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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاوّلیّ سازیپیاده

 

 .لطف الهی در حقّ کسانی که نقص عضو دارند

میّتخداوند،لطفالهیی،نعمیت،ا یلو،یود،، ی ی،یرحتوحیدافعالی،رحمانیّتو :واژگانکلید

.وتکاملرشدم یرشکر،، عودونزولمراتبو،ود،تجلّیحق،اسماءو فاتالهی،قوس

بیرد بیه یفت،یایپییکییازراهیگف یی کیهطبیبعشقودرک ابدرتوحیدافعالی پرسش:

کیهاسیت،ایی،اوعنایتیزندگیان ا ولطفورحیمیّتخداوند،نگاهکرد بهگذش هرحمانیّت

نگیاهکه،رچهبهگذش هتوضیحدادتوا اینرابرایفردی.حالچطورمیاستفردشدهحالشامل

گییری کیهبیامعلولیّیتد؟برایمثالفیردیرادرنریرمیینیبکند،زغ واندوهوح رتنمیمی

کند.شایدالطافی، رسیده،طبیع اًزندگیرابااندوهوغ ورنجسپریمیشودودیدی،م ولّدمیش

یآنهاتحتپوششوتأثیراینمعلولیّیتقیرارگرف یهولی،مه،شدهبهاوگذش هدر،ایی، عنایت

:ماگف ی کهتوضیحداد؟درستاستتوا اینرابرایآ فرداست.چطورمی

ازخیّیییرمحیییك،یییزنکیییویینایییید
 

خوشباشکهعاقبیتنکیوخوا،یدبیود.



خداوند،این تفهی کنی وق یاستکهماتوان  یمال؛رسداینیكسطحباالترباشدامّابهنررمی

تیرییپیایینولیفردیراکهمثالزدی دردر،ه؛رحما است،خداوندخیّریاستوخداوندرحی 

دراووچیزدردستوتفهی کنی کهاینخداوندیکه،مهایشثابتکنی ماقراراستبر؛قراردارد
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توا کنیار،ی قیراردادوخیّراست.ایندونک هراچگونهمی،حما ورحی استیدقدرتاوست،ر

؟توضیحداد

بهما،اد یازدستدهدر،مینراس امثالپزشکیرازدی کهاگریکیازاعضایبدنما رادرآس ان

چیزازاب یداکارخالقماکه،مهپزشكباآیاکاراینخوا،ی بود.اومدیو داری برگرداند،ماتاعمر

امّیا؛گردانیدیمارابهمابرمییبهاینمعنیکهپزشكآ چیزنداش هتفاوتندارد؟دردستاوبوده

یابیهبد،د هتوان چیزیراکهمی؛گرف هاستچیزیراخالقماازاوّلدستخودشبودهوخودش

اینزمینهتفاوتیو،یودخواس  بدان بینپزشكوخالقدرآیاایندوفرقندارند؟می؛دیگرا داده

آفرییدموخلیقکیردمتیا،بیودمایکهمنگنجنهف یهفرمودهحدیثقدسیدرخداوندظا،راًندارد؟

خلقکندتیاآشیکارپسخداوندیکهخواست!روتابم  ورینداردومعادلآنکهپری1؛آشکارشوم

رحیی بیود بیرایششودکه فترحما وچطورمیحاال؛کندطورناقصخلقمیبهفردیرا،شود

هازطرفدیگر، گف ی کها الًالب ّکهاشارهکردی ،مقای هکرد؟وراباپزشکیاودرنررگرفتو

،معکرد؟، باتوا میراچگونهخودآفرینشخیرمحكاستولیاینها

تیوان یمینچطیورمیو،محیرومبیودهیینیایمثلبیعمرشازنعم یازاب دایفرددیفرمودپاسخ:

،م عالیتبهخدامحبّیهیدربحثروحشرابطهوردربحثرانیا.کن  یرابهاوتفهیرحمتاله

اگراح ا ولطیفنیبنابرا؛داردیدوستم،کندیم کهبهاواح ارایان ا ک که یاهکردمطرح

لحیا. ینقلکیردجادرآن، یثیاحاد.شودیسببدوستداش نخدام، ید،نشا یخدارابهک 

 یهیدرمقارایینیایبود ازبممحروو،محروماستیینایازبفردیدیفرضکن. تیپاسخچ ینیبب

کیهداردکم یراح یاسرایی،یاانعمیتامّی؛کنیدیاح اسمنعمتبرخوردارندنیکهازایباک ان

                                            

ْلق  ِلك یْ قْ ل  خ  ، ف  فْ ْعر  ا   نْ ت  أ  بْ ب  حْ أ  اً، ف  فی  زاً م خْ نْ ك     ت  نْ ك  . 1  ( 111، ص 48االنوار، ج  )مجلسی، بحار فْ أ ْعر   ت  الخ 
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کهفاقیدآ نعمیت، ی ندیالاقلباک اناید،دخودشآ نعمتراازدستایکهنیمگرا؛کندیم

شودکیهدر یهآ نعموقتم و،ّندارندوآ ،  ندکهآ نعمترایکهک انندیوببکندمالقات

اللموا،هشیودکیهاوکیروک یستممکناستبانایکهنابیفردنی،مدیفرضکن ت.،شخود

.دییسخنبگو واندتابسخنگف نراآموخ هیعیطورطبونهبهدهیشننهمیدازبدوتولّیعنی،است

یزییکهمنچکندیاح اسم،کندیممالقاتراوایوق . ت،، نایناب،فردنیمثلانیابرعالوه

تیوان یبشنومو، متوان یرامگرا یدی،ا، سخن،من.استیارزشمندزیچو؛اونداردکهدارم

ب ییارنعمیت،مینییایگوویینعمتشنوانیا؛ابرازکن گرا یمکنوناتخودمرادرقالبسخنبهد

،یاراازنعمیتنیسک هاكیدراثرنکردهیخدامثالًای.شد]داراییخود[هم و،ّیعنی.استیبزرگ

هرامیوردتو،ّیخیودیینیایفقطناب؛بودکهمنداش  یبزرگی،اشودچهنعمتهد،دوم و،ّدست

بیهآ یه،البنبودوتیو،ّی براا الًییایداش ننعمتگویی،اداش ننعمتشنواامّ؛قراردادهبودم

کهکردیی،انعمتم و،ّهفردراتوا یمجهین در.دمیوحاالفهمشناخ  ینمانداش  وارزشآ ر

بخوا،یدیلذااگرک ی!ان ا یا ل،  یعنی؛و،وداستنعمت،حاالا ل.وهابرخورداراستازآن

 یرییگبقیراریواگردرمعیرضخطیر یکنید،دماازخودما دفاعمقراردیماراموردتهدی،  

. ینداش هباش، ،اراازنعمتینعمتخا ّاًفرضنکهیولوا ییآیبالفا لهدر دد،برا برم

ییاییوگوییقیدرتشینواوروتفکّیشیهیاندقدرتِ،عل وفه قدرتِ،اتیح.نعمتاستو،ود،ا لِ

راییدسی  کار،یاابی،کین حرکتتوان یم،دارمیسالمیپاومندستکهنینعمتا.،  ندنعمت

اگر.فردشمردنیایبراشودیکهمیگریدشماریبی،انعمتاستونعمتهانیا،د، انجامتوان یم

قیرارهیاناستواگردرمعرضازدسیتداد آییگرانبهایز،ایچهچهانیازایكکه،ر یدیمافهم

رامینیینیایمثیلبیحاالنعم یکهنیولوا یهاراازدستند،کهآن یکنی،رکار یحاضر،گیری ب

د،ی وقدرتحیرک  راازدسیت،شومفلج،شومایناگو،شومناشنواکن یلنمتحمّرگیدیول؛ندارم

آ ن نگیاهکی تیوانیوقتاستکهمآ ،استیارزشمندیز،ایچهانیادمیفهمکهلحا.هانیامثالا
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گرا یکهدراییهاازآنیکیکهنیولوا؛منکردهدرحقّینعمترابهمندادهچهلطفنیایکهمنعم

،نیدیببان ا رااگرش نیخوی،اداش هیعنیاست!بهمندادهز،ایچیلیخیول؛بهمنندادهدارند،

كیمثل؛،اممکناستان ا راازخدادلخورکندنداش ه.داندیتخدامخودشراغرقلطفومحبّ

فرزنید،ی دركیی،آمیدهاییبیهدنرییفقیخیانوادهكیدریاهبچّ.ریان ا فقكیومندان ا ثروت

بیهیوق ی؛اشثیروتاسیتنداشی هریفقیخانوادهیهبچّنیا.استآمدهایدنهبیثروتمندیخانواده

از،فهمیدیخیودشرامیی،یاونداش هکندیبهثروتمندترازخودشنگاهمیعنیخودشی،انداش ه

ازخیودشنگیاهرتریاگربهفقطرفاازآ امّاست؛رابهمنندادهنیکهچراخدااشودیخدادلخورم

بیهاو،ی دادهشیدیشیدهکیهمیبهاودادهز،ایچیلیخندیبمیوقتاستکهآ ؟وقتچهآ ،کند

وکنیدیمیدای،اراپنعمتو،ودان ا استکهموقعآ .کهازآ محروم،  ندیگرانیمثلد؛نشود

تبهاودستاح اسمحبّ،نعمتراا،داکردهاینکهیبهآ ک ن بت،بردیپ،ابهنعمتکهیوق 

.د،دیم

ویداریفراوانیی،یاکردکهنعمیت یدمحرومبودهتفهازبدوتولّیکهازنعم یبهک شودیپسم

درحقّیوچهلطفبزرگیرا، نداش هباشهانیدارندوممکنبودایچهارزشبزرگنهایازایك،ر

است.نک هكینیا.استبهتوعطاشدهینهاکهاشدهتو

درک یابطبییبکیهیم عالناظربرمثیالیپزشكوخدای هیکهدررابطهبابحثمقایانک هامّا

نعمیتكییدیوفرضکنرابهمادادهیی،ام عالنعمتیخداایناستکه،دیکردا یمباهزدعشق

ک یآ . یبحثکن،کهبهمادادهیی،اآ نعمتیدرباره ییایحاالب.استندادهرا، بهمایخا ّ

از،راخدابهمیادادهآنچهشودیکهمانعمیآ ک ایکندیداردمیلطفبزرگ ر،د،دیکهاب دائاًم

راخدابهمادادهکهدر،انعمتازیاریب ؟استلطفشا بزرگ ربودههانیازاكیکدام؟ ید،دست

یمیاریبییااخی اللكی،ادچارنعمتنیازایکییدحاالفرضکن.  ندی، نرف نمعرضازدست

کیهمیاآ نعمیتمیثالًشیودیومانعمکندیاخ اللرامعالجهمنیوادیآیپزشكمكیوشودیم



 

 

 5 

قطعاً؟بزرگ راستهانیازاكیکدام. ید،ازدسترایگریدزی،رچاما یحرک یا،یینایبیی،شنوا

نعمتازدسیتمیانیکهمانعشدهایکردهتاآ ک  ریکاربزرگ،کهاب دائاًنعمترادادهک یآ 

نییاح یاسدِه،مینییا،نعمتازدسیتمیابیرودیناکهمانعشدهیبهآ ک مان بتیوق .برود

مثالًوکهکردیلطفنیبابتا، ینیبیاومو یوخودما رامدندینشیتاوبردلما ممحبّ، یکنیم

عمرما بیهیراازاب داییشنواکها لیآ ک  ینیبب یبرگرد،گوشمراازناشنواشد نجاتداد

؟نجیاتدادییناشینوایمیاریمنراازمیثالًبکهیک نیاایاستتر یشعراوحقّه؟دادهبودچام

نییتاولذااگرمحبّ.استکردهی رگنعمترابهمندادکاربزرنیعمرایکهازاب دایقطعاًآ ک 

]خیدابیهن یبتدییمراتیببابیه،ن یبیلطفاوم،و ومرو یوخودمرامدندینشمیپزشكبهدل 

، ازآ برخوردارعمریجانیتااونعمترااب دائاًبهمندادهنیکهاییآ خدا بیش رباشد؛[ محبّ

شی ریبدییکیهباخیدابهن بت؛کردهپزشكمعالجنیراایماریآ ب،امگرف هیماریبكیحاال؛بودم

کردهدردلماحقّلطفرادرنیکهااوراتومحبّ یومر،و لطفاوبدان یبدانو یخودما رامد

! یباشداش ه

درمراتبیتجلّ،کردیتجلّوق یم عالیخداکه ینک هرا، بداننیا نیاالب ّه.ظهورکرد،خدا

نورافکنكیدیفرضکن.دیآشنا،  ،دیاهکهگوشدادی وتی،الیازفا،ایما وازک اب،ارابحث

،شودی،رچهازآ دورترمجیتدربهشودیکهازآ ساطعمینور،شودیروشنمیوق یقواریب 

سریمانعچینوراگر،نیواشودیتنورکم رماشدّامّ؛شودیمترعیوسکندیکهروشنمیارهیدا

نوراینازییسوکوركیرگید،،ا،لوترآ فرسنگدرمن ها.رودیم،ا،لوترفرسنگرا،شنباشد

نزد.استدهیرس پروژک ورنقطهنیتركیآ  خوبه شدیلینورافکن یول؛ستاآ دریدینور

دورتر.استیمحدودیرهیدا،اشرهیدا نیآ  ضعیلیخنقطه داامّ؛دهیرسیفینور یعیوسیرهیا
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2؛للَّه  ن ور  السَّماواِت و  اْْل ْرضِ ا  حاال.دیباشرایپذدیمراتبرابانیتمامادیکننورافکنراکهروشن.است

،رحقاتیّدرتجلیعنی؛شودقمحقّدیو،ودباالتماممراتبممکن،شودیحقآغازمیتجلّکهیوق 

امکا یزیچ باکه دارد نزدیزیچآ .شودقمحقّدیو،ود ،استم عالحقّبهمرتبهنیتركیکه

تریتقوشدّدراوبهیحضوروظهوراسماءو فاتالهیعنی.باالتراستاریتنورحقدراوب شدّ

دچراخداوندییبگو.دیریرادرنررنگماریان ا سال وبكیحاالشما.شودیدورمکهیتاوق ،است

ن ان ا  را آفر؟دیافری،مه آفر،ن؛دیملك،  مراتبهانیا.دیآفر، اهیگووا یح؛دی،  ،مه

یاآ مرتبهاهیگ.ندارد، ت،کهدرنباتراازکماالتیا،مادآ مرتبهناًیقی.حق،  نداتیّتجل

ازکماالت ازکماالتیاهآ مرتبوا یح.ندارد،، توا یکهدرحرا کهدربشر، تنداردورا

،داش هباشدیکهامکا ،  رایزی،رچ،نداردغیدریبخشیاچو خدااز،  امّ.بیترتنی،مبه

چرامندیبگوتواندیآ سگنمگریکهد ینیبیوقتمآ ،شدورطنیایوق .بخشدیمیبهآ ،  

دهیسگآفر شدم آفرم فکّیمثلان ا مو،ودو منچرادیبگوتواندیآ درختنم.نشدمدهیر

ودا واتدارجادیسگکهقدرتحرکتداردوقدرتانیمثلایچرامو،ود؛شدمدهیدرختآفر

نشدمدرختدهیچرامنسگآفر، تینا،ا ی، تودرگواناتیکهحاالدرحیگریداتیّخصو 

رشد،نماداردوشدمکهنشوندهیآفریاگیاهچرامننباتدیبگوآ ،مادوخاکای؟امشدهدهیآفر

ا؟دارد امثال مرتبه.هانیو میا،ر راتباز تحقّرا امکا  بودهکه آ  در و،ود و ،ق درخداوند

مراتبآ کهاشدّرأسازدیکنیکهنگاهمی،رم،  دراینلذا.استبهآ بخلنکردهیو،ودبخش

ْنسان  فِ !مرتبهنیترنییتاپا، یمو،وددار،جاستدرآنو،ود ل ْقن ا اْْلِ ث مَّ ر د ْدناه  أ ْسف ل   أ ْحس ِن تـ ْقِويم   یل ق ْد خ 

آ اح نتقو3؛اِفِلین  س ا یاز نیای،مه،مراتبقوسنزولاستا طالحاًکهنیاسفلسافلنیتا

یمو،ودات در،قوو،ودداش ندکهامکا تحقّرا نیوا.استدهیبخشو،ودهابهآنونکردهغیخدا
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هابهاسبوش رظل نکردهکهآن،وسوطاویخدابهطوطیعنی. تینترنییظل بهآ مو،وداتپا

بهای؛دهیافرینوا یهاراحنتوتودرختچنارظل نکردهکهآبهآ درختای؛استدهیافریراان ا ن

آن که سنگظل نکرده گآ خاکو را مراتبو،ودندکهی، مراتبهانیا.استدهیافریناهیها از

ازکهنینشدهولوایلذاظلم.استنکردهغیدروهابخلنبهآیخدادرو،ودبخش.داش ندقحقّامکا ت

برخوردار ینرر .ددارنیمراتبو  ندینمرتبهكیدر ،ر ایكمن ها هانیاز به ازیاآ مرتبهاگر

شا جادیدراهکردندکهکهتو،ّنی،میعنی.شاکرخوا،ندشد،شوندعارف، ت،کهدرآنهانعمت

چهکمال،دباشیحاالچهکمالنبات،هانهادهشدهدرو،ودآنیکماالتچهوشدهبهآنهاییچهعطا

کهیازکماالتوا لو،ودو،  یابهآ مرتبه،اگرکماالتباالترایدباشیکمالبشراییوانیح

نَّك مْ  ،شاکرآ بودندوقدرشرادان  ند،بردندیبهآنهاعطاشدهپ ْرت ْم ْل  زيد  نیادردنانتویم4،ل ِئْن ش ك 

ان ا کها طالحاًای.برسندیبیش ری،ایبرخورداروباالتریبهمرتبهودنقوس عودرشدکن

، ،ی، نبات،مصداقدارداودری،مادیمرتبه ،یعنی،مراتبراداردیکو ،امعاستکه،مه

.استطورنی،موسلوکریدرسان ا ، ،مصداقدارددراومراتبنیای،مه،ی، ملکویوانیح

طنیایوق  یکندیمیمراتبرا که،براًیسرك، ازکردهیطمراتبرا تاوا یحونبات،،ماد،

دتریمراتبشدبهوبرود،اراباالترهپلّتواندیمیبعد، ازراهشکرنعمتالهازآ به،بهبشردهیرس

 شود.نائلهاوبهآنکنددایدستپیالهوضاتیوفیازنع الهیتریوقو
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