
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك

کد  ۱۴۴ سوره ناس



نقد و نقض تفسیر المیزان و طرح مقدماتی پیرامون منزلتِ 
؛»تکوین، تاریخ، جامعه«در ناسسوره 

زمینه پیدایش فقه احکام حکومتی

االسالم والمسلمین مسعود صدوقحجت:سرپرست پژوهش
نژاداالسالم احمد زیباییحجت:تنظیم

محمدصادق حیدرياالسالم حجت:گذارعنوان
محمدصادق حیدريو نژاداحمد زیباییاسالم حجج:راستاران ارشدوی

خانم رضیه کشتکارانو اهللا صدوقاالسالم روححجت:ویراستانکارشناس
فاطمه صدوقخانم:صوتکنندهپیاده

حسن صدوقاالسالم حجت:خوانینمونه
خواه آقاي حسین چمن:طراح جلد

فاطمه صدوقو فهیمه فداکارهاخانم:چینیحروف
29/9/1391الی 28/9/1391از :تاریخ جلسات
جلسهدو:تعداد جلسات

1393پاییز:تنظیمتاریخ 

٩١٩٢٥٣٨٤٦٩.ـ٠٢٥٣٢٩٣٧١٩١



(1) 
 

 ناسسوره 

 

 

 

 

 

 

 بودن انسانتبیین وحدت سوره ناس به محور

جن )ابلیس( در هندسه  نسبت به نار( )ائمه

 شرارت و طغیان 

 به در وآله علیه اهلل  صلیپیامبر «والیت تاریخی»تبیین  و

وحدت رساندن نظام ایمان و کفر و نفاق به نفع 

بردن پیامبر  عنوان موضوع پناه به ؛دستگاه ایمان

 به خداوند متعال  وآله علیه اهلل  لیصاکرم
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 شناسنامه
 نقد و نقض تفسير الميزان و طرح مقدماتي پيرامون منزلت قرآن كريم در تكوين، تاريخ، جامعه
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جـن    نسـبت بـه  نـار(   يه)ائمـ  انسانن بودتبیین وحدت سوره ناس به محور ـ1

 )ابلیس( در هندسه شرارت و طغیان

« ناس» يسوره کلیّت با رابطه درطباطبایی  علّامه مرحوم االسالم محمدصادق حیدری: حجت

 خدا به خناس وسواس شرّ از که است وآله علیه اهلل  صلیپیامبر به دستور سوره، این فرمایندمی

 روایات و نزول شأن که، زیرا قائلند کنندمی تکرار نیز فلق سورة در این نظر را و ببرد پناه

 .ندا هشد نازل هم با و هستند مدنی فلق، يسوره و ناس سوره که دهدمی نشان
 

توضیح ایشان  از ترشامل و ترعمیق سوره، نیا نام االسالم و المسلمین مسعود صدوق: حجت

 هیتک« خناس وسواس» بر خود، حیتوض در شانیا نکهیا به توجه با خصوصاً ،باشد می

 به سوره نیاي گذار نام رسدمی نظر به! است« ناس» سوره اسم که صورتی در اند؛کرده

 و آشکار دشمن گرچه. هستند هاانسان شرارت، محور که دارد اشاره مهم نیا به« ناس»

 جنّ جنس از که ـ ابلیس هايشیطنت بر انسی، هايشیطنت اما است ابلیس مبین، عدوٌ

 وی اله امانت و عهد که هستند خدا مخلوقات در طایفه دو واقع در. دارد حکومت ـ است

! نیست« جن و ناس» سوره، عنوان اما. اجنّه دیگري و ها انسان یکی: اندپذیرفته را  یتکل

 انعنو که داشت امکان و شده ذکر« النَّاسِ وَ الْجِنَّهمِن » آخر، يآیه در که نیا بای عنی

 . است شده داده قرار« ناس» فقط سوره، عنوان اما باشد، دو نیا ازی بیترک ز،ین سوره
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 اما دارد اشاره شرورات در جن به نسبت انسان تیمحور به عنوان، نیا ظاهر البته 

ه ب شاناسامی ،«فلق» يسوره در که کسانیی عن. یگرددبرمی نار يائمه به آن تأویل

 آنها که شد بیان نیز قبالً. بودند انس جنس از شد؛ ذکر تابوت اباصح و فلقی اهال عنوان

 نظام کفر، نظام ي سه اراده . لذاکنندمی جادیای اجتماع نظام و دستگاه شرورات،ي برا

 نفع به بایدنیز  نظام سه نیا کل وحدت که استي جار این دنیا در ایمانی نظام و نفاق

 .شود تمام ایمان اهل
 

نار نسبت به ابلیس در شیطنت و  يههاي روایی براي محوریت ائم مونهـ اشاره به ن1/1

 شرارت

 براي تاریخ مراحلی برخ در ،اتیروا حسب که داشت توجه دیبا شتر،یب حیتوض در 

 دوم نوبت و السالمهیعلموسی حضرت دوران در اول نوبت ؛آمد وجوده ب توبه آرزوي ابلیس

 حضرت اول، نوبت در. باشد می توبه يسوره نزول هنگامدر  لهوآ علیه اهلل  صلیاکرم نبی دوران در

 و کنندمی طرح را ابلیس درخواست متعال،ي خدا با خود مناجات در السالمهیعلموسی

 ردیپذیم را درخواست نیا س،یابل انیعص سال هزار چندین رغم یعل متعال خداوند

 دوباره سیابل که فتدیب سجده به السالمهیعلآدم حضرت مدفن بر سیابل که آن بر مشروط

ي برا توبه عزم وآله علیه اهلل  صلیپیامبر بر توبه يسوره نزول با ،دوم نوبت در. ورزدیم استکبار

 با: گویدمی او به و کندمی وسیمأ و منصرف را او دوم فةیخل اماشود  ابلیس پیدا می

 که هستند کسانی اینان یعنی! )ببخشد؟ را تو خدا داري گمان آیا گناه، همه این وجود

 .(دارند مالقات او با و بینندمی را ابلیس

 اتیروا در ،یجنّ نیاطیش ریسا و سیابل به نسبتی انس نیاطیش تِیّمحور و تیحاکم  

 است این از شادمان ابلیس دیفرمای م کهی تیروا مانند. استي ریگ یپ قابل همي گرید

 در نقل، طبق که طور همان! دارد وجود هم او درجة از ترپایین ايدرجه جهنم، در که

 انیم در و هستند انسان جنس از همه که ساکنندی کسان جهنم، قعر و آخر درجة
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 نقلی تیروا ا! یخوردنمی چشم به اتیروا از  ی چیه در سیابل ازی نام تابوت، اصحاب

خلیفه  و شودمی احضار آتش از افسار ی  با ابلیس امت،یق روز در نکهیا بری مبن شده

می پاسخ او و کندمی سوال تیوضع نیا علت از تعجب با ابلیس! آتش از افسار دو با دوم

 و داد دستور خدا، در حالی که شد اطاعت و دادم دستور که هستم کسی همان من: دهد

 نشد. اطاعت
 

ــت محوریــت انســان در شــرارت بــه ای ــاد م ــای  بــی  2/1 ســاب ه بــراي ـــ تبیــین عل 

 نفاق و عدم امکان آن براي ابلیس يهتوسط ائم السالملیهمع مع ومین

 امور، از برخی به نسبت« خواست» که گرددمی باز مهم نیا به ات،یروااین لیتحل   

 براي که مصائبی تمام واقع در! نداشت امکان ابلیس، براي که شد پیدا نیخیش براي

 از و گشت تقدیر السالمهیعلامیرالمؤمنین و وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی براي نشد، محقق سل  انبیاء

 همین ان،یطغ هندسة دری انس نیاطیش تیّمحور دلیل و شد محقق نفاق ي ائمه قیطر

  .است

اهل به نسبتی تصرفات درخواست ن،یخیش و است مهم اریبس« هاخواست» نیا پس 

! دهد انجام را کار این توانستنمی ابلیسی ول شد هم محقق که داشتند السالمهمیعلبیت

 و باشد داشته خواستی تا بودند نداده او به را بخش این در خروج و ورود ياجازه یعنی

 !شود محقق السالمهمیعلبیتاهل با رابطه در او براي خواست آن

 کردن محوریت شرارت بر این اساس، آنچه موضوع اصلی این سوره است، مشخص 

 ،نیز مطرح شده است متعال خداوندي سو از بردن پناه به« امر»باشد؛ گرچه  می )انسان(

 .ستیناین سوره ی اصل مسئله اما
 

 انسی هاياراده در دهد،می انجام که کارهایی و وسوسه با ابلیس یعنی :زادهكرم االسالم حجت

 !ندارد؟ تأثیر
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حالی که در ! گرفت يهمسررا به  السالمهیعلامیرالمؤمنین دختر ،دوم يفهیخل طور نمونه به :ج

 عثمان همسر ،وآله علیه اهلل  صلیپیامبر دخترانیا ! شود واقع ابلیس براي تواندنمی چیزي چنین

 شود؛ واقع شیطانی و جنّ هیچ براي تواندنمی که کردند طمعي امور به واقع در! شدند

 موضوع این به تربیش جهنم، به مربوط آیات از بحث در البته! شد واقع آناني برا اما

 .پرداخت اهیمخو
 

 بر سوره اتیآ داللت علت به ،«محوریت انسان در شرارت»ـ معرفی وحدت سوره به 3/1

 متعال خداوند به «شرور از بردن پناه»

 چرا باشد، توقیفی« ناس» يسوره عنوان جمله از ها سورهی اسام  که میریبگ فرض اگر :س

 و عقالنیت وجه انسان که صورتی در اید؛گرفته نظر در را ناس شیطنت و شرارت وجه

 دارد؟ هم نورانیت و هدایت
 

 دستگاه به شرورات از بردن پناه مدار بر آخر، تا ابتدا از سوره مضمون کهنیا لیدله ب :ج

 یعنی دارد؛ معنا هم فرماییدمی شما که را وجهی صورت این غیر در. است متعال خداي

 روشن آیات، ت ت  مالحظة با اما باشد، داشته انصراف هم جهت آن به ناس بود ممکن

 به بردن پناه واقع در. است نبوده نظر مورد آیات این در تیهدا و تینوران وجه که است

 قرار لحاظ مورد تنهایی به را سوره عنوان پس. دارد تناسب شرورات با متعال، خداوند

 و اتیآ اگر صورت، هر در .است آیات تمام وحدت همراه به سوره عنوان بلکه رد،یگنمی

 مربوط اتیروا و اتیآ نیهمچن و شده وارد منفی فاعل حرکت آغاز پیرامون که روایاتی

 بحث رد؛یگ قرار توجه مورد نجایا در جهنم، در نار يائمه درجات و ذر عالم و سرشت به

 .شد خواهد کامل
 

 جایگاهشان یقطر از نار يائمه به اشاره ،«فلق» يسوره در که آنجا از ی:دریح االسالم حجت

« فلق» يسوره بای تفاوت چه« ناس» يسوره که دیآمی شیپ سوال نیا شد، جهنّم در

 .شدند مرتبط نار يائمه به سوره دو هر ،یجنابعال حیتوض با چون دارد؟
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 را آنان تیمحور ،«ناس» سوره و است کرده انیب جهنّم در را ها آن جایگاه« فلق» يسوره :ج

 کهاست  آمده بیان دو موضوع، ی  ي درباره یعنی. کندمی نییتب شرارت هندسة در

 .ندارد مشکلی
 

« مـردم »بـا   «وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر اکرم»نظر مرحوم عالمه مبنی بر مساوات  ـ رد2ّ

 ؛ با توجه به مباحث اعت ادي و روایی«پناه بردن به خداوند از شیطان»در 

 توضـیح  و کنندمی معنا هم با را ناس سورة سوم و دوم و اول آیه ادامه، در علّامه مرحوم :س

 نتوانـد  و شـود  او متوجه شرّي که هنگامی که است گونهاین انسانی هر طبع که دهندمی

 طبیعـی  طـور  به. دارد را شرّ آن دفع قدرت که شودمی پناهنده کسی به کند، دفع را آن

 کسـی  و باشـد  انسان مدّبر و یرمد و مربّی که کسی یکی دارد؛ وجود شرّ دفع در پناه سه

 حـل  را مشـکلش  تا رودمی او نزد و کندمی رجوع او به حوائجش تمام در انسان که باشد

 بـا  بتوانـد  تـا  باشـد  داشـته  نافذ حکم و سلطنت قدرت، که است کسی پناه، دومین. کند

 کـه  اسـت  الهـی  پنـاه،  سـومین . پادشـاهان  مثل کند، شرّ دفع سلطنتش، و قدرت اعمال

 و باشـد  شری  بدون و واحد که است این بودن واقعی معبود يالزمه. باشد واقعی ودمعب

 اله آن براي را خودش که انسانی و کندمی کم  را بنده شری ، بدون و واحد اله طبیعتاً

 .اوست براي کم  بهترین هم خداوند کند، خالص

 نیـ ا متعـال  خداونـد  مراد کنند،می اشاره ایشان که آیاتی به توجه با جا،این در حال  

 دفع تنهایی به که است کسی ،«رب. »هستم مردم ربّ من! وآله علیه اهلل  صلیپیامبر اي که است

 دفع تنهایی به که است کسی هم مَلِ  و هستم هم« مَلِ » من آن بر عالوه کند،می شرّ

 تام سببیت رّ،ش دفع در اینان از کدام هر یعنی هستم؛ هم« اله» آن بر عالوه. کندمی شرّ

ـ ا لـذا . هسـتم  پنـاه  سـه  هـر  من گویدمی خداوند. دارند  رسـول  بـه  دسـتوري  سـوره،  نی

انسـان  يهمه ربّ تعالی، خداي که جهت این از ببر، پناه خدا به که است وآله علیه اهلل  صلیخدا
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 و هاسـت انسـان  الـه  تعـالی،  خـداي . هاستانسان از جزئی هم وآلهه  علیه اهلل  صلیپیامبر و هاست

ــامبر ــد و هاســتانســان از یکــی وآلههه علیههه اهلل  صههلیپی ــال، خداون ــ  متع  و هاســتانســان مَلِ

 .است آیه در اصلی ينکته این. هاستانسان از نفر ی  هم وآله علیه اهلل  صلیپیامبر
 

ـ  وآله علیه اهلل  صلیپیامبراکرم که شود مشخص دیبا ابتدا در :ج  چـه  از دیـ با معصـوم   یـ  عنـوان  هب

 مقامـات  همـه  ایـن ي دارا و اسـت  معصوم که کسی برايی عن! یببرد؟ پناه خدا هب چیزي

مـی  واقـع  در! اسـت؟  مـردم  يبقیـه  ماننـد  آیا دارد؟یی معنا چه خدا به بردن پناه است،

 .کنیم نفی را هاانسان گرید سطح تا ،وآله علیه اهلل  صلیپیامبر تنازل خواهیم
 

 .ببرد پناه خدا به باید هاست،انسان از یکی که جهت این از گویندمی علّامه :س
 

مـی  متولـد  ایشـان  وقتی که است روایت در ؛نیست هاانسان مانند دیگر وآله علیه اهلل  صلیپیامبر :ج

 و ساوه يدریاچه شدن خش  و آسمان رنگ رییتغ مانندی نیتکوی راتییتغ با ابلیس شوند،

ي خبـر  اتفاقات نیا علت از شیبرا تا دخواهمی ارانشی از لذا و شود یم مواجه دیگر آیات

 حضـرت  بـا  و شـود مـی  کـار  بـه  دسـت  خـود  نیبنابرا. شوندنمی موفق هاآنی ول اورندیب

 متولـد  وآله علیه اهلل  صلیآخرالزمان پیامبر» که شودمی متوجه و کندمی مالقات السالمهیعلجبرئیل

 حضـرت ! دارد؟ وجـود  میسـه  مـن  براي ایشان در آیا که کندمی سؤال فوراً.« است شده

 امـتش  در: پرسدمی سیابل. نداري سهمی هیچ ایشان در تو! نه: گویدمی السـالم هیعلجبرئیل

 . داري سهم امتش در! بله: دهندمی جواب طور؟چه

 در زللی و خلل هیچ و هستند منیا نیاطیش وساوس از شانیا شخص ب،یترت نیا به 

 .ندارد خروج و ورود ایشان

 کرد دقت قضیه این معناي روي باید است وآله علیه اهلل  صلیپیامبر خود به ب،خطا اگر پس 

 .شود روشن مسالهي ایزوا تا نمود تأمل «اله و مل  رب،»معناي  دربارة چنین بایدهم و
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با نظامات « پناه بردن از شرور و دفع آنها»بیان تمثیلی در ضرورت مالحظه ارتباط  ـ1/2

 اجتماعی

 سـه )سـلطان، مربـی و الـه(     این که کردند مستند مطلب این به را وص  سه این علّامه :س

 است. هاگاهپناه اقسام
 

 !چه؟ یعنی پناه، :ج
 

 برد. ، به کسی پناه میکند شرّ دفع نتواند انسان وقتی یعنی :س
 

 معناست؟ چه به شرّ دفع :ج
 

 و است شرّ این ،ببرند سرقت به را اموالش تا شودمی دیتهد چاقو يلهیبوس کسی مثالً :س

 .بیایند کمکش به تا ردیبگ تماسی سیپلي هاتیّفور با باید آن دفعي برا
 

 وی رزمـ  هـاي ورزش و تیرانـدازي  و کـرده  تیـ ترب را ايعـده  کـه  اسـت  دستگاهی یعنی :ج

نحوه و نیسارقي ریدستگي برا خاصی اتیعمل هاي یتاکت و هاسرقت با مقابلهی چگونگ

 بـه  اسـلحه  بـا  سیپلـ  چند هجوماال  و است داده آموزش آنان به را...  و نقشهی طراح ي

 نیا طرح قبل، دهه چند البته. است کاری تخصص و دهیچیپ روند از روبنایی تنها ن،یسارق

 درك قابـل  مـا ي بـرا  آن ریتصو تا نداشت امکان آن کردن فرض اساساً بود معنا یب سؤال

 .باشد

 و بیـ رق مالئکـه  بـه  نبـود،  منزل در کسی و شدید نزلم وارد اگر که آمده روایات در  

 چـون ! کنـیم؟ نمـی  را کار این چرا! است تعجب جاي ما براي کار نیا و کنید سالم دیعت

 روابط و دهند انجام کاري کفار طرف، آن از بایدی حت. نداریمی تعال خداي إخبار به ایمان

 دایـ پ مـا ي بـرا ی قرآنـ  حقـائق  نیا زای درک تا شود، ایجاد آن مانند و نترنتیا و مخابراتی

 و شـد نمی معنا ای اتیروا ازي اریبس شود، مطرح مثال عنوانه ب تا نبود اموراین اگر. شود

 . نبود ممکن آن ازی ملموس حیتوض ای
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بـه   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی بـردن پیـامبر   عنوان موضوع پناه به« یت تاریخیوال»ـ تبیین 3

ت رساندن سه نظام ایمان و کفر و نفاق بـه  مدیریت در به وحدخداوند براي 

 نفع دستگاه ایمان

 متعالي خدا به بردن پناه در ها انسان گرید با وآله علیه اهلل  صلیامبراکرمیپ بودن کسانی اگر 

 به دیبا شود؛ یمی تعالي خدا به شانیا بردن پناه باعث کهی موضوع نییتبي برا شد،ی نف

 حضورشان، سنخ و هستند عالم« ییِغا جهت» و« يِبرا» ایشان که کرد توجه مهم نیا

 هم و نفاق يهندسه هم کفر، و طغیان يهندسه هم یعنی. است« نظامات» در حضور

 ایمان يهندسه موجد ،وآله علیه اهلل  صلیاکرم ینب و استي جار عالم در ایمان يهندسه

 با دستگاه سه این! یرخ است؟ دیگر دستگاه دو از دهیبر مان،یا دستگاه ایآی ول هستند،

 در به وحدت رساندن این ایشان، جایگاه که داشت توجه دیبا و رسندمی وحدت به هم،

 وحدت رایز است نظام سه بر مدیریت شان،یا جایگاه رسدیم نظر به چیست؟ نظام سه

 الزمة نیا به صورت این غیر در ؛شود تمام ایمان دستگاه نفع به شهیهمباید  نظام، سه

 پس! است شده خارج متعال خداي دست از خلقت عالَم تیریمد که دوش می نجرم فاسد

 «اله و مل  رب،»معناي  که جاستنیهم در. باشد ایمان دستگاه نفع به وحدت، باید

 به ي مرتبه در را متعال خداوند« الوهیت و مُلوکیت ربوبیت،» دیبا زیرا شود، روشن می

 رساندن وحدت این در متعال خداي مشیت و کرد مالحظه نظام سهاین  دنیرس وحدت

 عالم غاییِ جهتِ شودنمی د،کنمی ربوبیت را نظام سه هرخداوند ی وقت. است جاري

 به و نظام سه مدیریتمعنا از  به این !باشد نداشته حضور (وآله علیه اهلل  صلیاکرم ینب)یعنی 

 . شودمی درك «تاریخی والیت» ،ها آن رساندن وحدت

-یمـ  عالمـه  کـه  ستین وآله علیه اهلل  صلیامبریپ شخصی مسائل ابداً بردن، پناه عموضو پس  

 اسـت،  وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی امبریـ پ مخصـوص  آنچـه بلکه  !!هستند مردم بقیة مانند ایشان ندیگو

 امـورات  تمـام  مالـ   هسـتیم،  تـو  ربّ ما: دیفرمامینیز  خداوند و است« تاریخی والیت»
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 مـا  تکـوین،  الـهِ  و مالـ   و ربّ کـه  طـور همـان . هسـتیم  ما هم تاریخ اله و هستیم تاریخ

 .هستیم اله ما هم، خیرات با شرورات ترکیب دری عنی هستیم؛
 

بر اسـاس   وآله علیه اهلل  صلیهاي روایی معناي هواي نفس براي پیامبر اکرم ـ تبیین نمونه1/3

 خداوند متعال( يهپیامبر و اراد يهفاصله علمی بین خالق و مخلوق )نسبت بین اراد

از  شان هواي نفس نداشته باشند، زیراه این مطلب، بدین معنا نیست که ایتالب 

می دییتأ هم حضرت و« دارید؟ نفس هواي هم شما آیا: »پرسندمی وآله علیه اهلل  صلیاکرم ینب

 قرار نفس هواي هم، وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی مبارك وجود نفس در متعال خداي یعنی. کنند

 حیصح باشند، محض سکوني دارا درون، از ایشان که معنا این به عصمت لذا. است داده

 دستگاه به مربوط ،یدوم که است بیرون از فشار ی  و است درون از فشار ی . نیست

 جا،آن در ایشان که است نظام سه نیا رساندن وحدت به درسوم نیز  فشار و است ابلیس

 .هستند غایی جهت
 

 است؟ کسی چه طرف از نظام، رساندن وحدت به در فشار :زادهكرم سالماال حجت
 

 و اسـت  مرکّـب چـون   و در جریان هست طغیان يهندسهبدین معنا که ! محیطاز طرف  :ج

. شـوند مـی  مـدیریت  متعـال  خـداي  يوسیله به که شوند، مدیریت باید ،ددار آمد و رفت

 رسـاند مـی  وحدت به حق يکلمه نفع به ار نظام سه اي،مرحله هر در متعال خداي یعنی

 !دیگـري  مخلـوق  نـه  و است وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی مبارك وجود نفس حق، يکلمه آن که

 خـود  مخلـوق،  آن بایـد جهـتِ غـاییِ تـاریخ باشـد و      کـه  اسـت  مخلـوق  یـ   زیرا فقط

حـال آیـا حضـور    . باشـد  حاضردر کل تاریخ  شاناراده باید لذا و هستند وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

 ایـن  کـه  اسـت  روشـن اراده در چنین منزلتی بدون فشارهاي درونی قابل تصـور اسـت؟!   

 دیبا اما ندارند، تأثیري شانیا در انس، شیاطین یا ابلیس و ندارد منافات عصمت با مطلب

 در را آن دیبا رسد می نظر به! فاعلیت؟ اساس بر یا کرد تصویر مجرد نحو به را بودن ایمن

 .کرد معنا وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی مشیت و متعال، خداي مشیت بین نسبت
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 ما وضع با سهیمقا قابل است انبیاء با رابطه در که اموري آنالبته باید توجه داشت  

 دقت دیبا ،شدند عصبانی السالمهیعلیونس حضرت شود طور نمونه وقتی گفته می به! ستین

 چه تا نیست آن جنس از و ما تیعصبان مانند السالمهیعلیونس حضرت عصبانیت که داشت

 اشتابیبی کهي امبریپ. باشد بحث موضوع وآله علیه اهلل  صلیپیامبر مبارك وجود کهاین به رسد

 ؛1«نَفْسَ  باخِعٌ لَعَلَّ َ: »دیفرمامی او به خداوند که استي نحو به متعالي خدا راه در

 در را آنها همة دیبا که ردیگمی شکل براي ایشان داخ خطابات ازی خاصی معانبنابراین 

 .حاصل شود موضوع از هیّاول درك تا داد قرار هم کنار

 تجـرّد ي مبنـا  از دیـ با آن، امثـال  و نفـس ي هوا عصمت، مانندی مقوالت  یتوص پس 

. ردیـ گ قـرار  اصل تعلق، و فاعلیت هم، ترکّب در و شود معنا ترکّب اساس بر و شده خارج

 در عظمتـه،  جلـت  حـق  حضـرت  ياراده و وآلـه  علیـه  اهلل  صلیپیامبر بین دائمی تعلق ی یعنی 

 من تو، پناه: »گویدمی امبرشیپ به خداوند که فضاست نیا در و دارد وجود عالم مدیریت

عـالم   مـدیریت چگـونگی   موضـوع  در وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی اکـرم  ینبـ  پناه خداوند،ی یعن ؛«هستم

 2باشد. می

 بین خوف حالتی عنی شود؛ ه اضطرار براي ایشان معنا مین موضوع است کدر ای زیرا 

 !«المخزون المکنون» اسم آن نیب و اندداده وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی به متعال خداي که قوایی

                                                
 شعراء سوره 3 يآیه ـ1

 احـراق  هنگـام  در هـا یاهلل علسـالم زهـرا  حضرت فعل و السالمهیعل امیرالمؤمنین فعل تفاوت به توانمی ونهطور نم ـ به2

 نفـرین  را آنـان  تـا  کننـد می حرکت وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی قبر سمت به هایعل اهللسالمزهرا حضرت ؛کرد توجه بیت

 ! کنـد  منصـرف  را هـا یاهلل علسالمزهرا حضرت تا خواهندمی انسلم از و اندنشسته السالمهیعلامیرالمؤمنین اما کنند،

 شـان یا: اسـت  شده نقل السالمهیعلنوح حضرت با رابطه دریا ! چگونگی مدیریت عالَم است از بحث نجایا در پس

 خداونـد  بـه  هـم  شـان یا و آوردنـد ینمـ  مانیا آنان و کردندیمی خداپرست به دعوت را خود قوم سال، سیصد

 نـازل  عـذاب  اینـان  بر ، لذااست زمین يکره روي ازي نابود حال در خداپرستی يکلمه» که ندکردمی عرض

 مـراد  هـایی حالت چنین هم نجایا دری عن! یکن صبر دیگر سالچند  که دادمی دستوری تعال خداي اما«! کن

 و شدنمی پیدا آمد، دیپد لسالماهیعلنوح حضرت براي که حالتی چنینی حت وآله علیه اهلل  صلیپیامبر براي البته. است

 .بودند هاحالت نیا فوقِ السالمهمیعلاطهار ائمه و وآله علیه اهلل  صلیامبریپ
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 علمی يفاصله دری عنی است؛ مطرح جااین در وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی براينیز  نفس هواي

 .دارند الیتع خداي با که
 

در حالی  کنید؟می اشاره« علمی يفاصله» به خاص طور به چرا :كشتكاران عترت خانم سركار

 است. مطرحنیز  آن امثال و تقربکه قدرت، 
 

 کندمی خلق وجود، به عدم از متعال خداي ،است مطرح هم قدرت علم، از غیر به بله؛ :ج

می تعلق علمی مسائل به امتحان موضوع اما ندارد،قدرتی  چنین وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبیی ول

. است خداپرستی مراتبی اعل در کهی کسي برا مخصوصاً قدرت؛ اصل به نه و ردیگ

 خالق من چرا: میپرسمی که میهست ما و دیآمی دیپد ما امثالي برا آمیزشیطنت ادراکات

داراي باالترین  ندارند، شیطانی رکاتادا که این بر عالوه وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی اما! نشدم؟

 نورانی يهاحجاب  بسیاري از منزلت فوق و المنتهیسدره منزلتِ فوق و ایمانی درجاتِ

 .هستند
 

 هفتاد که است کرده خلق اسم سه و هفتاد متعال، خداي که اندفرموده خودشانلذا  

 براي اضطرار حالت صله،فا همین معناست؟ چه به این. است داده ما به را آن از اسم دو و

 .کندمی پیدا معنا جااین در ایشان، نفس هواي. آوردمی وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی
 

 ـ اشاره به استحاله ع لی و ممنوعیت ن لی بحث درباره ذات خداوند متعال1/1/3

 گردد. برمی خداوند ذاتِبه  علم گویندمی جاآن در :زادهكرم االسالم حجت
 

می منع ذات با رابطه در فکرکردن از هم اتیروا و است غلط عقالً ذات مسالة طرح اصالً :ج

 کس هر و ندهید قرار تفکر موضوع را عرشباالتر  که شده وارد روایاتبعضی  در. کنند

 .است شده دیوانه است، کرده را کار این
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 برقـرار  خـالق  بـا  ايرابطـه توانـد  نمی مخلوق کردید، که استداللی طبق :حیدری االسالم حجت

 خـدا  ذات بـا  هـم  السـالم هیـ علمعصـوم  خود چون. ذات طریق از نه فعل، طریق از مگر کند،

 .باشند نداشته یا باشند داشته علم بخواهند که ندارند ارتباط
 

 کـه  شـد  بیـان  حمـد  سـورة  تفسـیر  در ،است فعل بحث کردند، توصی  که جایی هر در :ج

 اسـم  متعـال،  خـداي « مخـزونِ  مکنون» اسم. تاس« تصرف اسم» متعال، خداوند اسامی

 .نیست مطرح ذات بحث اصالً و خداست تصرف
 

 ندارد؟ اسم خداوند، ذات یعنی :زادهكرم االسالم حجت
 

 و« نامحدود» تصورِ قدرت فاقد عقل است، نامحدود ذات اگر !چه؟ یعنی خداوند ذات :ج

 .است آن رامونیپی سنج نسبت وی بررس

 ي درباره السالمهمیعلمعصومین که کرد مالحظه و داد قرار هم کنار در را روایات دیبا لذا  

 فکـر  ذات بـا  رابطه در بگویند گرانید به طور نیست که این اند؟فرموده چه متعال خداوند

ی نهـ  مسـکرات  شرب از که است ممکن ایآ! دهند انجام را کاريچنین خودشاناما  نکنید

ـ معصـومین  بـه ی مقـوالت  نیچن انتساب! د؟کنن عمل آن خالف بر خود و کنند  السـالم همیعل

 و فاعلیـت ي مبنـا  امـا  گرددمی باز« علیت»ي مبنا به مشکل ما نظر به! است زشت اریبس

ـ ا بـر  و کنـد مـی  تعری  را هاتکامل و هاتعادل يهمه و عدل جریان مشیت، تناسبات  نی

 خـدا ي بـرا  ذاتـی  اگر ت،یعلي نامب بر اما. بینیدمی دیگري نحو به را روایات و آیات مبنا،

 آنـان  کـه  چیـزي  آن جـنس  از خـدایی  بلـه، ! نیست خدایی دیگر ندیگومی نشود، اثبات

ــد! نیســت خــدا ز،یــچ آن اصــالً! نیســت انــد،ســاخته  کــه اســت همــان متعــال، خداون

 .است کرده بیان قرآن که است آن و کردند توصی  السالمهمیعلمعصومین
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بـه الوهیـت و مالکیـت و ربوبیـت خداونـد       3تا  1یه ـ تبیین اوصاف الهی در آ4

 متعال حتی نسبت به دستگاه کفر و نفاق

 این خود، صفات تمام میان در متعال خداي: فرمایدمی ادامه در عالمه ی:دریح االسالم حجت

 که هستند صفات نیا چون ؛«الوهیت مالکیت، ربوبیت،» است؛ کرده مطرح را صفت سه

 وص  اولین عنوان به ربوبیت چرا چیست؟ خاص ترتیب نیا علّت لحا. کنندمی شرّ دفع

 و هاستانسان به تعالی خداي صفات تریننزدی  از ،«ربوبیت» چون است؟ شده گفته

 چیزي دارد، تربیت در متعال خداي که عنایتی واقع در. است اخصّ آن در خدا والیت

 . شودمی بزرگ پدرش بال و پر ریز فرزند آن، در که است فرزندي و پدر بین يرابطه مثل

 پـدر  که کسی یعنی. است ترعمومی مقداري رابطه این پادشاهی، و« ملوکیت» در اما 

 خیلـی  يرابطـه  یـ   ربوبیـت  پس. کندمی کم  او به پادشاه باشد، یتیم و باشد نداشته

 بـین  کـه  ايرابطـه  تـرین بیش زیرا است، شده ذکر ابتدا در دلیل همین به و است خاص

 پـدر  کـه  فرزنـدي  مثالً. است ملوکیت آن از بعد و است ربوبیت در است، خالق و مخلوق

می مراجعه پادشاه دستگاه به شود سرپرستبی اگر اما ندارد، پادشاه به کاري دیگر دارد،

 است ترعمومی ملوکیت در والیت بنابراین! رسدنمی هم پادشاه خود به دستشی ول کند،

 عبـارت  عین ،«الوهیت» با رابطه در. است شده ذکر دوم صفت نوانعه ب دلیل همین به و

 معبـود  بـه  حوائجش در دیگر عابد، يبنده آن در که است ايمرحله اله: »است نیا عالمه

 نیچنـ  عبـادت ) او عبـادت  چون ندارد، او عام و خاص والیت به کاري و کندنمی مراجعه

 مـورد  يسوره در جهت همین به. مادي طبیعت نه است، درونی اخالص از ناشیي( ابنده

عالی آخر در و گویدمی سخن سلطنش از سپس و سبحان خداي ربوبیت از نخست بحث

 «.آوردمی یاد به را بندگی يرابطه یعنی خدا و انسان بین رابطه ترین

 ایـن  چـرا  که شودمی مشخص دادیم ما که توضیحی همین از گویندمی ادامه در بعد 

 به اوصاف این از کدام هر که است نیا مقصود چون است؛ نشده عط  یگریکد به هیآ سه

مـی  پنـاه  من به باید بودم، ربّ فقط من اگر یعنی. دارند شرّ دفع در تام سببیت تنهایی،
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 نـاس  کـه  ایـن  دلیل! آوردیدمی پناه من به باید باز بودم، اله و مل  فقط من اگر! آوردید

 أَعُـوذُ  قُـلْ : »شـود  گفتـه  که داشت امکانی عنی است، همین ز،ین است شده تکرار بار سه

 پاسـخ  در عالمـه  اسـت؟  نشـده  اسـتفاده  ضـمیر  از چـرا ی ول« إِلهِهم مَلِکِهم، النَّاسِ، بِرَبِّ

 بدون بگیرد، قرار پناهنده پناهِ تنهایی، به کدام هر است ممکن که دلیل این به: دیفرما یم

مـی  آورده ضمیر وقتی چون. باشد داشته احتیاج دیگر يجمله دو آن به پناهنده که این

 از کـدام  هـر  کـه  اسـت  آن جـا نیـ ا در مرادی ول ،گردد ارجاع قبلی يجمله به باید شود،

 متعـال  خداونـد  گـر ید اتیـ آ در که طورهمان بگیرد؛ قرار پناه تواندمی تنهایی به اوصاف

 از هـم  اتیـ آ ایـن  و شـد  خواهـد  کم  شما به بخوانید، مرا اسماء از کدام هر که فرموده

 زیـادي  توجیهـات  دیگـر  مفسـرین : گویندمی خود بحث آخر در عالمه. است  سنخ همان

 .کندنمی دوا دردي و زندنمی دل به چنگی که اندکرده
 

 وقتـی  ن،یمنـافق  و کفـار  کـه  داشـت  توجه دیبا« الوهیت و ملوکیت ربوبیت،» با رابطه در :ج

! کننـد مـی  مطـرح  زیـ ن را خـود  ربوبیت ادعاي کنند،می جادیا یاجتماعی نظام و دستگاه

 نسـبت  ملکیـت  ادعـاي  سـپس  و دهندمی پرورش را افراد آنان، ساختارهاي و نظام یعنی

 هـم  الوهیـت  ادعاي این، از باالتر! هستند افراد مال  که کنندمی احساس و کنندمی آنها

منزلـت  بـا  رویارویی تا بلکه دانند،نمی استیر حدّ در تنها را خود مقامات یعنی! کنندمی

 در آنـان  کـه  سازيفرهنگ نیا جواب در متعال خداي. روندمی پیش متعال، خداي هاي

 نـاس  ربّ مـن  بلکـه  نیسـت؛  طـور ایـن ! نه گویدمی پیامبرش به دهند،می انجام افق این

 .  بسازندی اجتماع نظامات ن،یمنافق و کفار گرچه هستم،
 

بـه دلیـع عـدم تناسـ  وصـ       « مالکیـت خـداي متعـال   »بـه  « مَلِـ  »ـ تبیـین وصـ    1/4

 با توصیفات ن لی از خداوند متعال و تداخع آن با معناي ربوبیت« پادشاهی»

 پادشـاهان  چـون  رسد؛نمی نظر به حیصح جااین در« پادشاه» به« مل » ریتفس البته 

 و ربوبیـت  اب که دهندمی انجام کارهایی عموماً و کنندمی رزق تأمین و امنیت تأمین هم،
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 داد؛ حیتوضـ  مالکیـت  اسـاس  بـر  را« مل » دیبا جااین در پس. دارد تناسب دادن پرورش

 است، متناظر« پادشاهی» با ما نظر در آنچه واقع در. کنندمی مالکیت احساس کفاری عنی

 ،دهـیم نمـی  خداوند متعـال  به پادشاهی عنوان مازیرا  ؛است« هدایت ،ربوبیت ،خالقیت»

 سـه  ایـن ! اسـت  بودن هادي و رب خالق، هستیم، قائل متعال خداي براي هک مقامیبلکه 

ائمه و کفار به ،پادشاهیبنابراین . نیز بیان شد« حمد» يسورهتفسیر  در که است ویژگی

 1.آنهاست شأن وص ، نیا و شود داده می نسبت نار ي
 

مورد ادعاي  به اوصاف اصلیِ« ربوبیت ،مالکیت ،الوهیت»ـ تبیین علت ذکر سه وص  2/4

 نار  يهائم

 قائل نظامات به نسبت تیالوه و تیربوب شأن خود، براي و خود دستگاه در کفار پس 

. هسـتم  مـن  هـا این حقیقی مال : فرماید می وآله علیه اهلل  صلیپیامبر به متعال خداي اما هستند

! هسـتم  مـن  همـه  اله نه، گویدمی عزوجل خداوندی ول کنند،می نیز الوهیت ادعاي هاآن

 خلقـت  نظام روند از کفار چون کرد حیتشر تربیش نهیزم این در را خدا مالکیت دیبا البته

 و ربّ من نیز جاآن دری حت: دیفرمامی خداوند اما اند؛آورده دیپد را کفر نظام و شده جدا

 .  هستم مال 
 

                                                
 مگر است، شده اطالق هم مل  متعال، خداي به که دارد وجود قرآنی شواهدي البته :حیدری االسالم حجت ـ1

 !پادشاه ییعن مل ، لغوي نظر از چون کنیم، اشکال لغتی لحاظ از کهاین

 در که دارد توجه این به دائماًبلکه  ؛نیست عرف و لغتتفسیر،  مباحثی اصل گاه هیتک در مبناي مختار، :ج

 تصور از تا دهدمی پرورش معرفت آن با مرا چگونه بعد و است کرده توصی  را خود چگونه خدا اول، يدرجه

 پیدا پرورش او توسط و بودند خدا بندگان قیقتاًح که آنانی. شود لیتبد وجدانیي امر به و کند عبوری عقل

 نیا لذا. اندکرده معرفی را متعال خداي هاآن که هستند السالمعلیهم معصومین ائمه مقدس ذوات اند،کرده

 .شود استخراج هاآن ادبیات از باید مطالب،
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 است؟ شده طرحم وص  سه این چرا فرمودید که توضیحی این با حال ی:دریح االسالم حجت

 بیان هاانسان پشتیبان و ملجأ و پناه محل عنوان به را وص  سه نیا که عالمه مرحوم

 .اندکرده
 

 .دهدمی نسبت خود به کفار دستگاه که هستندی اوصاف وص ، سه این که شد بیان :ج
 

 .دهندمی نسبت خودشان به هم را دیگري هايوص  کفار، :س
 

 ! ستا اصلی وص  وص ، سه این :ج
 

 .دهندمی نسبت خودشان به هم را اقتصاد آنان :زادهكرم االسالم حجت
 

 نفوس تمامی مال  را خودشان آنان یعنی رد؛یگمی قرار مالکیت وص  در مقوله نیا! بله :ج

 استثناء را نیمومن اموال و نفوسی حت. دهندمی انجام را هاییتجاوز چنین که دانندمی

 خودشان یعنی! کشیم؟می را شما د،ینکن اطاعت ما از اگر گویند ها می کنند و به آن نمی

 ؛رسدمی وحدت به وص  سهدر این  کفر نظامبنابراین اوصاف . دانندمی هم ما مال  را

 و کنندمی مدیریت و دادن پرورش و ربوبیت احساس اًیثان کنند،می مالکیت احساس اوالً

 ؛آنهاست ازی بعض مخصوص آخري ادعا نیا البته! اندکرده هم الوهیت ادعاي این، از باالتر

 .قرار دادند پرستش محوررا خود  و هبود قائل الوهیت خود، براي که فرعون مانند
 

به « آثار ماده»از طریق پرستشِ  ـ ادعاي الوهیت توسط دستگاه کفر در دوران حاضر،3/4

 وسیله علم و آزمایشگاه و تکنولوژي 

 لیبرال با خیتار انیپا که گویندمی مروزا است؟ صورت چه به ما زمان در الوهیت تصویر س:

  است؟ دیجد نوع از الوهیت ادعاي این آیا رد؛یگمی شکل دموکراسی
 

« ماده آثار» حاضر حال در بلکه نیست، فرعوني ادعا مانند زمان، نیا در الوهیت ادعاي :ج

 اما پرستیدند،می را پچو و سنگی یعن ماده، خود گذشته در! شودمی پرستش که است
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 آثار بر سجده به را مردم! آزمایشگاه علم یعنی دارند؛ کار و سر چوب و سنگ اثر با امروز

 تا کندمی ثروت دیتول ، سپس با آناست تکنولوژي محصولش که کنندمی وادار ماده

 .است درنمُ تفرعن این. کنند سجده نظامشان بر ها ملت
 

خداي متعال نسبت به دستگاه طغیان به  «ربوبیت ،مالکیت و الوهیت»تبیین معناي  ـ4/4

 اعطاء حول و قوه به دستگاه کفر و نفاق

 دسـتگاه  تیوضـع  البتـه  است؟ مال  کفر دستگاه به نسبت چگونه متعال خداي حال 

 هسـتند  آن عیال ن،یمومن يهمه که است دستگاهی و جاذبهی عن. یاست مشخص ایمان

 نسبت اما. است حیتوض قابل دستگاه ینیهم در قرب درجات و تسلیم عبودیت، حقیقت و

 آنـان  از کیفیـت  و خداسـت  از قوه و حول که داشت توجه دیبا نفاق و کفر دستگاه دو به

 فقـط  بلکـه  نیسـتند،  حرکـت  خـالق  و قـوه  و حـول  خالق ن،یمنافق و کفار واقع در .است

 دآمـدن یپد و کفـر  دستگاه جادیا بایعنی . هستند آن يکننده درخواست و دهندهسفارش

 حتـی  و زمـین  استقرار و آب و هوا گردش آن، فرعونی و مرودينَ قدرت و درنیتهمُ تمدن

 لحظه هر در مخلوقاتی تمام و زمینکه  حال آن! خوردنمی هم به دیگر امور و آن حیات

 هـا دسـتگاه  تمـام  در« العظـیم  العلـی  بـاهلل  إال القوه و الحول»ی عنی دارند؛ حیات به نیاز

 از حیـات  شـود،  قطـع  که لحظه هر و خداست از تماماً حرکت و قوه و حول. دارد جریان

مـی  کـه  همـین . اسـت  الزمی الهـ  يقوه و حول شان، شرارت نفس در حتی! رودمی نیب

 کفـار  کنـد،  پیـدا  جریان و شود واقع شرورات که ندهد اجازه خدا اگر کنند، گناه خواهند

 مالکیـت  ،ربوبیت» منزلت سه آنها، انیعص با نتیجه در! دهند انجام توانندنمی غلطی هیچ

 واقع در و ستین شیب سرابی آنها اعمال بلکه شودنمی سلب متعال خداوند از ،«الوهیت و

 .هستند آب روي ک ِ
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ـ ا: کـه  دارد اشـاره  مهـم  نیا به 1«هَؤُالءِ وَ هؤُالءِ نُمِدُّ کاُلًّ» لذا   بـا  کـه  هسـتیم  مـا  نی

 اساس بر. کنیممی امداد را مانیا دستگاه هم و انیطغ دستگاه هم د،خو حکمت تناسبات

 در. شوندمی امداد همگی کشیدیم، خلقت ابتداي از اينقشه و کردیم تقدیر که تناسباتی

 الهـی  دستگاه و خلقت نظام از کهاین رغم یعل و افتدنمی کفار دست به عالم ينقشه واقع

 یُمْکِـنُ  وَال»ي معنـا  رسـد مـی  نظـر  به. کنند عمل خدا ينقشه در مجبورند اند،شده جدا

بر « الوهیت و مالکیت و ربوبیت» امر سه این نیز به کمیل دعاي در« حُکُومَتِ َ مِنْ الْفِرارُ

 باشـد  شده ربّ واقعاً ،2« الْأَعْلى رَبُّکُمُ أَنَا: »کرد ادعای کس اگر که نیست گونهاین. گردد می

 راه بـه  ملعـون  آن دنبال به و اندکرده دفن را خود قلوب و یتعقالن که حیوانی جمعیت و

 همین در کار يسررشتهکه  این آیات اشاره دارد به این پس! کنند کاري بتوانند اند،هافتاد

 .شودنمی خارج متعال خداوند ریتدب دست از نیز دنیا
 

بـراي بازششـت   ، بـه ابـراري   کفـر و نفـاق  نظـام  به اعطاء حول و قوه  فلسفهـ تبیین 5/4

 مؤمنین به امر والیت از طریق تدبیر براي م ابله با دستگاه طغیان 

 کـه  بـوده  برکـاتی  لیبـدل  حتمـاً  دهد،می کفر دستگاه به خداوند که هاییمهلت تمام 

 و کوتـاهی  ما وجود تمام و است اختیار دار ا،یدن نیا زیرا. است داشته ایمان دستگاه براي

. ماسـت  شـدن  بیـدار ي بـرا  افـزاري نـرم  شـده،  داده کفار به کهیی هامهلت است، سستی

 و فـردي  رفتـار  از و دهیمنمی تن سازمانی، اخالق و اجتماعی اخالق به ما مثال، عنوان هب

 وقتـی  امـا ! توانیمنمی آورند،می فشار ما به مهم نیاي برا چه هر! شویمنمی خارج هیئتی

! فهمـیم مـی  را سازمان معناي که است وقتآن فد،یب راه به ما ضد بر تحمیلی جنگ ی 

 کـه  افتـیم مـی  فکر نیا به ،میریبگ قرار کفر یا نفاق تهاجم مورد طرف همه از وقتی یعنی

 دیگـري  اخـالق  بـه  شـویم  مجبور می لذا! کرد؟ کنترل دیبا چگونه را مسائل از کثرت نیا
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 ربوبیـت  یـز ن کفـار  نظامـات  بـه  نسبتی حت شد بیان که است لیدل نیهم به! ببرید پناه

 .اوست حقیقی اله و حقیقی مال  و استي جار حق حضرت

 نیـز  خداونـد  و شـود  خلـق  او بـراي ي انصـار  و اعـوان  تـا  کندمی دعا ابلیس اگر پس  

 و کننـد  پیدا نسقی و شکل کفار، که است علت این به کند،می مستجاب را او درخواست

 و انبیـاء  ،یتعالي خدا گرچه. شوند آنان ظرفیت ارتقاء باعث ن،یمومن دنِیکش چالش به با

 به و است فرستاده هم را السـالم علیهم او اوالد و نیمنؤرالمیام ،وآله علیه اهلل  صلیاکرم پیامبر و اولیاء

 و گـذارد نمـی  نیمنؤمـ ی نفسـان  هواهـاي  اما است؛ داده نشان را راست راه مستقیم، طور

 در متعال خداي که شودمی باعث وند،ر این. شودمی مانع هاتقصیر و هاسستی و هاغفلت

 ائمـه  آغـوش  بـه  فشـارها،  بـا  مقابلهي برا نیمومن تا کند جادیا فشاري همی بیرون طیمح

 و شـده  خـارج ی سسـت  از و کننـد  دایـ پ رشد فضا نیا در و ببرند پناه السالمعلیهممعصومین

 .شوند حقائقمتوجه 
 

ـ اولیاي الهی بردن  ـ تبیین پناه5  در موضـوع خداونـد  اس بـه  از شر  وسواس خن 

 غـر   نفـع  بـه  تـاریخ  کع در روند« نفاق و کفر» کردن اوصاف نظاماتِ منفعع

 )نظام ایمان( خل ت

 نحـوه  هـر  و باشـد  داشـته  کـه ی مشیت و تصرف هر با ،یتعال خداي داشت توجه دیبا 

 ماننـد  تغییـري  گفـت  توانینم و کندنمی پیدا« حالتغییر » ،طراحی نماید که اي برنامه

 و تبـارك  مشـیته  جریـانِ  از امـا . شـود می پیدا قدسش ساحت دری خوشحال ای تیعصبان

 منعکسـ   است شده خلق او براي عالم کهـ  وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبراکرم در احوال تقلب تعالی،

 شـود،  وارد کامـل  انسـانِ  بـر  نظام سه فشاری وقتاز این رو، باید تحلیل کرد که  شود؛می

 در متعـال ي خـدا  بـه  بردن پناه! بود؟ خواهد چگونه او وجوه گریدو  التاحوا ،روحی وضع

علیهمهدي ائمه براي نفسي هوا نکهیا به توجه با مخصوصاً شود؛ معنا دیبای طیمح نیچن
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 کـه  شـد  بیان نفس هواي این حیتوض در البته. است شده تقدیر هم هدایت ارکان و السالم

 در مخلـوق ی عنـ . یشـود  معنـا  خـالق  و مخلوق نیبموجود  علمی يفاصله اساس بر دیبا

 التهـابی  آن، اثـر  بـر  که است طبیعی و شودنمی برابر خالق با گاه چیه نیز مراتب نیباالتر

 سه این هدایت در متعال خداي به وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی نیاز نفس التهاب، این. کندمی پیدا

  1.است سجن همین از جا،این در هم نفس هواي. است نظام
 

 شرّ از یعنی« الْخَنَّاس الْوَسْواسِ شَرِّ مِنْ» :فرمایدمی چهارم يآیهعالمه در تفسیر  :س

 مختلفی هايقول خناس وسواس با رابطه در. برممی پناه تعالی خداي به خناس وسواس

 است« گروسوسه شدت به» وسواس، از منظور فرمایندمی ایشان نهایتاً که است آمده

 آن از بعد رایز. ندارد معنا مصدر جا،این در که حالی در است مصدر ،وسواس هراًظا چون

 مبالغة باب از کالم این بنابراین. دارد فاعلی حالت و است مبالغه يصیغه که است خنّاس

 و است« گروسوسه شدت به»ي معنا به وسواسی یعن است،« عدلٌ زیدٌ» در موجود

 ایشان سپس. است ظهور از بعد اختفاء شدت و« شده پنهان شدت به»ي معنا به خنّاس

 مدام که است شده خوانده خنّاس جهت این از شیطان که کنندمی نقل برخی قول از

 رودمی عقب و شودمی پنهان افتد،می خدا یاد به انسان وقتی و کندمی وسوسه را انسان

 از بعد اختفاء واقع در .گرددبازمی دوباره طانیش شود، غافل انسان دوباره که همین و

 چنین شرّ از نتیجه در. گرددمی باز انسان غفلت از بعد ذکر و ذکر از بعد غفلت به ظهور،

 خدا به باید گردد،برمی دوباره و شودمی پنهان که است گروسوسه شدت به که شیطانی

 .برد پناه

                                                
 ما تصرف موضوع و ما براي وجدان قابل اصالً اما آوریممی زبان بر که است کلمات سري ی  فقط نهایا البته ـ1

ـ ا از استفاده با تا گوییممیی مطالب اند،فرموده آنان کهي اخبار به خود ایمان اساس بر بلکه. نیست  اخبـار،  نی

 الفاظ این محکی قوم، بیرتع به وگرنه است وجدانی ما براي که است قرب آن واقع در. کنیم پیدا قربی و حظّ

 شویم متوجه را وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی نفس هواي واقعاً مطالب، نیا گفتن با که نیست گونهاین! کجا؟ ما و کجا

 .پیدا کنیم سوره نیا درکی از وحدت تا هستیم اخبار از هیاولي بند جمع  ی لدنبا به بلکه
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 را صـفت  این خنّاس سواسِو«. النَّاسِ صُدُورِ  فی یُوَسْوِسُ الَّذي» چیست؟ او صفت اما 

 حسـب  بـه  آدمـی  ادراك و شـعور  چـون . اسـت  ناس صدور در اشوسوسه محل که دارد

 فرموده خداوند که طورهمان. شودمی داده نسبت قلب به و است قلب در شایع، استعمال

 .است باب همان از هم این 1«الصُّدُور فِی  الَّتی الْقُلُوبُ تَعْمَى لکِنْ وَ» :است
 

 اوصـاف  ،«الْخَنَّـاس  الْوَسْواسِ شَرِّ مِنْ» شودمی معلوم که است نظام سه تیهدا منزلت در :ج

 روایـت  در کـه  امري آن نه آورند؛می وآلـه  علیه اهلل  صلیاکرم نبی به که است فشاري و هانظام آن

 تقوا و خیرات یکی، از که دارد وجودي ورود دو ما، امثالِ قلبِ براي: »که است شده گفته

 نیـ ا موضـوع  چـون «. کننـد مـی  القـا  شیاطین ،يگرید از و شودمی دهیدم مالئکه توسط

 بـا  مـرتبط  موضـوع  بلکـه  نیسـت،  ریاست و جنسی شهوت و غذا در حرام و حالل سوره،

 و کفـر  نظـام ي بـرا  وصـفی  ،خنّاس وسواس و است وآلـه  علیه اهلل  صلیاکرم ینب« تاریخیِ والیت»

 و خـاص  مقطـع  و وهلـه  در ایمان دستگاه آنگاه بود، تمام مطلب نیا اگر. است نفاق نظام

 عبـور  تاریخی اخالقیِ تیوضع  ی از باید گیرد،می قرار انیطغ نظام برابر در کهی هنگام

 حضـرت  ایـ  السـالم علیـه  نوح حضرت مثالً. دینما منحل ایمان دستگاه در را آن بتواند و کند

 هـم  را کار این و کنند منفعل را کفر دستگاه دتوح کلّ خود، فعل با دیبا السالمعلیهابراهیم

 تا است الزم حاکمي برنامه  ی هم( مقطع در نه و) روند در گر،یدي سو از. اندداده انجام

 وحـدت  ی  ان،یطغي برا یعنی. شود منجرّ طیّبه زندگی ی  به تاریخ اخالقیِ مقاطع این

 .شودمی منحل مانیا دستگاه در هم آن که دارد وجود تاریخ فصل سر هر در هم

رسـد علـت سـالم بـه      نظر می به که شودمی دهیبرچ مقطع در بار ی  کفر بساط پس  

: نیز اشاره به همین مهـم باشـد   السالمعلیهماطهار ائمهي ها نامهزیارت انبیا گذشته در ابتداي

 اللَّـهِ،  خَلیـلِ  بْـراهیمَ اِ علـی  السالم اللَّهِ، نَبِىِّ وحنُ یعل السالم اللَّهِ، صَفْوَةِ آدَمَ  عَلى  اَلسَّالمُ»

ی سرپرسـت  کهی خاص مقاطع در را تاریخ انبیاء،این واقع در«. اهلل  کَلیمِ  وسىمُ علی السالم

 .اندداده عبور آن از را نیمنؤم و اندکرده تیریمد اند، داشته عهده به را آن
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 بعثـت  تـا  السالملیهع آدم حضرت هبوط از که دارد وجود هم« تاریخی سرفصل» ی  اما 

 حضـرت  ظهـور  تا که ـ بعدي يمرحله آن، انیپا با و ردیگبرمی در را وآله علیه اهلل  صلیاکرم نبی

عـالمِ   و ظهـور  از) تـاریخ  سـوم  سرفصـل  آن، از پـس  و شودمی آغاز ـ دارد ادامه عصر یول

ــا رجعــت ــتیق ت ــی شــکل( ام ــگم ــه ردی ــت ک ــل یِسرپرس ــا ک ــد، نی ــه رون ــده ب  يعه

 .است وآله علیه اهلل  صلیماکر نبی

 و انعقاد مانندی مقاطع که زد مثال را اينطفه توانمی خ،یتاري ها سرفصل دركي برا 

 و رسـیده  انیپا به سالگی نود در آن عمر و گذاردمی سر پشت رای جوان وی کودک و تولد

ـ  روند این. شودمی شامل را او اتیح ختم تا ابتدا از روند نیا که ردیمیم  یـ   بـه  وطمرب

 ز،یـ ن اهـان یگ و فیل و پشه مانند دیگر موجودات آن تبع به و است انسانی يزنده موجود

 کـه  اسـت  طـور  همـین  هم اجنّه با رابطه در. دارند صورت این به نباتی ای حیوانی حیاتی

 در نیریسا و ابوجهل با وآله علیه اهلل  صلیاکرمنبیی وقت که شده نقل. است مفصل بسیار مباحث

 در را وآلـه  علیـه  اهلل  صلیپیامبر بغض نیز زمان همان از ابوجهل ـ بودند سفرهم تجارتی سفر ی 

 قتـل  بـه  را وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی پیامبر راه، انیم در توطئه  ی با تا کردند قصد آنان ـ داشت دل

 وجـود  خطرنـاکی افعـی  آن، در بودند شنیده که یافتند چاهی وجو،جست از پس. برسانند

 آسـیب  افعی آن طرف از و بروند جاآن به وآله علیه اهلل  صلیرسول حضرت تا کردندي کار و دارد

 افعی آن شوند،می روروبه افعی آن با و رسندمی چاه همان سر به شانیای وقت اما. ببینند

 انیـ جنّ از ايطایفـه  جـزء  من: »گویدمی و دهدمی شهادت وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر پیامبري به

 هستم؛ شما منتظر چاه این در که است سال هزار چند و امآمده در شکل نیا به و هستم

 من و آیندمی جااین به وآله علیه اهلل  صلیپیامبرآخرالزمان روزي که بودند داده وعده من به چون

 ينقشـه  نهایتـاً  و« دهـم  نشـان  را خود ارادت و ادب عرض تا باشم جااین در خواستممی

 هـزار  چنـد  کـه  است اجنّه عمر ازي ا نمونه این. شودمی آب بر نقش دشمنان و ابوجهل

 انوار این میبدان کهاین یعنی معرفت،. ببیند را وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر تا نشسته چاه آن در سال

 .است پاكي نورها ایني فدا به عالم تمام و هستند عالمیی غا جهت مقدس
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 و زنـده  موجـود   یـ  صـورت،  همین به نیز تاریخ که اشتد توجهباید  صورت، هر در 

 عـالم  ادارهي بـرا  متعـال  خداي يبرنامه همان، که است روند و مراحل ،ختم ،ابتداي دارا

 زده رقـم  دنیـا  ایـن  براي را حیاتی و است زده رقم دنیا این از قبل را حیاتی ؛است خلقت

سرفصـل  از  یـ  هر قاطعِم پس. شودمی برپا قیامت سپس و است امتحانات دار که است

 وحـدت  یـ  ي دارا هم، با زین سرفصل سه هر و دارند وحدت ی  تاریخ، يگانه سهي ها

 نفس هواي نوع لذا! گرددیم باز وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر مبارك وجود به هااین وحدت و هستند

 ایـن  از شده، ذکر السالممعلیهمعصومین ائمه و وآله علیه اهلل  صلیپیامبر وجود براي امتحاناتی نوع و

 پنـاه  من به: گویدمی وآله علیه اهلل  صلیپیامبر به متعال خداي که است بارهاین در و است جنس

 دیـ با و کننـد یم دایپ دیگري معانی...  و اهللخلیل اهلل، حبیب مانندی اوصاف واقع در! اوریب

 . شوند حیتشر مخلوقش و بنده بهترین و خدا بین يرابطه در

 بـه  منزلـت  نیا در خنّاس و شودمی معنا اساس این بر سورهیی ابتدا آیه سه نیبنابرا 

 کـه  شودمی نییتب قیامت روز تا السالمعلیهآدم حضرت هبوط از انیطغ هايدستگاه اوصاف

 !اوریب پناه من به: فرمایدمی متعال خداي آن مراحل تمام در
 

 گیرد؟نمی بر در را یمانا دستگاهاوصاف  چرا :زادهكرم االسالم حجت
 

 سه هر زیرا. باشد آنان می تقرب فشار که به معناي گیردمی بر در نیز را ایمان دستگاه :ج

 .شوند ختم ایمانی ينقطه ی  به باید نظام
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اي به تعری  قلـ  بـر اسـاس روایـات و جایگـاه جـن و انـس در نظـام         ـ اشاره6

 6و  5خل ت؛ در تبیین آیه 

ها و امور روحی بر اساس روایات، در م ابع تعری  با نظام حساسیت «قل »ـ تناس  1/6

 مرحوم عالمه از قل  به محع شعور و ادارك

 آخر يآیه دو این« النَّاس وَ الْجِنَّةِ مِنَ النَّاسِ، صُدُورِ  فی یُوَسْوِسُ الَّذي» ی:دریح االسالم حجت

 این از ناس «صدورِ» مایندفرمی عالمه. کندمی انیب را خنّاس وسواس صفت که است

 بر معموالً آدمی ادراك و شعور چون است، شیطان يوسوسه محل که شده ذکر باب

 .شودمی داده نسبت قلب به شایع، استعمال حسب
 

 و چشم و گوش و اصطالحی عقل یعنی. است بدن امام قلب، که شده وارد روایات در :ج

 يهمه که است صورت نیا به و است وا قلب تابع انسان، جوارحِ تمامی و پا و دست

 .شوندمیی ظلمان ای ینوران جوارح،
 

 .کنندمی معنا عقل به یعنی کنند،می معنا ادراك و شعور به را قلب ایشان :س
 

 نیا لذا .است بدن امام قلب، فرمایندمی روایات در ؛نیست معنایی چنین روایات در ظاهراً :ج

 .هاستحساسیت نظام در تصرف هگایجا قلب، که رساندمی را معنا
 

 !عقلی نه است، روحی امور جنس ازی یعن :س
 

 به دیبا پس. است دیگري وعاء سنجش، اما شودمی گفته هم معرفت آن، به البته! بله :ج

 .کرد توجه ،آمده است السالمعلیهممعصومین اناتیب در که شناسیانسان
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معنـاي عهـد بـر ن ـرت ائمـه      بـه  « انـت ام»ـ معرفی جن و انس به عنوان پذیرندشان 2/6

 السالمعلیهم مع ومین

 خنّاس وسواس بیانِ ه،یآ نیا فرمایندمی عالمه که است« النَّاس وَ الْجِنَّةِ مِنَ» آخر آیه :س

 چون هستند؛ انس ها،وسواس از برخی و هستند جن ها،وسواس از برخیی عنی است؛

 يزمره در و شوندمی مبدل شیطان ی  به خودشان انحراف، شدّت از مردم از بعضی

 شَیاطینَ: »استآمده  قرآن از دیگري يآیه در که طورهمان گیرند،می قرار هاشیطان

 .هستند انسی هاشیطان از بعضی یعنی 1«الْجِن وَ الْإِنْسِ
 

 جهت که ـ السالم علیهمنیمعصوم نصرت بر که هستند مخلوقات از نوع دو این فقط زیرا :ج

 توحید همیعنی . اندرفتهیپذ ذرّ عالم در را امانت نیا و اندبسته عهد ـ هستند لمعا غاییِ

در حالی  .اندکرده قبول، است رنج و درد با همراه که عهد را، این هم و را متعال خداي

 نیا و شودمی حمله انس و جن به راه، نیا در لذا. نپذیرفتند را آن مخلوقات يبقیه که

 وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا. »کنند کم  وی ستادگیا باید زین نوع دو

 دو این .2«جَهُوالً ظَلُوماً کانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ

عده ی  شوند؛می میتقس دسته سه به خود فاعلیت با و کنندمی قبول را امانت جنس،

 .شوندمی کافري دیگر عده و منافق عده ی  شیعه، شان
 

یعنی هواي نفسِ متناسـ  بـا فاعلیـت    « امر درونی»ـ ت سیم قواي شرارت به 7

 نظام ای اد شده توسط ابلیس یعنی «امر بیرونی»و  رّدرعالم ذَ

 اسـت  مردمان يسینه در که است شیطانی اسم خنّاس، وسواس که است روایت ی  در :س

 بـه  و ترسـاند مـی  فقر از را آنان و کندمی ناامیدشان ،خیر از و انگیزدمی وسوسه آن در و

                                                
 .انعام سوره 112 يآیه -1

 .احزاب سوره 72 يآیه ـ 
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 یَعِـدُکُمُ  الشَّـیْطانُ » :دایـ فرم نیز مـی  عزّوجلّ خداوند و کشاند؛می بدکاري و خدا نافرمانی

 1«.بِالْفَحْشاء یَأْمُرُکُمْ وَ الْفَقْرَ

 دارد گـوش  دو قلبی هر: »فرمایدمی که است السالمعلیهصادق جعفر امام از دیگر روایت 

 و دهـد مـی  فرمانش یکی. گرفتنه است شیطانی دیگري بر و راهنما ايفرشته یکی بر که

 را دیگر مردم که هستند شیطانی نیز مردم از برخی که چنانهم دارد،می باز را او دیگري

 «.کنندمی چنین اجنّه از شیاطینی که طورهمان کشانند،می خدا هاينافرمانی انجام به

 در گوش دو مؤمنی هر قلب: »فرمایدمی که استی شبیه روایت قبلی روایتهمچنین  

 آن در فرشـته  که گوشی و دمدمی آن در پنهان گروسوسه که گوشی دارد، خویش میان

 أَیَّـدَهُمْ  وَ: »فرمود هک روست این از و کندمی یاري فرشته آن با را مؤمن خداوند،. دمدمی

 2«.مِنْهُ بِرُوحٍ
 

 هوايزیرا . شودمی تحری  ما نفس هواي که دارد تناسب مطلب این با ت،یروادو  این :ج

 و باطل هايحساسیت هم ما، در یعنی! است قلب نام به ما وجود در ايقوه تحت نفس

 شده گذاشته عتیود به ورن عالم و هاپاکی و آخرت به میل هم، و دارد وجود دنیا به میل

 قلب معناي اصالً. کندمی برقرار ارتباط بخش دو این به که است ابزاري قلب، این و است

حساسیت نظام همین قلب،. باشد دو این از غیر چیزي که این نه است، بخش دو همین

ی اتیروا نیا پس. ایمشده خلق اساس آن بر ما که استیی هاییتوانا و ما خوب و بد هاي

 به ما البته و دارد را کنندهتحری  نقش که استی مجرای توصی  حال در شد، ذکر که

 .میندار علم هم آن حقیقت
 

 کـالم  بـا  رابطـه  در صریحاً السالم علیه معصوم که نقل شده است عباس ابن از دیگري روایت س:

 لعنـت  کـه  است شیطان ،«الْخَنَّاس الْوَسْواسِ شَرِّ مِنْ» از منظور: فرمایدمی متعال خداوند

                                                
 .بقره سوره 268 يآیهـ  

 .مجادله  سوره 22 يآیه ـ2
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 خـوك  خرطوم چون خرطومی و انگیزدمی وسوسه زادآدمی قلب بر شیطان. باد او بر خدا

 را او دارد،نمـی  دوسـت  خداونـد  که گراید چیزي به و آورد رو دنیا به زادآدمی چون. دارد

 نشـیند، می عقب یعنی شود،می پنهان کند، یاد را عزّوجلّ خداوند او چون و کند وسوسه

 داد خبر عزّوجلّ خداوند سپس ،«النَّاس صُدُورِ  فی یُوَسْوِسُ الَّذي: »فرمود عزّوجلّ خداوند

 .است انس و جنّ از او یعنی« النَّاس وَ الْجِنَّةِ مِنَ: »فرمود و است انس و جنّ از او که
 

 در ما فاعلیت به که ماست خود درون در شرارت یا هدایت قواي از بخشی صورت، هر در :ج

 به که نیست طور این مثالً. نیست اندازه ی  به هم فاعلیت این که گرددمی باز رّذَ عالم

 ما، تیظرف بلکه شود؛ داده ظرفیت کسانی مقدار به جلسه، نیا در حاضر افراد يهمه

 مطلب این روایات، مالحظه با و مجموع در پس. است رّذَ عالم در ما فاعلیت با متناسب

 هواي همان که ماست خود درون شرارت، و شیطنت قواي از بخشی هک شودمی استخراج

 .است جنّ و انس نظام شامل که است بیرون ،قوا این از بخشی و ماست نفس

ي مالحظـه  ایـ  کـرد  محدود گراییقوم به را آن دیبا ایآ محیط، این حیتشري برا حال 

 شرارت هايدستگاه واقع در! است؟ ممکن زین« يسازتمدن» اسیمق در« یرونیب طیمح»

ي همـه  در و دائمـاً  بلکه کنند؛نمی عمل طیبس و خطّی بصورت فقط طغیان، يهندسه و

 .هستند بیفر وي افروزآتش حال در وجوه،
 

 ـ اشاره به جریان شرارت در م یاس نظامات اجتماعی توسط ابلیس1/7

 نظـام  بـه  گـردد  ث میباع ،سیابل یِرونیب وساوسِ با و گریکدی با تقواها و هواها بیترک 

 يکـره  روي بـر  نفـر  میلیارد هفت حاضر حال در. دهدمی نسق و شکل مانیا نظام و کفر

 از را آنهـا  از میلیـارد  شش که شده نیا سیابل کار محصول فرضاً و کنندمیی زندگ زمین

مـی  چگونـه  شـب  تا صبح او ایآ حال. است گرفته اختیار تحت و کرده جدای اله دستگاه

 يالزمـه  پـس ! کنـد؟ مـی  پیدا وقتی نیچن چگونه! بدمد؟ هاانسان ت ت  گوش در تواند

 کـه  نیسـت  طـور اینبر این اساس،  .آنهاست اوصاف و نظامات به اشاره ات،یروا این عقلی
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 کـه  دارد طـویلی  و عریض دستگاه او بلکه شود، حاضر سیابل خود انسانی هر بیفر براي

 ابلـیس  لذا! است بوده مسلط سازمانی ادراکات بر داابت از و استي جار کار تقسیم آن، در

 درون قـوا،  از بخشیکه بیان شد  مشغولند ما وسوسه به و کنندمی کار تقسیم او، انصار و

 .است کرده ایجاد ابلیس که گرددبرمی نظامی به هم قوا از بخشی و است انسان
 

مه روایـات و  مند و سازمانی نسبت به هاستنباط قاعده ـ ضرورت شردآوري و8

 آیاتِ مرتبط با موضوع بحث

نیاز  سوره نیا رامونیپی سازمان قاتیتحقي برا مقدورات وسیعی باید توجه داشت که 

 به را کار دینبا لذا. کرد صحبت قرآن کل ياندازه به سوره، نیا ریتفسي برا تواناست تا ب

 قـرآن  بـه  قـرآن  ریتفسـ  بر بنا اگر بلکه ،کرد محدود آیه چند اینی حت و روایت چند این

 قـرار  خطـاب  مـورد  را ناسآیاتی که  ای آمده شیطان با رابطه در کهی اتیآ کلباید  است،

 .ردیگ قراری بررس مورد ،است داده

 که دارد جا هم )مؤل  تفسیر البرهان( بحرانی محدّث مرحوم از سوال نیا طرحالبته  

 اسـت  ممکـن  زیرا است؟ شده کتفاءا روایت چند این به سوره، این دری لیدل چه به و چرا

 کلی حت و باشند داده توضیح این از بیش خنّاس وسواس با رابطه در السالم علیهمنیمعصوم

 تـا  آورد جـا ایـن  در را روایات باید آن که باشند کرده حیتشر را شیاطین و ابلیس دستگاه

سوره از« توحید» و «فلق» ،«ناس» ي سورهرسد  نظر می به از طرفی مورد دقت قرار گیرد.

 !است قرآن کل وحدت با برابر آن فهم که است هایی
 

 شده نازل من بر چیزي ها، سوره نیا وجود با که آمده است ها سوره این ذیل یروایت در :س

 !است نشده نازل آن مثل که است
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