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وَ 

وَ 
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های مطرح شده در قرآن کریم،  شخصیت

را برای ما روشن می کند؛

را می یابیم؛ در این روشنایی، 

و در این حال 

 

.به حساب می آید برای ما یک 
175



.می کندهر زمانی انسان خود را 

.استمنشأ 

هم منشأ 

.است 

حال این دارایی ممکن است 

. باشد  و یا  ، ، 

176



  منشأومنشأ 

است؛ غرق شدن در 

:استگف� جمله ی  و نشانه ی این

،برای حکومت بر انسان

می گیردو زمینه ی تعقل را عقل 

به انسان تحمیل می کندو جهل را خواری 
177



178



179



از نگاه قرآن کریم

:استانسان دارای ترازویی برای تشخیص 

 

.را به نفس الهام کردخداوند 

.یعنی مراقبت از خویش�

پاره کردن پرده  دینداری؛ 

.و ارتکاب نواهی و ترک اوامر الهی

.افاضه ی حقایق از جانب حق تعالی بر قلب انسان

180



دارای ترازویی گرچه انسان 

:استتشخیص برای 

اما در درون انسان و همراه و همبسته ی با او،

دو خصوصیت دیگر به ناِم 

هم وجود دارد؛

181



.استدر 

اما اگر انسان در پرداخ� به 

زیاده روی کند، دو قوه ی 

از 

؛در جان انسان صفت دیگری متولد شده و رسوخ می کند

.استنام این صفت 

182



.انسان رسوخ می کندوجود در �امی 

در این حال، دیگر 

؛به حق توجه نکرده و صدای دعوت آن را �ی شنود

عملش برای او زینت پیدا می کند؛

حق را با باطل می پوشاند در حالی که خودش به باطل 

بودن خویش آگاه است؛

183
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186



در این آیه، صفاِت 

  

:به خداوند نسبت داده شده است

اما آنچه موجب این ترصفات الهی شده است،

:این است که او اله خود را هوای خود گرفته است

؛
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190



.استبه معنای کلمه ی 

عالمت 

:جمله ای بود که در پاسخ به سوال از علت سجده نکردن داد

پاسخ سواِل در 

  چرا سجده نکردی؟

:پاسخ داد
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200



201



202

ء زمانی که خداوند از تکذیب کنندگان انبیا

صحبت می کند، 

یم تقس و  آنها را به دوگروه 

.می کند

.امام و پیشوای  
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206



207



208

و  شنونده ی روایت از شنیدن این مطلب تعجب کرده

:از امام سوال می کند



209

:امام علیه السالم در جواب فرمودند



!دقت کنید

تا اینجا، روایت مبهم بوده و قابل درک نیست؛

:  چطور می شود که

 ،

.یندبرتر نب خود را از 

210



:دیگر این است کهچالش 

  

.، است

.دو �ی توان به رصف یک توصیه، تظاهر به این امر کر 

:چالش اساسی این است که

211



212

امام علیه السالم با یک جمله راهکاری 

:عجیب ارائه می کنند



213

ده گروهی بودند که برای مبارزه با امام حق موسی اجیر ش

.بودند

�ام آرزوی آنها دریافت اجرت و عزیز شدن نزد فرعون 

.بود



214

اگر کسی به صحنه ی مبارزه ی 

با امام حق موسی نگاه کند،

.مسل� این ساحران را گمراه و اهل شقا می پندارد

 و به دنبال کسب مال جمع شدن صفاتی از قبیل 

بودن از طریق مبارزه با امام حق موسی،

ننده این گروه در نظر بی هیچ شانسی را برای 

.باقی �ی گذارد



215

مسل� اگر ما خودمان را با 

مقایسه کنیم، برتری با ما است؛

:اما ناگهان ورق بر  می گردد



216

یک لحظه قبل 

و در حال مبارزه با امام حق موسی،

و لحظه ی بعد در سجده با ذکر ای�ن

ش فرعون آنان را به سختی تهدید می کند، اما آنان از ای�ن خوی

:دست بر �ی دارند



217

که تا چند لحظه قبل به دنبال اجرتند؛ 

:و به عزت فرعون قسم می خورند که



218

د در یک لحظه آنچنان تغییر کرده اند که در قبال تهدی

:فرعون می گویند



219

از  علیه السالمو چقدر لطیف است که امام 

.تعبیر می کندآنان به 



:با این توصیفات، آیا ما می توانیم

  

؛، از اختیار ما خارج استدر حالی که 

.و از یک لحظه ی بعد خودمان و دیگری آگاه نیستیم

.بدانید که خداوند بین انسان و قلب او قرار دارد

220



آیا راهکار چالِش 

:  چطور می شود که

 ،

.یندبرتر نب خود را از 

و چالش 

را پیدا کردید؟
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222



نصیبت ـدِن رویـم دیــحـسـیـبروِز ر بَود ـگ

  زدی روز حسیبر ـسروزم ز مرشق ر ـاش هـک

حسینا ـیبی یـاران طـبـکدرِد گنه ر ـو بـر تـگ

  دردمندی تا تواَم باشی طبیبا ـم بـن خـوشـم

کرمـذوالای مــظهری اذِن حق را در شفاعت 

  تا به اذِن حق ، شفاعت ، خلق را گردد نصیب

دـآفریاز رحمت شفیعی چون تو بر ما زد ـایـ

 نصیبی گر نباشد لَن یصیبق ـحـرا از ق ـخـل

223



کردلق ـی خـدوائـدردی ر ـهِر هــبـاز ار ـکــردگـ

درمان گر طبیب آید لبیبت ـل اسـســهـدرد را 

ابـنـقـرخ اِه ـرداری ز مـــه بـد کـــآمــروِز آن 

 داری شکیب اندر حجیب؟ا به کی ـا تــآفــتــابـ

خداستراِر ـاسز ّری ـِسـدادنت ر ـسی ه ـقــصّ 

  ّرس عجیبن ـهِم ایـفنباشد ر ـسـرا در ق ـخــلـ

نباشد مطّلع جز دوست بر ارساِر دوستس ـکـ

غریب؟د ـا باشـــی آشـنــا کــوِز آشــنــا رمــبـ

داـوِر خــــنغیب ای �ِل ـجـاز ردار ـرده بــپـ

شکیبما را پرده ی صرب و ت ـراقت رفـــفـکز 
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وَ 

وَ 


