الدّعوة األسالمینزلت آ
جاً و موافقـاً یزمـان رحلـة الرّسـول االَکـرم تـدر ه و اىلیالمالحکومة األس

مثال مـن سـأَل؟ . ث و االَخباریاالَحاد یلهاشأن نزول و هکذا ف. ةیللموقع
د اس المـریلـ. مکان وقع؟ ذکر رسول اللهُ المطلب یا یومن أجابَ؟ و ف

ث و االَخبار کانـت مختلفـة بـل االَخـتالف باقتضـاء الزّمـان و یانّ االَحاد
ور  فلهـذا. هـا مـن فائـدةٍیق ممـا کـان فیالدّق یعنملمکان لِدرکَ الا أنّ السـّ
کـان  یزمان الّـذ یکانت ف. ةیمک یمکة قبل الهجرة و سمِّ ینزلت ف یالّت

و کانـت المکـة . اًیـ فـرداً و انفرادنيالمسـلم یزکیعلّم و ی )ص( رسول الله
 و نيمنهم کانوا مسـلمل یو قل. أقّل اورٍ تها فلا نفینة صعربَة و کانت جمعیمد

کـانوا  )ص( بعـض أقربـاء الرسـول یحتـ. االَسـالم یاکثرهم کانوا مخالف
 ی بسالح المعنـونيملزالمسیجهتة لیات المکیه و لهذا کانت اکثر آیمخالف

قطعوالسـان الـبالل و : مـثالً. یّا قِبـال اآلذیـروا قويصـی یحت یو االُخالق
ع یمـن هـذه الوقـا. دٍیشـد بیعمّـارَ تحـت تعـذ والـدي اسریة و یقتلوا سم
لتـا یانتخـب قب. هـاینة و هاجر الیالمد ا الرّسولَ اىلوة و اذا دعوُريکانت کث
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هیحکم علیاه لیو خزرج ا سٍاُو  کـان مـورد توافـق کلتـا )ص( هما معـاً ألنـّ
أنـزلَ  یتـ الّنيم القـوانیوظائفـه تنظـ ٰیدهذا کان إحْـ یمضافا عل. نيلتیالقب

  .رهاالله لَهُ وقّد
اسـة یدبّر سیـ )ص( ضمناً کـان رسـول اللـه. ةیمنطبقة لالُخالق األسالمو 

األخالق و ريعتقد انّهـا غـی. و ال کانت موافقة لألخالق یادارة الملکة الّت
  .ةینیاسةً منطبقة لِالُخالق الدّید سّیؤیکان 

کـذالک لوکانـت الخالفـة  )ع( یهذا النّوع وکـان علـ یرته علضحکم ح
و لکـن مـع . هذا النحـو یبالفاصلة ادامت عل )ع( ید علی یبعد وفاته ف

زمـان  یکـان فـ ینحـو الّـذ یت االوضاءَ علرين تغیتدخّل الخلفاء الرّاشد
کـّل  و إبالغـه اىلة تد ان األسـالم و توسـعیـریبکر و عمـر و إن کانـا  یاب

و لهذا  -حالٍ االَنسان طالبٌ للقدرة یأ یعل. ا و لعلّ لتوسعة قدَرتهمیالدن
نحـوٍ کـانوا  یه ارض الملحـة علـّیعودصّـکانت المکة ال. ةريکث فتحوا بالدً

تحـوا فو کان وضعهم کـذالک و . عون منها خبزاًصنیمر و تسحقون نواة الی
و هکـذا . ها کّل نِعم اللـهیو کان ف. مثمرةً صبةرضاً خاکانت  یالشامات الّت

ت هـذه ة و تجاّر متموّلون و جُمعـريها مخازن کثیکانت ف یران الّتیفتحوا إ
حابه عبـدالرّحمن ی. أًیاً فشیالمکة ش یالثّروات ف قولون إنّ أَحـداً مـن الصـّ

ابن عوف کـان رجـًال مفلسـاً و هـو کـان ابازوجـة عثمـان و مـن األعـراب 
 بعـد الهجـرة نيسنة ثالثـ یقال إنّه فیءٌ من المال ین ماکان عندهم شیالّذ

ــده شــب ــیکانــت عن ــ. ة مــن الــذهبّريکات کث کّســرونها یو یالتُحصــ یاّلت
ذان کـان لواحـدٍ منهمـا یـاوطلحـه وز.  الـورّاثنيقسّمون بیبالفأسِ و  رب الـّ

ــة ــة خــادم و خادم ــع مئ ــان. ارب ــن المب ــوا قســمة م ــة نس ــذه العلّ ــلّ به  یلع
قـالوا لـه إنّ . علـّی أنْ يحكـمهـذا الوضـع ماسـتطاع  نظرا اىل. ةیاألسالم

ه یـاسـة مـن معاویأشـدّ سلهـم أنّـي ) ع(معاوية رجل سـيّاس قـال  ة اال انـّ
سـالم دُ أن أحکـم وفِقـاً لإلیـفعل و أنا أرید یریاعمالِهِ فکّل ما  یالمانع ف
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  .)ص( ه الرّسولیذهب ف یل الّذیهو سب یذّلا
ة یـترب -۱فتـان ینـه کانـت لـه وظیالمد یفـ )ص( عصر سکونة الرّسـول یف

 -۲ .)ع( ّیلِعلـ تیـعطة وهـذه أُیـ نحن نقـول لهـا الوالنيالمسلم یانفراد
کـان  یه الّتـیهم و حفظ إجتماعـات األسـالمريالنّاس وتدب یمة علالحکو

 یضاء فـوهذه األ ینزلت ف یات الّتیها و آیجرین أن یخلفاء الرّاشد یعل
ضـاً مندرجـة یة ایـالَخالق نیمورد الحکومة و کانت المبا ینه کانت فیالمد
: و لکـن خوطـب بـه األجتمـاعُ یهـو فـرد یالّـذ دواحدٌ مـن الُمـور .هایف
 ۱۰.الْأَلْبابِ یا أولِیاةُ یالقِصاصِ حَ یوَلَکُم ف: ات القصاصیکآ
توجّـه یألنَه اِن لـم  یهیها إجرائها فهذا بدیخوطب بها الحکومة و عل یالّت

لَهُ  یفَمَنْ عُفِ: یة أخریآ ین و فین صاروا متجاسریاُمور اآلخر یاُحدٌ عل
کـّل األجتماعـات  یخوطب علـ ةاألوىلیفآ. الًینة قلیو هذه ل. ۱۱هِیمِنْ أَخِ

مـؤمنٍ فَلِمَنْـع وقـوع الحـوادث و ريمسـلمٍ مؤمنـاً کـان اوغريمسلما کـان اوغ
ا . جاد الظلم و الفسادیمنع النّاس من اتل ة األوىلینزلت اآل. عیالفجا و امـّ
ها قـدرالعفو و مقامـه فخوطـب ین و ذکر فوه خوطب بها المؤمنیة الثانیاآل

اِّن المـؤمن اذا . سـمّون إخوانـاًی و )ص( عتقـدون برسـول اللـهین یبها الـذ
 .هريقلبه رغماً لغ یبق بعضٌ فیعفالم 
 یتیو حکوم یها أَوامرُ شخّصیف یأخرسورة الحجرات الّت یاتٌ فیهناک آ

ــومن ــنَ الْمُ ــانِ مِ ــلِحُوا بَ إقْنيَوَ اِنِ طائِفت ــوُا فَأَصْ ــتْ یتَتَل ــاِنْ بَغَ ــا فَ نَهُم
أمْرِالله فَأِنْ  یاِلَ یئیتف یحت یتَبْغ یاآلخر فَقاتِلوُا الّت یهُما عَلَیأحْد

 ۱۲.نيَالْمقْسِـط ّبحِینَهما بالْعَدلِ و أقسِطوُا إِنَّ الله یفاءَتْ فَأَصْلِحُوا ب

                                           
  .۱۷۹آیة  ،بقرهالسورة  ۱۰
  .۱۷۸آیة  ،بقرهالسورة  ۱۱
  .۹آیه  ،حجراتالسورة  ۱۲
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 اوالً و الـدّخل و ني المتقـاتلتني الطّـائفطنيفاألصالح بالعدل و القسـط بـ
. نيمنفـه جامعـة المـؤیاً وظیـثان مفاعـاً مِـنَ المظلـود یتبغـ یالقتال مَعَ الّتـ

ه کذالک مـثالً یقر یتم الوضع فیفاذا رأ. فة فردو شخصٍ فقطیست وظیفل
ائفتنيحَدَثتْ بـ همـا خـاطئون یتجـدوا الخطأوا یسـعوا حتـإ ة مقاتلـني الطـّ

مخاطــب لِلجمــع الللفــردو الحــال أنّ  رِأَمــ ةغیصــوظــالمونَ فکلمــة قــاتلوا 
ه  .هِیـلَـهُ مِـنْ أَخ یفَمَـنْ عُضِـ: ات مخاطبة للفرد مثلیاکثراآل فـالمراد أنـّ
طائفــة  ّیتعــرف أَو حکــومتکم و دولــتکم و إجتمــاعکم أن تنظــروا  یعلــ

حدِّاألعدام  یفقاتِلوا مَعَهُم العل. و تخرُج من أَمْر الله یمنهما تظلم و تعد
سـلموا ی یضـاً الّـا أنّهُـمْ خطئـوا فـاُمنعوُهم حتـّیو األمحاء لِأنّهم مؤمنون ا
حـّب ینهـا بالعـدلِ إنّ اللـه یفَأصـلحوا ب. لِهمحـا یلِأمرالله ثمّ دُعوُا هم علـ

عملـوا طبـق ضــوابط یدون أن یـرین یة للّـذیـهـذه اآل ی فـاالَمرفنيالمقسـط
  .ةیاألسالم

ست بالفائدة فال نقل أنّها التستعمل بل یاء و لیات أحیضاً هذه اآلین اآلا
 نيِؤمِنالمـ یأرَلِأُقاتلَ ولکن اذا  وال قوّة ىل یفلوال سالح عند. ها أَثرلنایف

بـه و یأقاوِمَ أمـام رَق ی محّق؟ حتنيمن الطّرف ّیأن أنظَر أ ی فَعَلَنيِمتخاصم
 یالـدّعو ی فـنيَبعضالجرائد أنّ المتداخل یکُتب فیو . یالدّعو یأُدَخّل ف
هُ یـامّا أنا أقاومه و أنصحه و آمرهُ بالمعروف و أنه. اُکثر األوقات یقتلوا ف

ا فــأذا نــناهُمــا أخو یلَسْــناعدوّهما حتــلِأنّنــا . نصــرفَی یعــن المنکــر حتــ
ضاً ینا افسة ونحن أنیالموقع ینهما و نجریه نصلُح بیانصرف من سوء عمل

ــلَ إِنفــراد  ــ یا فــیــنَقــدِرُ أن نَعْمَ ــدرَألمر مخا یمــوارد اّلت  للفــرد ال اطبــصُ
ضـاً یاألصـل للحکومـة و لکـن کانـت لنـا ا یلألجتماع فهـذة صـدرت فـ

ة یل یو بعبـارة اُخـرة بالمصرف یست آیدة و لیمف سـت منقَضـاً قـال األئمـّ
ءُ مــا یه شــیــفَ الیوالأُ ضـ .ن فقــطیدلــ الجنيبـ یضـاً إنّ القــرانَ هواّلــذیا
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ا لَـهُ لَحـافِظوُنَ: حُذِفَ منه قال الله تعاىل  ۱۳إنا نَحْـنُ نَزَّلْنـا الـذِّکرَ وَ اِنـَّ
 یفـ یذب الـّیفاوتُ مَعَ ترتتی )ع( یبة علتر یقولون أنّ القرانَ الّذینعم، 

ا یـ: ف بل مـواردَ مشخصـه مثـلینحوالتحر یالقرانِ الموجود و لکن العل
ذهب عـنکم الـرّجس یـدالله لیریو انّما  ۱٤ کأحدٍ من النّساءّنتلس ینساء النب
لِـأنّ . س هنایة لیفنحن نقول مکان هذه اآل۱٥اًريطهِّرکم تطهیت و یأَهل الب

 اللـه زوجـات الرّسـول دُیریة یآ ی إشتبهوا و قالوا أنّ المرادَ فنيأکثرالمسلم
ة و یت مکان هذه اآلريصوماتٍ فغعم و لکن نَعلم أنّ زوجاته ماکنّ )ص(
رِ و یـتَةُ وَ الدَّمُ و لحمُ الخنزیکُمْ المیحُرِّمَتْ عَلَ: هایقول فی یة الّتیآ یف

مْــتُ نَکُمْ وَ أَتْمَیــومَ اُکْملَــتُ لَکُــمْ دیــاللــه بِــهِ ثُــمَّ قــالَ أَلْريمــا أُحِــلَّ لِغَ
   .۱٦ناًیتُ لَکُم األِسْالمَ دیوَرَض یکُم نِعمتیعل

. یهـذالمکان تکـرار یضـاً و کونهـا فـیة ایـس هنا مکان هـذه اآلینَقُول ل
ر تحریالو ضاً نقصاً ی اريکون هذا التغیال تحلّـل  یة الّتـیـفـاً و هکـذا آیعبـّ

 .کَّبـکَ مِـنْ رَیـها الرَّسوُلُ بّلِّغْ ما أُنْـزِلَ اِلَیا أَی: مع یؤتیتة أن یلحم لم
ات لـم یات و لکن نفس اآلیبعض اآل یقع التّأخّر اوالتقدم فیمکن أن یف
 یة فـیها الرّسول آیا أیة یکان بعد آ: لیق .اًريالکث الً ویالقل یئیه شی فريغتی
کلّهم  )ع( ئمّةاالَٔسن کذالک لِأنّ یأوسورة کامِلة بأسمه و حُذِفت و ل یعَل

ذ  شـاهَدْ حضـرت جعفـر الصـادقیلـم . نایدیـ نيبـ یقالوا أنّ القرآن هذاالـّ
آخر ویاَوأمامٌ آخر أن  )ع( قـرأون ی بلقرأهُ یة و یزاو ذهب اىلی أخذ قراناً 

ات الموجـودة یـفـأذا قرأنـا اآل. عملون بـهیالمسجد و  یالقرآن المتداول ف
ه فـرداً و فـرداً یالقرانِ نفهم انّها لِألجتماع و کذالک لِآلحاد األجتماع یف

                                           
 .۹آیة  ،حجراتالسورة  ۱۳
  .۳۲آیة  ،حزاباألسورة  ۱٤
 .۳۳یه آ ،حزاباألسورة  ۱٥
 .۳آیة  ،مائدةالسورة  ۱٦
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  .ةیکون عملُه مطابقاً باألخالق األسالمیا أرادَ أَحدٌ أن البة اذ



۲۲ 

  
  قة معاً یعة وَالّطریتالزم الشّر

 ءسّهلة و اوجبهـا کـتالزم المـالقة اُحد من المسائل ایعة و الطریتَالزم الشر
 یقول حضرت السّلطان نعمة الله فیح کما یالحاجة لتوض یاة الّذیمع الح
  :موردهما

  عةیرن شیاألطالع بعلم الدّ
  قةیو العمل بها طر

  وإن جمعت العلم و العمل معاً باألخالص
  .قةٌیو رضاً للحقِّ حَق

ق و الحق یاألنسـان إلَـ یهـدینهما یإنّ الجمع ب المـراد مـن هـذا . قـهیالحـّ
. اةَیـة بـل هـو نـوع خـاصّ مـن الحیـالحوزه العلم س الذّهاب اىلیالعلمِ ل

قبلـه نخـاف مـن  آدم اوعصـر  یش فـینٌ و نحـن نعـیس هنادیفکّروا أنّه ل
صـابتنا ات رل جـیساو  نا و نحن نائمون او حدثت صاعقةیهجوم سبع عل

ظ ام الء قیحصـارٍ اوننـام وال نعلـمُ هَـلْ سنسـت ٰینخفـ أحـدٍ او إىل أو نلج
ا نشـاهد أنّ يـحوالن اذا ننظـر إىل. حْفظنـایأَحدٍ لِ لزم أن نودع انفسنا اىلیف

قظُ دائمـاً یمن هو مسـت ودع أنفسنا إىلجب اَن نیف. ضاً نائمونَین ایاالُخر
ستودعُ انفسنا باللهِ بالدعا و االنسـان األول نوقت النّوم  یو إسمه الله فف

ألنّ النّهـار و . الشّمس ذَهب خوفـهُ یریقظ من النّوم وَ یستیضاً إذا کان یا
ضاً اذا تشـاهدون یحْحظُهُ و انتم ایشکر ممّن هو یبشّراه الرّجاء لهذا یالنّور 

سـاحِل النَهـر  ذهب اىلیـ کـان یدواألنسـان البـ .وراً تـدعون و تشـکرونن
ضـاً تقومـون و تغسـلون وجـوهکم و یو انـتم ا »ذهب بـهی یا« نومَه ريطیلِ
کـّل  یفکان هـذا العمـل لِألنسـان فـ. کم او تتوضّعئون ألقامة الصّالةیدیأ

راً سـم لکـم نهـريعصرٍ و کان تجسّم فطرتهم، مثل أنّکم تطلبون من نقاشٍ ل
طلبــتم منــه  یرســم لــوح اّلــذیه وهــو یــه زورقٌ وعــدد مــن األشــخاص فیــف



۲۳ 

 یعة الّتـیآخـر شـر یعهُ األسـالمِ هـیشـر. ففطرتکم طلبت هذا الّلوح واقعاً
. صـورة مجموعـة قواعِـدَ و أوامـرَ یمت علّسة و تجیطرة األنسانفتطابق ال

لکم عـادةً و جاً و کررّتموها بالإعتقادٍ بها ستکون یلهذا اذا عملتم بها تدر
  ).بالقدرٍ(فة یخف

ا نبحـث  یقولون اُنّه عـارف و مـادّیل آنست مع عالِم وقیاحٌ و ینقل س کنـّ
قُلــتُ مــا کنــت معتقــداً  یمَعَــهُ اذا ســمع صــوت األذان قــام وتوضــئا وَصــل

ــفک ــاداً : ت؟ قــالیف صــلّی ــد فکــان معت ــنَة البل عمــلٍ یعــادة الجســد و سُ
ا فـ. عمـلعتقدُ به فالعادة تـذهب بِوَقارالیوال بعـض األوقـات تکـرار  یامـّ

ة یـقال اذا أردتم أن تکون إعتقادکم قویجاد إعتقاد یوجب ایالعمل بعادة 
 ی أسـعوا أن تحکمـوا مبـاننيمـوفّق واقوّوا أعمـالکم و اذا أردتـم أن تکونـ

جب األجتناب من األفـراط نقـل یامّا . ضاً متالزمانِیفهذا ان ا. إعتقادکم
ادق : و قـال یعلـّ یاً مرّابـريکثـ  و أعبـد یأصـلّکنـت : قـال )ع( عن الصـّ

أن  بـّد المسـتحّبات فـالمـن إنّ هذا کـان  »یخفیال«اً ريالتشغل بعبادة کث
ــاً للتّعــب واألشــمئزاز ــا یحتمــل أن یف. التکــون موجب کــون التکــرار موجب

ــن موجــب النّفــرةیاق و لکــن الیلألشــت ــیبــل . کُ حــّد التعــادل  یکــون ف
اً مــن اآلداب اوال تکــون لــه فرصــةٌ ريان کثــعلــم األنســیربّمــا ال. والتــداول
   .للعمل بها
أنّ  یعنـی ۱۷.لَقَدْ خَلَقْنا األنسـانَ وَ نَعْلَـمُ مـا تُوَسْـوِسَ بِـهِ نَفْسُـهُ قال الله

الکّــل ففـرّوا مِنهــا و لکـن ال تحْزنــوا لّأَنَّــهُ  یوسـاوس الــنّفّسِ موجـودهٌ فــ
  .ساعدُیس
نتظرُ منه قول ال اَید أن یریکأنّ الله  ۱۸فاًیخُلِقَ األِنسانُ ضَع: یة أُخریآ یف

                                           
  .۱۶آیة  ،سورة ق ۱۷
  .۲۸آیة  ،نساءالرة وس ۱۸



۲۴ 

ال أنّنـا نعمـل  .لِأنّ باب رحمته و کرمه مفتـوح دائمـاً. عمل کّل ما قلت لَهُ
ناخطئنـا و نکـون مصّـمما ّنجـب أن نفهـم أیف أفلوکان لنا خط. کّل ما شئنا

  .غفرَیقبل و یلعلّ الله أن  -عدم العمل و الرتک یعل
ضاً یاالَعمالَ واألعتقاد و ا یقوَی یمُ اولٍ الّذعة قَدَیهذا إنّ الشر یبناء عل
ثـم . ق و األعتقـادیـقبِل بعض االَفراد بالمطالعـة و التحقی. العملَ یتقتض

 یقّویو لکن مع تکرار العمل و التفکّر  یس له إعتقاد قویعمل و بعضٌ لی
  .جاًیدته تدریعق

 کـان شـخص جـارَ: )ع( عصـر حضـرت جعفـر الصـادق یکانت قصّة فـ
د الأعرف آدابه هَلْ أنت تقولُ؟ قـال قبلـتُ قـدَّق یقال أنا مسلم جد مسلمٍ

ــالة مــع  اىل ذهببابــه بــاکراً و قــال توضــأ کــذا و تعــال نــ المســجد للصَ
ت قـال ال یـالب ع الـذّهاب اىلیالجماعة فبعد إنتهاءالصالة قال هـل أسـتط

دعـاء إقْرأْ هذه االوراد المستحبّة فقراء وَ قال هل أَذهـب قـال ال بـل اُدع 
اآلن وقـت صَـالة : الظّهر قال هَل تمّت؟ قـال یأخذ وقته حت... ل ویالکم

ــ ــر فأصــرب حت ــ یالظّه ــمّ االوراد و األدعینق ــم الصــالة ث اذان  اىل.... ةوی
تعالَ : و قال ةیته مرة ثانیباب ب ذهب غداً و دقّ ومه وی یضفانق. المغرب
ناسـب اشخاصـاً یه نّـأل د أن أکون مسلماًیالمسجد قال أنا النر ینَذْهَبْ إِلَ

هم مـع یدیـن ایناصـب الـذیوالحال أَنّنا معتقدون أَّن األسالم . الشغل لهم
 نيالمحبّـ ناسب أنْ نکـون موجبـاً لفـراریالعمل و قلوبهم مع المحبوب فال

کــون ین العمــل بشــرط أن الیــاألســالم د«مــع تکثّــر اآلداب و العبــادات 
  .»المسلم مُفرِطا و المُفرّطا

هــا بمعناهــا یجــب أن نتوجــه فیباألعمــال الواجبــة قطعــاً و ام یــجــب القی
جود فقـط مـؤثّرة فـ. یقتیالطر الة و الرّکـوع و السـّ روح  یهل قرائـة الصـّ

الة و العبـادات یکـون بالدّقـة فـیجـب أن یاألنسان؟ ال، بـل  . معنـا الصـّ
بحث عن أُسـوة حسـنة یاألنسان . ف عرّفون الصّالةینظر کیلِ. ة الرّوحیلتقو



۲۵ 

سَـهمٌ لـهُ  )ع( یجسـم علـ یأصـاب عَلـ )ع( یو واحدٌ منها عَّل و نمودج
قـال . قـال إنّ إخراجهـا مولمـةیاللحـم ّز اذا تخرج تهت یفرات الّتشثالثَ 

م مـن رِجلـه هم للصّالة ثم أخرجوا السّـوقی یإصربوا حتّ: )ص( رسول الله
قال شخص تَمَسْخراً  )ص( شعر األلم و فعلوا کما قالیهذا الوقت ال یفف
 فقـط و نيکانت رکعت )ع( یأقامها عل یفِراراً عن الصّالة إنّ الصّالة الّت و

  .)ع( ی فقط کعلنيموا هذه الرکعتینعم إن إستطعتم أَق. ريالغ
دُ أن نـتعلم الخـطّ یـفالنقدرُ أن نکون مـثلهم مـثالً لونر إنّ األئمّة أُسوة لنا

المعلّـم أن  رنتظـیال أن نکتـب مثلهـا اوشـبهها و ینسـعفنا المعلـم نقلـة تيأ
  .الصّالة کذالکوَ نها ینکتب ع
 یهـذا النّمـودج فهـ مکـن الوصـول بـه اىلی یق الّذیطر یقه فهیامّا الطّر
مـن القـران  ةیـقـرأ آیأن  یابـانیاو  ّینصبعة فلو نطلب مثالً من یمعنا الشر

فهمُــه یقــرأهُ و یئاً و لکــنَ العــرب یفهــم شــیخطّــه و لســانه البکتــب  یاّلــذ
عة فقط الُنّهمـا لـم یقه معاً و هما عمال الشّریعة و الطّریلشّرفالعرب عَمِل ا

عة و تتفکّـروا یالشّـر یأوا و تعملـوا علـدهذا إنْ تبت یفعل .ةیمعنا اآل فهماي
 یلکـم فـأنتم تمشـون فـ یج الّـذذالنّمـو معناها و تسعوا أن تقربوا إىل یف
الن و کـّل هـذه الثالثـیقة فمجموعهما حقیل الطریسب ة تقـع قة وهما مکمـّ

و  قـة أفعـاىلیو الطّر عة أقـواىلیالشـر: )ص( عرضاً الطوالً قال رسول الله
  .۱۹قه أحواىلیالحق

                                           
  .)ره( العالّمة المجلسی ،تشویق الساکني ۱۹
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  ۲۰العقل و التّفکر و منطقتهما ةیماه

ــ ــرأ ف ــر ینق ــاب الشّ ــالح«ف یالکت ــد ص ــ ۲۱»پن ــان عل  یأنّ فضــل األنس
ة و الطّفــل مــن یــشــاهد ان النّهاینِ یوانات بالعقــل و الفکــر اّلــذیســائرالح

 یقدّم و ترقّیوانات و لکن مع نمّوه جسماً و فکراً یالح تولّده کسائر ءابتدا
مختلفـه مثـل  ةريهنا أستعمل عدد من الکلمات لها معان کثـ. هاسُید قیزیو 
 یاکب لِذورالرّوحُ ک .هارية و غیالنّها دفالعقل و الفکر و شهو. واناتیالح

ضــاً یوحنــا او ر. ارةیده تصــرف الســیــ یفــ یارة اّلــذیالســ قاألرواح کســائ
مع و البصـر و سـا ٰیوقراکب أبدانِنا فکّل ال ر األدراکـات تحـت یمن السـّ

باألنسانِ فقـط  ختصّیاً، وال سنف یقوة تسمّ یتصرفه و کل هذه مجتمعه ف
 یوجــه إشــرتاکٍ مــع الــدّوابَ و هــ شــتمل ذوات األرواح کلّهــا فَلَنــایبــل 

نقـل عـن . زةیـه علمـائ الـنفس غریسـّمیوانات یالح یهنا عقل ف. النّفس
 یالّـذ: مـن هوالعاقـل؟ قـال: فـهیحن یسئل عـن أبـنَ :)ع( جعفرٍ الصاّدق

عـرف یضـاً یوان ایـکـالّ، ألنّ الح )ع( قال الصادق.  عن الشرّريس الخیقی
قال . ةنه بمئوأتيیضرِبه صاحبه او ی اُن نيفرّق بیو . فرّقه عن الشرّی و ريالخ

نتخـب یقـدرُ أن ی ريٌهمـاخیل کنيقیاذا شـاهد طـر یالصادق العاقل هو الّـذ
فهذا فـرق  ۲۲ما اقّل شرًّ بنتخیهما شرٌّ ی کلنيقیا طرٰاً و اذا ررياکثر خ یالّذ
 هیسّميو لکن لألنسان قوّة  یزیهذه القوة و عقله غر وان فاقدينهما فالحیب

  .ستنبطیتفکّر و یستدلّ األنسان به و یعقالً 
األنسان  یماهو ف ا أنّّلإه نوعٍ من العقل و الدّرج یف ۲۳شرتکانیفلهذا هما

                                           
  .هجري شمسي يف مجلس العمومي ۱۳۷۹/  ۴/  ۱البيانات يف تاريخ  ۲۰
 .الحضرت الحاج محمد حسن، الملقب بصالحعليشاه طاب ثراه ۲۱
  .۱۵، ص۱۳۷۴، ۸تذکرةاألولیاء بتصحیح دکتور محمد إستعالمی طبع  ۲۲
. در گاو و خـر اسـت          آدمـي را عقـل و جـاني ديگـر اسـت غير فهم و جان كه ۲۳
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اذا وُلِــدَ األنســان لــه عقــل محجــوب و موجــودُ بــالقوة . خــتص بــهیعقــلٌ 
 .ظهـر بالفعـلیو  یرتقّـینمـو و یضـاً یکرب فعقلـه اینمو و یو  یرتقیفما یفک

بـاً یة تقرريوانـات الکبـیضاً بقدر الحی تولّدها ودرکها انيوانات حیفعل الح
مرور الزّمان  یالسّباحة کأمّه و ف یقدرُ علیولّدِ  التنيفرخ البطّ ح .کاُمّهاتها

  .ضاًیوانات ایالح ائرس یأ و هذه القاعدة متداولة فیه شید فیزیال
 یموجـودٌ فـ یالعقل الّـذ. جدّاً ٰیّقر سنة تکامَلَ تینياما األنسان طولَ مال

 یریـ یعقـل الّـذ -۲ه و العاقبة یالنّها یری یعقل الّذ -۱: اآلنسان قسمان
سـمّونهم یاالَعـراب افـرادٌ  یکـان فـ.  مـن الموضـوعاتريصقب و الیالقر

ه یـ مـنهم عمروعـاص و معاونين هم کانوا فطَنـیه الّذیعقالءَ السّبعه اوثمان
 و نيو حسـ یج مـن العقـل و عقـل آخروهـو عقـل علـذمثالً کان هذا نمـو

 البّتـه ال. ة و عدمـهیـشهود النّها ی هني العقلنيو التفاوة ب )ع( ساتراألئمّة
. عاقبـة األمـور نظر إىلیب بل باالستدالل و الفهم یعنوان العلم بالغ یعل

ؤالء همِن  ید؟ هل بَقِیزیة و یخ عاقبة اعمال مُعاویذکر التاریف یأنظروا ک
عـرف یو من ظـالم کضـحّاک؟ ذکر أحدٌ ین أسم و هل ی و الجائرنيملالظا

 یلون کـان فـقویوسف و یلعنون حجاج بن یتوسّلون به و یال و یالناس کم
خلعـون یةً و یـا نهایفهموا أنّ للـدّنی موته هم لم نيسجنه ثالثون محبوساً ح

ــة و  ــن الحکوم ــونیم ــم . موت ــا یول ــال و أمّ ــة األعم ــر عاقب ــألئمافکّ ه و ی
هـم –ة یـلـذّات المعنواة و یـشـاهدون النّهایم کانوا ثیل و میتالمذتهم ککمُ

ــ ــ أنّ نهانيٍقــی یکــانوا عل ــة الحی ــی ــاة مــوتٌ و الرحل ــدّارِ یةٌ اِلَ ــالباق ال ة و ی
رَه وَ مَــنْ یــاً ريعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّةٍ خَــیفَمَــنْ  .قون دقــةّدیُحاسَــبون و ســیس
  .رَهُیعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَراً ی

ة و یـسـمّه العرفـاء و الحکمـاء عقـال مشـاهداً للنّهای یهذا العقـل هـو الّـذ

                                                                                     
 .مثنوي المعنوي
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ذفالع. عقل المعاد مقابل عقـلِ المعـاش یبعبارة أخر ذهب یـ یقـل هوالـّ
و  ۲٤اَلْعَقْلُ مَا عُبِـدَ بِـهِ الـرّحمنُ وَ إکْتُسِـبَ بِـهِ الْجِنـانُ: الجنة باألنسان اِىل

 األنســان و نيمــن العقــل المشــرتک بــ. فصــلُ هــذا العقــل شــهودهُ العاقبــة
  .)یزیو الغر یوانیالعقل الح(وان یالح

 یة کزمـانِ الـّذیالمکتب و الوال یالعقل تجّل إذا أضاف شهودُ العاقبه اىل
وان یمـع اضـافة کلمـة النـاطق صـارالح ینـعیواناً ناطِقـاً یعرّفوا األنسانَ ح

و . اًیـا و معادیالک اذاصار ذاشـهودٍ للعاقبـة صـار شـرعذوالعقل ک. انساناً
رْعُ ف یـامـا ک. صارواحداً من منابعِهِ فَکلّما حَکَمَ بِـهِ الْعَقْـلُ حَکَـمَ بِـهِ الشـَّ

 یهل العقل حجّة ف: شاهید سعادة علیهُ سُئلَ عن السالعقل هذا؟ مشهورُ أنَّ
ة ام عقلُـکَ یعقلـ: ة ام ال؟ قال حضرتهیاالمور الشرع ؟ نعـم العقـل حجـّ

  . ةیشاهدون بها النهایة لهم عقول یعقلٍ؟ تابِعوا مکتب الوال یامّا أ
 یاألنسان کذالکَ حت یفرِّ و فیال یالّلغة ربط رِجل الجِمل حت یالعقل ف

اِذا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ قال لَهُ اَقْبِلْ : یالکاف یف. انیالعصأ جریال ونحرف یال
مـا خَلَقْـتُ خَلْقـاً هُـوَ  وَ جَـالىل یفَأَقْبَلَ وَ قالَ لَهُ أَدْبِرَ فَادْبَرَ ثُمَّ قالَ وَ عِزَّتِـ

ابل خلق الله الجهل مق و .مَنْ أُحِبُّ یتکَ اِّال فِمِنْکَ وَ الأکْمَلْ یأَحَبُّ إِلَ
تـه یمـن أعط یالهـ: یقال خواجه عبدالله االنصار. العقل و هو ضدّه جدّاً
  ته؟یه؟ ومن لَمْ تعطِه عقالً فماذا أَعطیعقالً فماذا لم تعط
األنسـان  »پنـد صـالح« یة وجود األنسان کماکتـب فـیهذا العقل هو ماه

 یحتــ. ف جســماً و عقــالًیزمــان توّلــده و هوضــع یوانــات فــیالح کســائر
جســماً و عقــالً  یرتقّــیاعصــابه و عضــالته و لکــن  یلتصّــرف فــقــدر ایال

قولـون إنّ ی. علـم تعلّـق العقـل بالجسـم و بـالعکسیهنا  من. بمرور الزّمانِ
  .الجسم السالم یعقل السالم فِ

                                           
  .۳حدیث  ،کتاب العقل و الجهل ،۱ج  ،اصول الکافی ۲٤
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 بالغـاً البلـوغ ريصـیاس فیبلـغ بحـدالقی یجاً حتـیتدر نموی کمل ویالعقل 
 الحسن وَاألحسن و نيمن ب در األنتخابقیحّد  بلغ إىلیفقط بل  یعیالطب

اللـه  فأن ذهـب إىل. ۲٥لَیناهُ السَّبیأِنّا هَدَ: قال الله تعاىل. السّوءَ واالسْوء
مـاهو  یقـیو العقل الحق یجهُ أُخریطنةِ فله نتیالشّ جة و إن ذهب اىلیله نت
حمن و عـرف الـرّیبـه  ناَلْعَقْلُ ماعُبِدَ بِهِ الرِّحْمنُ وَ أکْتُسِبَ بِـهِ الْجِنـا: قالوا

هذا العقل  .دخل الجنّةیعبده فیعرتف بأنّها من جانب الله و یة و یالرّحمان
همـا تابعـا . عن الجسم عمل مستقالًّیبلغ بدرجة ی یالجسم حت یتکامل فی

. مسـجود المالئکـة األنسـان و بهـذا لسـبب صـار ینفخ الله ف یروحٍ الّذ
ــوَّاِوَ ــتُ فیذا سَ ــتُهُ وَ نَفَخْ ــنْ روُحــی ــ یهِ مِ ــهُ ســاجِدفَقَع فهــذه  ۲٦نَیوُا لَ

مَـنْ : قولـونیالسّجدة لروح اللهِ ألنّ روح األنسانِ نفخة من روحِـه ولهـذا 
  .ألنّه شعاع من أنوار الله. عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

يكسب معلومـات هو فکرة : المنطق یقولون فی.ضاً معان مختلفةیللتفکّر ا
و  المـراد إىل( یالمبـادت يحصـل المعلومـامـن  و یادبـمن المالجديده 
. جة واقعة وقعـتیحادثة حدثت او عن نت ةمثال نبحث عن علّ .)المقصود

آخـر یاما ف رُ سـاعَةٍ خَـ: فهـو: العرفان له معنـاً   اَوْ نيَ مِـنْ عِبـادَةِ سِـتّريٌتَفَکـِّ
نُفِـخ  یالّذ یتّصل اُرواحنا بالمنبع األصلی یفالتفکّر حبل الّذ.  سَنَةًنيَسَبْع
  .ض توأماً بالذّکریإتصاله بمنبع الف العرفان توجه األنسان اىل یفهو ف. نهمِ

اذا بلـغ . ةیـو معنوّ قـه روحیالحق یس جسـماً فقـط بـل هـو فـیفاألنسان ل
رکـب مرکبـاً یفرق الرّوح منـه و ینئذٍ یح. توقّفی یعیالجسم بحدکماله الطب

ع یه و تفکّـره د عقلـیفالمرکب الجد. هیؤثّر فیناسبه ألنّ الجسد الیآخرَ  طلـّ
علمـه یخرتع األنسان ماالیبهذه القوّة . بالمجهوالت بمساعدة المعلومات

                                           
 .۳آیة  ،نساناالسورة  ۲٥
  .۲۹آیة  ،حجرالسوره  ۲٦
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. العـالّم یالموجـوده فـ یالقَو یالتصرّف ف یو صار قادراً عل ىلالبشراألوّ
و یالّتـ ی نجـد أنّ القـوريخ القـرن األخـیتـار مع النّظـر إىل و  تمثـل الصـّ

نطبـق مـع قـول یهذااألستطاعة . تصرّف األنسان یف... ر و الربق ویالتّصو
مـن فعـل (جاعلٌ اسم فاعل  ۲۷فَةًیالْأرضِ خَل یجاعِلٌ فِ ینإِ: الله تعاىل
 یتــه اُبــدیفبحســب أن فاعلــه هــو اللــه و فاعل«) د زمــانیــه قیــمتعــدٍّ مــا ف

آدم کـان خل »مادامـت األرض ارضـاً یدائمـ ةفـیلفانتخاب الخ فـة یال أنّ 
دُ اللـه یریار لفعل ما یه و اُعطاه األختیفة لنوعیفقط بل جعل الله البشر خل

کمالــه  و وصــل إِىل یقــّرتیاذا جعــل األنسـان أن  ۲۸.األرض یفعـل فــیأن 
کلّهـا و  یتصـرف القـویحـّد تقـدر أن  ة و تبلـغ اىلیالبشـر مجموعة یرتقی

  .اقة ظهورٍ امامهایتجدل
البتـة البـأسَ و لکـن  یخدمـة المـاد یه األنسـان أو إخرتعـه فـصنعکلّما 
، فلنحذر أن نتوجّه بالظواهر و نغفل عن الباطن و لنشـکرکلّ نعـم یفکیال

ذ: سـوُرة زُخْـرُفْ یقالَ اللهُ ف. و نعلم أنّه جعلها لنا یاألله  یسُـبْحانَ الـَّ
ا مُقْـرِن  یوقـال فـ .۲۹رَبِّنـا لَمُنقَلِبـوُنَ  وَ إنّـا إِىلنيَسَخَّرَ لَنَـا هـذا وَ ماکُّنـّ

وانـات وَ البهـاتم لـتحملکم یلکـم الح نحـن خلقنـا: ةیمن آ األوىل ةلقسما
ماالتقــدرون الــذّهاب انفســکم فــاذا رکبــتُم و تحــرّکتم قولــوا ســبحان  إىل
  ... . یالذ

 رکـوب نية حـیـقـرأ هـذه اآلیکـان : شـاهیسمعتُ عـن حضـرت صـالح عل
فاألحسـن أن . لة لنـایجعـل هـذه الوسـ یشکراً لله الّـذ یعنیضاً یاره ایالس

نفهـم و  یارنا حتـّیإخت یف یلةِ الّتیوس ید من اینما نستفیة اینقرأ هذه اآل
                                           

 .۳۰آیة  ،بقرةالسورة  ۲۷
کُـنْ فَیکـوُنُ، » لِشَـیءٍ«قُـولُ یا عَبْدی أَطِعْنی حَتّی إجْعَلَکَ مِثْلی اَوْ مَثَلی حَتّـی أَنَـا أَ ۲۸

 ايضا. اَنْتَ تَقوُلُ کُنْ فَیکوُنُ
  .۱۳-۱۴ ةاآی ،زخرفالسوره  ۲۹
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هأل ،ام ال؟ ال یاحتنـا فهـل هـذا دائمـّرئهالنَـا لّیهأعَـدّها و  ینعرف الّذ  نـّ
 .احةّرکون بعد الموت من الیما  ینرففکّ نا أنْیاة فعلیختم مع خاتمة الحی

  )ره( یقال المولو
  ؟ین أنا قادم و لماذا کان قدومیمن ا

  ؟یوطن ینیالترأ ن سَأرحلُیأ و إىل
  :نا أن نتذکریعل

  .تنوّر العالم ی الشمس الّتنيع یهذه ه
  .ثمودَ دٍ ومقربة عا یکانت تطلع عل  دق و

ــی  ــر یعن ــا ن وال «هلکــوا  مضــوا و قــد مــثالً ثمــود و أنّ اقــوام عــادٍ یاننّ
فقـد  تزلـزل مـنیضاً سـنذهب و نرحـلَ لعـلّ االرض الیو نحن ا »أثرمنهم

 ).نامستقبل( یر فنا أن نفکّیفعل. اننا


