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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 71/8/39استاد اخوت       ختم مفهمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (پنجمجلسه )    جن  سوره مبارهک          

 

 صلواتکه بهترین روز عمرمان را تجربه کنیم ینا یبرا

 صلواتباشیم  داشتهم بر قلبمان نازل شود و ما ظرفیت آن را اهلل بهترین معارف عالشابرای اینکه ان

به  آید همبیشتر از آنچه به ذهنش می در جلسه شرکت کرده به آن برسد و اینکه هرکه قصد خیری دارد و یبرا

 صلوات او بدهند

قبل از شروع موضوعاتی که به . کنیمیبه بعد را مرور م 7و  6آیات . احتماال امروز جلسه آخر سوره جن است

تواند آن را در نظر بگیرد و در اش میهرکس متناسب با سلیقه. نویسمرسد را برای جمع بندی سوره میذهنم می

اش حرف نیست که بخواهیم درباره این موضوعات اینطور. ارزیابی کندرا  توجه کند و نتایجبه آن تتمه بحث 

های مباحث این موضوعات به عنوان سر نخ. وضوعات از این سوره قابل برداشت استبزنیم اینها یعنی این م

  .شودسوره ارائه می

 : موضوعات

که سوره ماهیتش و  علم استظن همان . خود علم و بیان یک مدل علم که همراه با واژه ظن است: علم -1

تمایزات و . ری هم داشته باشدممکن است فروعات دیگ. کندرا بیان می اشچگونگی شکل گیری

شاید شعب مختلفی هم داشته باشد مثال نسبت ابزار و  هدارد کات علم انس و جن را بیان میهبتشا

 ... حقایق در علم و قس علی هذا

آن و نقش آن در و آگاه سازی از وجود جن و چراییآگاه شدن  : چرایی آگاه سازی از وجود جن -2

 . خلقت و زندگی انسان

ان در این تواین هم یکی از مباحثی است که می که. در کنترل القائات منفی( نبوت)نقش خاتمیت  -3

 . توان فهمیداش را تا حدودی میکه چرایی و نیز چگونگی. پیگیری کردسوره 
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چون سبک زندگی . زندگی و سبک زندگی با رویکرد مسئله پناه هایتاثیر خاتمیت در روش -4

 . اش از موضوعات این سوره استرویکرد پناه و استعاذه. رویکردهای مختلفی دارد

 . چرایی و چگونگی ارتباط انسان با غیب -5

تتمه سوره شود این موضوع می. به همراه چرایی و چگونگی آن هایی مثل استعاذه و پناه بردن بحث -6

 .این سوره زوج سوره شده است ازین جهت باناس و فلق که

برای تکمیل مباحث سوره . )شده است در سوره نوح گفته از آن ترین باورهای زندگی که بخشیمهم -7

 (نوح

 (در انس و جن. )ات علمی که منظور علم هدایت استتمایزات و تشابهات موضوع -8

-هدر طول مطالعه سوره هر کدام را یک سری زد. شمردیمفقط بر . قصدمان کار بر روی این موضوعات نیست

  . ایم

 . کنیمحاال سوره را مروری می

 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 (1)قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً 

 . بودند این گروه جن در جستجوی هدایت

 (2)یَهْدی إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً 

ن را به سرعت متوجه بودند که اعجاز قرآ از مخلوقات ند و در واقع جز آن افرادی این ها پیامبر را با قرآن شناخت

فهمیدند و مضامینی در آنها فعال . مبر خالف ما که خیلی ممکن است طول بکشد تا اعجاز قران را بفهمی. شدند

 : شد

 (3)جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ ال وَلَداً   وَ أَنَّهُ تَعالى

 توحید است و مباحث یگانگی خداوند و شرك نورزیدن به اوبخش اول حرفهایشان مربوط به 

 (4)وَ أَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفیهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً 

 (5)أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ کَذِباً وَ 
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 (6)وَ أَنَّهُ کانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ یَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً 

گیری گی آن و موضعشود به ارتباط انسان با خدا و چگونمت دوم درباره توحید افعالی است که مربوط میقس

 گروهی به به گروه دیگر پناهنده بشوند به جای به اینکه شود می که این منجر های نابحق او و ضعف توحیدش

 . خدا پناه بردن به

 (7)وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا کَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً 

را مفسران هر دو . اندعث قیامت هم برخی از مفسران گفتهب .موضوع بعدی مربوط به بعث است البته بعث انبیاء

ویند گوقتی هم که راجع به قیامت می. ندکنا رسالت انبیا را با بعث مطرح میهاین. تر استاولی درست. اندگفته

 .دهدکنند که بعثتی رخ نمیاینها اعتراضشان به این است که چرا بعضی فکر می. است درباره زنده شدن مردگان

 (8)وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدیداً وَ شُهُباً 

 . شودمربوط به وحی و القائات عینی می بعث انبیا. زیر مجموعه بحث قبل باشد تواندآیه میاین 

 (9)یَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً وَ أَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْآنَ 

 (11)وَ أَنَّا ال نَدْری أَ شَرٌّ أُریدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً 

. شود نفع و ضررشندگی انسان است و موضوع خیر و شر آن که مییکی از موضوعات مهم دیگر بحث نحوه ز

کند وقتی که فرد ضرر را انتخاب می. دشورار بگیرد به خیر و شر بیان میق وقتی که نفع و ضرر در مقام انتخاب

نیان مهم که برای ج مهم بعدی  موضوع. همینطور خیر نیز.. ضرر است وقتی که انتخاب شودشر همان . یعنی شر

 .ا خیرها افتاده برایشان شر است یدانیم این اتفاقی که برای اینگویند ما نمیمی.  شد، این موضوع بود

 . اراده خدا هم مطرح استالبته در آیه 

 منظور وقتی است که نفع النفع رَشداً: رَشَداً

 . تواند این موضوع را تحلیل کندجن نمی

. تواند تحلیل کندگذارد یا منفی را نمیبرایندش در انسان تاثیر مثبت می دایت شدیماین که وحی آمد و ما ه

به نتیجه خیر یا نفع النفع برسند که این عالمت د انفقط خواسته. اندحرفشان بحث نکردهاده خدا را ابتدای البته ار

 .یندش برای انسان مثبت است یا شردانیم این اتفاق برآنمی. ستسوال ا

 .شود خیرمصدر می: آیدمعنا می رآن وقت خیر اختیار عاقالنه د: شدتواند باال آن عهد می: الخیر فی ما وقع



4 
 

اگر . در صورتی که موجبات هدایت شما را فراهم کند ؟گوییددر چه صورتی می..گویید خیرخوبی میبه مطلق 

در واقع . کندمتی که موجبات هدایت را فراهم مینعمت یا نق. خوبی موجبات هدایت را فراهم کند، خوبی است

 .ری استچون خیر اختیاکنید، که همان هدایت است در آن خیر را مستتر میدارید اینجا 

ها این.هستنداند یعنی موجب هدایت مردم اَخیار آدم های خیر. الم خیر استمثال این ع.  خیر امر وجودی است

-حاال یک وقتی به انتهای آن نگاه می. ای خیر، هدایت و نفع و اختیار وجود داردتهانبه هر حال در . اَخیارند

. کنید که اختیار استیک وقت به اولش نگاه می. است نفعکه  کنیدگویید خیر یا به وسط آن نگاه میکنید می

 .گی دارد که از چه منظری به آن نگاه کنیدبست

ز انحراف وقتی کسی از ذاتش به ج. شر نیز به همین صورت. هههم خیر به صورت مصدر آمده هم صفت مشب

موجود هیچ انتظار خیری ن از آ. شود شر دواب که همان شیطان استمی. شر گویندصادر نشود، به وجودش می

 یک مقام ضرر هم . ها را بگوید اما مقامش مقام انتخاب استتواند همه این الیهحاال سوره فلق می. رودنمی

گویند این غذا سمی است کند مثال میفرد این را به ضرر خودش انتخاب می. کندهست که آن را مطرح می

در این حالت فرد به ضرر خودش . شر استاینها . توانم نخورممی دانم اما نمی..خواهم بخورمگوید میمی

 . دهدرضایت می

م اختیار خود را آدمی که طفل است مقا. کنندطیف پیدا می بر اساس آخر کارشان که خیر یا شر است ها آدم

بیشتر ناظر به : "شر ارید بمن فی االرض أ"حاال این . او طفل است..گوید من همینم که هستممی. کندواگذار می

 مرحله سه. می رود کند و زیر بار آنکند که فرد رو به آن میمنتها این را با ضرری مطرح می. ر استآن ضر

که . بهتر و بدتر را بفهمد -2بدهد  را ترجیح را انتخاب کند و آنتواند خیری اینکه بفهمد می: گزینش -1: دارد

یعنی  شود هدایتگذارد این میانتخاب کرد در خودش تاثیری میرا ع فرد وقتی نف-3. شود نفعاش میماهیت

ا شر یعنی طرف قدرت ترجیح ندارد یعنی ساختار ترجیح ندارد ی. گویند هدایتبه آن  می تاثیر اختیار نفع که

 . کنداما خالف آن عمل می دهداینکه ترجیح می

 .اللتشود ضبا این شر پذیرفته شد، محصولش میوقتی که این اختیار 

 نتیجه موجودیت اختیار

نفعی است که منجر به : رَشَدا+ :  + +

 شودهدایت می

 ضاللت/ شر:  - - -

 . رَشَد است: نفع النفع
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ها در همه این رشد. داشتشناسی رشد بر اساس این سورهتوان یک معناکه می آمدهمرتبه  4رشد در این سوره 

شود مثل که باز همان هدایت معنا می 14یه و همینطور آ 2آیه  از همان اول سوره. نفع وهدایت مشترك است

اگر در این سوره رشد را نفع به عالوه هدایت بگیریم، منتها . یک جای دیگر به معنای مقابل ضرر است. 2آیه 

 .همه آیات را پوشش می دهد 

رشد . اگر به مقدماتش هم نگاه شود به محصولش بیشتر نظر دارند، تا به مقدماتش. رشد ناظر به غایت است

 . یند رسیدن به رشد هدایت استفرآ. هدایت مسیر و فرآیند است. حالت محصول استمعنایش 

رسد دایت وقتی به نتیجه مییند هیعنی فرآ. شودافتد و رشد حاصل میهدایت اتفاق می: اوت هدایت و رشدتف

 . هدایت: سیر رشد. گیردنام میرشد 

برای  .تواند به انسان خیر برساندضرر یا نفع می. کندم  هدایت رشد را معنا مینگاه کنی در التحقیق را هم اگر

مثال حسادت ضرر است اما اگر اثر نکند در فرد محسود و نعمت را زائل . دانیمهمین خدا را نافع و ضار می

 . شودهست اما ضرر حتما به شر منجر نمیر شر حتما ضر. نکند، شر نیست

اگر ضرر . بینداگر متوجه نباشد فقط ضرر می. شوداختیار قرار ندهد، برایش خیر می محسود آن را در مقاماگر 

  .شودبرایش شر می ،در زندگی اش وارد کند را

 . بوده است (ع)المومنینترین فرد مثال امیر که نفع برنده در حالی. ایم-تر نداشتهاز اهل بیت محسود

اما  در آن وجود داردچون نفع . آوردآورد اما اینجا مقابل رشد مقابل میسور دیگر ضرر را در مقابل نفع میر د

محبت . شوداین هیچ وقت به گمراهی آلوده نمی. گویندیت نفع را رشد میتثب تازه نفع در آن تثبیت شده لذا

 . شودرد یعنی هیچ وقت به گمراهی منجر نمیست که هیچ ضرری ندااهل بیت نفعی ا

 . شودنفع طبق مقصد است که سنجیده می

خیلی از مباحث ممکن است . ی زندگی و در اصول دین ، بحث نفع و ضرر استهارتهاترین بحث در مایپایه

باید . ..و فالن کردیم فالنمثال ما فالن جای دنیا زندگی می .اندازدو شما را گیر ب این طرف و آن طرف بشود

نفعی را که تشخیص  گویند هر کس در هر مسلک و دینی،ازین رو  می. وید سراغ نفع و ضرر در آن شرایطبر

االن  تا اگر هر کدام از مااین یعنی .کنددهد اختیار کند و مقابله با ضرر کند، تقوی و خود کنترلی پیدا میمی

  .ایمم عمل نکردهایایم به نفعی که تشخیص می دادههدایت نشده
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ای ترین کنند، اما به این که یکی از پایهاند و خیلی کارها میکنند خیلی جلو رفتهاغلب در شروع هدایت گیر می

 . کنندکارهاست، عمل نمی

 . شودورت انتخاب درست، به شر منجر نمیضرر در ص. در سوره فلق به پیامبر ضرر رسید اما شری به او نرسید

یک . ای داردکنید یک محدوده معناییای را که بررسی مین این طوری است که هر واژهها در قرآواژه :نکته

های مختلف آن اژگان این طوری است که برای قسمتدر بعضی و. قسمت مقدمات، لوازم و آثار و نتایجی دارد

ها که یکی ازآن)اجتمعا افترقاه واژه منتها اذا یعنی ممکن است تبدیل شود به س وضع شده استهای مختلفی واژه

کنند مانند شان را با یک واژه معرفی میحالتواژگان هستند که پیوسته هر سه برخی . (اش هم هستندآمد باقی

 . دو تای دیگر راو هم د نداررا هم مقدمات  این واژگان واقعر د واژه نور یا ذکر

 .اند نوعا دست ساز هافتنه اما ز استعداد به بلوغ، ابتالئات استد رسیدن انسان انیفرآ

 (11)وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِکَ کُنَّا طَرائِقَ قِدَداً 

. یندهمگرا نیستند واگرا/ متصل نیستند و انقطاع دارند از بن تا نتیجه /هایی که از هم شکاف دارندراه: طرائق قددا

 .قدد شدن طرائق مهم است. اصلی صالح بودن استمبنای گرایی مبنا دارد و این وا/ 

برای همین  .ف نداردرویکرد جنیان صفر و یک است و طی. نه در خود راه در تشخیص راه التقات وجود دارد و

-چون این وضوح دارد و می. گفتاگر نبود خیر میگوید، گوید آن سمتش را رشد میهم وقتی در آیه شر می

س تواند مبناهایی که حاکم بر طرائق قددا هست را لمس کند و حصالح تشخیص دهد، میتواند صالح را از غیر 

شود از می.  این است هایکی از آن. الف اراده خدا هم عمل کردشود بر خطرائق قددا این است که می. کند

ورت واضح اما به این دو تا نه به ص. اکم بر طرائق قددشود مبنای حاین دو تا می. گریخت بعات و آثار عملت

 . نوعی در طرائق قدد انسانی هم هست

خدا شریک  یت که انسان براشرك علمی همین اس ..به صورت شرك عملی منتها ظهور شرك استاین ها 

نجام شود که بر خالف اراده اما عملی این است که کاری در عالم ا ود، همین که ذات خدا دوئیتی دارد،قائل ش

  .گردن نگرفت آن را اش کرد واشود مخفیگیرد که میعالم کاری صورت می دریک جایی خداست مثال 

 : است  زیر بعدی آیه. ها گرفتشود بر اینها را میامهات راه

 (12)وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِی الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً 
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دهند، آیه به اراده خداست یا به خالف اراده ار خطا انجام میک کسانی که در عالم دچار انحراف یا: سوال

 اوست؟

تعلق گرفته به این اراده خدا . انسان دارای اختیار است این بوده که اوند ساختاری آفریده که مشیتیش در آندخ

کار را هم با مرگ البته این .. تواند این نظام را از انسان، سلب کندخدا می. نظام اختیار داشته باشد که انسان

اش حیات و ن اختیار یا عدم اعتبار آن، معنیبنابراین این خیلی مهم است که اعتبار کرد. دهدانسان انجام می

 . هدایت است

 . گوییم گزینش شرولی به آن می. اختیار مثبت است. گوییم شربه اختیار بد می

 . روشن نیست برای آنها نا واضح نیست نیاز به تحلیل داریم و فضا برایمارها که ما ندر جن آن قد

 .در میان ما افراد صالح و غیر صالح وجود دارند 11:معنای آیه 

 . چیزی در معنای مسلمون است./سازگاری دارند در نسبت به پروردگار کسانی که:صالح 

 .یعنی شکاف در ما وجود دارداین 

م خدا توانییعنی نمی. غالب شویم توانیم بر اراده خدا در زمینا یقین یا علم داریم که هرگز نمیم: 12معنای آیه 

 .توانیم از پنجه قدرت او فرار کنیم و بگریزیمرا در زمین عاجز کنیم و نمی

 . هر جایی که خلیفه بودن خدا در زمین مصداق دارد این آیه هم در آن مصداق دارد

ن یک یعنی بی)دارد  وجود و اشتباهی که در این بحث سان سر نادیده گرفتن اراده خداستاشتباهات انعلت همه 

رو  کند و ازین که به اذن خداست گیر می این است که بین اراده خدا و نظام اختیار خود( افتدتضادی گیر می

 . آمداشاعره و معتزله از این قضیه در تبامک

وقتی بخواهید وجه اشتراك یک اگر حاال . وحدت عبودیت بین انس و جن: باورهای مشترك بین انس و جن

بگیرید برای این عبودیت چند محور دارد یکی از این محورها توحید، نبوت، سبک زندگی، آسیب شناسی 

تواند اینکه انسان می: کندستن این محورها چه کمکی به ما میدان. سوره باالتر آن را گفته است است که

-صل این که این کار را بکند چی میاست بگویید ا ممکن. عبودیت خودش را با عبودیت جن همراستا بکند

قات به خاطر این خیلی او. کندایجاد گستردگی هدایت می ،شود که خود فضای عبودیت در عالم این می: شود

این یک مدل ..که شما نیروهای عالم را هم راستا کنید شود گوییفضای عبودیت بسیاری از خیرات نازل می

این . نوع تسخیرش از نوع همراستا کردن عبودیت است. افتاد در دوره خاتمیت اتفاقاین تسخیر تسخیر است و 
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عالم مثال احتیاج دارد به  ماند کهه ما اگر بخواهیم درباره آن صحبت بکنیم مثل این میموضوع مهمی است ک

نوع حاکمیتش . ستتر اای برانکنم که از هر اسلحهگوید من بر قلبها حکومت میآید و میاسلحه بعد کسی می

زمان پیامبر . کنداین داستانش خیلی فرق می. دم استهمراستا کردن مراینجا  (مانند امام زمان).متفاوت است

همه کارها را . ها دارد نداشتها به این معنا که با انسانحتی پیامبر کاری با اینها فقط قران را گوش دادند این

سبکش همین ..کندسبکش فرق می..کندمیارتباط پیامبر با جن با ارتباط همه انبیا با جن فرق . خودشان کردند

 . کندرا هم راستا می های آشکار و پنهاناو  نیرو..مراستایی نیروهای عالم استه

کنید م راستا کردن دو نیرو استفاده مییک وقت از هو  کنید ابزار برای همراستایی استفاده میشما از یک وقتی 

 . کنیدو همگرایش می

 . تألیف است ،واژه قرآنی همراستایی

 . دهدشود همه را تحت تاثیر قرار میاین است که وقتی نیرویی اضافه میقاعده کلی 

دانستیم اگر می.)کردیمرا نمیرسد، خب آن کار بد کنیم بالفاصله به ما میاگر ما میدانستیم که هر کار بدی می

چون تبعات اعمال را ( زدیمزنند آن را حرف را نمیزنیم آنانا در گوش ما سیلی میتا فالن حرف زشت را می

 . کنیممیبا انجام یک عمل از تبعاتش فرار  کنیمفکر می دانیم وجز عمل نمی

 

 (13)یُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَال یَخافُ بَخْساً وَ ال رَهَقاً آمَنَّا بِهِ فَمَنْ   وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى

-ی پوشیده شدن به آنچه که فرد نمیغشیان یعن. آیدفرا گرفتن آن چیزی که انسان از آن خوشش نمی: رهق

 . پسندد

لق نقصان مط /.کم استچیزی که خوب و خیر است نیست، / .کم است،یعنی چیزی که حق است نیست: بخس

 .تواند فکر کند، چشم نداردمثال یک نفر نمی.. ت و کم استیعنی شی وجودی نیس نقصان حق استنیست اما 

 . ها بخس استاین. است... د بینی، حقارت نفس وخرایمان به خدا مانع از کم بینی، 

 .این ها رهق است. است... مردگی ودل ایمان به خدا مانع از افسردگی، 

را دارد یعنی  وقتی آدم خدا. غم و اندوه پیوسته استفسردگی، دل مردگی، ان به جن موجب اعوذ و پناه مرد

 .همه چیز.. و قدرتعلم، . همه چیز دارد
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 . در سوره فلق و ناس باشد.. همه عوذ انسان باید به رب فلق 

هفت تا عدد سعی صفا و ) صلوات/ تکبیر/ تهلیل/ تحمید/ تسبیح/ استغفار/ استعاذه: هاستشعوب توحید این

 .(مرده است

 . ترکیبی استهمه مراحل قبل را در خودش دارد و  صلوات ثواب

 . همان طور که باقی اش برای خداست استعاذه هم باید به خدا باشد

شما یا یک چیزی ازتان کم . با دو رویکرد رهق و بخس نگاه کردتوان های انسان و جن را میهمه محرومیت

-شود مینفر مریض می مثال یک. گیردتان قرار میشود این دو عامل ناخوشیچیزی بهتان اضافه میشود یا می

اضافه شده ولی  شود که اضافه شدن خوبی نیست مثال نجاست که به اویا چیزی به او القا می( کاستی)شود بخس

 . این اضافه شدن ناخوشایند است

هایی را که ما باید این) !به نوعی کسر شأن است گوید برای مامیدارد این حقایق را از طریق جن اینکه خدا 

 .(کنند داشته باشیماجنه ابراز می

در موضعیت اضطرار باید سریع عمل کرد ).آوردرا باال میایمان ... و صلوات، توسلبرای بخس دو رکعت نماز، 

 .(لذا باید به این موارد که گفته شد سریعا رجوع کنیم

من فقط  گویدمی... فرد فقط کمبودش خداست. این خاصیت ایمان است. نگران این دو نیستندال یخاف یعنی 

 .تنها کمبود زندگی من خداست..خواهمخدا را می

 (14)وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِکَ تَحَرَّوْا رَشَداً 

یک تقسیم است، تقسیمی که بر اساس . گویندتوزیع عادالنه را قسط می. ا داردم معنی مطلوبی در زندگی: قسط

 .را در مقابل قاسط آورده شده است مسلمانیعنی  انطباق باشد  اما این جا آن را منفی و در مقابل تسلیم آورده

 :گوییم کهدر توضیح این معنا اینطور می

 عدول کننده به سوی حق : مقسط

 ر برابر حقتسلیم د: مسلمان

 نافرمان در برابر حق: قاسط

 .طور استطبق حرف عالمه این
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کسی که تسلیم و رضایت به تقسیط خدا : مسلم. قاسط در این مورد مقابل مسلمان است: گویدالتحقیق میاما در 

 . دارد

تسلیم نسبت به . برای خودش حق قائل است. داند در تقسیط حققاسط یعنی کسی که خودش را محق می

 . نیست الهی تقسیط

 .داندقسط می اراده حق را جاری کننده /.است تسلیم نسبت به تقسیط الهی: مسلمان

 .داندخود را و اراده خودش را جاری کننده قسط می /.محق دانستن خودش نسبت به تقسیط: قاسط

 . داشتن و نداشتن است "من"فرقش در یک 

اما این که . سلم استاین م ..جاری کنم خدا را در زندگی خود گوید من وظیفه دارم ارادهیک موقع انسان می

 . کند باید حق را جاری کند، او قاسط استخودش فکر می

است باید بر مبنای حکم الهی .. که مثال نعم و رزق و...هایش، و امکاناتش و انسان در هنگام توزیع برنامه: نتیجه

 . و تسلیم نسبت به اوامر او این توزیع را انجام بدهد

 . کفر برنامه ریزانه است. کفر خاص است در اسالم و کفر، این. ن بشود قاسط استاگر خالف ای

 (15)وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً 

 (16)سْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً وَ أَنْ لَوِ ا

 (17)لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهُ عَذاباً صَعَداً 

 (18)وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً 

 (19)هِ یَدْعُوهُ کادُوا یَکُونُونَ عَلَیْهِ لِبَداً وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّ

 (21)قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّی وَ ال أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً 

 (21)قُلْ إِنِّی ال أَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ ال رَشَداً 

 (22)داً مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَ  قُلْ إِنِّی لَنْ یُجیرَنی

 (23)اً إِالَّ باَلغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِساالتِهِ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها أَبَد

 (24)حَتَّى إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً 
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 (25)قَریبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ یَجْعَلُ لَهُ رَبِّی أَمَداً  قُلْ إِنْ أَدْری أَ

 (26)غَیْبِهِ أَحَداً   عالِمُ الْغَیْبِ فاَل یُظْهِرُ عَلى

 (27)مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً   إِالَّ مَنِ ارْتَضى

 (28)ءٍ عَدَداً  کُلَّ شَیْ  رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أَحْصى لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان صلوات
 

 


