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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 افاده از علوم دقیقه
دارند که افاده از بعضی از علوم دقیقه که در محدوده قوانین طبیعی این عالم  طوراینآقاي مکارم  مثلدهم بعضی فرع در 

ملحق به  یا حکماً  افراد آشناي با آن خیلی کم هستند موضوعاً  است که خیلی خفاء دارد و شرایطیست منتهی در زمان و ا

اما اقسامی از  مقصود نیستاست متعارف بوده طبیعی و غیرها و قواعد غیرفرمولاستفاده از  هدر کیمیا نوعی ک مثالً است.سحر 

ثانوي جزء و به صورت عرضی و است نبوده  هاآنآشناي به کسی است که طبیعی در زمان  گیري از قوانینآن در حقیقت بهره

در زمره علوم متعارف در آمده لذا ست و چیاش اند که قاعدهفهمیدهعلم با پیشرفت آمده و بعدها علوم غریبه به حساب می

 .اندقرار داده سحرموضوعاً یا حکماً این نوع علم را هم به نحوي  .است

 اقسام علوم غریبه
 :تواند باشددو نوع میکنیم به این شکل است که بعضی از علوم غریبه تر ي روشنمقداراین مقوله را اگر بخواهیم 

 ذاتی
جزء علوم و غریبه است و معناي غریبه بودن این است که قوانین موجود در آن علم از سنخ قوانین عالم  ذاتاً علومی که 

در عالم خارج اثر شخص  ،آن عوامل یا ارادهکه با عواملی در آنجا مؤثر است طبیعی و طبیعیات و مسائل مادي نیست بلکه 

است که در عالم اثر  ولی نه از سنخ روابط این عالم طبیعت روابطی بین موجوداتطبیعی در نفس و اراده یا غیرامر  .گذاردمی

شمول قوانین عالم طبیعت و از سنخ و گونه ماده و م هانیاقوانین  نهفته است یعنی ذاتاً  ان. علوم غریبه بودن در ذاتشگذاردمی

هم از همین مقوله  هاآنکه و کرامت است  اعجازاز سنخ دیگري است نظیر  بلکه انرژي و مواد و تسهیالت این عالم نیست

 دارد. ییهاتفاوتاست منتهی علوم غریبه با آن 

 عرضی
 و نسبی است به این دلیل ممکن است در یک زمانی مثالً  یعرضبلکه ذاتی نیست  انکه غریبه بودنشاست  یعلوم نوع دوم

منقح نشده و همه به آن دسترسی ندارند و در حقیقت یک گفتمان علم  انکیمیا یا بعضی از اقدامات دیگر به دلیل اینکه قوانینش

گرم با یک شمع که  استحمامی درست کرده  بهاییجزء علوم غریبه به حساب بیاید. فرض کنید شیخ است طبیعی پیدا نکرده 
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که غیر از تأثیر و تأثرات مواد و انرژي است  ییهافرمولیا طبیعی از یک قاعده غیریکی اینکه  شودشود. این دو نوع میمی

تولید انرژي و  را به حمام منتقل کرده و از آناست شده ها تولید میگازهایی که از زبالهدر همان زمان  و یا استفاده کرده است

گاز و انرژي کشف نشده و به صورت قاعده منقح علمی و متداول در قانون و قاعده منتهی آن زمان هنوز  ه استشد حرارت

اختراع نشده و قوانین حاکم بر این کشف علمی منقح هواپیما که هنوز اگر کسی در زمانی  یا مثالًاست. عرف آن زمان نبوده 

توانست این شخص به صورت علمی نمیکه قدیم مرسوم بود در پزشکی  نچهآیا کند از زمین بلند با هوش آن را  نشده است

دید که هر کس میکرد و تأثیر داروها و گیاهان کارهاي عجیبی می با هوش شخصی در پزشکی لیاثر را اثبات کند و

 استفاده از قاعده و قانون طبیعی بوده است. درواقعکند ولی گفت این معجزه میشد و میمی زدهشگفت

 بیان حکم
جزء اسرار به و عادت چیزهایی که به صورت نسبی است و زمانی خارق  .این هم جزء سحر به شمار آیدشود میآیا 

شود از آن استفاده روالی میو با است یک کشف علمی بلکه خارق عادت نیست و آید ولی زمان دیگر جزء اسرار حساب می

آید جزء رق عادت و اسرار مخفی به حساب میخوا ی کههم زمان هانیاکرد. ظاهر کالم بعضی در نور الفقاهه این است که 

 شود. هاآناستفاده ناصحیح از  کهدرصورتیشود حساب میسحر 

  قول مختار
آید که قسم . به نظر میارائۀ الباطل حقا در آن باشد از قوانین خارق عادتی بهره گرفته وکه مالك و قوام سحر به این بود 

از تسخیر عناوین جزء علوم غریبه به حساب بیاید حکم همان حکم سایر  اي که عرضاًز علوم غریبه نسبی یا علوم غریبهدوم ا

باطلی را حق نشان دهد و خالف واقعی را واقع نشان که باشد  ايگونهبه هانیاگیري از که اگر بهره  استرواح و... و احضار ا

تبدیلی با کیمیا در عالم  واقعاًو دهد بعید نیست بگوییم سحر است و اشکال دارد اما اگر براي ارائه باطل به صورت حق نیست 

 آید.مقوله سحر به حساب نمیکند جزء می

 خرق عادت
طبیعی باشد اما این شاید وجهی به صورت مطلق غیرنی آنچه در مفهوم سحر یعخارق عادت یا سر  یمممکن است بگوی

 طوراینشود اما ئه باطل به حق در آن باشد سحر میارا کهدرصورتیاست ولو به شکل عرضی  غیرطبیعی آنچه .نداشته باشد

 .خارج است مطلق از مقوله سحر طوربهچه اینجا ممکن است کسی بگوید همیشه سحر به حساب بیاید گر هانیانیست که 

جزء مقوله سحر به حساب بیاید و  هانیاممکن است لذا  غیرطبیعیخارق عادت یعنی  قمطل طوربهاوالً عرض ما این است که 
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خارق عادت شامل نوع دوم علوم غریبه هم شود کافی نیست که چیزي سحر صرفاً بگوییم که اگر  طوراینبعید نیست  ثانیاً

کیمیا کند و رنگ آن ماده را تبدیل کند ولی  مثالً .باشد حقاً ارائۀ الباطلآید که در او صورتی سحر به حساب می دربلکه شود 

 کهدرحالیاست فکر کند که این مبدل به طال شده  شخصو است رنگش عوض شده و تبدیل شده  تبدیل کرده نه اینکه واقعاً

تواند مشمول میدهد غیرواقعی را واقع نشان میبه دلیل اینکه ست. حال ارنگش عوض شده  طالئی در کار نیست ولی واقعاً

 سحر باشد.

 خالصه
توانیم بگوییم که استفاده از قوانین طبیعی در مطلق نمی طوربهبنابراین فرمایشی که بعضی از فقها دارند این است که ما 

از مقوله  کالًگوییم این میو فردي دارد سحر است.  حالت شخصیاست و زمانی که به صورت گفتمان متداول علمی در نیامده 

 حقا ارائۀ الباطل کهدرصورتیگوییم بوده است یا اینکه الاقل میجزء اسرار  یسحر بیرون است و بحث علم طبیعی است و زمان

تر کسی آن فلسفی یا عرفانی هست که زمانی کم مواردبعضی از  سحر است. مثالًمطلقاً شود بگوییم نمیباشد سحر است و اال 

زمانی خیلی عجیب و شخصی چیزي است که در  وحدت شود. مثالًلذا جزء چیزهاي عجیب و غریب تلقی میداند و را می

 .شودروشن میشخصی  صی ووحدت تشخی وآید اي در میکند و به صورت قاعدهزمانی هم تداول پیدا میباشد و غریب می

در کیمیا مثالً است  طورایندر علم هم است. داریم که وقتی جزء اسرار بود و بعدها گفته شده  موارد رافلسفه خیلی از  راالن د

 اسرارآمیزوقت آمد منتهی آناست بعضی از چیزها جزء قوانین عالم به حساب میقدیم پایگاه و جایگاه علمی داشته که از 

هم جزء سحر است مطلقش درست  هانیااینکه کسی بگوید  است. حالانبوه نداشته مندي علمی و تولید بوده و هنوز روش

سحر نیست الاقل در  اگر بگوییم مطلقاً یعنی باشد ممکن است بگوییم سحر است  ارائۀ الباطل حقااو  در کهدرصورتینیست 

 .ستاباطل حقا ارائه یک قسم سحر است. اگر چنین چیزي باشد مالك 

نیست بلکه استفاده از قوانین طبیعی  گیري از قوانین ماوراي طبیعتبهره درواقععلوم غریبه عرضی که بنابراین این قسم از 

ارائۀ آید مانعی ندارد مگر اینکه ر انظار دیگران خیلی عجیب میکه این قاعده مکشوف نیست و داست در عصر و زمانی 

 شود.حاکم دیگر و اضرار عناوین ثانوي  ایذاءاضالل و آن ه بر شود یا اینکباشد که سحر می حقا الباطل

 اعجاز و کرامت
ست که آیا اعجاز و کرامت استفاده از این قوانین ماواري طبیعی است که بخش ادر اعجاز و کرامت هم این مطلب مطرح 

خص و یک علل سلسله علل اراده ش هانیاو شفا دادن کور و امثال  یحیی الموتی و یمیت االحیااست یعنی در زیادي همین 

سرطان خون عوض تا کند عصب را درست می گذارد مثالًها روي امر طبیعی اثر میچه همانگذاشته گرماوراء طبیعی اثر می
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عصري است طبیعی است منتهی در کامالً جاهایی که یک قانون  دربلکه اعجاز و کرامت در نه فقط  .مزاحمات کنار رود وشود 

گوییم که اعجاز حضرت موسی و وقتی می تواند اعجاز و کرامت به حساب بیاید مثالًفهمد این هم میآن را نمی کسهیچکه 

شود یا اعجاز و کرامت میتا در این عالم طبیعت تأثیر واقعی بگذارد است طبیعی بوده گیري از قوانین غیربهرهحضرت عیسی 

قوانین طبیعی خیلی  چرا که دیتواند اعجاز و کرامت به حساب بیاباز هم می اینکه حتی اگر شود از قانون طبیعی استفاده

 قانون طبیعی با عنایت الهی بوده است یعنی آگاهی شخص به هولی با عنایت الهی او آگاه به آن قانون شداست مکشوف نبوده 

این بحثی است  .از اعجاز و کرامت شود تواند نوعی. آیا این هم میتوانسته به آن آگاه شوداست و بر حسب طبیعت کسی نمی

 کالم باید صحبت شود. که در

 حد ساحر
بحث شود اما بعضی در حدود و باید چه جایش اینجا نیست . گرفرع یازدهم در بحث سحر بحث حد قتل براي ساحر است

 .اي به بحث حد قتل داشته باشیمگفتیم به صورت مجمل و گذرا اشاره .اندمطرح کرده

 در آیه
 گردد:شویم به دو قول برمیثابت است که اگر دقیق در آیه سه قول حد قتل براي 

 حد ساحر قتل است کما هو المشهور.  مطلقاً .1

 حد ساحر قتل نیست  .2

حدش قتل باشد سحر  و حالل شماردنسحر ساحر همراه با انکار نبوت یا انکار ضروریات یا استحالل  کهدرصورتی .3

 نباشد حدش قتل نیست. هانیابا  است اما اگر همراه

شود قول جدیدي ر مبنایی باشد که به حکم منجر میقول سوم اگر به معناي این باشد که استحالل سحر یا انکار ضروري ب

شود شود و لذا میشود حد قتل برایش ثابت مینیست براي اینکه هر چیزي و هر کسی که انکار ضروري کند و منجر به کفر 

شود به واسطه آن این را قول جدید دانست و آن اینکه بگوییم . فقط یک نکته است که میقول جدیدي است بگوییم این

گوییم ولی باز می مستحل سحر مستحق قتل است ولو اینکه منجر به انکار نبوت و توحید هم نشود و کسی نگوید این کفر است

شود این را قول مستقلی به میبه این مالحظه لذا  .دیبه حساب نیا گوید اینجا حکمش قتل است ولو اینکه کافر واقعیدلیل می

 .روایتی محل بحث است مقصود ساحر مسلم است بنا به درهرحالحساب آورد. 
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 مبناي اقوال
این  پنج روایت است که دراست این سه یا چهار احتمالی که در باب حد قتل براي ساحر در کتاب حدود ذکر شده مبناي 

 است. هفتادوششدر جلد هجده ابواب بقیۀ الحدود صفحه پانصد و  ه است. این روایات عمدتاً شد بحث وارد

 روایت مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ
ی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِ « روایت اول باب این است که

وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ  یُقْتَلُ  سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

احتمال ضعیفی باشد که مقصود سحر کننده مسلمانها نیست شاید البته  »1حْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ الْکُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّ

شود چه است که ساحر بما هو ساحر کشته میاین  یُقْتَلُ سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَاین روایت که ظاهر  ولیاست سحر کننده کفار  بلکه

. این یک روایت است که بین کسی که مستحل سحر باشد یا دارداطالق لذا نباشد چه همراه با انکار ضروري باشد یا استحالل 

 منکر حرمت سحر فرقی نگذاشته است.

 روایت بشار بن سیار 
وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیِد «دومین دلیل در این بحث که روایت ضعیفی است که عن بشار دارد. 

این روایت هم  »2رَأْسِهِ السَّاحِرُ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَۀً وَاحِدَةً عَلَى عَطَّارِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْ

 این روایت ظاهراً  .داردروایت توثیق نهی حبیب ابن بشر توثیق ندارد لذا دارد منت توثیقبشار بن سیار اگر باشد راهی براي 

است و اگر آن را بگیریم و بعد بشار را بگوییم بشار بن سیار  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنشیخ دارد که ي از سند

 .. این روایت هم مطلق استبعید نیستاحتمال صحت این روایت 

 أَبِی الْجَوْزَاءِ  روایت
 عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْمُحَمَّدُ بْنُ 

 ۳فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ. إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا بِذَلِکَ  سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:

 است خون او مباح است.شهادت دادند که این ساحر دو نفر گوید اگر می روایت ابی الجوزاء معتبر نیست.

 365، ص28. وسائل الشیعۀ، ج 1

 366همان، ص . 2

 367. همان، ص 3
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 بْنِ کَلُّوبِ  غِیَاثِروایت 
غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ ْبنِ قَیْسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ 

 ٤مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ الْحَدِیثَ. ع کَانَ یَقُولُ 

یکتسب به است که سندش  در باب بیست و پنج ابواب مایت دیگري است که پنجمین روایت عین همین مضمون در روا

 ضعیف است.

 داللت روایات
یکی در قتل مطلق است فقط  گویند حد ساحرمیاین روایات به ظاهر همه  .این پنج روایت در باب حد قتل آمده است

از  نظرقطعبنابراین اگر ما باشیم و این روایات با  .شودکند که مقید میء میکافر را استثناو دارد که ساحري که مسلم باشد 

بحث سندي باید بگوییم که ظاهر این روایات این است که حد ساحري که مسلمان باشد قتل است چه معتقد به تأثیر سحر 

اگر دقیق  .د مسلمان باشد چه مستحل سحر باشد چه نباشدکند فقط باید به خدا باشد یا نباشد فرقی نمیباشد یا نباشد و معتق

هم حتی ممکن  عکسبهو گوید این نباید کشته شود فر است ممکن است بگوییم روایت میباشیم مستحل سحر اگر بگوییم کا

ست که ن ااست نتیجه دهد. اینکه کسی ساحر را بر مستحل سحر حمل کند خالف ظاهر است یا حمل بر کسی که معتقد به ای

وقت ظاهر روایت اول این است که حد گذارد هم خالف ظاهر است مگر اینکه در حد کفر برسد آنسحر منهاي خدا تأثیر می

 گیرد یا غیر مرتد را.وجه دارد که آیا کافر مرتد را میدو  . حالقتل براي او نیست مگر از حیث کفرش

 سند روایات
محل غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ اند. چون تمسک کرده غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍاز نظر سند آقاي خوئی بیشتر به روایت 

 کردند،مطرح میزمانی که ایشان بحث را  کهدرحالیاند ت ضعیف است و بحث را کنار گذاشتهاند روای. ایشان گفتهبحث است

ست که ابه آقاي خوئی اشکال  يند. مقدارستدانمیمعتبر  بودن در کامل الزیاراته خاطر برا النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ روایت باید 

روایت یعنی روال و قواعد طبیعی روایت دوم باب سوم که طبق اند. یک نکته در اینجا باقی است رسیدهچطور به این نظر 

محل بحث النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ  .خ است معتبر استیک سند روایت سوم باب اول هم که شی .معتبر است إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

بنابراین روایت معتبري در حد ساحر وجود دارد منتهی ساحر مسلمان و ظاهر  .ممکن است کسی آن را معتبر بداند و است

 مسلمان هم بعید نیست که مسلمان و کافر اصلی باشد.

 الحدود تُدرع بالشبهات

 .همان 4
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این قاعده را در کتاب حدود بحث کردیم و در آنجا  .بالشبهات است دارد قاعده الحدود تُدرعي که وجود اشبههتنها 

شبهات در موضوع مهمی مثل حد لبا که بعید نیست قاعده الحدود تدرع گفتیم .پذیرفتیم بر خالف آقاي خوئی و آقاي تبریزي

درست را سند خاص یک مشرب فقهی و رجالی با و که سندش محل کلی اختالف است  یم با یکی دو روایتبخواهکه قتل 

محل بحث است ولو اینکه ما سند که  کی دو روایتشود با یشمول داشته باشد. یعنی حدي مثل قتل را نمی کرده و حکم کنیم

مبنا  شود حکم به حد کرد. اینگوید نمیمیشبهات لبا اثبات کرد و قاعده الحدود تدرعهم به لحاظ کلی این روایت را پذیرفتیم 

ارات عرفی که همان قواعد متعارف رجالی و استظه پس طبق. ریمهم داشتند و ما هم این را قبول دا علیهاهللارحمۀآقاي گلپایگانی را

دست برداریم. باید  کنیم و از اطالقدهیم اینجا وجهی نداریم که این روایت را حمل بر ساحر مستحل در روایات انجام می

توانیم معتقد لشبهات ما نمیبا ست ولی به دلیل قاعده الحدود تدرعشود و حدش قتل اان باشد کشته میید اگر ساحر مسلمبگوی

دادند که میفتوي  طورایناگر غیر از این بود باید حد قتل را بپذیریم. و لذا آقاي خوئی بر مبانی خودشان باید  .به این باشیم

گوید کذاب میابوالبختري نجاشی در مورد  قبول داشتند.را مبناي متقدمشان که کامل الزیارات بود  کهدرحالیاند فتوي نداده

ولی کنیم روایت محل بحث است ولی ما تصحیح میدو روایت دیگر سه از ضعیف است و  قطعاً مدو لذا روایت کذاب دیگویم

 توحید برگردداگر ساحر منکر ضروري باشد که به و ت گوییم حد ساحر قتل نیسمیبالشبهات  از باب قاعده الحدود تدرع

 شود بگوییم حد قتل است.نمی عادي شرایطشود ولی در طبق قواعد خودش مرتد می

 البالغهنهجبیانی از 
بود. بیاناتی در  بخشی از یک خطبه مفصلالبالغه نهج نودوششکنیم. خطبه صد و عرض می البالغهنهجاي از چند جمله

در  البالغهنهجبخش مهمی از  .در این باب باشد البالغهنهجنفسانی دارند که شاید صد نوع بیان در  هوايباب پرهیز از دنیا و 

کنند و ما را از تقوي میتوصیه به  أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ أُحَذِّرُکُمُ الدُّنْیَا .تصویر واقعی از دنیا استنشان دادن همین 

 .دار شخوص استدنیا وَ مَحَلَّۀُ تَنْغِیص فَإِنَّهَا دَارُ شُخُوصٍ  کنندهایی که در اینجا از دنیا میدارند. توصیفمی بر حذردنیا 

کسی از جایی کنده شود و به مقصد دوري  کالًکه است شخوص همان رفتن و سیر و انتقال است البته شخوص در آنجایی 

کامل از آن جدا خواهید شد و به مقصد دوري حرکت خواهید  طوربهدنیا دار شخوص است یعنی جایی است که  .رکت کندح

. این ها وجود داردجایی است که در آن غصه وَ مَحَلَّۀُ تَنْغِیص .به سمت مقصد دوري است . دنیا دار رها کردن و حرکتکرد

دنیا  .هست چیز خالصی نیست آنچهماند و باید رفت و هم ید دارند که هم نمیدیگر حضرت تأکهاي همانی است که در خطبه

 نیست. نشینخوششیرین و کامل  طوربهامروز هست  آنچهدو وجهه دارد هم رفتنی است و هم 
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اینجا آرام است در حقیقت جدا است. اینجا ساکنش  آنچهکند و کسی که اینجاست سفر می ظَاعِنٌ وَ قَاطِنُهَا بَائِن هاساکن

تر حساب کنیم به لحاظ آینده است یا اگر دقیقشود می بائناینجا مسکن گزیده است جدا است.  مسافر است و کسی که در

نیست و  اییست در حقیقت جدا است و اینجن دنیا در همین حالی هم که اینجااست یعنی انسان در ای بائنیعنی همین االن هم 

تشبیه زیبایی در تَمِیدُ بِأَهْلِهَا مَیَدَانَ السَّفِینَۀِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِی لُجَجِ الْبِحَارِ  کند.شود و کمال پیدا میدر آینده این تمام می

. این سرزمین شما اندتند که در طوفان دریا گرفتار شدهاند که همه ساکنان کره زمین مثل سرنشینان یک کشتی هساینجا آورده

اند و شستهن زدهطوفانکسانی که در کشتی  .مثل کشتی و سفینه است که در تالطم یک طوفان دریایی گرفتار آمده است دقیقاً

شوند و می هاآبروند و غرق در و متالطم بعضی با سرعت بیرون می در یک اقیانوس مواج زدهطوفانسرنشینان این کشتی 

کل دنیا از آغاز تا انجام یک کشتی  .است زدهطوفانو در یک سفینه  ماندنشان ماندن آرامی نیست مانندبعضی هم که می

. کره زمین در پایش به جایی بند نیستو است  زدهطوفاناست حقیقت دنیا همین است کل این عالم یک کشتی  زدهطوفان

کنید کل این کره در فضاي اگر به نقشه کل عالم نگاه  .چرخدحرکتی میها و ستارگان رها شده و  به کران کهکشانفضاي بی

انواع احتماالتی که در  .دهدهایی به حیات خودش ادامه میچرخد و با ظرائف و حکمتاي است که میکران عالم مثل قطعهبی

 ثل کشتی است که دربا نگاه طبیعی کلیت این کره م .مطلق وجود دارد طوربهشود م هست که با آن این کره نابود میاین عال

این امواج اگر همه شما  .در معرض انواع بالها و خطرها هستند هاآدمدریاي طوفانی رها شده است. اگر فردي هم نگاه کنید 

جدي  ییهاتیواقعحقیقی و گویاي  یفهمید که تشبیه و سخن موال سخنمیطبیعی اجتماعی و فردي و شخصی محاسبه کنید 

تمید همان متزلزل  تَمِیدُ بِأَهْلِهَا مَیَدَانَ السَّفِینَۀِ .است زدهطوفان همه ما در جایی قرار داریم که حقیقتاًگویاي این است که  .است

-ساکنان خودش را به اضطراب می سفینهکه  طورهمانکند دن است. صاحبان خودش را مضطرب میسازي و مضطرب کر

-نش را به اضطراب میاواج چگونه سرنشینو مصیبت زده در میان امواج یک اقیانوس م زدهطوفانکشاند. این سفینه کشتی 

وَ مِنْهُمُ النَّاجِی  فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ الْوَبِقُ  .است طوراینکل این عالم با اهلش رابطه کند پرتاب میکشاند و به این سمت و آن سمت 

وَ مِنْهُمُ کنند پیدا می هم که نجات هاآنشوند و میو هالك غرق  زدهطوفانکشتی  بعضی از سرنشینان این عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاج

طوفان و نیست که کشتی آرام شده  طوراینکند. نجات پیدا می هاموجاما سوار بر  نجات پیدا کرده النَّاجِی عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاج

و افتند اي بیرون میسرنشینان کشتی هستند که در طوفان دریا عده سرنشینان این عالم مثلبلکه د نبخوابد و به ساحل بیای

ر معرض این اند یعنی نباید احساس آرامش پیدا کنند. شما هم دمانده عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجمانند اي که میشوند عدههالك می

در عینی که هنوز هالك نشده ولی بادها با همه اطراف  عَلَى أَهْوَالِهَاالرِّیَاحُ بِأَذْیَالِهَا وَ تَحْمِلُهُ  تَحْفِزُهُ خطرها و امواج هستید.

است دائم به خاطر تالطم امواج به  زدهطوفاننمرده و در کشتی  کههمینکند یعنی پرت می سوآنو  سوایناو را به  خودش

 کند.لی در آنجا زندگی میبا ترس و حو دائم وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا شودمیپرتاب  سوآنو  سواین
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آورده براي ناچیز نشان دادن سرنشینان کشتی  ما ،منبه جاي  نَجَا مِنْهَا فَإِلَى مَهْلَکٍ  فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَیْسَ بِمُسْتَدْرَكٍ وَ مَا

. و گردندبرنمیدیگر  بِمُسْتَدْرَكٍ فَلَیْسَ اند غرق شده زدهطوفانکه در طوفان این کشتی  هاآنزده. و سفینه ماتم زدهطوفان

نی این طوفان طوفا است و آرامشی در آن نیست و ثانیاً عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجنجاتشان  اند اوالً هم که نجات پیدا کرده ییهاآن

عَلَى بُطُونِ اینکه عالم هم آرامشی ندارند براي  زدهطوفاناین کشتی  هايماندهباقیکند پس را هالك می هانیااست که آخرش 

را  هانیاکند ها را تهدید میو جوامع و افراد و خانواده هانسلعالم و کره زمین و  هستند. هزاران احتمال خطري که کل الْأَمْوَاج

هم جلو  هرچقدراست. تازه  عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجانسان در اینجا  .بینید چقدر ضریب این احتمال باال استکنار هم بگذارید می

اگر خوب به تشبیه عمیق و گویاي موال دقت کنید و  عِبَادَ اللَّهِ الْآنَ فَاعْلَمُوا وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَۀ .است إِلَى مَهْلَکٍبکشد آخرش 

این هستیم نتیجه  إِلَى مَهْلَکٍو اینکه  تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُاي هستیم که هستیم و در سفینه عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجتصویر این باشد که 

صحیح و  هابدنآزاد و  هازبان کهدرحالیاي براي کار وجود دارد بفهمیم زمینه هستیم و عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجشود که االن که می

میدان بازي وجود دارد تا شود کارهایی انجام داد و . میو جاي کار فراوان استفَسِیحٌ  وَ الْمُنْقَلَبُ اعضاء نرم و منعطف است.

 .تواند باشد و میدانی براي عمل وجود داردده به حق میگشو هازبانسالم است و  هابدندر خدمت شما است و  وقتی که اعضا

توانید ینکه مهلک نهایی برسد هر کاري میاقبل از  وَ حُلُولِ الْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَیْکُمْ نُزُولَهُ وَ لَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَه الْفَوْتِ قَبْلَ إِرْهَاقِ 

فَحَقِّقُوا  واین فرصت دست شما است تا هست کاري کنید  .است زدهطوفاناین فرصت بسیار ناچیز در کشتی  .بسم اهللابکنید 

این نزول مرگ و مهلک را براي خود محقق کنید و دائم متوجه این باشید و همیشه تصویر  عَلَیْکُمْ نُزُولَهُ وَ لَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَه

مرگ را االن براي خودتان محقق کنید اگر ما مرگ را دائم براي خودمان تصویر واقعی و  .کنید و در انتظار آمدن آن ننشینید

 ایم.ن دستور عمل کردهمحقق کنیم به ای
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