


105



106



107



108

وَ 

وَ 
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111

بودند، انسانها در آغاز زندگی اجت�عی 

 در سبک زندگی ساده ای که داشتند اختالف و مشاجره ای

.میانشان نبود

: اما به تدریج با

، تعارض منافع حیاتاجت�ع، و پیچیده تر شدن ساختار 

:  اختالف در

نحوه ی بهره بردن از امکانات،

.و در عقاید و آراء پدیدار شد



:  پس از ایجاد اختالف 

پيدا شد،  احتياج به 

،به خود گرفت لباس ، 

بود؛آمده  برای  

 اما دینداران، در 

.ندکرد و امور مربوط به مبدا و معاد 

 
112



  استعلت اختالف

:حد شده و انسان را وادار می کندعبور از که موجب 

   

   

:و در یک کلمه

دین خدا را به بازی بگیرد
113



114

:که این استتوصیه حق تعالی به �امی انبیاء 



115

در صورت ایجاد 

،

.است،  تنها راه 



الزمه ی بهره مند شدن از کتاب خدا،

و

  دست برداش� از 

:است و چنگ زدن به ریس�ن 

محصوِل 

ه�نبه تعبیر دیگر، یا 

.است 
116



 نقطه ی مقابِل 

.استیا ه�ن 

:به همین دلیل است کهو 

با یکدیگر منافات دارند؛  و  

.نیست  و اینکه 

117
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 بعد از ذکر مقدماتی که در دو جلسه ی قبل

تقدیم ش� شد، 

به تحلیل 

.و بررسی دعوت آن بزرگواران می پردازیم

119



120



، در داستان سجده نکردن 

:زمانی که خداوند تعالی از او سوال می کند

 

ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده کردن برای آنچه من با دو 

 دست خود ساختم، منع کرد؟

:در پاسخ می گوید،  

 

121



 ،

را �ی دهد؛ چرا سجده نکردی؟پاسخ سواِل 

بر او غلبه دارد،  ،آنچنان 

و �ام فضای وجود او را گرفته،

که اولین کلمه ای که از دهان او بیرون می آید، 

. است  

 122



 ،در نقطه ی مقابِل 

:امر می کند زمانی که خداوند به 

می شود،از درخت می خورد و گرفتار  که زمانی 

: سخنش این است

123



!را با هم مقایسه کنید ، و کالم 

 

  ؟
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:چقدر تفاوت هست بین

 : کالم 

و کالم 
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:امر می کند خداوند به 

:دست به کار می شود

127



  :صادر می شود فرمان 

.است در اینجا، 

.می شود گرفتار  

دارد؟وجود  آیا راهی برای 

128



بالفاصله، پس از صدور فرمان 

:ذکر می شود راهی برای  

.یعنی   129



:که اما این 

باز کرد؛ چه بود؟ را برای  راه  

:ادامه ی آیات اینچنین است

130



131



:استشناسنامه ی

:قرار دارد در نقطه ی مقابل ، 

بر او غلبه دارد،  ، 

:، سخنش این استو �ام فضای وجود او را گرفته

 132



133



در  )رحمه الله(عالمه طباطبایی 

:می فرماید ،

، به خودش ظلم کرد، اگر چه  

  ،چرا که خودش را با افکندن به 

 .دقرار دا در معرض هالکت و قرار گرف� در 

134



 

.توقف می کرد، هالک شده بود ،چرا که اگر در 

و اگر به سعادت اولیه خود بر می گشت، 

ود؛فقط خودش را به رنج و تعب انداخته بود و به خود ظلم کرده ب

 

 .پس در هر صورت به خودش ظلم کرده بود

135



 

 ،مگر این که او با 

را برای خویش آماده کرد؛ ،درجه ای از 

ید،�ی رس ،که اگر به زمین هبوط نکرده بود؛ به آن 

�ی رسید، ،به آن و همچنین 

.اگر بدون ارتکاب خطا به زمین وارد می شد
136
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سوال

 ،از آن درجه  

اگر به زمین هبوط نکرده بود؛ که 

،می شدبدون ارتکاب خطا به زمین وارد و اگر 

�ی رسید، ،آن به 

چه بود؟
138
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 ،از آن درجه  

اگر به زمین هبوط نکرده بود؛ که 

،می شدبدون ارتکاب خطا به زمین وارد و اگر 

:�ی رسید ،آن به 

:مشاهده ی اس�ء الهی از قبیل

و  و  و  و  و  و  

.ودبود که جز گنهکاران، کسی از این اس�ء بهره مند �ی ش
140



اگر به زمین هبوط نکرده بود؛  

و اگر بدون ارتکاب خطا به زمین وارد می شد،

 :، را کهچگونه ممکن بود که 

است،  ، 

.مشاهده کند
141



  :، را کهچگونه ممکن بود که  

است،  ، 

.مشاهده کند

:در حالی که به ازاء �امی اموری که به او اصابت می کند، مانند

، 

در حظیره ی قدس و در همسایگی رب العاملین، 

.در روح و راحة به رس می برد
142



:نتیجه این است که 

  :، کهمشاهده  

است،  ، 

:ایجاد می کند که ،دسرتسی به 

 ،اصابت ارزش

و رها کردن حظیره ی قدس و همسایگی رب العاملین، 

.و روح و راحة آن را دارد
143
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می کند؛ به زمین  

 

آشکار شود؛الزم است آثار 

.است آمدن نتیجه ی 

145



.است سخن از آمدن 
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.است و  سخن از آمدن 
147



:امر می کند زمانی که خداوند به 

می شود،از درخت می خورد و گرفتار  که زمانی 

: سخنش این است

148



:است که ه�ن  

 

می کند؛به توسط آن 

.است آمدن و نتیجه ی 

.است ه�ن  و این 

149
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چه خصوصیتی دارد؟ این 

  نتیجه ی تبعیت از 

.ستا 151



!دقت کنید

جا�ایه ی

است؛ ،، و جا�ایه ی 

، و نجات از  راه 
 ،

است؛ و  152



، محصول 

آمدن  و 

است؛به نام 

یعنی 

 در مسیر 
.اداره ی امور انسان را به عهده می گیرد

153



 مسیر مؤید این امر که در 
:می گیرد؛ این آیه استاداره ی امور انسان را به عهده 

 
 

یعنی کسانی که خداوند، اداره ی امور آنان را به عهده (

،)گرفته است

154



 
:گرچه از اسباب عا� استفاده می کنند، ولی

  

 

:اسبابی که

 

  

155



 در مسیر 

:دا�ا ای�ن به این که

 

.آنان شدت می یابدنزد در 

 

:می یابند که اسباب 

  

156



:اسباباز که سببی هر زمان 

  

 

ارکاِن از رکنی 

اوووو

.فرو می ریزد

د،و �ام نامالی�تی که از این طریق به او می رسی

.پایان می یابد 157



تا جایی که این امر به جمیع امور رسایت می کند؛

از �امی 

ووو

.رها می شود

:قال الله تعالی

158



:و �امی این اموردر گرو

  ،

است؛ و 
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اي ز يــزدان بــه ســرت افــرس شاهنشاهي

حــاصــل بندگيت مــــنصب صاحب جاهي

خاك درتبر پــادشــاهــان بــه گدا� همه 

از ســر افكنده بــه خــاك افرس شاهنشاهي

تــا برآورد ســرت بــانـگ انا الحق ز درخت

خــدا آگاهيســِــّر داد مــــا را ســــرت از 

ايــزد از بــهــر بــقا خواست فناي تو حس�

ويــن جاللت به تو بخشيد ز دولت خواهي

فنابــنــده را تــا نــشــود در ره مــعــبود 

اللهــينـــگــذارنــد بــه ســر تــــاج ولــي  161



هــمـ� نار غمت جان بني آدم سوختنــه 

دود ايــن شعله بلند اســت به ماه از ماهي

بــر ســنـان برد بلندي رست از عرش و سنان

زيــن بــلــنــدي نــشــد آگه ز نظر كوتاهي

زان رست بر رس � تافت در اين ظلمت دهر

تــا جــهانــي بــرهــنــد از خــطــر گمراهي

»فؤاد«منصب فقر بر اين در همه فخر است 

درگاهـياين بنده ي شــاه شــاهــانــي اگــر 
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وَ 

وَ 


