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 مقدمه
 

در این کتاب به دو سؤال مهم پاسخ داده شده 

هدف از ارسال احکام توسط ؛ است. یکی اینکه

خداوند متعال و موظف کردن انسان ها به اجرای 

 آن ها چیست؟

خداوند برخی چیزها را و دیگری اینکه؛ چرا 

دیگر را حرام یا مکروه  و برخییا مستحب واجب 

 کرده است؟

الزم به ذکر است که در ضمن پاسخ به سؤال 

اوّل، هدف از خلقت انسان ها نیز معین و مشخص 

می شود و نیز در ضمن پاسخ به سؤال دوم، علّت 
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وجوب، حرمت، مستحب و مکروه بودن برخی 

احکام الهی برای خوانندگان محترم واضح و 

 روشن می شود.

ت شناخوسیله ای برای مطالب که این مید است اُ

بیشتر و ارزش قائل شدن برای دین مبین اسالم 

 شود.

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین و 

، )علیهم السّالم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

25/1/1155شهرستان کازرون استان فارس   
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 بخش اوّل: 

 

 1هر چیزی را که خداوند آفریده، دارای هدف

امّا ـ هدف انسان متفاوت و برتر است؛  2است.

چون که ـ خداوند متعال و حکیم از میان 

ط انسان را نماینده ی خود مخلوقات خود، فق

قرار داد و برای خالفت و جانشینی بر روی کره 
                                                           

.هدف یعنی، برای هر کار و فرمان و هر راهی، نقطه ای 1

 « 26راز آفرینش ص» است که به آن ختم می شود.

 109.آشنایی با قرآن) خالصه آثار شهید مطهری ( ص2
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به خاطر این که بسیاری از 1ی زمین برگزید.

خَلَقَ اهللُ تَعالی آدَمَ عَلی » مفسرین جمله 

را به همین معنایی که بیان شد، تفسیر 2«صورَتِه

 3کرده اند.

در واقع، ظرفیت انسان ها، خلیفه الهی شدن 

یفه الهی شدن یعنی صفات خداوند خل1است.

                                                           

.انسان خلیفه و نماینده ی خداوند بر روی زمین می 1

، ادب فنای مقربان)شرح 6/01و 1/102تفسیر نمونه:» باشد.

 «2/52زیارت جامعه کبیره(:

.در روایات متعددی بیان شده که خداوند آدم را بر صورت 2

)رَحِمَهُ  ث امام خمینیبرکرانه شرح چهل حدی» خود آفرید.

 «300ص اهللُ(

برای اطالع از توضیح این مطلب ) که خداوند آدم را بر 

 «309-300همان صص» رجوع کنید بهصورت خود آفرید( 

 21.حق و تکلیف در اسالم ص3

 225.همان ص1
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و هر زمانی که 1متعال را به دست آوردن.

شخصی تمام این صفات را با رعایت دستورات 

الهی به دست آورد و این صفات در او تجلّی 

کرد، به او انسان کامل گویند که در هر زمانی 

 )علیه یک مصداق بیشتر ندارد و آن امام معصوم

 2است.الساّلم( 

آوردن چنین صفاتی، انسان ها به  با به دست

که در این صورت، جامعه  3کمال خواهند رسید

                                                           

 92و91.در درگاه حق صص1

  212.کیش مهر ص2

جود البته، می شود که در زمان واحدی چند انسان کامل و

داشته باشد امّا فقط یک نفر از آن ها اجازه ی امام شدن را 

در آن زمان دارد. و تا زمانی که او زنده است دیگران اجازه 

 )علیه السّالم( ی امام شدن را ندارند، مانند: زمان امیرالمؤمنین

 15.ر.ک به اصول تربیت نفس و خود سازی ص3
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نیز به سمت کمال و سعادت حرکت خواهد 

 کرد. 

خداوند متعال و حکیم، قوا و نیروهایی در درون 

انسان ها قرار داده است که هرکدام از آن ها به 

نوبه ی خود می توانند در راه رسیدن به هدف 

 انی به انسان ها کنند. خلقت، کمک فراو

در میان این قوا، چهار قوا هستند که فرمانده 

هستند. و نسبت به بقیه قوا از قدرت بیشتری 

برخوردارند و در اوّل خلقت در درون انسان ها 

قرار دارند که عبارتند از: قوّه عاقله که وظیفه 

آن، ادراک حقایق امور و تمیز و جدایی میان 

اجرای دستورات الهی و خیر و شر و دعوت به 

 نهی از انجام محرّمات است. 
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 «بَهیمی  1نَفس» دوّم: قوّه شهویّه که به آن

گویند. فایده این قوّه، حفظ بقاء بدن است، 

چون که بدن چند روزی که در این دنیا است 

 احتیاج به خوردن، آشامیدن، جماع و... دارد.

 «نَفس سَبُعی »  سوّم: قوّه غضبیّه که به آن

گویند. این قوّه یکی از نعمت های الهی است 

چون که 2نسبت به حیوان به خصوص انسان،

انسان به واسطه ی این قوّه، حفظ بقاء شخصی 

و نوعی می کند. و اذیّت کنندگان داخلی ـ 

                                                           

معراج » گویند. روح، جان، عقل و دل نیز می«: نَفس» .به 1

 «15السّعادة ص

حیوان به موجود » ،«أنّ الحیوانَ هُوَ الحَیُّ ذَوِ الجنس....» 2

«.» زنده و جانداری که دارای جنس است، گفته می شود.

 «251معجم الفروق اللغویّه ص
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یعنی در درون خود ـ و خارجی را از خود دفع 

 می کند. 

« قوّه شیطنت »  چهارم: قوّه واهمه که به آن

این قوّه در بچه کوچک از اوّل امر وجود گویند. 

دارد و به وسیله آن، دروغ می گوید، نیرنگ می 

 زند و مکر و حیله انجام می دهد. 

این قوا در صورتی می توانند به انسان ها در راه 

رسیدن به هدف از خلقتشان، کمک کنند که 

به حد اعتدال برسند یعنی از افراط و تفریط 

 دور باشند.

،  له ای ـ به حد اعتدال رسیدن ـأچنین مس 

فقط از طریق انجام دستورات الهی امکان پذیر 

است. مثالً: در مورد غریزه جنسی که یکی از 

اقسام قوّه شهویّه است، حد اعتدال آن، اجرای 

دستورات دین در مورد آن، یعنی ازدواج کردن 
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و حتّی دوری کردن از افراط و تفریط در 

 میل است.استفاده و إرضاء این 

اگر انسان ها این قوا را به حد اعتدال  ،بنابراین

برسانند از مرحله حیوانیت خارج می شوند و به 

مرحله انسانیت می رسند؛ چون که در واقع 

انسان، اوّل حیوان است و جنبه های انسانی در 

یعنی اوّل ـ با رعایت دستورات 1ه است.او بالقوّ

ت حله حیوانیالهی به شیوه ای که بیان شد ـ مر

را طی می کند و با بیرون ریختن صفات 

حیوانی، به درجه و مرحله انسانیت می رسد. امّا 

در صورتی که دستورات الهی را رعایت نکند، 

عالوه بر این که از مرحله حیوانیت خارج نمی 

                                                           

.امتیاز انسان ها با سایر حیوانات، قابلیت او برای انسان ـ 1

هل حدیث امام برکرانه شرح چ» واقعی ـ شدن است.

 «152ص )رَحِمَهُ اهلل( خمینی
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شود بلکه از حیوان هم پست تر می شود و 

چهره واقعی آن ها به شکل یکی از حیوانات 

 شد.خواهد 

در این صورت، در بین این سه قوا ـ قوّه غضبیّه، 

شهویّه و وهمیّه ـ اگر قوّه شهویّه بر دیگر قوا 

چون که سایر حیوانات در این 1غلبه پیدا کند،

قوّه با انسان شریک هستند، صورت ملکوتی 

غیبی آخرتی آن شخص، به شکل یکی از 

حیوانات مناسب با حال و وضع زندگی او در می 

 آید.

اگر قوّه غضبیّه بر سایر قوا غلبه پیدا کند، به  

خاطر آن که انسان با سایر درندگان در این قوا 

                                                           

.غلبه پیدا کردن یکی ار قوا بر سایرین در صورتی حاصل 1

می شود که تبعیت فرد از هر کدام از قوا بیشتر از سایرین 

 باشد.
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شریک است، صورت ملکوتی او به شکل یکی از 

درّندگان خواهد شد. امّا اگر قوّه وهمیّه بر سایر 

قوا غالب شود، چهره ملکوتی او به شکل یکی از 

 شیاطین خواهد شد. 

در درون انسان به حد کمال  اگر دو یا سه قوّه

برسند، به نحوی که هیچ یک از آنان بر دیگری 

غالب نشود، صورت آخرتی آن شخص، به 

 1اشکال مختلف در خواهد آمد.

                                                           

به بعد/ شرح حدیث جنود  23.ر.ک به معراج السّعادة ص 1

( رَحِمَهُ اهلل)امام خمینی  عقل و جهل

/ عروج عقل) شرح حدیث عقل  212،211،155،119صص

/ عدالت در نظام اسالمی) گزیده ای 263-1/262و جهل (:

/ انسان بر آستان دین) 5 -3از کالم امام خمینی ( صص

 151-92خالصه آثار استاد شهید مرتضی مطهری ( صص
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در دنیا چهره ی واقعی  ، چنین اشخاصیالبته

آن ها از دیگران به جز افرادی که دارای چشم 

امّا بعد از مرگ  1برزخی هستند، پوشیده است.

اطن انسان ها آشکار می شود، چهره ی که ب

واقعی آنان نیز آشکار خواهد شد. و در برزخ به 

                                                           

.از مرحوم آیت اهلل سید جمال الدین گلپایگانی نقل شده 1

جف اشرف رفتم، تا مدّتی که فرمودند: وقتی از اصفهان به ن

مردم را به صورت های برزخی شان یعنی به صورت 

حیوانات وحشی، بقیه حیوانات و شیاطین می دیدم. تا این 

 که از کثرت مشاهده، خسته شدم. 

مشرّف شدم، از  )علیه الساّلم(یک روز که به حرم امیرالمؤمنین 

 تایشان خواستم که این حالت را از من بگیرد که من طاق

چنین چیزی را ندارم. و حضرت لطف فرمود و این حالت را 

از من گرفتند. و پس از آن، مردم را به صورت های عادیشان 

 313حکمت و  313حکمتی و حکایتی)» می دیدم.

 « 260حکایت( ص
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شکل یکی از حیواناتی که زندگی شان در دنیا 

مناسب با زندگی آن حیوان بوده، در خواهند 

 و با همان چهره وارد صحرای محشر 1آمد.

                                                           

.معیار در صورت های مختلف انسانی و حیوانی، لحظه 1

س ـ مرگ و آغاز مرحله ی برزخ است. به علّت این که نَف

ـ انسانی هنگام خارج شدن از بدن با هر ملکه و خصلتی  روح 

که از دنیا برود، صورت آخرتی او به وسیله ی همان ملکه 

شکل می گیرد. و خود آن شخص با چشم برزخی خود، 

چهره ی خود را به همان صورت واقعی که از آن ملکات و 

صفات درونش ایجاد شده، می بیند. و در واقع، این چنین 

 »یست که چهره ی افراد در آن عالم مانند این دنیا باشد.ن

 «2ص )رَحِمَهُ اهلل(برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینی 

در زمان مرگ و پس از مرگ، عقیده حاکم است. و زبان و 

چهره و اندام به قالی در می آیند که مناسب قلب ـ روح ـ 

می  این شخص باشد. و در واقع، باطن، این ها را به عهده

 « 259حکمت عبادات ص» گیرد نه ظاهر.
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  1خواهند شد.

  م()صلی اهلل علیه و آله و سلّ در این باره رسول خدا

آدمی همان گونه که زندگی کرده، » فرمودند:

می میرد و به همان حالی که مرده، برانگیخته 

 «2خواهد شد.

مقتضای روایت کثیره وارد شده از رسول خدا و 

این است که همه ی  )علیهم الساّلم( ائمه معصومین

انسان ها روز قیامت صورت ظاهریشان مطابق 

یار ر حسب اختبا صورت باطنی آنان که در دنیا ب

                                                           

درباره روز قیامت می  9.خداوند متعال در سوره طارق آیه1

روزی که باطن ها آشکار و » ،«یَومَ تُبلَی السَّرائِرُ » فرماید:

 «ظاهر می شود.

مَوتُ الرَّجُلُ علی ما :» )صلی اهلل علیه و آله و سلّم( .قالَ رسولُ اهلل2

میزان الحکمه: «.» رُ علی ما ماتَ علیه.عاشَ علیه و یُحشَ

2/305-301» 
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خود که از طریق اعمال خوب یا بد کسب کرده 

  1اند، می باشد.

می )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(  در حدیث دیگر رسول خدا

برخی از مردم در روز قیامت به » فرمایند:

صورت هایی محشور می شوند که میمون و 

 «2خوک ها در نزد آنان زیباتر هستند.

شد که خداوند با توضیحات یاد شده مشخص 

متعال و حکیم این احکام را فرستاد تا انسان ها 

بتوانند با اجرای صحیح آن ها، رذائل اخالقی را 

از خود دور کنند و به سمت هدف از خلقت خود 

                                                           

 92پرسش ص 22.ر.ک به 1

یُحشَرُ بعضُ النّاسِ علی صورةٍ :» )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(.عنه 2

شرح حدیث جنود و «.» تَحسُنُ عنَدها القِرَدَةُ و الخنازیرُ.

به نقل از  155( ص  رحمة اهلل علیهعقل و جهل) امام خمینی 

 «2/951لیقین: علم ا
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پیش روند و در صورتی که از رذائل اخالقی مبرّا 

و دور هستند یعنی معصومین، اجرای این 

ری از درجه و دستورات آن ها را به مراحل باالت

 مقام خواهد رساند.

یکی از مستحبات تشهد اوّل نماز این است که 

 و تَقَبَّل شَفاعَتَهُ و» بعد از پایان تشهد بگوید:

صلی )یعنی؛ خداوند شفاعت پیامبر « ارفَع دَرَجَتَهُ.

 1را بپذیر و درجه او را باالتر ببر. اهلل علیه و آله و سلّم(

الهی در صورتی  شایان ذکر است که؛ دستورات

الوه عمی توانند چنین فوائدی داشته باشند که 

بر رعایت احکام عبادات، مانند: قرائت صحیح، 

حضور قلب که روح همه ی عبادات است را 

                                                           

 125آیت اهلل مکارم شیرازی ص توضیح المسائل .رساله 1

 929مسأله 
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رعایت کند. و به همان مقداری که حضور قلب 

آن  بادات بیشتر باشد، به همان میزاندر ع

 عبادت عامل بازدارنده از گناه می شود. 

ا در صورتی که حضور قلب رعایت نشود، امّ

عبادات او اثر خاصّی را در پی نخواهند داشت. 

و به همین خاطر است که برخی از افراد، عبادت 

 می کند و در کنار آن، گناه هم انجام می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 بخش دوّم: 

 

خداوند حکیم چیزهایی را که در راه رسیدن و 

جلوگیری کردن از هدف خلقت تأثیر دارند، به 

ها را در قالب تناسب تأثیرگذاری، حکم آن 

مکروه بیان فرموده  واجب، حرام، مستحب و

 است.

به عبارت واضح تر، خداوند چیزهایی که تأثیر  

اه رسیدن به سمت هدف خلقت زیادی در ر

 مانند: نماز، واجب فرموده است. دارند
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، چیزهایی که مانعیت زیادی از طرف دیگر

یعنی مفاسد آن ها غالبی است و غالباً  دارند؛

حرام فرموده است؛ چون را دارای مفسده باشند 

 1که احکام الهی، تابع مصالح ـ و مفاسد ـ است.

نکته مهم و جالب این که، همه ی چیزهایی را 

ب فرموده، عالوه بر این که خداوند حکیم واج

که باعث پیشرفت به سمت هدف خلقت می 

 شوند، برای جسم و روح  نیز مفید هستند.

و در مقابل، محرّمات عالوه بر جلوگیری کردن  

از پیشرفت به سوی هدف از خلقت، برای جسم 

البته و روح ضررات فراوانی در پی دارند. 

مستحبات و مکروهات هم به تناسب خودشان، 

                                                           

، 12/591، تفسیر تسنیم:1/312کتاب مکاسب: .ر.ک به1

 1/23پاسخ به پرسش های جوانان:
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افع و ضرراتی دارند امّا کمتر از واجبات و من

محرمات؛ یعنی مستحبات نیز دارای منافع 

جسمی و روحی هستند اما کمتر از واجبات و 

مکروهات نیز دارای آسیب ها و مضراتی برای 

جسم و روح هستند ولی کمتر از محرمات. در 

 ادامه به برخی از این احکام اشاره می شود.

 )علیه الساّلم( ان ـ به امام رضاشخصی ـ محمّد بن سِن

نامه نوشت و عرض کرد: برخی از مسلمانان 

گمان می کنند که احکام الهی، تعبّدی محض 

دلیل این احکام را نازل است ـ و خداوند بدون 

 . فرموده ـ 

کسی که » در جواب نامه نوشتند:)علیه الساّلم(  امام

چنین عقیده ای دارد حتماً گمراه است، و زیان 

آشکاری نصیب او شده است؛ چون که اگر 

احکام الهی، تعبّدی محض بود، حتماً جایز بود 
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که خداوند بندگان خود را به انجام محرّمات و 

 ترک واجبات دستور می داد.

بدان که خداوند هر چیزی از خوردنی و  

نوشیدنی را که مباح و حالل کرده است، به این 

 ر آن است.علّت است که منفعت و صالح مردم د

و در مقابل، هر چیزی را که حرام فرموده، به  

خاطر آن است که در آن، ضرر، تلف و فساد 

  «1است.

                                                           

جَاءَنِی کِتَابُکَ به شخصی فرمود:  )علیه الساّلم(.امام رضا 1

أَنَّ اَللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ  مُقِبْلَةِ یَزْعَالتَذْکُرأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ 

یُحِلَّ شَیْئاً وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَکْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِکَ، 

لِأَنَّهُ  ،قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِکَ ضَالَالً بَعِیداً وَ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِیناً

زاً أَنْ یَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ وَ کَانَ جَائِ، للَوْ کَانَ ذَلِکَ

لَّ، حَتَّى یَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَرْکِ اَلصَّالَةِ وَ الصِّیَامِ وَ تَحْرِیمِ مَا أَحِ

، إذِ العِلَّةُ فی التحلیلِ و التَّحریمِ التَّعَبُّدُ ال بِرِّ کُلِّهَالأَعْمَالِ ا

اهللَ تَبارکَ و تعالی لَم یُبِح  أنّ -رَحِمَکَ اهللُ  -غیرُه. إعلِم 


