
 شٓرُ اٍػام 47تا  47إِٓ 

اى از شرگذطت  پرشتى دارد، در إَجا ةِ گٓطِ از آٍجا كِ إٌ شٓرُ جَتِ يتارزُ ةا طرك ه ةت -"47#إِٓ 

 گٕٓد: طكٌ اطارُ كردُ، يى اةراّٖى، كْريان ةت

ه يٓجٓدات  ارزش گفت: إٓا إٌ ةتْاى ةى»اةراّٖى پدر #غًٓى" خٓد را يٓرد شرزٍض كرار داد ه ةِ اه چٌَٖ 

ًْةو".«اى جان را خدإان خٓد اٍتخاب كردُ ةى ٍِ آًزًر ًأ ًتتٍَّخٌذ ًأُصَاياو آٍه ٌٍّٖى ٍهًأٍةٖ  ؟! #ًه ٍإُذ كاًل ٍإُةرا

ًُٓيًم « ةَٖى ةدهن طم يٌ، تٓ ه جًػٖت پٖرهان ه ّى يصوكان تٓ را در گًراّى آطكارى يى»  #إٍٍِّٔ ًأراًك ًه ًك

ٌي".  ٍفٔ ًضاللي ٌيٍتٖ

طػٓرى را  جان ه ةى ّى از إٌ آطكارتر كِ اٍصان يخوٓق خٓد را يػتٓد خٓد كرار دّد، ه يٓجٓد ةىچِ گًرا

 417، ص: 1 پَاّگاُ خٓد ةپَدارد ه حن يظكالت خٓد را از  ةرگزٕدُ تفصٖر ًٍٍِٓ، ج

 آٍْا ةخٓاّد. 

ن ه داٍظًَدان طٖػِ داٍَد، در حاهى كِ تًام يفصرا جًػى از يفصران شََى، آزر را پدر هاكػى اةراّٖى يى

 اٍد. يػتلدٍد آزر پدر اةراّٖى ٍتٓد، ةػضى اه را پدر يادر ه ةصٖارى اه را غًٓى اةراّٖى داٍصتِ

دالٕن تٓحٖد در آشًاٍْا! در تػلٖب ٍكّٓظى كِ اةراّٖى از ةتْا داطت، كرآن ةِ يتارزات يَعلى  -"47#إِٓ  

ًّاٍعٓر كِ اةراّٖى را از زٕاٍْاى »گٕٓد:  خصت يىكَد ٍ پرشتان اطارُ يى اةراّٖى ةا گرهّْاى يختوف ةت

پرشتى آگاُ شاختٖى ًّچٌَٖ ياهكٖت يعولِ ه تصوط پرهردگار را ةر تًام آشًان ه زيٌٖ ةِ اه ٍظان  ةت

ًٍّٖى ًيًوٌكًٓت اهصًَّاهاٍت ًه اُهًأُرٍض".« دادٕى  #ًه ًكذٍهًم ٌٍٍري ٍإُةرا

ًٌ".« كِ اةراّٖى اّن ٕلٌٖ گردد ه ّدف يا إٌ ةٓد»فريإد:  ه در پإان إِٓ يى ٍَٖ ًٌٍٓك ًٌ اُه ًٌٖكًٓن ٍي  #ًه ٍه

طم ٍٖصت كِ اةراّٖى ٕلٌٖ اشتدالهى ه فعرى ةِ ٕگاٍگى خدا داطت، ايا ةا يعاهػِ در اشرار آفرَٕض إٌ 

 ٕلٌٖ ةِ شر حد كًال رشٖد.

ى را از افٓل ه غرهب شتارُ از إٌ ةِ ةػد يٓضٓع فٓق را ةعٓر يظرهح ةٖان كردُ ه اشتدالل اةراّٖ -"44#إِٓ  

 شازد. ه خٓرطٖد ةر غدم اهّٖٓت آٍْا رهطٌ يى

اى در ةراةر دٕدگان اه  َّگايى كِ پردُ تارٕم طب جْان را در زٕر پٓطض خٓد كرار داد شتارُ»گٕٓد:  يى

ٌ خٓدًٍإى كرد، اةراّٖى صدا زد إٌ خداى يٌ اشت! ايا ةِ َّگايى كِ غرهب كرد ةا كاظػٖت تًام گفت: ي

ٍِ  ه آٍْا را طإصتِ غتٓدٕت ه رةٓةٖت ًٍى« دارم ّٖچ گاُ غرهب كََدگان را دهشت ًٍى ُٖ َّ ًغًو َّا ًج داٍى #ًفًو

ٌُٖن ًرأى ًٌ".  اهوَّ ًَّا ًأًفًن كاًل ال ٌأٍحبُّ اُهآٍفٍوٖ ًُٓكتاو كاًل ّذا ًرةِّٔ ًفًو  ًك



ٓن ياُ ةا فرهغ ه درخظض دهپذٕر گ ةار دٕگر چظى ةر صفحِ آشًان دهخت، إٌ ةار كرص شٖى -"44#إِٓ 

َّگايى كِ اةراّٖى ياُ را دٕد، صدا زد إٌ اشت پرهردگار يٌ! ايا شر »خٓد ةر صفحِ آشًان ظاّر طدُ ةٓد 

اٍجام ياُ ةِ شرٍٓطت ًّان شتارُ گرفتار طد ه چْرُ خٓد را در پردُ افق فره كظٖد، اةراّٖى جصتجٓگر 

، 1 رًَّٓن ٍظٓد در صف گًراّان كرار ةرگزٕدُ تفصٖر ًٍٍِٓ، ج گفت: اگر پرهردگار يٌ، يرا ةِ شٓى خٓد

 417ص: 

ُٓ« خٓاّى گرفت  ًٌ اُهًل َّ ٍي ًٍٓ ُْدٍٍٍٔ ًرةِّٔ ًهًأٌك ٌُ ًهُى ًٕ َّا ًأًفًن كاًل ًهٍئ ًًًر ةاٍزغاو كاًل ّذا ًرةِّٔ ًفًو َّا ًرًأى اُهًل ٍم #ًفًو

."ًٌ  اهضَّاهِّٖ

ّاى تارٕم خٓد را جًع كردُ ه از صحَِ آشًان  رشٖدُ ةٓد ه پردُ در إٌ َّگام طب ةِ پإان -"47#إِٓ  

گرٕخت، خٓرطٖد از افق يظرق شرةرآهردُ ه ٍٓر زٕتا ه هعٖف خٓد را ًّچٓن ٕم پارچِ زر ةافت ةر كُٓ ه  يى

كََدُ آن افتاد صدا زد خداى يٌ  ةٌٖ اةراّٖى ةر ٍٓر خٖرُ ًٌّٖ كِ چظى حلٖلت»گصترد،  دطت ه ةٖاةان يى

اشت؟! إٌ كِ از ًِّ ةزرگتر ه پرفرهغتر اشت!، ايا ةا غرهب آفتاب ه فره رفتٌ كرص خٓرطٖد #در دّان إٌ 

ّٖٓالى طب، اةراّٖى آخرٌٕ شخٌ خٕٓض را ادا كرد ه" گفت: اى جًػٖت، يٌ از ًِّ إٌ يػتٓدّاى 

ًًُس ةاٍزًغةو ك« إد ةٖزارم شاختگى كِ طرٕم خدا كرار دادُ َّا ًرًأى اهظَّ ًَّا ًأًفًوُت كاًل ٕا #ًفًو اًل ّذا ًرةِّٔ ّذا ًأُكًتٌر ًفًو

ٍُٓم إٍٍِّٔ ًةٍري َّا ٌتُظٍرٌكًٓن". ًك  ءى ٍي

اكَٓن كِ فًْٖدم در ياهراى إٌ يخوٓكات يتغٖر ه يحدهد ه اشٖر چَگال كٓاٌٍٖ ظتٖػت، خدإى  -"47#إِٓ  

ى كِ آشًاٍْا ه زيٌٖ را آفرٕد ه در كَ يٌ رهى خٓد را ةِ شٓى كصى يى»اشت كادر ه حاكى ةر ٍظام كائَات 

ًٔ ٍهوٍَّذي « دّى، يٌ يٓحد خاهصى ه از يظركان ٍٖصتى إٌ غلٖدُ خٓد كًترٌٕ طرك راُ ًٍى ٍْ ٌُْت ًهُج #إٍٍِّٔ ًهجَّ

."ًٌ ًٌُظٍرٍكٖ ًٌ اُه ٍَٖفاو ًه يا أًًٍا ٍي  ًفًعًر اهصًَّاهاٍت ًه اُهًأُرًض ًح

#إٌ خداى « ّذا رَةى»گٕٓد:  ةِ شتارُ آشًان اطارُ كردُ ه يى در إٌ كِ چگٍِٓ اةراّٖى يٓحد ه ٕكتاپرشت،

يٌ اشت" ةإد ةگٕٖٓى اةراّٖى #ع" إٌ را ةِ غَٓان ٕم ختر كعػى ٍگفت، ةوكِ ةِ غَٓان ٕم فرض ه احتًال 

 ةراى تفكر ه اٍدٕظٖدن، إٌ شخٌ را ةر زةان جارى كرد.

 «.ٌ اشتةِ اغتلاد طًا إٌ خداى ي»ه ٕا يفْٓم آن إٌ اشت كِ 


