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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 گریزی دظلم و تعهّی جبر، دستاویزی برای توجیه ضاللت،  مغلطه

 که کند را بیان می یمطلب [ٍء...، َو قاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو شاَء اهلُل ما َعَبْدنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشیْ ی ] کریمهی  آیه

ظرافت آن در این است که ما بتوانیم بین فضای تشریع و فضای تکوین تفکیک قائل شویم. اشتباه 

به آن  خود حرف باطل درستی مبتال شدند و بسیاری از منحرفان برای اثباتبه آن  ونجبریّبزرگی که 

 ند، همین نکته است.ا همتوسّل شد

 قَدَر ؛اراده تشریعی هم دارد ،تکوینی دارد ی که خدای متعال ارادهیم ا هعرض کردخدمت دوستان 

 ،مشیّت تکوینی داردرد؛ ؛ قضای تکوینی دارد، قضای تشریعی هم داتشریعی هم دارد قَدَر، تکوینی دارد

به اشتباه خود شخص منجر یا   چون ؛دکرنباید با هم آمیخته  دو را این مشیّت تشریعی هم دارد؛

شود که انحراف خودشان را با آن توجیه  شود و یا ابزاری دست افراد ظالم، فاسد و منحرف می می

 و  را کنیم؛ مشیّت الهی هم تعلّق گرفته و حد او کنند. برای مثال خدای متعال اراده کرده که ما بندگی

، نماز ظهر را چهار حدود آن بندگی را تعیین کرده است؛ گفته شده نماز صبح را دو رکعت بخوانید 

 َقضىٰ  وَ  ؛این کار انجام شود که گذاری است؛ حکم کرده ر و اندازهدَاین تقدیر است؛ قَ رکعت بخوانید؛

  1. ِإيااُُ رَبَُّك َأّلا تـَْعُبُدوا ِإّلا 
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است؛ یعنی اگر کاری نشدنی  الوقوع  جواز و عدم جواز کار ممکن ی مال حوزه است که اتتشریعیّاینها 

کار  ؛کار درستی است یا کار نادرستی ؛معنی ندارد که بگوییم کار خوبی است یا کار بدی صالًباشد ا

ات تشریعیّپس به کاری که شدنی نیست معنا ندارد.  ها راجع این حرف ؛مجازی مجازی است یا کار غیر

تکوینی الهی، امکانپذیر  ی ارادههم خب وقوع هر چیزی را که قابل وقوع است. است  مال کارهایی

است که  آن ؛امر تکوینی الهیو تکوینی الهی، قضای تکوینی الهی،  قَدَرکند؛ مشیّت تکوینی الهی،  می

به  تکوین است. ی این در حوزه 2.ما َأْمُرُُ ِإذا َأراَد َشْیًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فَـَیُكونُ ِإنَّ کند.  وقوع را امکانپذیر می

 مثالً خدا اراده کرده .یدآ وجود میبه  و شود محض اینکه اراده کند که چیزی باشد، آن چیز هست می

 آید، هفت ریشتر باشد؛ این تقدیر الهی است.  ای که می زلزله

نحوی  و هم کسانی که به ونتشریع داریم؛ حاال هم جبریّ ی تقدیر و یک حوزه ی حوزهپس ما یک 

 داخل کردند ات مذهبی این دو حوزه را در همخواستند انحراف خودشان را توجیه کنند، آمدند با ادبیّ

، اهلل قضاء اهلل، به کردیم؛ پس ما به مشیّت الهی نبود ما ظلم نمی ی و گفتند: اگر به مشیّت الهی و اراده

، دیدید ی عاشورا در واقعه !در نتیجه انتقادی به ما وارد نیست !یما هاهلل ظلم کرد اهلل، به امر قَدَربه 

 یکبر زیاد در دربارش رو به زینب با همین منطق کار خودشان را توجیه کردند؛ ابن نجنایتکارا

چگونه دیدی کار خدا را با برادرت حسین؟ یعنی جنایتی را  3:اْلُحَسینِ  بَِأِخیكِ   اهللِ   َكْیَف رََأْيِت ُصْنعَ گفت: 

ق مشیّت الهی تعلّ !ما نکشتیم !خدا حسین را کشتکه مرتکب شده بودند به خدا انتساب داد و گفت: 

همین منطق با های معاویه  به آن متوسّل شدند. بسیاری از حرف ونو این منطقی بود که جبریّ !گرفته
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 خواستند در کردند و می دینی و انحراف را طی می بی که راه ظلم، فساد، بود و بعد از آن کسانی

دانیم  در حالی که می شدند. میکار خودشان را توجیه کنند به همین ابزار متوسّل  ،دینی هم ی جامعه

اختیار ماست، ما با  ی مال حوزه ،تشریعی الهی ی ی تکوینی الهی ربطی به اختیار ما ندارد؛ اراده  اراده

داده توانیم بگوییم خدا اذن به طاعت  اینجا می وریم.آجا   توانیم طاعت یا معصیت به اختیار خودمان می

 کار ما نیست.  ات اصالًتکوینیّ ی ا در حوزهامّ ؛و نهی از معصیت کرده است

اگر کسی با دقّت به آن  که ام نوشتهمشروحی  نسبتاًدر بحث جبر و اختیار پاورقی  حق سرّدر کتاب 

ام که باید این تفکیک صورت گیرد. در  ل است؛ آنجا هم همین اشاره را کردهنگاه کند، یک کتاب مفصّ

 ،این همه فقیر، این همه نیازمند گویند ار میوقتی به کفّگوید:  قرآن می که یس یادتان هست ی سوره

پس خواست خدا نبوده، ما در کار  !داد آنها می خواست به : اگر خدا میگویند میکنند و  توجیه می آنها

 هات دینی کار خالف خودشان را توجیبا ادبیّ !خدا خواسته اینها فقیر باشند !خدا چه دخالتی کنیم

ام که  شرک هم عرض کرده ...قاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا وَ فرماید:  حاال در این آیه هم همین را میکردند.  می

مه بسازیم و جلویش خم شویم؛ به محض اینکه غیرخدا را در یک مجسّفقط این نیست که ما 

 ٍء... َو قاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو شاَء اهلُل ما َعَبْدنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشیْ  اید. ر ببینید به شرک آلوده شدهثّؤزندگیتان م

معنای شرک که خدمتتان عرض وسعت با همان  -رکانمش !ءٍ  َنْحُن َو ّل آباُؤنا َو ّل َحرَّْمنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشیْ 

نه خودمان و نه  ؛کردیم را عبادت نمیچیز دیگری گویند: اگر مشیّت خدا نبود ما غیر از خدا  می -کردم

کردیم، این مشیّت خدا بود که ما این کار را  هیچ چیزی را هم از جانب خودمان تحریم نمی ؛پدرانمان

هاست؛ کسانی  این اصالً سبک عمل این تیپ انسان :ِلَك فَـَعَل الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلِهمْ َكذٰ  فرماید: قرآن می .کردیم

بعد  کردند. استفاده می انحراف خودشان از همین منطق سوء هکه قبل از اینها هم بودند برای توجی

ُُ اْلُمبینُ فَـَهْل َعَلى الرُُّسِل ِإّلَّ  فرماید: قرآن می ساندن حقایق آشکار و روشن که آیا رسوالن جز ر 4: اْلَبغا

                                            

 .24 ی آیه ،نحل ی . سوره 5



 

 

 4 

اینها آمدند که  ؟دارنددیگری هم  تمأموریّت و مسؤولیّکند،  تفکیک مین و مبیّحق و باطل را از هم 

  حق و باطل را تبیین کنند.

اْجَتِنُبوا  ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًّل َأِن اْعُبُدوا اهلَل وَ    َو َلَقْد بـََعْثنا فی کنند چیست؟ میتبیین حاال آن حق و باطل که 

  :الطااُغوتَ 

رسولی مبعوث کردیم؛ پیام آن رسول چه بود؟ بندگی خدا کنید و  ءاستثنا تی بالما در هر امّفرماید  می

 ؛های ظلم و ستم نیستند طاغوت فقط حکومتحاال اجتناب کنید؛ از بندگی غیرخدا که طاغوت است 

 کند. انی باز میاست که در برابر خدا دکّ طاغوت هرکسیا امّ؛ آنها هم یکی از مصادیق طاغوت هستند

آنچه خدا  ،خدا امر کردهدر برابر آنچه  غوت باشیم! یعنی درون خودمانخدا نکند که ما خودمان طا

بندگی خدا کنید؛ بندگی طاغوت  :َأِن اْعُبُدوا اهللَ  :. پیام انبیاء همین بودقائل باشیم« من» ،توصیه کرده

ُهْم َمْن َهَدى اهللُ  :ردم چند دسته شدندنکنید. در برابر این پیام م باز  .یک گروه را خدا هدایت کرد :َفِمنـْ

خوبی  ی گوید اگر هدایت شدی به پای خودت نگذار؛ نگو عجب بنده اینجا لطافت آیه را نگاه کنید! می

 ! این را توفیق الهی بدان که شامل حال تو شده است. خیر !دعوت انبیاء را پذیرفتم که بودم

پرسد،  این هدایت هم انواع و اقسام و سطوح مختلفی دارد؛ یک وقت کسی از شما آدرسی می لحا

است. یک وقت دستش  فالن، پالک فالن ی خیابان فالن، کوچه مثالً که گویید آدرس آنجا را به او می

رسیدی به انتهای آن دست چپ  ؛این را تا انتها برو ؟بینی گویید این خیابان را می گیرید می را می

ا یک شکل دیگر هدایت این هم یک شکل هدایت است. امّ .خواهی است که می آدرسیدر دوم  چ؛بپی

کنی.  آنجا پیاده میبری  میگویی بیا در ماشین من بنشین و او را  گیری می را می او چیست؟ دست

پیام همین متعال پیامبران را با  یک هدایت عام دارد که خدای ؛هدایت الهی هم به همین صورت است

فرستاد و به همه این حرف را زد. حاال این پیامبر بیرونی بود؛ پیامبر  اُغوتَ اْجَتِنُبوا الطا  َأِن اْعُبُدوا اهلَل وَ 

هم ت ظاهری هستند. در باطن ما طور که انبیاء حجّ همان ؛ت باطنی استعقل حجّ .درونی هم داریم
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یعنی خدا دست انسان را بگیرد و  ؛وجود داردهم تر هدایت  های بلند ا افقامّ ؛عقل همین آدرس را داد

او را به مقصد برساند. یک  و او را بنشاند در مقصدی که برایش آفریده شده است؛ از او دستگیری کند

ُهْم َمْن َهَدى است.  المطلوب  الی  طریق است، یک وقت ایصال ی وقت هدایت ارائه با  -ای هعدّ :اهللُ َفِمنـْ

ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْیِه الضَّغا وَ  .مشمول هدایت الهی شدند -سطوحی که عرض شد ی همه هم  ای هعدّ :َلةُ ِمنـْ

گوید حاال در عالم  . بعد میو پذیرای هدایت الهی نشدند محقّق شددر موردشان  و گمراهی ضاللت

بِیاْْلَْرِض فَ  یَفِسیُروا فِ  .های اینها را ببین بگرد و مصداق بروید عاقبت 5 :نَ اْنظُُروا َكْیَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّ

در زمین سیر کنید و این حقیقت را  :اْْلَْرضِ  یَفِسیُروا فِ کسانی که دعوت الهی را تکذیب کردند ببینید. 

اهل باطل کارشان  ،عاهایی که به راه انداختندها و ادّ ها و جنجال سر و صدا ی غم همه ر ببینید که علی

عاهایش و اقتدار ظاهری ی ادّ  نگاه کنید! یزید با همه به کجا کشید و اهل حق کارشان به کجا رسید! 

های عملی آثار  مصداق !کجا هستندحسینال که برای خودش فراهم کرده بود کجاست؟ اباعبداهلل

 پذیرفتن و انکار هدایت الهی را ببینید. 

اهل ؛ امیدوارم قرار دهد انیس قرآن و اهل قرآن را و ما کندرا با قرآن مأنوس امیدوارم خدای متعال ما 

صلوات بر به برکت  ؛حقیقت قرآن که حقیقت انسان کامل است در وجود ما محقّق شودقرآن باشیم و 

 د. د و آل محمّمحمّ

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَللاٰ 
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