بسم اهلل الرّحمه الرّحیم
شیطان و جه در قرآن و روایات
جلسه سیزدهم88/ 10/ 7 -
 ) 2-5فلسفِ آفریٌش شیطاى (اداهِ)
دس ادأٟی تثییٗ فّسف ٝآفشیٙص ضشّ  ٚضیغاٖ اص سٛی خذا٘ٚذ ،اص ٔٙظشی دیٍش ت ٝایٗ سٛاَ پاسخ خٛاٞیٓ
داد .اص ایٗ ٔٙظش ضشّ ت ٝدٛ٘ ٚع تمسیٓ ٔی ضٛد ) 1 :ضشّ تطشیؼی  ) 2 ٚضشّ تىٛیٙی.
«شرّ تشریعی » آٖ است و ٝدس ٔماتُ آٖ خٛب  ٚخیشی ٚخٛد داسدٔ .ثُ ا٘ٛاع ٔؼاصیٌٙ ،اٞاٖ  ٚغفّت ٞا.
ایٗ دستٕٞ ٝاٖ است و ٝضیغاٖ دس آٖ ٘مص داسد  ٚتا ٚسٛس ،ٝا٘ساٖ سا ت ٝا٘داْ آٖ تطٛیك ٔی وٙذ.
«شرّ تکَیٌی» آٖ است و ٝتا سٚاَ ػادی  ٚعثیؼی ص٘ذٌی تطش ٘اساصٌاس است ٔثُ سیُ  ٚعٛفاٖ  ٚصِضِ .ٝدس
ٔماتُ ایٗ ضشّ ،خیش ػثاست است اص سٚاَ عثیؼی  ٚػذْ اتفاق سیُ  ٚصِضِ ٚ ٝوٛدن ٘الص اِخّم ٝاست و ٝتا سٚاَ
ػادی ص٘ذٌی ساصٌاس است ٚ ،دس ضشّ تطشیؼی چ ٖٛلا٘ ٚ ٖٛاػتثاسی دس ٔؼشّفی ضشّ ٚخٛد داسدٔ ،ماتُ آٖ خیشی ٓٞ
لاتُ ٔؼشفی استٔ .ثُ دسٚؽ دس ٔماتُ حشف صحیح ،سٛءظٗ دس ٔماتُ حسٗ ٘یّت . ... ٚ
اص ایٗ ٔٙظش ،ضشّ تطشیؼی  ٚتىٛیٙی سا تفىیه ٘ىشد ٚ ٜت ٝعٛس وّّی فّسفٟی آفشیٙص ضشّ سا پاسخ خٛاٞیٓ
ٌفت.
«پاسخ کلّی ایي است کِ تواهی ایي شرّّا ًسبی اًذ».
ضشٚس تطشیؼی حتی ٚخٛد ضیغاٖ  ٚضشٚس تىٛیٙی ٔثُ سیُ  ٚعٛفاٖ  ٚصِضِ ٚ ٝصٞش ػمشب ،ضشّ ٔغّك ٘یستٙذ،
تّى ٝدس ایٗ ٍ٘ا ٕٝٞ ،ٜی ایٟٙا داسای خیش  ٚخٛتی ٘یض ٞستٙذ.
صٞش ػمشب تشای ٔا سّٓ وطٙذ ٜاستِٚ ،ی حذالُ تشای خٛدش خیّی خٛب ٔ ٚفیذ است .تسیاسی اص
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ٔٛخٛداتی و ٝدس عثیؼت ٔا آٟ٘ا سا ضشّ  ٚتذ ٔیپٙذاسیٓ  ٚت ٝضشس ٔا ٞستٙذ ،داسای ٔٙافؼی تشای خٛدضاٖ  ٚدیٍش
ٔٛخٛدات ٞستٙذ.
دس ٔٛسد حٛادث عثیؼی ٘یض ٕٞیٗ ٍ٘اٚ ٜخٛد داسد .ظاٞش صِضِٔ ٝخشّب  ٚضشّ ٔی تاضذ ِٚی ٕٞیٗ پذیذ ٜساٞی
است تشای خشٚج ٌاصٞایی و ٝدس الیٞ ٝای دس٘ٚی صٔیٗ خٕغ ضذ ٜاست و ٝدس صٛست ػذْ خشٚجٔ ،ی تٛا٘ذ تاػج
ا٘فداس وش ٜی صٔیٗ ضٛد.
تٙاتشایٗ دس یه دیذ وّی صِضِ ٝای ؤ ٝثال تاػج وطت ٝضذٖ یىصذ ٞضاس ٘فش ٔی ضٛد ،خثش است ،چشا وٝ
ػأّی تشای خٌّٛیشی اص تخشیة  ٚصذٔ ٝی ضذیذ تش است.
تٙاتشایٗ اٌش دیذ سا تاال تثشیٓ  ٚاص دیذ خذا٘ٚذ و ٝاداس ٜوُ ٞستی سا تش ػٟذ ٜداسد ،ت ٝضشٚس تىٛیٙی ٍ٘ا ٜوٙیٓ،
 ٕٝٞی آٟ٘ا خیش است  ٚدس ٘ظاْ احسٗ تٕاْ آفشیذٞ ٜا ،دس تٟتشیٗ حاِت آفشیذ ٜضذ ٜا٘ذٞ ،ش چٙذ ؤ ٝا اص دیذ ٘الص
خٛد ٘تٛا٘یٓ آٟ٘ا سا دسن وٙیٓ.حتی اتّیس و ٝآٖ سا ٔحٛس ضشاست تؼشیف وشدیٓ ،اص ایٗ لاػذٔ ٜستثٙی ٕ٘ی تاضذ.
اتّیس لثُ اص آٖ و ٝدس داستاٖ سدذ ،ٜاص فشٔاٖ خذا٘ٚذ سشپیچی وشدٛٔ ٚ ٜسد ِؼٗ لشاس ٌیشد ،یه خّٙی خٛب ،ػاتذ
 ٚػآِ تٛد .االٖ  ٓٞو ٝاتّیس ٚخٛدش تشای خٛدش یه ِحظ ٝخٛتی ٘ ٓٞذاسد ،تشای تسیاسی اص ا٘ساٖ ٞا ٔٛخة
خیش  ٚتشوت است .اٌش اتّیس ٘ثٛد ا٘ساٖ ٞا ت ٝوٕاَ ٕ٘ی سسیذ٘ذ.
ت ٝتؼثیشی سیش  ٚسّٛن ٔثاسص ٜتا ٕٞیٗ ضیغاٖ ٚ ٚسٛسٞ ٝای آٖ است  ٚػشفا صؼٛد تٔ ٝشاتة تاالی ػشفا٘ی
سا ٔذیٚ ٖٛخٛد اتّیس ٔ ٚخاِفت تا اتّیس ٞستٙذ.
تایذ ٚسٛسٞ ٝای ضیغا٘ی تاضذ تا ا٘ساٖ تا ایستادٌی ٔ ٚمأٚت دس ٔماتُ آّٖٔ ،ى ٝی تمٛا سا دس خٛدش تٝ
ظٟٛس تشسا٘ذ.
لثُ اص خّمت ا٘سأٖ ،الئىٚ ٝخٛد داضتٙذ و ٝخیش ٔغّك تٛد ٚ ٜتذی  ٚتٕایالت تذ  ٚضٟٛا٘ی دس آٟ٘ا ساٜ
٘ذاضت  ٚت ٝتسثیح  ٚتٙضی ٝخذا٘ٚذ ٔطغ َٛتٛد٘ذ.
تا ٚخٛد ٔالئى ٝای و ٝخیش ٔغّك تٛد٘ذ ،خذا٘ٚذ اساد ٜوشد ا٘سا٘ی سا خّك وٙذ و« ٝفی االرضی»  ٚداسای
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تٕایالت خاوی  ٚضٟٛا٘ی تاضذ تا تا اختیاسی و ٝخذا٘ٚذ ت ٝا ٚداد ٜسا ٜحك سا ا٘تخاب  ٚت ٝوٕاَ تشسذ  ٚتشتش اص ٔالئىٝ
ضٛد.
آیا چٙیٗ ٞذفی تذٚ ٖٚخٛد ٔٛخٛدی ت٘ ٝاْ اتّیس لاتُ تحمیك تٛد؟
تٙاتشایٗ اتّیس  ٚضیاعیٗ خّٙی  ٚا٘س تایذ تاضٙذ تا ا٘ساٖ تا ٔثاسصٔ ٚ ٜمأٚت دس تشاتش آٟ٘ا ،ت ٝسٛی خذا٘ٚذ
سیش وشد ٚ ٜت ٝوٕاَ تشسذ .الصٔ ٝی سسیذٖ ت ٝایٗ وٕاَ ،وطاوص تیٗ خٛتی  ٚتذی است.
٘یشٚیی ت٘ ٝاْ ٚسٛس ٝاص سٛی ضیاعیٗ تایذ تاضذ تا دس تماتُ تا اِٟأات اِٟی ٚ ،اختیاسی و ٝخذا٘ٚذ ت ٝا٘ساٖ
دادٛٔ ،ٜخة وٕاَ ا ٚض٘ٛذ.
ٕٔىٗ است اص ٔیاٖ صذ ٞا ٘فش ،فمظ یىی اص ایٗ خ ًٙدس٘ٚی سشتّٙذ تیش ٖٚتیایذِٚ ،ی ٕٞیٗ یه ٘فش تٝ
ٞضاساٖ ا٘ساٖ ٔی اسصدٔ ،ثُ دا٘طٕٙذی وٞ ٝضاساٖ لّٕ ٝی ٌیاٞی سا دس تحمیمات خٛد اص تیٗ ٔی تشد تا ت ٕٝ٘ٛ٘ ٝای
تشسذ و ٝتٛا٘ایی ٔماتّ ٝتا آفات سا داضت ٚ ٝپشٔحص َٛتاضذ.
التضای اختیاس ا٘ساٖٚ ،خٛد اتّیس است تا د ٚسا ٜخیش  ٚضشّ ٚخٛد داضت ٝتاضذ  ٚا٘ساٖ تا ا٘تخاب خٛد ،ساٜ
وٕاَ سا عی وٙذ.
اص ایٗ ٔٙظش ضیاعیٗ خّٗ  ٚا٘س  ٓٞدس ایٗ وٕاَ ٘مص داس٘ذ.
دس سٚایات داسیٓ خذا٘ٚذ افشادی سا و ٝدٚست داسدٌ ،شفتاس ا٘ساٖ ٞای تذ ٔثُ ٕٞسش  ٚیا پذس ٔ ٚادس تذ ٔی
وٙذ ،تا اص ایٗ عشیك ت ٝوٕاَ تشسٙذِ .زا اِٚیای اِٟی ت ٝاستمثاَ تال ٔی سفتٙذ.
تٙاتشایٗ دس ٍ٘ا ٜخذاٌٟٕٞ ٝ٘ٛی آفشیذٞ ٜا خیش ٔ ٚثثت ٞستٙذ  ٚاٌش ضشّی دس آٟ٘ا ٞست ،اص دیذ وّّی ضشٚس
٘سثی است.
اتّیس تشای خٛدش خض ضشّ ٌٕ ٚشاٞی چیضی ٘ذاسد ،صیشا ٔٛسد ِؼٗ خذا٘ٚذ لشاس ٌشفتِ ،ٝزا اص سحٕت ا ٚتٝ
دٚس است.
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ٕٞیٗ اتّیس تشای تسیاسی اص ا٘ساٖ ٞا ٘یض ضشّ ٔی تاضذ ،صیشا آٟ٘ا سا اص صشاط ٔستمیٓ ٔٙحشف  ٚت ٝسٛی تذی
ٔی وطا٘ذ.
ِٚی اتّیس تشای تسیاسی خیش است ،صیشا آٟ٘ا سا ٔتٛخٌٕ ٝشاٞی ٔی وٙذ ٕٞیٗ ضیغاٖ و ٝتشای تسیاسی غاٚی
ٔ ٚضُّ است ،تشای تشخی دیٍش ٞادی است.
اتّیس تشای تسیاسی اص اِٚیای اِٟی ٘مص ٞادی داسد ،صیشا اص ایٗ عشیك ٔتٛخٔ ٝی ض٘ٛذ چ ٝواسی سا ٘ثایذ
ا٘داْ دٙٞذِ ،زا اتّیس دس ٚالغ آٟ٘ا سا ت ٝسٛی وٕاَ ٞذایت ٔی وٙذ.
تا ٚخٛد ٔالئى ٝای و ٝخیش ٔغّك تٛد٘ذ ،خذا٘ٚذ ا٘سا٘ی سا آفشیذ و ٝلشاس است تا اختیاس خٛد ،اص تیٗ تذی ٚ
خٛتی ،خٛب سا ا٘تخاب وشد ،ٜت ٝوٕاَ تشسذ  ٚخّیفۀ اهلل  ٚتشتش اص ٔالئى ٚ ٝدیٍش ٔٛخٛدات ضٛد.
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝخذا٘ٚذ تٕأی أٛس سا اص عشیك اسثاب ٚ ٚسایُ تذتیش ٔی وٙذ ،تذیٟی است و ٝتشای تطٛیك تٝ
تذی ٘یض ٚسیّ ٝای تایذ تاضذ ،و ٝاتّیس  ٚضیاعیٗ ت ٝػثاستی ٕٞیٗ ٚسیّٞ ٝستٙذ.
ٞش چٙذ تا ٚخٛد اتّیس ،تسیاسی اص ٔشدْ ٌٕشأ ٜی ض٘ٛذ ِٚی ٕٞیٗ ٔٛخٛد ت ٝظاٞش ضشّ ،صٔیٚ ٚ ٝٙسیّ ٝی
ٞذایت  ٚوٕاَ تسیاسی دیٍش اص ٔشدْ سا فشأ ٓٞی وٙذ .دس ایٗ ٔسیش تسیاسی ت ٝخٔ ّٟٓٙی س٘ٚذ  ٚتسیاسی دیٍش دس
عثمات دیٍش تٟطت خای ٔی ٌیش٘ذ ،تا یه ٘فش ت ٝػٛٙاٖ ا٘ساٖ وأُ دس اٚج لّ ٝی ا٘سا٘یّت لشاس تٍیشد.
اِثت ٝخذا٘ٚذ اتّیس سا  ٓٞتشای ٌٕشاٞی ٘یافشیذ ،تّى ٝا ٚسا  ٓٞدػٛت ت ٝسدذ ٜوشد .تطشیؼاَ ا ٚسا ت ٝسدذٜ
دػٛت وشد ِٚی تىٛیٙاً ٔی دا٘ست و ٝسدذ٘ ٜخٛاٞذ وشد.
خذا٘ٚذ  ٕٝٞی ٔٛخٛدات سا تشای ا٘ساٖ آفشیذ .تٕأی ٔٛخٛدات اػٓ اص خٕاد ٘ ٚثات  ٚحتی ٔالئى ٝو ٝدس
خذٔت ا٘ساٖ وأُ ٞستٙذ ،داسای اختیاس ٘یستٙذ .دس ایٗ تیٗ فمظ خّٙیاٖ داسای اختیاس ٞستٙذ و ٝتشخی اص آٟ٘ا تاتغ
ٞستٙذ ٚ ،تشخی دیٍش ٔثُ اتّیس ظاٞشاً تثؼیّت ٘ىشد٘ذِٚ ،ی تاص  ٓٞتٛ٘ ٝػی دیٍش دس خذٔت تىأُ ا٘ساٖ ٞستٙذ.
اص ٘ظش تىٛیٙی تشای وأُ ضذٖ پاصَ خٟاٖ ٞستیٛٔ ،خٛدی ت ٝظاٞش ضشٚس ٔثُ اتّیس  ٓٞالصْ استٞ .ش
چٙذ اتّیس تا اختیاس خٛدش ایٗ سا ٜسا ا٘تخاب وشد  ٚچ ٖٛتش خالف أش تطشیؼی خذا٘ٚذ ػُٕ وشدٛٔ ،سد ِؼٗ لشاس
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ٌشفت.
تٙاتشایٗ دس ٘ظاْ تىٛیٗ ٕٝٞ ،ی آفشیذٞ ٜای خذا٘ٚذ خیش است  ٚاٌش اص یه ٍ٘ا ٜضشّ تاضذ ،اص ٍ٘اٞی دیٍش ٚ
دس ٍ٘ا ٜوُّ ٍ٘ش ،خیش  ٚخٛب است.
اتّیس ٘یض تشای خٛدش  ٚتشای تشخی ا٘ساٖ ٞای ٌٕشا ،ٜضشّ ٔحسٛب ٔی ضٛدِٚ ،ی تشای تسیاسی دیٍش ٚ
اِٚیای اِٟی ٔای ٝی وٕاَ ٔی تاضذ ،ت٘ ٝحٛی و ٝتذٚ ٖٚخٛد اتّیس  ٚضیاعیٗ عیّ ٔسیش وٕاَ ٕٔىٗ ٘خٛاٞذ تٛد.
دس پایاٖ تزوش ٘ ٚىت ٝضشٚسی است:
ًکتِ اٍل:
ٟ٘ی خذا٘ٚذ دس ٔٛضٛع تٟطت  ٚضدش ٜی ٕٔٛٙػ ٝدس ٔٛسد آدْ ػّی ٝاِسالْ ٟ٘ی تحشیصی  ٚدس ٔٛسد اتّیس
ٟ٘ی تطشیؼی تٛد.
یؼٙی یه ٟ٘ی اص سٛی خذا٘ٚذ تشای د٘ ٚفش ٔؼٙای ٔتفاٚت ٔی تٛا٘ذ داضت ٝتاضذ.
خذا٘ٚذ آدْ سا اص ٘ضدیه ضذٖ ت ٝضدشٟ٘ ٜی وشد تا ا ٚسا ت ٝایٗ واس تحشیص  ٚتشغیة وٙذ  ٚخذا٘ٚذ دس ایٗ
واس ٔٛفك  ٓٞضذ .آدْ ت ٝاختیاس  ٚػّٓ خٛد ت ٝچاٞی افتاد و ٝت ٝآٖ ٌٙح ٌشا٘ثٟا  ٚپش اسصش وٕاَ ا٘سا٘ی تٛد.
ِٚی واس اتّیس دس ٚسٛس ٝی آدْ تش خالف تطشیغ خذا٘ٚذ تٛد  ٚاص ٕٞیٗ سٛٔ ٚسد ِؼٗ خذا٘ٚذ لشاس ٌشفت،
ٞش چٙذ ایٗ واس ٔغاتك تا ٔیُ  ٚاساد ٜی خذا٘ٚذ تٛد.
آدْ دس تٟطت دس آسایص وأُ تٛد  ٕٝٞ ٚی أىا٘ات تشای ا ٚفشا ٓٞتٛد« إّ٘ه ال تضٕحُ فیٟا  ٚال تضحی»
ِٚی تا ٚخٛد ػّٓ ت ٝسختی ٞای ص٘ذٌی صٔیٙیٞ ،ثٛط سا اختیاس وشد تا اص ایٗ عشیك ت ٝوٕاَ ٚظیف ٝاِٟی تشسذ.
ًکتِ دٍم:
اتّیس  ٓٞػآِ تٛد  ٓٞ ٚػاتذ ِٚی یه ِحظ ٝغفّت  ٚتىثّش تاػج ضذ تا اص فشٔاٖ اِٟی سشپیچی وٙذ.
اص ایٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا دس تاسیخ تسیاس ٚخٛد داسدٔ .ثُ تّؼٓ تاػٛسا و ٝآ٘مذس ت ٝوٕاَ دست یافت ٝتٛد ؤ ٝستداب
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اِذػ ٜٛتٛد  ٚت ٝلسٕتی اص اسٓ اػظٓ دست یافت ٝتٛد.
ِٚی تا ایٗ حاَ اسیش ضیغاٖ ٛٞ ٚای ٘فس ضذ  ٚتٔ ٝخاِفت تا خذا٘ٚذ پشداخت.
پاسخ بِ اشکاالت شیطاى
 ٚدس ادأ ٝت ٝپاسخ تفصیّی اضىاَ ٞای ضیغاٖ و ٝدس خّس ٝلثُ ٌزضتٔ ،ی پشداصیٓ:
دس خّس ٝلثُ ٌفتیٓ و ٝاتّیس ضص ضث ٟٝسا تیاٖ وشد ٜاست و ٝػالٔ ٝعثاعثایی دس خّذ ٞطتٓ تفسیش إِیضاٖ
ت ٝآٟ٘ا پاسخ داد ٜاست ،و ٝدس ریُ ت ٝعٛس خالص ٝتٛضیح دادٔ ٜی ضٛد:
شبِْ ی اٍل :حکوت آفریٌش کافراى در حالی کِ خذاًٍذ هی داًذ کِ کافراى ٍارد جٌّْن خَاٌّذ شذ:
خذا٘ٚذ تطشیؼاً دٚست ٘ذاسد  ٚساضی ٘یست و ٝحتی یه ٘فش ٚ ٓٞاسد خ ّٟٓٙضٛد ٕ٘ ٚی خٛاٞذ حتی یه ٘فش
وافش تاضذ.
فّسف ٝی اسساَ ا٘ثیاء  ٚصحٕات عالت فشسای آٟ٘ا ٕٞ ٓٞیٗ تٛد ٜاست.
ِٚی تىٛیٙاً الصْ است تا وافشاٖ ،ضیاعیٗ  ٚاتّیس تاضذ تا وٕاَ ا٘سا٘ی عی ضٛد.
تٙاتشایٗ ضیغٙت ضیاعیٗ  ٚوفش وافشاٖ تٌ ٝشدٖ خذا٘ٚذ ٘یست  ٚخذا٘ٚذ تطشیؼاً ٘خٛاست ٝو ٝػذ ٜای وافش
ض٘ٛذِٚ ،ی تىٛیٙاً ٚخٛد آٟ٘ا تشای وُ ٘ظاْ ٞستی الصْ است.
شبِْ ی دٍم :فایذُ ی تکلیف
خذا٘ٚذ تىّیف سا تشای ٔٛخٛدات داسای اختیاس خٛد (خٗ  ٚا٘س) لشاس داد .دس پشتٛی ایٗ تىّیفٛٔ ،خٛدات
ت ٝصحٕت تسیاس افتاد٘ذ  ٚػذ ٜای خّٕٟٙی ضذ٘ذ .ایٗ تىّیف چ ٝفایذ ٜای لثُ اص پیذایص ا٘ساٖ ،خذا٘ٚذ ٔٛخٛد تذٖٚ
تىّیف داضتٔ ،الئى ٝتٛد٘ذ ٕٛٞ ٚاس ٜدس حاَ تسثیح  ٚتمذیس خذا٘ٚذ تٛد٘ذ ٍٕٞ ٚی آٟ٘ا تٟطتی.
دس ٘ظاْ احسٗ اٌش خذا٘ٚذ تتٛا٘ذ ٔٛخٛدی سا تیافشیٙذ ٘ ٚیافشیٙذ خای سٛاَ  ٚضث ٟٝاست.

118

ِزا خذا٘ٚذ اساد ٜوشد ٔٛخٛدی تیافشیٙذ و ٝتشتش اص ٔالئى ٝتاضذ ٚ ،الصٔ ٝی آٖ اختیاس  ٚتىّیف استِ .زا اٌش
خذا٘ٚذ ٔٛخٛدی ٔىّّف سا ٕ٘ی آفشیذ خای سٛاَ  ٚضث ٟٝتٛد.
ا٘ساٖ داسای اختیاس است ٞ ٚش اختیاسی ،تىّیف آٚس است .تشتشی ا٘ساٖ دس ٕٞیٗ تىّیف است .یؼٙی تایذ دس
ٔؼشض خٛتی ٞا  ٚتذی ٞا لشاس تٍیشد تا دس ایٗ وطاوص  ٚتا ا٘تخاب سا ٜدسست ،دس ٔسیش وٕاَ سیش وٙذ.
تٙاتشایٗ ٘فغ  ٚضشس ایٗ تىّیف ت ٝخذا ٕ٘ی سسذ ،تّى ٝت ٝخٛد صاحة تىّیف تش ٔی ٌشدد.
شبِْ ی سَم :اهر بر سجذُ بر آدم با ٍجَد داشتي طاعت ٍ هعرفت قبلی.
ضیغاٖ ضص ٞضاس ساَ ػثاست خذا سا وشد ٜتٛد ٓٞ .ػاتذ تٛد ٓٞ ،ػآِ .چِ ٝضٔٚی داضت و ٝخذا٘ٚذ ا ٚسا دس
سدذ ٜتش آدْ ٔٛسد آصٔایص  ٚأتحاٖ لشاس دٞذ؟
اتفالاً خذا٘ٚذ تٙذٌاٖ خٛد سا دس ٕٞاٖ لسٕت ٞایی و ٝضؼف داس٘ذٛٔ ،سد أتحاٖ لشاس ٔی دٞذ.
ضؼف خٙاب اتّیس  ٓٞدس تىثّش  ٚخٛد تضسي تیٙی تٛد .اتفالاً دس ٕٞاٖ ضؼف ٛٔ ٓٞسد آصٔایص لشاس ٌشفت
 ٚاص أتحاٖ سشتّٙذ تیش٘ ٖٚیأذِ ،زا اص وافشاٖ ضذ:
سٛس ٜتمش-ٜآی: 34 ٝ
«...أَبى ٓ ٍٓ اسْتَکْبرَ ٍٓ کاَىَ هِيَ الْکَافِرِیي»
خذا٘ٚذ ٔطىالت ٔ ٚصائة سا ت ٝعٛس ٔساٚی تیٗ تٙذٌا٘ص تمسیٓ وشد ٜاست ٞ ٚش وسی تٌ ٝشفتاسی خاصّی
ٔثتالست:
:) 1772
أیش إِٙٔٛیٗ ػّی ػّی ٝاِسالْ ٔی فشٔایٙذ(غشس اِحىٓ-
«الوصائب بالسَّیۀ هقسَهۀ بیي البریۀ».
خذا٘ٚذ تا أتحاٖ تٙذٌاٖ خٛدٔ ،ی خٛاٞذ تثیٙذ آیا آٟ٘ا تسّیٓ ٔ ٚغیغ ٞستٙذ یا خیش .تٙاتشایٗ تذیٟی است وٝ
دس ضؼف ٞا ٔٛسد آصٔایص لشاس ٌیش٘ذ.
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شبِْ ی چْارم :فلسفِ ی تاٍاى سٌگیي گٌاُ سجذُ ًکردى بخشش ٍ کراهت خذاًٍذ ّن حذّی دارد.
ٕ٘ی تٛاٖ ٞش ٌٙاٞی سا ٔشتىة ضذ  ٚتؼذ  ٓٞا٘تظاس چطٓ پٛضی اص عشف خذا٘ٚذ سا داضت.
ٌاٞی ػف ٛخذا٘ٚذ خالف ػذاِت ٔی تاضذ .خذا٘ٚذ سحیٓ است ِٚی اص سٛی دیٍش حىیٓ  ٚػادَ ٞ ٓٞست.
ٌٙا ٜاتّیس ،اضتثا ٜسثىی ٘ثٛد .حىٕت خذا٘ٚذ التضا ٔی وشد تا ٌٙا ٜاتّیس آٔشصیذ٘ ٜطٛد.
الصٔ ٝی خاسی ضذٖ وّی ٝی اسٕاء اِٟی ،تضادّ ،تخاصٓ  ٚاصغىان تیٗ صفات اٚستٌ .اٞی تیٗ سحٕت ٚ
ػذاِت خذا٘ٚذ تخاصٓ ایداد ٔی ضٛدٌ ،اٞی سحٕت غاِة ٔی ضٛد ٌ ٚاٞی ػذاِت.
شبِْ ی پٌجن :فلسفِ ی تسلّط ابلیس بر بٌی آدم
خذا٘ٚذ ٕ٘ی خٛاست اتّیس سا تش تٙی آدْ ٔسّظ وٙذ ،تّىٔ ٝی خٛاٞذ اص عشیك اتّیس  ٚدیٍش ضیاعیٗ دس دَ
ا٘ساٖ ٚسٛس ٝایداد وٙذ تا اص ایٗ عشیك ا ٚسا ت ٝوٕاَ تشسا٘ذ.
تٙاتشایٗ اصُ آفشیٙص ضیغاٖ  ٚایٗ تسّّظ ٘سثی واس تسیاس خٛتی است  ٚاٌش ایٗ ٘ثٛدٞ ،یچىس ت ٝلّّ ٝی
وٕاَ ٕ٘ی سسیذ.
شبِْ ی ششن :فلسفِ ی هْلت طَالًی بِ ابلیس
اٌش ٚخٛد اتّیس سا ضشّ تذا٘یٓ ،ایٗ ضث ٟٝت ٝخاستِٚ ،ی حاَ وٚ ٝخٛد آٖ سا خیش  ٚخٛب دا٘ستیٓ ،اص عٛال٘ی
تٛدٖ ػٕش ّٟٔ ٚت اٌ ٓٞ ٚالی ٝای ٘ذاسیٓ.
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